NICOLAS DE NICOLAYTN TÜRKİYE
SEYAHATNÂMESÎ VE DESENLERİ
T Ü L A Y R E Y H A N L I*

i. K İT A B IN T A N IT IL M A S I
19 Eylül 1551’de Y edikule açıklarına yanaşan ve Fransa kralı II. Henri’nin elçisi C om te d ’A ram ont’u ikinci kez İstanbul’a getiren kalyonda,
onaltıncı yüzyılın en önem li Fransız elçilik heyetlerinden birinin İstan
bu l’da bulunduğu d evren in 1 O sm anlı toplum unu yazı ve resim leriyle can
lı bir biçim de A vrupa’ya tanıtan Nicolas de N icolay da vardı. N icolay’m,
Fransa’ya döndükten oniki yıl sonra yayınladığı ‘T ü rkiye Seyahatnâm esi’,
basılır basılm az, aynı konu ile uğraşan çağdaşlarınınkinden daha büyük
bir ilgi uyandırmıştı. II. H enri’nin izniyle basılm asına karar verilen eser,2
1567 yılı Eylül ayında, Les çuatre premiers livres des Navigations et Peregrinations Orientales de N. de Nicolay. Avec les figures au naturel tant d ’hommes que de
femmes selon la diversite des nations et de leur port, maintien et habits başlığı ile
* Prof. Dr., 1. Coleridge W alk, NYVı 1 6A T , London.
1 D ’Aram ont’un her iki elçiliği hakkında bkz., Rouillard, The Turk in French History,
s- 195*97 - Elçi’nin T rablus hakkındaki mektupları da bu kitaptadır (Appendix I); Charriere,
Negociations de la France dans le Levant; Chesneau, Le Voyage; Iorga, Les voyageurs Français, s.
36-9. D ’A ram ont’un ilk elçiliği sırasında İstanbul’da görevli olanlar arasında, arkeolog Pierre Gilles, tabiat bilgisi ile uğraşan Pierre Belon du M ans da vardı. Daha sonra, I549’da, ilk
gelişi de la Forest’in elçiliği sırasında (1535) olan Guillaum e Postel elçilik heyetine katılmıştı.
Nicolay’m da önsözünde belirttiği gibi, görevi Doğu yazmaları toplam ak olan Postel, Fran
sa’daki ilk Arapça ve İbranice profesörüdür. Hakkında bkz., E. Jacobs, “ Untersuchungen
zur geschichte der bibliothek im serai zu Konstantinopel” , Sitzungsberichte der Heidelberger
Akademie der Wissenchaften, Phil-hist. Klasse, 1919, s.18-30; J.W . Bouvvsma, Concordia Mundi;
The career and thought of Guillaume Postel (1510-1581), C am bridge, M ass., 1957; Z. Ankan,
“G uillaum e Postel ve ‘ De la republique des T u rcs”, Tarih İncelemeleri Dergisi (Ege Üniversi
tesi), 1984/II, s. 68-82. 1549’da Andre Thevet de İstanbul’daki heyete katılır. Bu heyettekiler ve eserleri hakkında bkz., Rouillard, a.g.e.,Gilles, Postel, Belon ve T hevet’in seyahatnâme başlıkları arkada, genel bibliyografyada verilmiştir. Nicolay için bkz., Rouillard, a.g.e., s.
212-217, 276-78, 329, 349, 373; A . Du Verdier, Bibliotheca instituta et collecta, Primum a Conrado Gesnero, T iguri 1583, s. 629; A. Du Verdier, La bibliotheçue D ’Antoine du Verdier, Lyon,
1585; A .H . Lybyer, The Government of the Ottoman Empire, in the time of Suleiman the Magnificent, (Cam bridge, Mass.), 1913, s. 93, 121; Iorga, a.g.e, s. 34, 36-39.
2 Bu konu, “ Kitabın baskı farkları” bölüm ünde açıklanmıştır.
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Lyons’da çıkm ıştı.3 Kitabın, onaltıncı yüzyılın sonuna kadar, her yıl, ba
zen aynı yılda iki veya dört kez, çeşitli A vrupa dillerinde ve hepsi resimli
pek çok baskısı yapılm ış, 1 7 5 0 ^ kadar da m untazam aralıklarla ve farklı
başlıklarla yeniden yayınlanm ıştı. (Bkz., çizelge 2)
Ü n ü n ü T ü rkiye seyahatnam esi ile yapan N icolay’ın hayat hikâyesini,
bu kitabının önsözünde, kendi ağzından izleyebiliyoruz. O ysan s’ın Grave
kasabasında —yine önsözünde, 1542 yılında 25 yaşında olduğunu yazdığı
na göre— 1517’de doğm uştu. Fransa’dan ilk kez askerlik göreviyle çıkmış
ve onaltı yıl ordu ve donanm a ile A vrupa’nın birçok yerini görme olanağı
nı bu lm u ştu .4 Fransa’ya dönüşünde, II. H enri’nin coğrafyacısı ve m abe
yincisi atanmış, çeşitli hizm etlerinden ötürü “Arfeuille K o n tu ” ünvanını al
mıştı. 1546’da İngiliz amirali Lord D u d ly’nin daveti ile İngiltere’ye giden
N icolay’ın, orada yaptığı bir çevirisi, “ İskoçya Kralı V. Jam es’in Hayatı ve
Ö lü m ü ” , “ Denizcilik Sanatı” üzerine kitapları, Fransa’nın birçok kent ve
bölgeleriyle ilgili m onografileri vard ır.5 25 H aziran 1583’de, topçu m üfetti
şi olduğu Soissans’da ölm üştür.
K ont d ’A ram ont’un Fransız elçisi olarak, İstanbul’a bu ikinci gelişin
de, kralın mabeyincisi ve coğrafyacısı (geograph ordinaire, valet de chambre)
unvanı ile elçilik heyetine katılan ( The Navigations, 1585, s. ıb) N icolay’ın
3 Kitap, İran, Arabistan ve T rakya’da bazı bölgeleri de kapsamakla birlikte, yazarın
buralara gitmeden topladığı bilgileri içerdiği için, pek çok baskısında, “T ürkiye Seyahatnâmesi” başlığını taşır (Bkz., çizelge 2). Bu yüzden, bu çalışmada, eserden kısaca “T ürkiye
Seyahatnâmesi” olarak bahsetmek uygun olur kanısındayım.
4 Nicolay, önsözünde bulunduğu yerleri belirtmektedir: Aşağı Alm anya, Danimarka,
Prusya, Livom o, İngiltere, İskoçya, İspanya, Berberistan, Türkiye, Yunanistan, İtalya.

5 L ’Art de Navıgeur veyahut L ’Arle di Navigare, di Pietro di Medina, tradotto dallo Spagnuolo ed accresciuta di osservazioni e disegni, Lione 1554 (Kitabın, 1569, 1576, 1577 , 1579 , 1615 ve
1628’de baskılan yapılmıştır).

La JVavigation du Roy d ’Escosse Jacques ançuıesme, Paris 1583. (İngilizce’ye çevirisi, London 1710. 1819’da tekrar basılmıştır.)

The life and death of King James the Vth of Scotland, London 1710 (Fransızca aslı, Paris
1612).

Description du Berry et Diocese de Bourges au X V I’ siecle par N.de Nicolay, Douphinois... avec
une notice s u t l ’auteurpar M. Victor Advielle, Paris 1865 ve 1883.
Vicy et les Bains Chauds du Bourbonnais... au X V I' siecle, d ’apres un manuscrit irıedit redige
en 1567... publie pour la premiere fois avec preface el notice sur l ’auteur par V. Advielle, Paris-Vienne 1864.

Description generale du Bourbonnais en 1569, ou histoire de cette province. Publiee et annotee
par les soins de... M.d. Irrisson d ’Herrison, M oulins, 1875. Aynı eser yine M oulins’de, A. Vayssiere tarafından 1889’da iki cilt halinde yeniden yayınlanmıştır.
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T ürkiye Seyahatnâm esi, bir cilt içinde toplanm ış dört küçük kitaptan veya
bölüm den (libri) oluşur. K onular, başlangıçta bir günlük biçim inde anlatıl
mış, ayrıntılara bu anlatım ın içinde küçük başlıklar altında girilmiştir. İs
tanbul’a ayrılan bölüm den sonra, konular belli başlıklar altında toplanı
yor. I. kitapçık (libro) M alta’ya kadar olan yolculuk, II.’si M alta’dan İstan
bu l’a kadar olan yolculuk, III.’sü Yeniçeri ocağı, IV .’sü ise İran’la başlı
yor.
Fransa’dan İstanbul’a kadar olan yolculuğun hikâyesi, birinci ve ikin
ci kitapçıkların kapsam ına giriyor. D ’A ram ont’un İstanbul’a dönüşü kesin
leşince, kendisine, ‘M arsilya lim anındaki en güzel kalyonlardan ikisi’ veri
liyor ( The Navigations, 1585, s.ı) ve heyet, 31 M ayıs 1551’de L yons’dan yo
la çıkıyor. (Resim 1) N icolay, yolculuğa katılanları, yolculuk sırasındaki
olayları anlatmış, kaldıkları yerlerin coğrafya konum ları, yetiştirdikleri
ürünler, halkının yaşam biçim lerinden genel olarak söz etmiş, giyim -kuşam larından örnekler çizm iş ve bunları ayrıntılarıyla tanımlamıştır. H eyet
Cezayir’e ulaştığında, O sm anlı İm paratorluğu sınırları içine giren elçilere
yapılan geleneksel törenle karşılanır. M alta’ya vardıklarında (6 H aziran
15 5 i), T rab lu sgarb’ın T ü rkler tarafından kuşatıldığını öğrenirler. Elçi
d’A ram ont, bu kuşatmayı durdurm ak için sonuçsuz birtakım girişimlerde
bulunur. 16 Ağustos’ta, artık Türklerin eline geçmiş bulunan T rablu s ka
lesinde elçilik heyetine şölen verilir, arm ağan alışverişi yapılır. Bundan
sonraki yolculuk olaysız geçer. N icolay’ın anlatım ı artık tüm üyle çevreye
eğilir. Ü ç ay ondokuz günlük bir yolculuktan sonra, 19 Eylül 15 5 1’de Yedikule’ye ulaşırlar. Elçi, buradan İstanbul’a varışını bildiren bir haberci
gönderir. Y ağ m u r ve kuvvetli akıntı yüzünden, heyeti getiren kalyon zorla
Saraybum u açıklarına yanaşıp, “teşrifat”a göre, bütün flâma ve bayraklanyla donanm ış olarak, top atışı ile sarayı selâm lar ve İstanbul lim anına gi
rer. L im a n d a 6 saray ileri gelenleri ve saray tercüm anı, Polonya asıllı İbra
him Çavuş, has ahırdan getirdikleri atlarla onları karşılar ve Rüstem Paşa
konağına götürürler. Konaktaki törenden sonra, Pera’daki elçiliğe yerleşir
ler. N icolay, Pera’daki H ristiyanlar tarafından çok iyi karşılandıklarını yaz
maktadır. ( The Navigations, 1585, 8.46b)
İkinci ve üçüncü kitapçıklar, başkent üzerinde yoğunlaşır. Yazar, İs
tanbul’un tarihini, yeniden iskânını, Fatih’in kentteki im âr işlemlerini, İs
tanbul’un geçirdiği büyük yangın ve zelzeleleri ve m im arî çevreyi anlat
mış, At M eydanı, Y en i ve Eski Saray üzerinde durm uş, günlük yaşam ,
6 Burası, genellikle elçileri getiren gemilerin yanaştıkları Sirkeci Limanı olmalıdır.

TÜ LA Y REYHANLI

574

ham am lar, im âret-külliye gibi kurum lar üzerine eğilmiştir. Son kitapçıkta,
Karam an, İran, Arabistan ve Erm eni, R u m ve R agusa’lıların tarih, gele
nek ve giyim -kuşam ları incelenmiş, T rak ya ’ya ve N icolay’ın en beğendiği
kentlerden biri olan Edirne’ye uzunca yer ayırmıştır. Y azar, Arabistan ve
İran’a gitmemiş, bu bölüm leri yazarken, Ptolemaios, X enophon, ve Herodot’dan yararlanm ış, anlattığı yerlerden çizdiği giyim -kuşam örneklerini,
İstanbul’da ve Edirne’de oturan A rap ve İranlı’lardan seçmiştir.
Kitap, belgesellik açısından 16. yüzyılda yazılm ış seyahatnâm elerin en
önemli örneklerinden biridir. Nicolay, önsözünde, başlığında da belirtildi
ği gibi, desenlerini m odelden, aslına sadık kalarak, gençliğinde öğrendiği
ressamlığının da yardım ı ile kendisinin çizdiğini tekrarlar. Y azdıklarının ve
çizdiklerinin doğruluğunu, yetkili kişilere sorarak sonuçlandırdığını, sor
duklarından büyük yardım gördüğünü vurgulam aktadır. Seyahatnâm esinin birkaç yerinde, yararlandığı kaynaklan ve çizim yöntem ini de anlatır.
Ö rneğin, Saraydan, Barbaros’un (H ayreddin Paşa) eski hadım lanndan Ragusa’lı Zafer A ğa ile dostluk kurm uş, N icolay’ın bu çalışmasını bilen Z a 
fer A ğa, saraylı kadınların giyim kuşam larını çizmesi için, ona m odel ola
rak, iki sokak kadınını Bedesten’den aldığı giysilerle, saraylı gibi süslemişti
(Bkz., s. 40, Resim 2, 4, 5). Bir başka kez, elçi d ’A ram ont E dirne’de iken,
resmini çizm ek için en güzel giysileri ile bir sakayı elçiliğe çağırmıştı. Sa
kanın bu iş için 20 akçe alm adan elçilikten çıkm adığından yakınm aktadır
(The Navigations, 1585, s. 112). Y in e İstanbul’da Saray’da görevli İranlı’larla ahbab olm uş, tüccarlarla yaptığı gibi bunlarla da tercüm an aracılığı ile
konuşm uştu ( The Navigations, 1585, s. 1 1 7a). İran’lı kadın giysisini de bun
ların yardım ı ile resimlemişti ( The Navigations, 1585, s. 119). N icolay’ın
dönüşü, d ’A ram ont’un ikinci elçiliği süresi sonunda, denizden Sakız Adası
yoluyla İtalya ve karadan R om a ve Fransadır (1554). (Le Navigationi, Anversa, 1576, s.82).7
K IS A L T M A L A R
BM
BL

Londra, British M useum
Londra, British Library

OED

O xford English Dictionary

R

Redhouse 12. ed. 1985

SO AS

School of O riental and African Studies, Londra Üniversitesi

V and A

Londra, Victoria and A lbert M useum

7
Nicolay’m kitabının hiçbir baskısında dönüş tarihine rastlanmıyor. Yalnız, yukarıda
belirttiğim baskısında, dönüş yolunu anlatmış ve d ’A ram ont’la birlikte döndüğünü belirt
miş. D ’Aram ont’un dönüş tarihi de 1554 olarak bilinmektedir.
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II. K İT A B IN B A S K I F A R K L A R I, B A S K I T E K N İK L E R İ, D E S E N L E R İ
V E B U K O N U L A R L A İL G İL İ B A Z I S O R U N L A R
K itabın basılm asına, 1555 yılı M art ayının g ’unda, N icolay T ü rk i
ye’den döndükten hem en sonra, II. H enri’nin izniyle karar verilir. A ncak
basım ın gerçekleşmesi, 1567 yılı Eylül ayına kadar uzamıştır. 1567-1568’de
yayınlanan ilk baskılarda (Bkz., çizelge 2, Resim 4) kralın bu izin belgesi
de vardır. Bu belgeye göre, N icolay’ın Levant’taki gözlemleri, buradaki,
Fransa ve genellikle A vrupa’dan farklı gelenek ve görenekler, O sm anlı İm 
paratorluğunun aslı, saray ve ordugâh düzeni, devrin hüküm darı, İstanbul
ve çevresi, G alata/Pera, Ü sküdar, K adıköy hakkında, yerinde edindiği bil
gilere dayanarak yazdıklarının, yine yerinde çizdiği 60 desenle birlikte,
belli bölüm ler (libri ) halinde ve bir cilt içinde yayınlanm ası için, basımevleri ve gravür ustası bulunm ası öngörülm ektedir. T a h ta ve metal blokların
çizim ine ve baskıya aşın özen gösterilmesi üzerinde titizlikle durulm akta
dır. Basım evlerine ve kitapçılara, m etne ve desenlere ek ve eksiltme yapıl
m aması, bu 60 desenin, m etinden ayrı, tek tek basılm am ası, eğer basılır
sa, N icolay’m m ührünün olması, bunları habersiz basıp satanlann, hem
krala, hem de N icolay’a para cezası ödemesi gerektiği duyurulm aktadır.
N icolay, eserin çok pahalıya m alolacağından, eseri baskıya hazırlıyan sa
natçıların desenleri bozacaklarından ve basımevlerinin yolsuzluk yapacak
larından kaygılanm aktadır. Basımevlerinin ve gravür ustalarının bu tür
yolsuzluğu yaygın olm alıdır. Ç ü n kü T izia n o ’nun da aynı şeylerden yakın
dığına tanık o lm aktayız.8 Bu yüzden olacak ki, N icolay, baskıyı yapacakla
rı ve baskı sayısının seçimini kendisi yapmıştır. Y in e bu izin belgesine
göre eser, tahta baskısı ve gravür olarak 60 deseni içermektedir. Baskıda,
tahta, bakır ve asitle gravür yapılabilecek başka m adenlerin de kullanılm a
sı ayrıca şart koşulmuştur.
Böylece, ilk baskısı 1567 yılı Eylül ayında, L yo n ’da yapılan kitap, da
ha sonra, Antverp, N ürem berg ve Venedik gibi, A vrupa’nın en önemli
baskı m erkezlerinde9 yeniden yayınlanm ıştır (Bkz., çizelge 2). L yo n ’da
G uillaum e Roville, Antverp’te G uillaum e Silvius, N ü rem berg’de Dietrich
Berlach ve V en edik’te, Francesco Ziletti Basımevlerinin, aynı yıl veyahut
8 Rosand M uraro, s.23, D. Landau, “ Printmaking in Venice and the Veneto”, s.305.
9 G . Strauss, Nüremberg in tfıe Sixteenth Century, Nevv-York, London, Sydney 1966; R.
Gascon, Grand Commerce et vie urbaine au X V I' siecle, Lyon et ses marchands (environs de 1520
environs de 1580), cilt 2; Paris 1971. Landau, “ Printmaking in Venice and the V eneto” ; L.
Voet, Antıverp, The Golden Age, The Rise and Glory of the Metropolis in the Sixteenth Century,
Antvverp 1973.
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iki yıl ardarda yaptıkları baskılarda, II. H enri’nin izin belgesindeki bütün
kısıntılara rağm en, resim ve metin farkları görülm ektedir. Baskıların
ölçüleri, her basım evinin kendine göredir. Bir iki santim cilt farkı bir yana
bırakılırsa, hepsi aynı ölçüyü korum aktadırlar (Bkz., çizelge 2). Y alnız,
farklı baskılarda, desen düzeninin değiştiği, bazı desenlerin tekrarlandığı,
bazen birkaç desenin eklenip, bazılarının çıkarıldığı olm uştur. Ö rneğin, ilk
baskılardan British L ibrary’deki kopyede (Lyon, 1568) “T ü rk aşçısı” ve
“İki çocuğuyla T ü rk kadını” kompozisyonları yoktur. 1576 İtalyanca baskı
lardan birinde (B L) iki tane “C em âlî ( Geomaler)”, iki tane “İran’lı kadın”
deseni, diğerinde Felem enkçe baskıdaki gibi ( V and A), iki tane “ D eli” de
seni vardır. Bu son kopyede, bazı desenlerin, Felem enkçe baskıdaki tahta
bloklarının değiştirilm eden kullanıldığı, desenlerin (örneğin “ Pera’lı ka
dın” , “Y en içeri”, “V o yn u k ” , “ Kadıasker” , “ D eli”) üzerindeki G otik yazıdan
anlaşılıyor. 1577 İtalyanca baskılarından birinde ise (SCM^S) dört desen
(bkz., çizelge 2) eksiktir. Bazı baskılarda da desenlere küçük ayrıntılar ek
lenmiştir. Ö rneğin N ürem berg baskısındaki (renkli BL) “ Sakız A d a ’lı K ız”
deseninin sol kenarında uzun saplı, san bir çiçek, “ H am am a giden kadın”
sahnesinin üstünde uçan bir kuş, 1576 İtalyanca baskıdaki (BL) yine aynı
sahnede, kölenin başındaki bohçanın kenarında A . (Assuerus van Landerseel’in m onogram ı) ve A N T O N IA S yazısı görülm ektedir. 1580 İtalyanca
baskısında ( V and A) “Sakız Adalı K a d ın ” ın belinde, ilk baskılardan farklı
olarak, içinden m endil sarkan bir kese asılıdır. Bu eksiltme ve eklem eler
listesini uzatm ak m üm kündür.
K itabın kâğıdının ve gravürlerinin kalitesi de basım evine ve gravür us
tasına göre değişmektedir. “G ravür” terimi, genellikle, bütün “oym a” ve
“kabartm a” baskı teknikleri için, hiçbir ayınm yapm adan, geniş kapsamlı
bir terim olarak kullanılmıştır. Bu kullanım , her nekadar m uğlaksa da,
çok yaygın olduğu için tam am iyle yanlış sayılam az.10 O n u n için, arkada
kısaca açıklam aları verilmiş, ve kitabın baskılarını içeren listede ayırımları
belirtilmiş bu teknikleri, burada ben de genel olarak “gravür” terim iyle niteliyeceğim (Bkz., s. 21-22, çizelge 2). Lyon, G uillaum e Roville ve V en e
dik’te Francesco Ziletti basım evinde basılan kopyelerin gravürlerini, Leonard T h iry (Diery, Davent, Louis D a n et),11 Antverp’te G uglielm o Silvio
basımevinde basılanlannkini Assuerus van Landerseel, H ubert G olzius ve
Joseph Gietleungen, Antonius Sylvius ve m onogram lanndan adlan çıkarı lam ıyan birkaç sanatçı, N ü rem berg’de basılanlannkini ise C onrad Saldoer10 A . Grifilts, Prints and Printmaking, s. 35 vd.
11 Nagler, Monogrammisten, cilt 4 s. 1018.
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fer ve G eorg M ack yapm ışlard ır.12 (M onogram lan için bkz., s.66). Bunlar
dan Lyon (1567, V and A) ve N ürem berg’de (B L ) basılanlar, gravürlendikten sonra renklendirilm işlerdir (Resim 2, 4, 6, 7). Bazı baskıların, (özel
likle Lyon 1567, N ürem berg 1572 ve Venedik 1580), gerek kâğıt seçimin
de, gerekse gravürlenm esinde gösterilen özen, metin ve desenlerdeki küçük
değişikliklere rağm en, gravür sanatçısının ustalığını göstermekte ve aynı
zam anda, bunların önem li kişilere sipariş üzerine hazırlandıklarına işaret
etm ektedir.13 Y in e N ü rem berg’de basılan renksiz kopye ile aynı yılda
(1572) hazırlanan renkli gravürlü baskıdaki bazı desenlerin ve başlık sayfa
sının altında görülen G eorg M ack ’ın m onogram ı, bu baskıda, sanatçının,
N ürem berg’deki her iki baskıda çalışan Saldöerfîer’le işbirliği yaptığını ka
nıtlıyor. Gravürlerin renklendirilm esindeki üstünlük yanında, altın yaldızın
da kullanılm ış olması ve, gravür sanatında çok ender görülen bu tekniğin,
M ack’ın özelliklerinden biri olarak bilinm esi, gravürleri onun renklendir
miş olabileceği ihtimalini arttırıyor. K um aş desenleri, kırmızı, mavi, sarı,
yeşil renkler ve altın yaldız çizgilerle plastik bir değer kazanmış. Y alnız
renkler, 1567 baskısm dakinden ( V and A), O sm anlı kum aş repertuarının
renklerine çok daha yakın (Karş., Resim 6, 7) Bu baskının başka bir özel
liği sonuna II. Selim ’in portresini de içeren bir bölüm ün daha eklenmiş
olm asıdır (Resim 8). Ayrı bir başlığı bulunan bu bölüm de, figürler yine
tek sayfalara yerleştirilmiş, altlarına desenlerle ilgili şiirler yazılmıştır. 35
tanesinin Türklerle ilgili konulara ayrıldığı bu gravürlerin birçoğu, ya ay
nen veyahut değişik biçim lerde, N icolay’ın desenlerinin kopyalarıdır.
A lbüm de, Brezilya’lı, Hintli figürler ve N ü rem berg’li sanatçıların sevdiği
bir konu olan zürafa da vard ır.14 Altlarında birer şiirle tek figürlü kom po
zisyonlar, N ürem berg baskılarında, X V . ve X V I. yüzyıllarda bir gelenek
biçim inde sürmektedir. Niclas M eldem ann’ın desenleri bunun en iyi
örneklerindendir. Y in e N ürem berg okulundan H ans G uldenm und tarafın
dan çıkarılan ve çeşitli sanatçılar tarafından yapılan 15 levhadan oluşan
bir d iz i,15 kuşkusuz, bazı eklerle N icolay’ın eserinin bu baskısına eklenen
bölüm ün ön örneğidir.
12 Nagler, Aynı eser; Thiem e-Becker, Künstlerlexicon.
13 Nitekim, Nürem berg baskısının (Renkli, 1572) başında, ne yazık ki kime ait oldu
ğunu bulamadığım arma (Resim 39) bunu daha açık göstermektedir. Nürem berg baskısının
Saldörffer (Saldöerffer) tarafından gravürlendiği, inceleme olanağı bulduğum her iki kopyenin (bkz., çizelge 2) başlığında ve önsözünde belirlenmiştir.
14 Hans G uldenm undt ve başka N ürem berg’li sanatçıların bu konudaki desenleri için
bkz., The Illustrated Bartsch, cilt 13, s.435.
15 “V iyana’yı Kuşatanlar” konulu bu dizideki desenlerden 7’si Niklas Stoer, 5’i H.
Schoen, 3’ü H.S. Behan’a aittir. Altlarındaki şiirler, Hans Sachs’ındır, The Illustrated Bartsch,
cilt 13, s. 619.
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1580 Venedik baskılarında, kitaba 7 desenin daha eklendiğini görüyo
ru z .16 1567-68 baskılarındaki II. H enri’nin izin belgesine dayanarak, bunlann N icolay’m “T ü rkiye Seyahatnâm esi” için hazırladığı orijinal desenler
olm adığını söyliyebiliriz.
Bütün baskılarda desenler tek sayfalara yerleştirilmiş, bazıları sade
(Venedik, 1580), bazıları geometrik, ve bitkisel çerçeveler içine alınmış
(Antverp, G . Silvius), bazıları çerçevesiz bırakılmıştır (Lyon ve N ürem berg
baskıları). Aynı basımevi tarafından basılanlarda, aynı süsleme düzeni,
bölüm başlıkları ve ilk bü yük harflerde de aynı harf dizini kullanılmıştır.
N icolay’ın önsözünün de bazı baskılara alınm adığını gözlem liyebiliyoruz.
Kitabın 1580 Venedik baskılarından birinin (B L 4289) cilt kapağında
ve bazı y ay ın la rd a,17 N icolay’ın kitabı için tahta ve bakır gravür desenleri
nin, T iziano (da C adore, Vecellio, c. 1489-1576) tarafından çizilmiş olabi
leceği en azından düzeltm elerini onun yaptığı üzerinde durulm aktadır.
Böyle bir yorum un ortaya çıkm asına neden, T izia n o ’nun am cazâdesi Cezare V ecellio’nun (1521-1601),

X V I. yüzyılın en önem li giyim -kuşam

albüm lerinden biri olan eserinin, 1664’de V en edik’te yapılan baskısının
ön sözü d ü r.18 Bu arada, kitaptaki desenlerin pekçoğunun N icolay’inkilerden kopye olduğunu da belirlem ek gerekir. Bugün, birçok sanat tarihçisi
tarafından reddedilen bu önsöze göre, kitabın desenleri T izian o tarafından
çizilmiş ve Cezare bunları gravürlemiştir. Bu görüşü doğrulayanlar veya
16 Bunlar, Ü ç Avrupa’lı erkek, M agrib’li Arap şeyhi, evinde oturan T ürk kadını, İs
tanbul’da gelin alayı, İstanbul Patriarkı, Kadıasker ve dört kadın figürüdür. Bu desenler, C.
Vecellio’nun albüm ünde aynen tekrarlanmıştır.
17 V. Advielle’in, N icolay’ın, Description du Berry (tam başlığı için bkz., Kitabın tanıtıl
ması bölüm ü, not 5.) başlıklı eserinin baskısına yazdığı önsöz, s. 10; Vasari’nin 1881 (G.
Milanesi) baskısında, ilk kez Cezare Vecellio’nun adı ile 1590’da basılan, De gli habiti antichi et modemi di diverse parti del mondo (Venetia) başlıklı giyim-kuşam albüm ünün sonraki baskılannda, Gran T itiano’nun adının görüldüğünü yazıyor, Le Vite, V, s.431, VII, s.468, not
2.
18 C . Vecellio’nun not. 10’da başlığı verilen eserinin bu baskısının adı şudur: Habiti
antichi overo raccolta di figüre delienate dal Gran Titiano, e da Cezare Vecellio suo fratello, diligentemente intagliate, conforme aile Nationi del Mondo. Ottom burg kontuna ithaf edilen bu baskının
önsözünde, kitaptaki 415 resmi T izian o’nun çizdiği tekrarlanmaktadır. Cezare’nin (1521 1601) ressam olduğu, eserlerinde T izian o’nun etkisinde kaldığı, birçok resminde ona yar
dım ettiği, 1548’de A ugusburg’da onun atölyesinde çalıştığı ve 1570’lerde, Venedik’te onun
yanında kaldığı biliniyorsa da (F. Heinemann, ‘ La bottega di T izian o’ , Tiziano e Venezia,
s.433-445; R. Pallucchini, Tiziano, cilt 2, Florence 1969, cilt 1, s. 212-213, Habiti’d eki de
senlerin T izian o’nun elinden çıkmadığını tartışan görüşler için bkz., M uraro-Rosand, s.
143, not 14; H. Tietze-E. Tietze-Conrat, The Draıuings of the Venetian Painters in the X Vth
and X VIth Centuries, Nevv-York 1944, s. 332.
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reddedenler, inanılır bir belge göstermiyorlar. Y alnız, T izia n o ’nun iyi bir
gravür ustası olduğu ve Türklerle ilgili desenler çizdiği biliniyor. Şöyle ki,
23 Ağustos 1538’de, M an tua dükü Federigo G o n zaga’ya, V en edik’teki aja
nı Benedetto A gnello’nun yazdığı bir m ektupta, T izia n o ’nun İstanbul’da
bir süre kalmış olan bir sanatçıdan sağladığı ve K a n u n î’ye çok benziyen
bir resim den ve bir m adalyondan yararlanarak, Sultanın bir portresini çiz
diği bildirilm ektedir.19 Bu tarihten uzun bir süre sonra, başka bir m ektup
ta, yine aynı konu üzerinde duruluyor. 20 Eylül 1578’de, İstanbul’daki
Venedik balyozu N icola Barbarigo’nun, Venedik Doj ve Senatosuna
gönderdiği bu m ektupta, Sokullu M ehm ed Paşa’nın, V en edik’ten bir O sm anlı padişah portreleri serisi istediği söylenm ekte ve balyoz, bir süre
önce, T izia n o ’nun evinde, yaşlı K a n u n î’nin at üzerinde bir portresini
görm üş olduğunu belirterek, T izian o ’nun hüküm dar portreleri çizdiği üze
rinde d urm aktadır.20 Vasari de, U rbino dükü Francesco M aria’nın evinde,
Sultan Süleym an’ın T izia n o ’nun elinden çıkm a bir portresinin bu lun du 
ğunu y azar.21 Vasari, aynca, T izia n o ’nun, K anu nî Sultan Süleym an’ın ka
rısı H ürrem Sultan’ın (Rossa, Rosselana, Roxelana) ve kızı, Rüstem Paşa’nın karısı, güzelliği ile ünlü M ihrim ah Sultan’ın (Cam erie)22 çok güzel
baş giysileri ile portrelerini yaptığını kaydetm ektedir.23 Bugün, bu tablola
rın kaybolduğu söylenm ektedir.24 Asıllarınm C o m o ’daki Paolo G iovio’nun
m üzesinde olduğu bilinen bu resimlerin, Floransa’daki G alleria degli Uflızi’de birer kopyeleri bu lun m aktadır.25 Cristofano dell’Altissim o (di Papi)
19 Crovve-Cavalcaselle, cilt 2, s. 498.
20 Venedik, Archivio di Stato, Senato-Secreta, Costantinopoli, cilt 3-5, şu eserde, T . Bertele,
11palazzo degli ambasciatori di Venezia a Costantinvpoli, s. 71-72, not 40.
21 Bugün British M useum ’da birkaç tane tahta baskısı Kanunî portresi bulunm aktadır
(Dept. of Prints and Dravvings). Bunlardan biri, şu eserde yayınlanmıştır, M . Rogers, The
Design of Islamic Art, London 1984, s. 82, resim 82. K anunî’nin bir başka gravürü Nüremberg’li sanatçı G . Pencz’e (c. 1500-1550) maledilmekteyse de, tarihsiz ve monogramsız bu
portrenin aslının sanatçısı kesin olarak bilinmiyor, The lllustrated Bartsch, cilt 13, s. 504-506.
22 Luigi Bassano, M ihrim ah Sultan’ın güzelliğini şöyle över:
“ Sultan Süleym an’ın son derece güzel bir kızı var.
D uyduğum a göre adı Cam ena. İllirya’lı esiri
Rüstem Paşa ile evli, kızıyla evlendiği için onu paşa yaptı, s. 44-45.
23 Le Vite (Milanesi), cilt 7, s. 456. Fakat Vasari’nin 1568 baskısında şöyle bir kayıt
bulmaktayız: ‘Si vede di mano del medesimo M . Niccolo Zono la Rossa moglie del Gran
T urco d’eta d’anni sedici e C am eria di costei figliola con habiti e acconciature bellissime’
cilt 3, s. 816.
24 Crovve-Cavalcaselle, cilt 2, s. 24.
25 Paolo Giovio’nun tarihçiliği hakkında bkz., V .C . Parry, “ Renaissance historical lite
ratüre in relation to the Near and M iddle East with special reference to Paolo G iovio” ,
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adında bir sanatçı tarafından,26 1556 yılında kopye edilen H ürrem Sultan
portresi, profilden resm edilm iştir.27 T el örgülü saçları, başına giydiği ve
alnının üstüne kadar inen, bir dizi inci ile birlikte bükülm üş bir türbanın
altından sarkmaktadır. Y in e U ffızi’deki M ihrim ah Sultan portresinin ise,28
dünyadaki çeşitli m üze ve özel kolleksiyonlarda birçok kopyesi vardır.29
Bunlardan biri de, bugün L on dra’daki Princess G ate kolleksiyonundadır
(Resim 9).30 Dörtte üç profilden yapılm ış olan portrede M ihrim ah Sultan,
sade, açık kahverengi desenli, sivri yakalı kaftanının içine, yuvarlak yakalı
ve kollarının ucu kaftanından çıkan, krem rengi bir göm lek giymiştir. G iy 
sinin en çarpıcı yanı, yüksek ve tepesi iki köşeli hotozdur. H otozun tepesi
ni dolanan ince bant, alnın ortasına doğru birleşmekte ve burada, küçük,

Historians of the Middle East (ed.B.Levvis- P.M . Holt), London 1962, s.277-290. G iovio’nun
müzeciliği ve C om o’daki müzesi ve portrelerle ilgili belgeler hakkında, bkz., T . Reyhanlı,
“T h e Portraits of Sultan M urad 111”, Erdem, cilt 3, M ayıs 1987, s. 453-468. Giovio’nun
müzesinde, O sm anlı sultanlarının portreleri bulunm aktadır. Giovio, bunları nasıl ele geçir
diğini şöyle anlatır: Barbaros Hayreddin Paşa, İmparator Charles ile Fransa kralı arasında
çıkan savaşta, Fransızlara yardım için çağırılır. M arsilya’ya gelir ve Anguilla kontu, amiral
Virginio Orsino ile dostluk kurar. Aralarında armağan yarışına girerler. Virginio, Barba
ros’a değerli gümüş kaplar ve ipekli kumaşlar verir. Buna karşı Barbaros Virginio’ya, bir ta
tar ayı ile çok ince işli bir ok kılıfı, mücevher süslü kılıfıyla bir Acem kılıcı (scimitarra)—ki
Şah İsmail’in olduğu söyleniyor— , uzun bir giysi ve bunlara ek olarak da abanoz ağacın
dan, fildişi işli bir sandık armağan eder. Bu sandıkta, onbir Osm anlı Sultanının (Sultan
Süleyman da içinde) yabancı T ü rk sanatçıların elinden çıkma, renkli ve aharlı kâğıda yapıl
mış portreleri vardır. Bunların gerçeğe uygunluklarını Giovio, elindeki bronz m adalyonlarla
karşılaşürarak kanıtlamaktadır. Bu resimlerden, Padişahların portre tablolarının yapılması
istenmektedir. Giovio, Gli Elogı, Fiorenza 1554. Bunların ne şekilde kullanıldığı ve bugün
Gli Uffızi’de kopyeleri bulunan portrelerle olan ilişkilerini bilmiyoruz.
26
W . Prinz, “ La serie gioviana o la collezzione dei ritratti degli uomini illustri” , kata
log: E. Micheletti, şu eserde: Gli Uffizi, Catalogo Generale, Firenze 1979, s. 646 vd.
2

Y ağlıboya portre, 60

X 44

cm ölçüsündedir. Ü stünde “ Roxelana Sol: Uxor, arka

sında: Hürrem Sultan detta Rosselana fu la moglie di Solimano il M agnifıco” yazılıdır. Re
sim için bkz., M icheletti, a.g.e., s. 652.
28 Y ağlıboya portre 1580’de kopye edilmiştir. Üstünde: “ Cam eria Sol. II Filia”, arka
sında ‘ Figlia d’Solimano il M agnifıco, fu donna di eccezionale bellezza’ yazılı tablo, 60 X
47 cm ölçüsündedir, M icheletti, a.g.e., s. 630.

29 Kopyeleri için bkz., H.E. VVethey, Paıntings of Tıtıan, London 1971, cilt 3, s. 190.
30 ‘Cam erie, Daughter of Suleiman the M agnifıcent as S. Caterine’ altyazısı ile sergile
nen, 102, 5X76,5 cm boyutlarındaki yağlıboya tablodan J. YVilde, Vasari’nin sözünü ettiği
(Milanesi, VII, s. 456) T izian o’nun bugün aslı kaybolan ‘Cam erie’sinin bir kopyesi olarak
bahseder ve portrenin kimliğini, Giovio’nun müzesindeki altı yazılı resimle olan benzeşmeye
dayanarak açıklar, Venetian Art from Bellim to Tilian, Oxford 1974. Portre Londra, Cortauld
G allery’de açılan bir sergide sergilenmiş ve kataloğa alınmıştır, The Princess Gate Collection
Courtauld Institute Gallery, (Önsöz: D. Farr), London 1983.
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m urassa bir serpuş bulunm aktadır. B ürüm cük yaşm ak bu baş giysisinin
altından sarkm aktadır. Portrenin M ihrim ah Sultan’a benzerliği söz konusu
olamaz. G ranau, sanatçının kendi kızını m odel olarak kullandığını öne
sü rü yor.31 Nitekim bu resim, “ Haseki Sultan” m odeli olarak, ya “Rossa,
R oxelane” veyahut “C am erie” adı altında pek çok kopye edilmiştir. B un
lardan biri de, “ L a piu favorita di Sultan M u ra d ” başlığı altında, Cezare
Vecellio’nun Habiti sindedir (Resim ıo). V ecellio’un albüm ündeki desen
lerden pekçoğunun N icolay’dan alınm asına karşın, ‘Haseki Sultan’ T izia 
no’nun “C am erie” tablosunun aynısıdır. Böyle zincirlem e bir varsayım da,
Tiziano ile N icolay arasındaki ilişkiye kesin bir çözüm getiremiyor.
T izia n o ’ya atfedilen bu iki kadın portresinin ön örneklerinin Avru
pa’da aynı devirde pek çok resm edilen “ H ürrem sultan” 32 desenleri olm a
sı, elimizdeki verilere göre gerçeğe en yakın görünen bir olasılıktır. Nite
kim, U flizi’deki “ H ürrem Sultan” portresinin, 1530’larda G eorg Pencz’e
m aledilen H ürrem S u lta n 33 (Resim 11) desenini örnek aldığı çok açıktır.
Zaten, resimde, portre özelliği değil, baş giysisi önem le ele alınmıştır. A y 
nı şekilde de, “C am erie” tablosundaki baş giysisi (Arapça Turtur veya Ha
nin), O rta Ç a ğ ’da çok yaygın olan ve A vrupa’da pek çok resmedilen bir
M üslüm an baş giysisidir.34
N icolay’ın “ Sultana” desenindeki baş giysisi ise, aynı devir O sm anlı
minyatürlerindeki “ peri” figürlerinin başlarında sık sık görülm ekte33 ve ar
31 G . Granau, ‘Tizians Bildnisse türkischer Sultaninnen’, Beitrage zur Kunstgeschichte,
Wien 1903, s. 132-37.
32 Bugün British Buseum ’da Prints and Dravvings, aynı tip hotozla iki T ürk kadını
deseni vardır. Bunlardan Hürrem Sultan olarak niteleneni (no: 1878 7-13 4166), 1530-50
yıllan arasında, M atteo Pagani (hakkında bilgi için bkz., Nagler, Künstler-Lexicon; F. Ongania(ed), La processione del Doge nella Domenica delle Palme incisa in Venezia per Matteo Pagan,
1556-69 (Venice), 1880) tarafından yayınlanmıştır. Bu portrenin resmi ve hakkında bilgi için
aynca bkz., J.M .R ogers- R .M . W ard, Süleyman the Magnificent, London 1988, Resim 4b, s.
17, 51. Oval bir m adalyon içine alınmış, tahta gravür baskısı ikinci desenin (no: 1873 5 10
3010) çevresinde, IM P FILIA CAM ELIA yazısı okunuyor. Boissard da aynı örneği kullan
mıştır ( Vitae et Icones) (Bkz., arkası Resim 12). ama, kuşkusuz en inanılır örnek, Bellini’nin
desenleridir.
33 Desen, 1530’larda yapılmış yuvarlak, tahta baskısı bir örneğe dayanarak çizilmiştir.
Tarihi ve monogramı yoktur. (Resim. 11) Pencz’e atfedilen bu resim, M ichael Ostendorfer’in tahtabaskısı portresini örnek oluşturmuştur, The Illustrated Bartsch, cilt 13, s. 505-506.
34 Turtur, hanîn, tac ve takke konusunda, ayrıntılı bir çalışma için bkz, J. von Karabacek, Abendlandische Künstler zu Konstantinopel im 15. und 16. Jahrhundert, YVien 1918.
35 Bunun en güzel örneklerinden biri, Şahkulu’na atfedilen ve 1550 yıllanna tarihlenen ‘uçan peri’ desenindedir, E. Atıl, The Age of Sultan Süleyman the Magnificent, VVashington- Nevv-York 1987, s. 32, aynca bkz., Z. Tanındı, Siyer-iNebî, İstanbul 1984.
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şiv kaynaklarında,36 tac adıyla geçm ektedir. Y alnız, “Sultana”nın giydiği
taç, perilerinki gibi doğrudan başa değil, canfes3 bir başörtüsü üzerine
geçirtilmiştir.
H em T izian o ’ya m aledilen portrede, hem de N icolay’ın “Sultana” de
seninde gördüğüm üz baş giysilerinin tanımlarını, yine onaltıncı yüzyılın
ortalarında, çeşitli nedenlerle Sarayda bulunm uş iki önem li gözlem cinin,
A ntcnio M enavino ve Luigi Bassano’nun yazılarında b u lu yo ru z.38 Bkz.,
Bassona T ü rk kadın baş giysileri konusunda ne yazıyor:
“ Kadınlar, başlarına dik oturtulm uş, yuvarlak küçük bir tak
ke (berrettino) giyerler. Bu takke, atlas, dım ışkî ve H ürm üzî
(Orm isi) kum aşla kaplı ve hepsi birbirine benzer renkte. Bir
çoklarının takkesi de kadife ve brocchato? 9 Bu takkenin altına
bir eşarp tutturulm uş. Bazıları bu eşarbı, beyaz bir takke ile
takıyor, üstüne de bir ipek bere giyiyorlar. Bu bere yan m ka
rış kadar yüksekliktedir. Bunu başka ülkelerde de gördüm .
s.6”
M enavino ise bu konuda şöyle diyor:
“T ü rk kadınlarının saçları uzun, güzel ve genellikle örgülü.
Başlarına, kenarlan işlemeli ve om uzlanna kadar inen canfes
örtüler örtüp, üstüne, altın ve m ücevherle süslü, fes (fescel)40
dedikleri bir asâlet tacı giyiyorlar. Bunlar, evli ve dul soylu
kadınlann baş giysisi. Diğerlerinin şapkalan güm üş kaplı, ucu
sivri ve üç kanş yükseklikte, “u n ico m ” a benziyor, s.86”
Bu iki tanım, yukan da tartıştığımız baş giysilerini daha berrak bir biçim 
de açıklam aktadır.41

36 Ö .L.B arkan, “ Edim e Askerî Kassarruna Ait Tereke Defterleri 1545-1659”, Belgeler,
III/1966, s. 95.
37 Bu örtülerin kumaşlarının canfesten (tanımı için bkz., Pakalın ve Koçu) yapılmış ol
duğunu öngörm ek pek yanlış olmaz kanısındayım.
38 Kitapların adlan için bkz., genel kaynakça.
39 Bu, çok genel bir terim olduğu için, tam çevirisini yapm ak uygun olmaz kanısında
yım.
40 Bkz., Pakalın ve Koçu.
41 Çeşitli kadın başlıklan için bkz., Resim 13, 14, 15. Lorichs.
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III. D E Ğ E R L E N D İR M E
K itabın önem i bilinm ekle birlikte, ilk bakışta kendi örnekleri arasın
daki üstün yeri belirlem ek zordur. M etni, daha önce yazılm ış “seyahatna
m e le rin başka bir örneğidir. T ü rkiye üzerine yazılan seyahatnâm eler belli
bir program gözetir. Bu kalıbın dışına çıkan çok azdır. Bu düzenlem ede,
genellikle T ü rk iy e’nin coğrafya konum unu, tarihini, devlet düzeni, din ve
törelerini içeren bir temel bilgi bölüm ü vardır. K lâsik Y u n an ve Lâtin ya
zarlarına dayanarak yazılan bu bölüm deki bilgiler, hem en her gezgin tara
fından yinelebilir.42 Bazen, bütün seyahatnâme, bu konuların, yazarın ken
di görüşleri, gözlemleri ve başka seyahatnâm elerden aktarm alarıyla geniş
letilmesinden oluşur.
Nicolay, bilinen düzeni gözetmektedir. Eserinde, O vid, Strabo, Polibio, Plinio, Zonares, Heredot, Ptolemaios, X enophon, ve M ela’nın adları
geçmektedir. Bunların dışında, yazarın devrinin önem li seyahatnâm elerini
ve A vrupa’lı tarihçilerin yazdıklarını dikkatle okuduğu gözden kaçm ıyor.
Yalnız, bunları aldığı kaynakların adını verm eden aktarmıştır. Ö rneğin,
M akedonya’lı Falanj’lar ve bunlarla, yeniçeriler arasında kurulan benzeş
me (bkz., s. 24) G iovio’nunki ile ayn ıdır.43 Haseki Sultan’ın, 1545’lerde Saray-ı C ed id ’te oturduğunu, daha önce Bassano da Zara’dan öğreniyoruz.44
N icolay’ın bunu Zara’dan mı aktardığı, yoksa kendi gözlem lerini mi yaz
dığı anlaşılam ıyor. Fakat, aynı eserden, Archent (arak veya A rap şerbeti)45
ile ilgili parçayı kitabında kullanm ıştır.46 E dim e kenti üzerine yazdıkları
nın bazı bölümleri, R am berti47 ile benzeşiyor. Postel ve M enavino’d a n 48 da
yararlandığı, bazı bölüm lerde açıkça belirgindir.
Desenlerine gelince; bunların gerek kom pozisyon, gerekse teknik çi
zim ve baskı açısından ön örnekleri, yüzyılın ilk yansında, N ürem berg
42 Bu malzemenin sınıflandırılması için bkz., Parry, a.g.e.
43 Giovio, Commentari delle cose de Turchi, 1538.
44 Nicolay, The Navigations, s.51, Zara, s. 17b.
45 “A rchent” denilen içkiyi Babinger, arak olarak yorumlamıştır, Zara, s. 36a. Nitekim,
Evliya Çelebi, esnaf-ı arakçıyan’dan söz etmektedir, Seyahatnâme, İstanbul 13*4 »
s661. Fakat bu içki, arap şerbeti de olabilir, tanımı için bkz., Busbecq, cilt 1, s. 53.
46 Karşılaştırma için bkz., arkada çevirisi verilen bölüm, s. 53.
47 Nicolay, arkada çevirisi verilen bölüm, s. 60, Karş., Ramberti, ga-b.
48 Özellikle Eski Saray hakkında yazdıkları, M enavino ile (s. 134-36) benzeşiyor, karşı
laştırma için bak, arkada çevirisi verilen bölüm, s.39. Eski saray hakkında bir O sm anlı kay
nağı için bkz., V .L . M enage, “ E d im e’li Ruhîye Atfedilen Osm anlı Tarihinden İki Parça” ,
İ.H . Uzunçarşılı’y a Armağan, Ankara 1976, s. 311-331.
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okulunda zaten vardır. Ö zellikle, Erhard Schöen (? - 1542), Niclas M eldem ann (1529-1531 yıllan arasında N ürem berg’de çalıştığı biliniyor), G eorg
Pencz (c. 1500 - 1550) Daniel H opfer ve Niclas Stoer (c. 1500-1562/68)^,
Türklerle ilgili, tek sayfalara yerleştirilmiş tek figürlerinin tahta baskıları,
dizi biçim inde daha önce yayınlanm ıştı.49
Fakat biraz daha yakından bakılınca, bazı ilginç ipuçlan, eserin bir
çok yönden son derece önem li olduğunu ortaya koym aktadır. Bunların en
önde gelenlerinden biri, kitabın yolculuğuna başlayış tarihinden, kitabın
ilk ve ondan sonraki baskılannın yayınlanışına kadar, belgelerden izleye
bildiğim iz bazı olaylar, bizim kitabın içeriğini, hazırlandığı sanat ve teknik
ortamı, A vrupa’nın politik propagandaya eğiliş açısını daha açık bir biçim 
de görm em ize ve değerlendirm em ize yardım cı oluyor.
1535 tarihini izliyen yıllar, Osm anlı-Fransız diplom asi sahnesinde, en
önemli bir devre olarak kabul edilm ektedir. Aralarında, kendi alanlannda
uzm anlaşm ış önem li kişilerin bulunduğu bir elçilik heyeti, 1535-1554 yıllan arasında, O sm anlı Devleti ve halkının yaşam ını temel konu alarak, belli
alanlarda inceleme yapm ak am acıyla İstanbul’a gönderilm işti.30 T ü rkiye’ye
belli bir görevle gönderilm iş bu gruptan biri Nicolas de N icolay’dı. T ü rk
giyim -kuşam geleneklerini yerinde ve aslına uygun olarak çizm ekle görev
lendirilen N icolay’m eserini çağdaş örneklerinden ayıran en belirgin özel
lik, konuya uzm an bir görüşle eğilmesidir. N icolay, gerek kitabının başlı
ğında, gerekse önsözünde, am acını vurgulam akta, “ desenlerini, halkın top
lum daki yerini de gözönüne alarak, giyim -kuşam ve süslerini, silâh ve at
larını bütün ayrıntılarıyla ve doğru olarak yansıtm aya çalıştığını” yazm ak
tadır. Birçok gezginin yapm ış olduğu gibi, azınlıklardan ve elçiliklerden
öğrendikleriyle yetinm em iş, bilgi aldığı kaynakları, yetkili kişilerden seçmiş
inceleme, tanım ve desenlerinin büyük bir bölüm ünü, onların onayından
sonra tam am lam ıştır.31 Dikkati tek bir konuda odaklaştığı için, görüşleri
daha keskin ve ayrıntılıdır ve eser bu yönden bir belge niteliğindedir. D e
senlerde gerçeğe bağlılığı, ayrıntılarda o devrin O sm anlı bezem e repertua
49 The Illustrated Bartsch, cilt 13. Daniel Hopfer’in demir kazıma kalıplarından 230 ta
nesi, N ürem berg’li matbaacı David Funck tarafından, onyedinci yüzyılda Opera Hopferiana
başlığıyla yeniden basılmıştır. 1802’de C . YVilhelm Silberberg Frankfurt-am-M ain’de,
Funck’un num aralarıyla, bunların 92 tanesini bir cilt içinde yeniden çıkarmıştır. Aynı başlı
ğı taşıyan bu albüm, bugün B M dedir, The Illustrated Bartsch, cilt 17, 135/47. BM , Prints
and Draıvings, cilt 46, cilt 251, cilt 44.
50 Bkz., I. Bölüm, not. 1.
51 Bkz., I. Bölüm, not. 1.
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rını yansıtm asıyla daha belirginleşmektedir. K um aş desenlerine, onaltıncı
yüzyıl ortalarının en yaygın üslûbu olan “ saz üslûbu” hakim dir (Resim 2,
6, 7). Desenlerin aslına bağlı kalm ak için, giysi çizim lerinde kum aş kıv
rım larından yer yer fedakârlık ettiğini görüyoruz. Birkaç sahne dışında,
figürler, hareket ve ifadeden yoksun, üstlerindeki giysileri sunan m anken
ler görünüm ündedirler. M etinde, kum aşların cinslerine değinilm em işse de,
desenler, devrin kem ha, serenk, serâser gibi, özellikle saray için dokunan
kum aşlarındaki bezem elerin tekrarıdır. Ö zellikle ‘Saraylı K ad ın ’ın giysisi
(Resim 2) ile, Şahzâde Bayezıd’in kem ha merasim kaftanı bezem eleri32
arasında görülen yakın benzerlik gözden kaçm ıyor. “E d im e’li Y ah u d i K a 
d ın” (Resim 7) ın giysisi ise, hem bezem e, hem de renk açısından onaltıncı yüzyıl O sm anlı kum aşlarının en güzel örneklerinden birini sergilem ek
tedir. N icolay, yazım ın başında aktardığım gibi (bkz., s. 1) bu kum aşların
bedestende satıldığını söylemektedir, böylece çok önem li iki noktaya dik
kat çekilmiş oluyor. Birincisi, zam an zam an çıkan hüküm lere rağm en 33
gayri M üslim lerin de T ü rk kadınları gibi giyinebildikleri (Resim 7, 33),
İkincisi de, bu değerli kum aşların, saray dışında da geniş bir pazarı bu 
lu n d u ğ u d u r.54 Nitekim , bir E d im e tereke defterindeki kayıtlara göre, Si
nan b. A b d u llah ’ın evindeki eşyalar arasında, son derece zengin bir kadın
giysisi kolleksiyonu yer alm aktad ır.35
N icolay’ın kum aş deseni çizm e gerekliliğini duym adığı sahnelerde,
resme birden hareket girmektedir. Bunun en açık örneği, “ Sarhoşlar” sah
52 Kaftan hakkında bkz., Atıl, Süleyman the Magnificent, Resim 116, s. 186, 316; Rogers-VVard, Süleyman the Magnificent, s. 170.
53 İstanbul’daki Hristiyan azınlık kadınların Türkler gibi giyinmemeleri, feracelerinin
kara, kuşaklarının yan pamuklu, yan ipek, ayakkabılannın siyah ve astarsız olması, kadın
larının ferace yerine Bursa pam uklu dokunmasından kutnu fistan ve açık mavi çakşır, ayak
larına da kundura giyinmeleri, M üslüm an kadınlar gibi serâser yaka ve arakiyye tiftikten
ince bir külâh giyinmemeleri, giyerlerse de, bunlann atlas ve pam uklu olm alan, Ermenilerin de Yahudiler gibi giyinmeleri, yalnız başlanna alaca kuşak sannm alan, gayn M üslim le
rin feracelerinin astarlannın saçaklı, dolam alannın siyah Bursa pam uklusundan olması, iskerlat giymeyip Feriye ve Selânik çuhasından olması hakkında 7 Sefer 976/1568 tarihli bir
hüküm tam metni için bkz., A. Refik Altınay, Onaltıncı Asırda İstanbul Hayatı, ( 1553 - 1591)
İstanbul 1935, s. 47, 51 . Y u kan d a adı geçen arakiyye külâhın tanımı ve yapıldığı kumaşlar
baçı yayınlarda geçmekteyse de, (Pakalın, Koçu, Kütükoğlu) özellikle kadın arakiyyesinin
biçimi hakkında açık bir bilgi edinemiyoruz.
54 Rogers-VVard, Süleyman the Magnificent, s. 120; M . Rogers, Islamic Art and Design,

1500- 1700, London, 1983, s. 10.
55 Ö .L . Barkan, “ Edirne Askerî Kassam ı’na Ait Tereke Defterleri 1545-1659”, Belgeler,
III/1966, s. 95.
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nesidir (Resim 20). Burada, diğer sahnelerden farklı olarak ilk göze çar
pan, giyim -kuşam dan çok ifadedir. G erek çizgide, gerekse ifadede yansı
yan dengeli anlatım , N icolay’ı sıradan bir desinatör olm aktan çıkarıyor.
Yalnız, gravür ustalarının N icolay’ın desenlerine katkılarının da gözönüne
alınması gerekir. Fakat, kitabın ilk baskılarında (Lyon, 1567-1568) yayınla
nan ve daha önce üzerinde durduğu kralın izin belgesinde, hem kralın,
hem de N icolay’ın, gravür ustalarının orijinal desenlere bağlı kalmaları
üzerinde ne kadar titizlikle durdukları gözönüne alınırsa, baskıda değişik
lik yapılm ış olması, çok uzak bir olasılıktır.
Eserin bir başka önemli özelliği, basılm ak am acıyla hazırlanm ış olm a
sıdır. Baskı sayılarına bakılırsa (çizelge 2), kitap, çağdaşlarının en popüleri
d ir.36 Bunun belli başlı nedeni, N icolay’ın A vru pa’da O sm anlılara d uyu 
lan merakı doyuracak en önem li propaganda aracı olan resmi, yazılı ta
nımla birleştirmesidir. Y azarın politika ve tarih konularına uzaktan bak
masına karşın, giyim kuşam konusunda kendine has bir üslûbu olduğu
gözlenebiliyor. H er ne kadar, sözlü tanımlar, desenlerdeki bütün ayrıntılan açıklam ıyorsa da, devrin giyim -kuşam sözcüklerinin kullanılması (örne
ğin, zerkülah (zarkola), bozdoğan (busdeghan), üsküf (skujj), kuşak (cochiach),
bıçak (biciach), anagaç (anagiach), şalvar (salvares) saye çuha (şaye), barani
(barami), ağaç (baston, aghac), m ücevveze (muzavegia), takke (taquia) en
azından, T ü rk kaynaklarını tam am lam ası ve desteklemesi açısından önem 
lidir.
Kitap, Avrupa m oda dünyasını da etkilemiştir. M oda, her ne kadar
belli bir sınıfın kaygısı ise de, her zam an üzerinde çok durulan bir konu
olagelmiştir. O naltm cı yüzyılda basılan giyim -kuşam albüm lerinin sayısı,
kısıtlı bir alanda da olsa, m odaya gösterilen ilginin arttığını ve hızlı bir ya
yılm a ortamının bulunduğunu ilginin arttığını ve hızlı bir yayılm a ortam ı
nın bulunduğunu açıkça yansıtmaktadır. Y üzyılın ikinci yarısında basılan
giyim -kuşam albüm lerinin çoğunda büyük bir bölüm de T ü rk kıyafetleri
ne ayrılmıştır. Bunların en yaygın örneklerinden olan, J.J. Boissard’ın,
Habitus variarum orbis gentium (M etz, 1581), A braham de B ru yn’un, Omnium pene Europae, Asiae, Aphricae, gentium habitus (1581) J. A m m an ’ın Gynae-

5(1 N icolay’ın, ‘Türkiye Seyahatnâm esi’nin, özellikle 1572 Nürem berg baskısının, basılır
basılmaz önemli kitaplar arasına girdiği görülüyor, A. Du Verdier, Bibliotheca Instituta et
Collecta, Primum a Conrado Gesnero, Tiguri 1583, s. 629; La Bibliotheque D ’Antoine du Verdier,
Lyon 1585.
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ceum (1582) ve Cesare Vecellio’nun Habiti başlıklı57 albümlerinde, T ü rk giy
sileri için N icolay’ın eseri m odel olarak alınmıştır (Resim 23, 22, 3, 10,
25). Basılmış olan bu kıyafet albüm lerinin dışında, bugün dünyanın çeşitli
m üze ve kolleksiyonlarına dağılm ış bulunan ve genellikle, İstanbul’daki
A vrupa elçiliklerinde görevli sanatçılar tarafından hazırlanm ış birçok gi
yim -kuşam

albüm ünde

N icolay’ın

desenlerinin

etkilerini

bulm aktayız.

Bunlar, ya John VVhite (1585-1593 yılları arasında çalıştığı bilinm ektedir)
A m m an ve R u ben s’in desenleri arasında gördüğüm üz örnekler g ib i38 (Re
sim 28, 32), T ü rk iy e’ye hiç gitm em iş sanatçılar tarafından m odel olarak
kullanılmış ve kopye edilm iş veya konu seçimi yönünden örnek oluştur
m uşlardır.39 Burada, M elchior Lorichs’in eserine de değinm ek yerinde
olur kanısındayım . Ç ü n kü , belgesel değeri bilinen ve pek çok kez kaynak
olarak kullanılan Lorichs’in alb üm ü n d eki60 bazı desenler, N icolay’ınkinden alınmadır. Ö zellikle, “D eli” ve “ Sarhoşlar” , N icolay’m desenlerinin
kopyeleri gibi görünm ektedir (Karş., Resim 20, 21, 29, 30). Y aln ız bizi bu
iki sanatçının birbirlerinin desenlerini nasıl ve nerede görm üş olabilecekle
rine yönelten bir ipucu yok elimizde. İstanbul’da görüşm üş olam azlar,
çünkü Lorichs’in İstanbul’a varış tarihi (1555), N icolay’ın Fransa’ya dönüş
yılından (1554) daha sonraya rastlamaktadır. Lorichs’in eserinin ilk baskısı
1574-83 yıllarında yani N icolay’ınkinden daha sonra yapıldığına göre, tek
olasılık, sanatçının N icolay’ın kitabını görm üş olmasıdır. Zaten onaltmcı
yüzyılın sonundan başlıyarak, Türkleri konu alan pek çok kitapta Nicolay’ın desenlerinin kullanıldığını görü yoruz.61
G özlem lerinden ve çizim lerinden izlenebildiği gibi, N icolay’ın görüşle
ri, mesleği ve görevi gereği, daha çok sanata yöneliktir. Politik görüşlerin
57 Onaltm cı yüzyılın ilk yansında, tek sayfalara basılmış tek figürler, Nürem berg oku
lunda pek çok vardır. Bunlann üslûplan, N icolay’ın kitabının 1572 Nürem berg baskısına
eklenen bölüm dekilere benzerliğine bundan önceki bölüm de değinmiştim. Özellikle J. A m 
m an’ın, daha geç bir tarihte basılan, Charta Lusoria, Tetrastichis Illustrata, N üm berg 1588
başlıklı kitabındaki desenler, altlanndaki şiirlerle, aynı sanatçının elinden çıkmışçasına ya
kın bir benzerlik göstermektedir. A m m an’ın Gynaeceum adlı eserinde (tam başlığı için bkz.,
Genel Bibliyografya), “T ürk Saraylısı” deseni N icolay’dan kopyedir. A yn ca, Boissard ve
Bruyn’un kadın giysileri kom posizyonlannın ön örneği de Nürem berg okulunda vardır, The
Illustrated Bartsch, 13/249.
58 Bu desenler bugün B M (Prints and Dravvings) dadır. Hakkında geniş bilgi için
bkz., T . Reyhanlı, İngiliz Gezginlerine göre X VI. yüzyılda İstanbul’da Hayat, Resim 30b.
59 Aynı eser.
60 Lorichs hakkında bir araştırma için bkz., Eyice, “A vrupa’lı Bir Ressamın G özü ile
Kanunî Sultan Süleym an”.
61 Özellikle Chalcondyle ( Histoire de la Decadence de l ’Empire Grec, Paris I577)’de, François de la Boullaye le G ouz (Les Voyages et Observations, Paris ı653)’de N icolay’ın desenlerin
kopyelerini görüyoruz.
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deki taraflılık, devrin önyargılarını yansıtm aktan

öteye geçm em ektedir.

Kendisi içinde olm adığı sürece, tarih olaylarının dışında kalmaktadır.
Ö rneğin, Süleym aniye imareti yapım ının başladığı yıllarda İstanbul’da ol
duğu halde, devrin en önem li olaylarından biri sayılan bu konuya eğilm e
miştir. Fakat, St. Stephano bugünkü Y eşilköy’den Y ed iku le’ye giderken,
Padişahın (K anunî Sultan Süleym an) cam inin (Süleym aniye) yapım ı için,
taş ocaklarından çok ölçüde taşın kente taşındığı da gözlem lerinden kaç
m am ıştır62 (The Navıgatıons, 1585, s. 46a).
Böyle küçük ayrıntılardan da görüldüğü gibi, N icolay’m toplum a tam am iyle kapalı bir gözle baktığı söylenem ez. Ö rneğin, İstanbul’daki imâretler için yazdıkları, kendinden önce yazılanlardan çok ayrı değilse de, en
azından kendi gözlem lerini yansıtmaktadır:
“ İm aretlerin en büyüğü Fatih İmâreti. Y ıllık geliri 60 000
,düka. Üzerleri kurşun kaplı

100 kadar yapının çevresinde,

doktorları ve ulem âyı barındıran evler var. H acı, yolcu, hangi
din ve milletten olursa olsun bütün yabancılar, atları ve hiz
metlileri ile burada üç gün parasız yem ek yiyip kalabilirler.
Kentin fakir fukarası için ayrıca 150 kiralık ev daha var. Bu
rada kalanlara, günde bir akçe ve istedikleri kadar yem ek
bread veriliyor. ... Fransa, İtalya ve İspanya’daki başıboş has
taların bu ülkede bulunm am asına şaşmamalı. ... Kentte, etra
fa zarar veren bir hasta veya deli bulunursa, zorla bu hastahanelere getirilip, akliları başlanna gelinceye kadar buralarda
tutuluyor. Ö teki hastalara da çok iyi bakılıyor. ..., rahatlarına
dikkat ediliyor ve tedavileri için ilâç veriliyor, ameliyatları ya
pılıyor. Bunun gibi iki hastahane daha va r63 am a bu kadar
büyük ve zengin değil (TheNavigations, 1585, 57 a-b).
Y azarın, Y en i Saray’daki hastahane (hastalar odası) üzerine yazdıkları
kısa da olsa, bugün ortadan kalkmış olan bu yapının işleyişini göstermesi
yönünden önemlidir:
Padişahın sarayında on doktor var. Bunlar, saraydan 10 akçe
gündelik ve yiyecek alırlar. ... Sarayda biri hastalanırsa, bu
doktorlardan birinin, hastayı tedavi etmek için sultandan izin
alması gerekir. Sonra hasta bu hastahaneye getirilir. Doktoru,
62 İstanbul civarındaki taş ocakları için bkz., Ö .L . Barkan, Süleymaniye Camii ve İmareti
İnşaatı, Ankara 1972, cilt 1, s. 351.
63 Sultan Bayezıd ve Sultan Selim İmâretleri.
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hastayı günde dört kez görm ek zorundadır iyileşinceye kadar.
E ğer hasta fenalaşırsa, tedavisi saraydaki bütün doktorların
yardım ıyla yapılır. Buraya bazen, Sultanın izniyle dışarıdan
hasta getirilir. Sultanın özel doktorlarından hekim echim bir
kısmı T ürk, kısmı Y ah u d i (TheNavigations, 1585, 93a-b).” 64
M im arî üzerinde oldukça kısa duran N icolay’m, İstanbul bedesteni
hakkında yazdıkları şöyle:
“ K apalı, dört kapı ile dışarı açılan, içinde sokakları olan bir
yapı. S am u r,65 kurt, karaca gibi hayvanların kürk ve postları,
altın, güm üş; devetüyü ku m aş66 ince m oh er67; ok hedef, kal
kan gibi değerli ticaret m alları ile dolu. Birçok Hıristiyan esir
de, açık artırm a ile, vücutlarını gösterip müşteri buluyor. Bir
M acar kızın 34 dükaya satıldığını gördüm . ... Bazan uzun bir
giysi için kürk 200 düka ediyor, oysa Fransa’da aynı kürkü
üç dört misli fıata bulam azsınız. ... Bezestan cum a günler
— ki bizim pazar günüm üz, Yahudilerin cum artesi günleri gi
bi Türklerin bayram ve tatil gün ü— dışında hergün öğleden
sonraya kadar açık. ... İstanbul’da, eski giyim -kuşam satan ve
bir de altın simli ve iğne işi ipekli kum aş satan pazarlar var
(TheNavigations, 1585, s.62a-b).”
N icolay’m m im arî konusunda önem li bir gözlem i de, bugün ortadan
kalkmış olan G elibo lu ’daki Sinan Paşa ve Sultan Bayezıd İm âretleridir
(TheNavigations, 1585, s. 45a-b).68
64 1856-57 yıllarındaki saray yangınında ortadan kalkan bu hastane hakkında en geniş
bilgiyi, saray doktorlarından Alberto Bobovio vermektedir BL, Harleian mss, 3409 1665’de
yazılan bu hatırat üzerinde bir makale için bkz., A. Terzioğlu, “Alberto Bobovio’nun Tarifi
ne göre T opkapı Sarayı Enderun Hastanesinin 17. Yüzyıldaki Teşkilatı” , I. Milletlerarası
Türkoloji Kongresi Tebliğler, İstanbul, 15-20. X . 973, cilt 3, İstanbul 1979, s. 874-90. G elibo
lulu M ustafa Âli de hastaneden bahsetmiştir, Mevâidü’n-nefâis (Gökyay), cilt I, s. 47.
65 Slavca sobol kelimesinin Lâtince’ye geçmiş şekli, samur kürkü, OED.
66 Chamblet (Khamlat) (Ar.) Aslında, ipek ve devetüyü karışımından yapılan kumaş.
Devetüyünden yapıldığı şüpheliyse de onaltmcı ve onyedinci yüzyıllarda Ankara keçisinin
kılından yapıldığı bilinmektedir, OED: Devetüyü kumaş R.
67 Mockado: İti. mocajordo'nun bozulm uş şekli. Onaltm cı ve onyedinci yüzyıllarda gi
yim-kuşam için çok kullanılan bir kumaş, moher OED.
68 Sinan Paşa Zâviyesinin yeri bugün bilinmiyor. Ayakta kalan türbesi civarında olma
lıdır. II. Bayezıd’ın damadı, Ayşe Sultan’ın kocası olan Sinan Paşa, G eliboluda’ki zaviyesi
için birçok vakıf yapmıştı. T ü rb e tamir edilmiştir. Zaviye, türbe ve plânlan için bkz., İ. A y 
dın Yüksel, Osmanlı Mimarîsinde II. Bayezid, Yavuz Selim Devri (886-926/1481-1520), İstanbul
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Osm anlIlardaki din hoşgörüsüne değinen N icolay, Fransız ve Tatlısu
Frenklerinin R um larla iyi geçinm ediklerini ve aralarında evlenmediklerini
belirtir ( The Navigations, 1585, s. 65). Yahudilerin toplum daki yerleri üze
rinde durur. Fatih devrinde, İstanbul’un yeniden iskânı için İspanya’dan
getirilen Y ah u d iler ve sonra Ermeni ve Karam anlılar için şöyler der:
“ Bütün T ü rkiye ve T rak ya ’da Y ah u d i sayısı çok fazla. En ço
ğu da İstanbul’da. Ü lkedeki en önem li ticaret işleri ve hazır
para bunların elinde. Aralarında m ükem m el zenaatçılar var,
özellikle İspanya ve Portekiz’den sürülerek T ü rk iye’ye gelen
ler arasında. Hıristiyanların zararına, Türklere pek çok buluş,
sanat, ve top, tüfek, barut, saçm a ve başka savaş gereçleri
yapm ayı öğretiyorlar. Bir de, bu ülkelerde ilk basımevini kur
muşlar. R um ca, Latince, İtalyanca, İspanyolca ve İbranice,
güzel karakterli harflerle çeşitli kitaplar basıyorlar. Y aln ız
Arapça ve T ü rkçe kitap basm a izinleri yok. Levant’ta konuşu
lan bütün dilleri biliyorlar ki, bu, ticaret hayatında yararlı
oluyor. Ç o k zam an tercüm an olarak görevlendiriliyorlar. ...
Erm eni’ler, İstanbul ve Pera’da oturuyor. Ç o ğu devetüyü, sa
ye çuha, m oher ve Suriye halısı (?) ticareti ile uğraşıyor. Fa
kirleri de bahçıvanlık yapıyor. ...
K aram anlılar da İstanbul’da, Y ed iku le’ye yakın bir cadde ci
varında yaşıyor ve elişi ticareti yapıyorlar. Ö zellikle sarraflık
ve el işinde Bedesten yakınında dükkânları olan sarraflar ara
sında en m ükem m el ustalar ve en zenginler bunlar. K ara
m anlı fakir kadınlar ise, şehirde yum urta, peynir, tavuk ve şi
falı otlar satıyor ( The Navigations, 1585, 130^ 131 a, 133, 128).”
Nicolay, O sm anlı ülkesindeki ticaret ve ticaret m allarına ilgi göster
m ekle birlikte, Hatlardan ancak birkaç yerde sözediyor. Bunlardan biri,
Sakız adasındaki A vrupalı’ların borsasını anlatan bölüm dür:
“ Sakız Burnu (Cape M astico), sakız ağaçlarının yetiştirildiği
ve toplanan sakızın getirildiği yer. Toplan an sakız dört
bölüm e ayrılıyor: 1. T rakya 2. Batı İtalya, Fransa, İspanya,
A lm anya 3. K ü çü k A sya T ü rkiye 4. Suriye, M ısır, Berberistan. ... Bu dört grup sakızın tüm ü, yaklaşık 140 sandık, san
dıkların herbiri 80 İstanbul okkasına eşit iki kantar ağırlığın
da. H er okka dört p o u n d 69 ediyor. Bir kantar 50 kron değe
69

Pound, ağırlığı devirlere göre biraz değişen bir ağırlık ölçüsüdür, yaklaşık olarak
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rinde ve böylece her sandık 100 krona satılıyor. (The Navigati
ons, 1585, s. 37).”
Fransızların T ü rk iye’de ticaret konusuna da kısaca değinen Nicolay,
Fransız elçilerinin genel olarak V enedik’lilerin ve Floransa’lıların rehine ve
tutsaklan gibi, kentte oturduklarını, bunun padişahla iyi ilişki, birlik ve
dostluklarını korum ak için olduğu kadar, İstanbul’da ve bütün Levant’ta,
Fransızların alışveriş yapm aları ve mal ticaretlerini daha kolay yürütebilmeleri am acıyla olduğunu belirlemektedir. (The Navigations, 1585, s. 65b).70
Şim diye kadar açıklam aya çalıştığım gibi, N icolay’ın “T ü rkiye Seya
hatnam esi’ne” , yorulm az çalışm asının olum lu bir sonucu olarak bakabili
riz. Ö zellikle, onaltıncı yüzyıl kadın giysileri konusunda, ilk elden verdiği
bilgilerle, resimli O sm anlı kaynaklarında eksik kalan önem li bir boşluğu
doldurm aktadır. Bundan sonraki bölüm de yer alan doğrudan aktarm alar
ve resimler, kitabın içeriğini daha iyi açıklıyacaktır.

IV. B A S K I T E K N İK L E R İ H A K K IN D A K IS A B İR A Ç I K L A M A
T ü rk çe’de baskı tekniklerinin bilimsel bir “teknoloji”si şim diye kadar
yapılm adığı için, bunlara yeni terimler bulm ak zorunluluğu ortaya çık
maktadır. Bazen tek bir sözcükle anlatılam ıyan teknikleri burada yabancı
dilde bırakarak, kısaca açıklam ak yararlı olur kanısındayım .
T ekn ik ayırım lar ve yapım da kullanılan gereçler gözönüne alınırsa,
gravür (Fr: gravüre, İng: engraving, İti: incisione, Alm : kupferstecher) ve
kâğıt üzerinde gravürde ayınm ı güç olm akla birlikte etching (İng.) (Fr:
eau-forte, Alm : holzschnitt, İti: incisione alPaquaforte) birbirinden farklı
tekniklerdir. Gravür, hakkâk kalemi (burin) ile, genellikle bakır üzerine
oyularak yapılm akta, sonra bu levha m ürekkebe batınlm akta, levhanın
yüzeyi silinince, m ürekkep sadece oyuklarda kalm aktadır. K ağıda basıldığı
zam an, çizgiler, dokununca bile hafifçe hissedilebilecek biçim de kabanktır.
Etching tekniğinde ana kural şudur: desen, hakkâk kalemi ile m adenî lev
haya değil, m adenî levhayı kaplıyan ve aside dayanıklı bir zem in üzerine
70
Pera’daki ilk elçilik, bugünkü yerinde Fransızlar tarafından kurulmuştu (1535), Eyice, “İstanbul-Tarihî Eserler”, İA, Avrupa’lı elçilerin bir kısmının, onaltıncı yüzyılın ilk yan 
sında, bugünkü Yenicam i ile Eminönü çevresinde yer alan Y ahudi mahallesinde konakla
dıklarına ait belgeler vardır, Bertele, II Palazzo, s. 42-43. Macaristan-Avusturya İmparator
luğunun elçiliği ise İstanbul’un içindeydi. Bunların, onyedinci yüzyılın ortalarına kadar,
Çemberlitaştaki Elçi Hanında kaldıkları bilinmektedir, Eyice, “ Elçi H anı” . N icolay’ın anlatı
mından, Fransız’ların da İstanbul’un içinde ayrıca bir yerleri olduğu anlaşılıyor.

592

T Ü L A Y REYH ANLI

çizilir ve sonra bu levha aside batırılır, çizilen desen asitle aşınır. H er iki
baskı tekniğinde, desenin kâğıt üzerindeki görünüşü aynıdır. Yalnız, etching yum uşak bir zem ine ve daha serbest çizilebildiği için, çizgiler daha
kıvrak ve rahattır.
Bunlardan daha eski bir teknik olan tahta kalıp basm a (İng: vvoodcut,
Fr: gravüre surbois, Alm : holzstock, İti: incisione su legno veya silografıa),
tekniğinde ise, adından da anlaşılacağı gibi, tahta bloklar kullanılır. B un
lar, arm ut, fıravuninciri, kayınağacı, akgürgen gibi yum uşak keresteli ağaç
lardan, dam arları doğrultusunda uzunlam asına kesilmekte ve düzleninceye
kadar rendelenm ekte, çatlam am aları ve eğrilm em eleri için iyice kurutul
maktadırlar. Sanatçı desenini ya doğrudan doğruya bu tahta blok üzerine
çizm ekte veya, üzerine desen çizilm iş kâğıt, bu bloğa yapıştırılmaktadır.
Deseni kesen sanatçı cutter çakıya benzer bir bıçakla, çizgilerin kenarların
dan bütün zemini oyarak çıkarm akta, desen bitirildiği zam an, çizgilerden
oluşan kabartm a bir ağ görünüm ünü almaktadır. Sonra yüzey m ürekkeple
kaplanm akta ve m ürekkep, bu kabartm a çizgiler üzerinde kalmaktadır.
Baskı bazan normal bir baskı m akinasıyla, bazan elle yapılabilm ektedir.71

B Ü Y Ü K S A R A Y V E Y A H U T K A D IN L A R S A R A Y I:
{TheNavigations, 1585, s. 53a~56a) (Resim 2, 4, 6).
K entin ortasında, II. M ehm ed tarafından yaptırılan bu sarayın çevresi
2000 pace (adım 2 15 cubit (ıo - i2 m ) 73 kadar yükseklikte ve buna yakın ka
lınlıkta, kalın, kulesiz duvarlarla çevrili. İki kapısı var. Biri, her zam an
açık ve önünde harem ağaları nöbet tutuyor, öteki ise hem en hem en hiç
açılmıyor. Sarayın içinde, m utfaklar ve başka gerekli işler için ayrılmış
bölüm leri içeren çeşitli küçük konutlar yer alıyor. Padişahın ( Great Turk) 74
kanlan ve cariyeleri bu sarayda oturuyorlar. Bunlann sayıları 200’den çok
1 Bu baskı teknikleri için bkz., Grifliths, Prints and Printmaking, Bu kitabın arkasında,
bütün kitap baskısı teknikleri için genel bir kaynak listesi vardır, Ivins, Hovu Prints Look;
Hind, An Introduction to a History of Woodcut; Hind, A Short History of Engraving and Etching.
72 Pace: Adım(R). Yürürken atılan adımlar arasındaki uzaklık. Yaklaşık olarak 30 inch
(1 inch: 25. 4mm veyahut Rom alı’larda, aynı ayağın birbiri ardına attığı adımlar arasındaki
uzunluk, yaklaşık olarak 58 inch ( OED ). Bu uzunlukları metrik sisteme çevirince yaklaşık
olarak 2900 m oluyor.

73 Cubit: dirsekten orta parmağa kadar olan ve ı8 ’den 22’inch’e kadar değişen bir
ölçüdür (OED).

74 Great Turk, Avrupa’lılann Padişaha verdikleri isim.
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ve çoğunluğunu Hristiyan kızlar oluşturuyor. Bazıları, Eski Y un an is
tan’dan, M acaristan, Sırbistan, M in grela ,73 İtalya ve diğer Hristiyan ülke
lerinden kara ve deniz korsanlığı yoluyla alınıp getirilmiş, bazıları ise, Pa
dişaha sunulm ak üzere, önce tacirler, sonra da Beylerbeyi, paşa ve ağalar76
tarafından satın alınmış. Padişah, Eski Saray’da, harem ağalarının nezareti
altında, bunların giyim -kuşam lannı, yiyeceklerini ve eğlencelerini sağlıyor.
H er on cariyenin bir kalfası var. Bunlar, cariyeleri yönetiyor ve her türlü
işleme ve dikiş öğretiyor. Sarayı yöneten capiangassi (kapıağası) da hadım
ve gündeliği 60 akçe.Yılda iki kez saraydan ipek giysi veriliyor. Yönetim i
altındaki 40 harem ağası, Padişahın canı istediğinde yanm a aldığı kadınla
rın gündelik işlerini görüyorlar. Padişahın, cariyelerden birinden çocuğu
olursa, bu cariye sarayın diğer kadınlarından ayrılıp, maaşı ve em lâki artı
rılıyor. Eğer çocuk erkekse, zam anla im paratorluğun varisi olabiliyor. Ç o 
cuğu olm ıyan diğer cariyeler, Spachis (sipahiler) veya başka saray görevli
leri ile evlendiriliyorlar. Padişahtan ve harem ağalarından başka, önem i ne
olursa olsun kimsenin harem deki kadınları görm esine izin verilmiyor. Sizlere, bunların giyim -kuşam yöntem lerini gösterme olanağı bulm ak am acıy
la, rahmetli Barbaros’un (H ayreddin Paşa) hadım larından, R agusa’lı Zafer
A ğa ile dostluk kurdum . Ç o k ince ve erdemli bir kişi olan Zafer Ağa, ço
cukluğundan beri sarayda yetiştirilmiş. Benim, bu kadınların giyim-kuşamlarını görm e isteğimi sezer sezmez, merakımı giderm ek için, iki sokak
kadınını, her türlü m alın satıldığı bezestan dan aldırttığı çok zengin giysi
lerle kuşattı. Sizlere sunm ak için bunların desenlerini yaptım.

R U M K A D IN L A R I V E P E R A ’LI F R E N K K A D IN L A R I
(TheNavigations, 1585 s. 65b-68a) (Resim 33).
R u m kadın ve kızlarının ve Pera’lı Beyoğlu’lu Frenk kadınlarının giyim -kuşam ları öyle gösterişli ki, görm em iş olan inanm akta güçlük çeker.
Y aln ız güzel olm ak ve güzel giyinm ek için özen göstermekle kalm az, kilise
veya ham am a giderken daha da çok süslenir, bütün servetlerini takarlar.
Şehirliler ve tacirlerin karıları, kadife, saten, crym son 77 ve dım ışkî kum aş
75 Kafkasya’da, Batı Kafkas dağlarının güney eğintisi ile Karadeniz arasında uzanan
ve ovasının aşağı bölüm ünü de içine alan bölgenin adıdır. Nüfusları 250 000 kadar olan
M ingrelialılar, ırk olarak Gürcülere yakındır. Bölge 1867’de Ruslar tarafından alınmıştır, S.
Öngör, Coğrafya Sözlüğü, İstanbul 1961.
76 Nicolay “ captain” sözcüğünü, ordunun ileri gelenleri için kullanmıştır.
77 Fes rengi. (R )

T Ü L A Y REYH ANLI

594

tan ,78 kenarları dantel bantlarla çevrili,79 altın, güm üş düğm eli, daha az
zenginler, tafta ve desenli Bursa ipeğin d en80 elbiseler giyer, birçok zincir,
yüzük, bilezik, k o ly e81 p lak a 82 ve bazısı değerli, bazısı daha az değerli taş
larla işli başka m ücevherler takarlar. G en ç kız ve yeni evli kadınlar, başla
rına, çevresine 5 cm. kadar kalınlıkta, inci ve değerli taşlarla işli ipek ve
sırmalı bantlar sarılmış, fes rengi saten veyahut sırmalı desenli kum aştan
yuvarlak şapkalar giyerler. Feraceleri, T ü rk kadınlarınm ki gibi selvi yeşili
taftadandır. Bazan öyle giyinirler ki, bunları sokakta yürürken gören er
kekler orm an perisi nym ph sanar. Böyle zam anlarda, özellikle evli kadın
lar, kocaları istedikleri gibi giyinm elerini sağlıyam ıyorsa, bunu yapabilecek
bir iki erkek dost bulur. Bu, çok olağan ve ülkenin geleneklerine de uy
gun. Yaşlı kadınlar da, aynı şeyleri daha az süslü bir biçim de ve çok
güzel giyinirler. Giysileri, arkası baldırlara kadar inen beyaz ketendendir.
D ul kadınların feraceleri ise safran sarısıdır.

Y E N İÇ E R İ O C A Ğ IN IN O R T A Y A Ç IK IŞ I V E İL K K U R U L U Ş U
(TheNavigations, 1585, s. 733-753).
Yeniçeriler, anne ve babalarının ellerinden alınıp öz inançlarından ve
İsa’nın ışığından vazgeçirilip, düzm ece peygam ber M u h am m ed ’in karanlık
ve kör dinini kabul etm eye zorlanan kişilerdir. İlk kez, Türklerin 7. padi
şahı II. M urad tarafından kurulan bu müessese, oğlu ve vârisi İstanbul fa
tihi ve D oğu im paratorluğu saltanatını yolsuzca elde eden M ehm ed tara
fından genişletilmiş ve bugün sayıları 12000’i bulm uştur ki Padişahın or
dusunun başlıca gücünü ve en yetenekli bölüm ünü oluşturur. M urad ve
sonraki sultanlar, bunların yardım ı ile pekçok savaşı kazanıp, D o ğu ’yu el
de ettiler. Yeniçerilerin bu savaşlardan yenildikleri hiç görülm edi. D ü zen
leri, Büyük İskender’in im paratorluğunu genişletm ek için kullandığı M a 
kedonyalI (Phalangue) falanjların devam cısından başka birşey değil. O n u n
8 Genellikle ipek ve bezeme dokum alı kumaş ( OED ), Şam taftası Kütükoğlu, 1640 ta

rihli narh deften, s. 62, 117.
9 Passament lace (TheNavigations, 1585), passamani (Le Vıaggı, Venezia, 1580).
80 Figured silkes (The Navigations, 1585), seta fıgurata di Bursia (Le Vıaggı, Venezia,
1580).
81 Carquants, (The Navigations, 1585), altre garnitüre di pietre, carcame (Le Vıaggı, V e
nezia, 1580), carquan (Les çuatre premıers, Lyon, 1568): Süs için takılan yaka veya gerdanlık,
genellikle altın ve mücevherlerle bezeli olur (OED).
82 T ab let (The Navigations, 1585): Değerli maden veya taştan yapılan yassı biçimli takı,
süs ( O E D ).
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im paratorluğu üstüne oturan Türkler, eski M akedonya krallarının harp
eğitimlerini taklit ediyorlar anlaşılan. B ununla birlikte, silâhları arasındaki
ayrıcalık gözle görülebilecek kadar açık. M akedonyalIlar, başlarını tulgalarla, göğüslerini de zırhlarla83 örtüyorlar ve uzun kargılar,84 arkalarında,
gerektiğinde ve kılıçla teke tek savaştıklarında kendilerini korum ak için de
m ir dökm e ve kalkan 83 taşıyorlardı. Y eniçeriler ise, hiç değilse büyük bir
bölüm ü, başka silâhlar da kuşanıyorlar. Ö rneğin, bir h an çer86 ve eğri kı
lıçları,87 ve kuşaklarına asılı küçük bir baltaları, bir de çok ustaca kullan
dıkları fitilli tüfekleri88 var. Bazıları yarım kargılar89 taşıyor. Ç o k acımasız
görünm ek am acıyla, sakallarını dudaklarının üstüne kadar uzatıp, bıyıkla
rını da uzun, kalın ve gür bırakıyorlar. Saçlarını dibinden kazıyıp, yalnız
tepelerinde bir dem et saç uzatıyorlar. Eğer düşm ana yakalanırlarsa börklerini çıkanp, bu korkunç görünüşleri ile onları korkutuyorlar. Dehşet verici,
çirkin ve korkutucu görünüm leri, tarihin tanık olduğu zalim C a ligu la’nınkinden farklı değil. Y ıld a iki kez, A zam oylan (acem ioğlanlara) verildiği gi
bi, bunlara da Saraydan, kaba mavi ç u h a 90 giysi ve başlarına, tulga yerine
garip bir külâh veriliyor. Bu külâh, ince, beyaz keçeden, adına zarkola
(zerkülâh)91 diyorlar. K ülâhın başa oturan kısmının çevresinde altın dokumalı bir süs dolanıyor. Bunun,alnın üstüne gelen yerinde, dikine duran
güm üş ve yaldızlı bir tüp, çok değerli olm ayan taşlar ve yakut ve turkuazla süslü, bu tüpün içine de kuş tüyleri sokulmuş. Bu, her yeniçeriye değil,
yalnız savaşta yararlık gösterenlere verilen bir nişandır.92
ıo, ıoo ve ıooo kişilik gruplar halinde sınıflandırılmışlar. Savaşa katı
lan her on yeniçeri için bir çadır veriliyor. O nuncusun a O d a Bassı (oda
başı) deniyor. O d u n kesme, çadırı düzenlem e, yem ek hazırlam a ve nöbet
tutma, aralarında işbirliği ile yapılıyor. Bu eşitlik düzeni sayesinde, kar
83 Sallets, curates, ( The Navigations, 1585).
84 Long pikes, Aynı eser.
85 bucklers of yron cast or shields, Aynı eser.
86 dagger, Aynı eser.
87 cemiterre için T ürkçe’de çeşitli kılıç adları vardır. Ç ok az kıvrık kılıca Gaddare, biraz
daha eğri olana Acem kılıcı denilmektedir. M arsigli, II/ 13. M arsigli’nin bu eserinin bir
bölüm ünün çizimleri, A hm ed Cevad Paşa tarafından kopye edilmiş ve bazı silâhlann isim
leri de T ürkçe’ye çevrilmiştir. Eserin tam başlığı için bkz., genel kaynakça.
88 long harquebus ( The Navigations, 1585).
89 half pikes, Aynı eser.
90 course blevv cloth, Aynı eser.
91 R.E. Koçu, Türk Giyim Kuşarım ve Süsleme Sözlüğü, Ankara 1967.
92 Karışıklık, Aynı eser.
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deşlik, rahatlık ve inanılm az bir uygunlukla bir arada yapıyorlar. H er yüz
yeniçeriden birine bir Bolucz Bassı (bölükbaşı), her bin tanesine bir chechaya (keykâhya) bakıyor. Hepsinin üstünde de bir A ğa var ki, ağanın ünü
ve yetkisi büyük. Y üksek tabakalı bu görevlilerin hepsi atlı ve görünüm leri
ve giyim -kuşam ları yeniçerilerinkinden ayrı. Yeniçeri günlüğü 4 ve 8 akçe
arasında değişiyor. M aaş, hiçbir kayırm a gütm eden, yeniçerinin değerine,
savaş yeteneğine, katıldığı savaşlara ve savaştan gösterdiği yiğitliğe göre
ayarlanıyor. H er üç ay sonunda, eski Yunanlılarda olduğu gibi, “yeni a y ”
anlam ına gelen ve “ neom enies” denen bir ücret alıyorlar.93 Bu yeniçeriler,
sayı, güç ve yetki yönünden güçlü olduklarını bildiklerinden, bu
üstünlüklerini zora baş vurarak kullanıyorlar. Padişahlan ölür ölm ez, kara
ve deniz ticaretiyle uğraşan ve genellikle İstanbul, Pera veya Galat, Edir
ne, Selanik, Bursa ve im paratorluğun buralara gelip giden Y ahudi ve
Hristiyanların bütün paraları, ticaret malları ve taşınabilir eşyalarını yağm a
etme hakları vardır. Bu tür yağm a, kendilerine bir çeşit ödül olarak bağış
lanm adıkça yeni sultana sadakat yem ini etmezler.
K E N T T E V E S A R A Y IN K A P IS IN D A D E V A M L I D U R A N Y E N İÇ E R İ
L E R {TheNavigations 1585, s. 76a-77a) (Resim 34).
Bunların bazıları evli
bazıları bekâr. Barış zam anında, bekârların
oturması için kentte iki yer ayrılmış. Kentteki kavga döğüş ve hırsızlıkları
önlem ek için, bunlardan 40-50 tanesi sırayla, gece gündüz sokaklarda
nöbet tutuyor. Rütbeleri ne olursa olsun, ellerinde Hint kamışından veya
başka tahtadan yapılm ış bir değnekten başka bir silâh taşımaları yasak.
Bunların yaşam ları şöyle: aşçı ve kâhyalarına harcam aları için birkaç akçe
gündelik ayırıyorlar. D aha az gündelik alan, daha çok alana hizm et ede
rek, onun ücretinden yararlanıyor. Böylece, kadına gerek duym aksızın
bütçelerini düzenliyorlar. Evli olanlar Rum eli ve A n ad olu ’daki köy ve
kentlerde karıları ile birlikte yaşıyor ve kendilerine göre iyi maaş alıyorlar.
Evli veya bekâr, yeniçerilerin bir kısmı, hangi devletten olursa olsun O smanlı sarayına herhangi bir iş için gönderilen elçilerin hizm etinde, ülke
nin çeşitli yerlerine yollanıyor. H er elçinin kendisini, evini ve ailesini koru
ması için hizm etine 6 veya 8 yeniçeri veriliyor. Eğer, elçi ve ailesine zarar
vermek isteyen çıkarsa, bu yeniçerilerin, suçluların karınlarına ve kaba et
lerine bazan da tabanlarına, ellerindeki sopa ile vurarak cezalandırm a yet
kileri var ki, kimse bunların yetkisine karşı gelm eye cesaret edem ez. Elçi
93 Kelim e G rekçe’den aynen alınmış.
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nin hizm etindeki yeniçeriler, gündeliklerinden 4 akçe fazla alırlar. Bundan
başka, elçinin yeterli hizm et ve yetenekleri için verdiği iyi rapordan sonra,
Padişah ücretlerini arttırır veyahut spachi (sipahilik), zainligeleres (zaynoculuk?)94ve zagarzi (zağarcılık) gibi daha yüksek bir m evkiye atanırlar. Y aşla
nıp, yeniçerilik statüsünden çıkarılınca, assaries (hisar eri),93 yani kale ve
kent muhafızı olarak görevlendirilir, başları kale m uhafızı atanır ve hepsi
eski ücretlerini alm aya devam eder. Bu nedenle, hiçbiri m utsuz bir yok
sulluğa sürüklenm ez ve her zam an refah içinde yaşarlar.
100 Y E N İÇ E R İN İN BAŞI, B Ö L Ü K B A Ş I (TheNavigations, 1585, s. 78a)
(Resim 24).
Saraydan 60 akçe gündelik, bir at ve bu atm gideriyle, resimde
görülen giysileri alırlar. O daların veyahut çadırcıların başı olan odabaşılar
da bölükbaşılar gibi giyinirler, yalnız gündelikleri 40 akçedir. Şim di sayıla
rı 300-400 kadar. Görevleri, padişah cam iye veya sefere giderken süslü ko
şum lu atlarla ve çok düzenli olarak yeniçeri taburunun önünde, ellerinde
T ü rk tipi kargı,96 eğerlerinin önünde, yuvarlak kalkan 97 ve b u zd o ğa n 98la
geçmektir. Atlarının üstünde, başlarında büyük tüylü sorguçlarıyla, uzak
tan son derece m ağrur onurlu ve korkutucu ve böyle bir gösteride, 400
kadarı, bizim 1000 atlım ızdan daha çok görünür. Bunlar yaşlanıp, harp
görevinden çekilince, aynı m aaşla kalelere atanırlar.
S O L A K L A R , P A D İŞ A H IN D E V A M L I M U H A F IZ I V E O K Ç U L A R I:
(The Navigations, 1585, s. 8oa-b).
Bunlar 300 kişi. Yeniçerilerin en güçlüleri ve en yetkin okçuları ara
sından, Padişahın korum a görevlisi olarak seçilirler. Hepsi aynı tip, dımışkî veya beyaz saten üniformalıdırlar. Bu giysinin arkası uzun, önü kısa ve
94 Postel, aynı kelimenin yazılışını zaıjnogıler olarak vermiş (Des hıstoires orıentales et prıncıpalement des Turkes, Paris 1575, s.312) ve şöyle açıklamış: ‘le ne veux point icy mettre en
C am p les ^aijnogiler ou artisants e gents de mestier gui ont gages du Prince les ungs, les
autres exemptions, les autres privilages car ils font un grand et indicible nombre, pour toutes necessites, gu’il faut en un camp, le guel ie peuse auoir ases descrit’ .
95 Aynı kelime kitabın başka bölüm lerinde {The Navigations, 1585 s.46), assarelı olarak
geçiyor.
96 A launce or light spere often their fashion.
97 roundel (rotella, Le vıaggı, Venezia, 1580): küçük yuvarlak kalkan (OED).
98 busdeghan (buzdoğan veya bozdoğan): G ürzün Türkçe adıdır. Bu çeşit harp silâh
larına “ topuz” veya “ şeşper” de denilirdi. (Pakalın).
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etekleri, altın, güm üş simli bir kuşağa sokulmuştur. Başlarında yüksek,
beyaz keçeden bir külâh ve bunun ucunda, değerli, deve kuşu tüylerinden
bir sorguçları vardır. Silâhları eğri k ılıç ," ellerinde altın yaldızlı ve gerilmiş
ve bir okla atm aya hazır bir yaydır, sırtlarında bir sadak taşırlar. Padişah
cam iye veya sefere giderken, çevresinde ikişer ikişer yürür, gerektiğinde ve
yahut padişah istediğinde, saygısızlık olmasın diye ona arkalannı dönm e
den katm ak için, solaklar sağında, sağ elini kullananlar sol tarafında yer
alırlar. Bu yüzden bunlar, solaçuis veya czolachers (solaklar) olarak adlandı
rılır. Padişah m em lekete çıktığında bir akarsudan geçmesi gerekirse, bu n 
ların da su içinde yürüm eleri gerekir. Eğer su dizlerine kadar gelirse 50
akçe Padişahtan para alırlar. Eğer su çok hızlı akıyor ve derinse, at üze
rinde geçerler. H er nehri geçişte böyle bir m ükâfat aldıkları sanılmasın.
Bu parayı yalnız ilk nehri geçişte alırlar. Gündelikleri 12-15 akçe arasında
değişir. D iğer yeniçeriler gibi, saraydan yılda iki kez giysi ve at verilir.
Bunlar, diğer yeniçeriler gibi nöbet tutm az ve her zam an saraya gitmezler,
yalnız padişah cam iye ve sefere gittiğinden yanında bulunurlar. Solach
Bassi (solak başı) olarak adlandırılan iki kaptanları vardır. Herbirinin
günlükleri 60 akçedir. D iğer ihtiyaçları başka captain ağalarınki gibi saray
dan karşılanır. Atlıdırlar.
P E Y K L E R V E Y A P A D İŞ A H IN U Ş A K L A R I ( The Navigations, 1585, s.
82a-b) (Resim 35)
Solaklardan başka, Padişahın 40 uşağı var. Bunların hepsi Fars oldu
ğundan kendi dillerinde peicz peyk olarak adlandırılıyorlar. Gündelikleri
8-10 akçe. Saraydan yılda iki kez saten ve dımışkî, türlü renkli ve desenli
giysi veriliyor. Yüksek, güm üş yaldızlı, scuff (üsküf) denilen bir başlık giyi
yorlar. Bu üsküflerin çevresi, bazısı değerli, bazısı yalancı taşlarla süslü, te
pesinde uzun bir dem et devekuşu ve daha küçük çeşitli ender kuşların
tüylerinden oluşan bir sorguç var. 100 Bellerinde bezden veyahut altın simli
ipekten çok değerli bir cochiach 101 (kuşak) beli üç defa dolayacak uzunlukta.
Buna, fildişi veya balık kemiği kakm alı bir biciach (bıçak) sokuyorlar. Bir
ellerinde anagiach (anacak) 102 diğer ellerinde, içi şeker sugar candie dolu bir
mendil taşıyorlar ve güç kazanm ak ve baygınlıklarını önlem ek için bunu
1,9 cemiterre, türlü kullanılışları için bkz., Yeniçeri ocağının ortaya çıkışı ve kuruluşu
bölümü, not 81.
100 Sorguç türleri için bkz., Pakalın ve Kütükoğlu, s. 223-24, s. 424.
101 Kuşak türleri için bkz., Kütükoğlu, s. 410.
102 Bir çeşit küçük balta (Farsça).
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yiyorlar. Genellikle padişahın önünde, durup dinlenm eden parm aklarının
ucunda zıplıyarak koşuyorlar, yolları üzerinde bir düzlüğe veya çayırlığa
gelince, birden yüzlerini ona dönerek, belli bir uzaklığı arka arka gidip,
yüksek sesle Alaıı Deicherin (Allah-ü kerim) diye haykırıyorlar. Bunların
hızlı koşma yeteneklerinden, başka önem li işlerde de, örneğin, im parator
luğun uzak yerlerine acele haber gönderm ede de yararlanılıyor. U laşacak
haberi alır alm az, saygıyla izin alıp, yine yüksek sesle sauli, sauli (savulan,
savulun) diye bağırarak, kalabalığın arasında, tavşan gibi zıplıyarak sıyrılı
yorlar. G ece gündüz dinlenm eden koşabiliyor ve T ü rk iye’deki en hızlı ko
şan attan daha çok yol katedebiliyorlar. Bunların, gençliklerinde, dalakla
rını bir şekilde yedikleri söyleniyor, fakat bu sırlarını son derece gizli tutu
yor, dünyada hiç kimseye söylemiyorlar. İstanbul’da pek çok kimse bu
görüşü doğruladı. A ynı şeyi, Sultan Bayezid zam anında genç bir köle ola
rak sarayda yetiştirilen Giovanni A ntonio M enavino da yazmıştı.

A Ş Ç IL A R V E P A D İŞ A H IN H İZ M E T İN D E K İ D İĞ E R M U T F A K
G Ö R E V L İL E R İ V E T Ü R K L E R İN Y E M E K Y E M E T Ö R E L E R İ
(TheNavigations, 1585, s.goa-gıb) (Resim 36).
Padişahın m utfağındaki aşçı ve diğer görevlilerden, bunların hayat
şartları, ücretleri ve görevlerinden bahsetsem , saygısızlık etmiş veya am a
cından ayrılmış sayılm am sanırım. A cem ioğlanlar (azamoglans) ve ustaları
da içinde sarayda 150 aşçı var. Aralarından en ustası ve tecrübelisi Has
M utfağa seçiliyor. Aşçıbaşının gündeliği 8-10 akçe, acem ioğlanlarınki ise
3 akçe. Y ıld a bir kez giysi veriliyor saraydan. Y em eği hazırlayıp pişirmek
için has mutfağın fırını ayrı. Y em eği is kokusuz pişirip, porselen tabaklara
koyup, Padişaha sunulmak üzere cecigners 103 (çaşnigirlere) veriyorlar. Yem ek
lerin tadına bakm ak sultanın huzurunda oluyor. D iğer aşçılar, geri kalan
saray m üsdahdem i için pişiriyorlar ve bu yem ekler, saray nizam larına
göre dağılıyor. Saray m utfağının ve has m utfağın dört başı var: hargibassı
(harcıbaşı) m utfağın sorum luluğu, düzeni ve aşçı ücretlerinin dağıtım ından
sorumlu. G ündeliği 1 düka karşılığı olan 60 akçe. Y ıld a bir kez saraydan
giysi veriliyor. Emimmutpagi (m utbak emini) vekilharç. M utfağın masrafı ve
parasının dağıtılması ondan soruluyor. 60 akçe gündelik ve büyük Bairam
(bayram)da padişahın isteği üzre bir giysi alıyor. Chechaia (kahya) m utfağa
girip çıkanı denetlem ek, aşçılar arasında çıkan ayrıcalıklara bakm akla
görevli. G ünlüğü m utbak em inininki gibi. D ördüncüsü muptanapagı (mut
103 cessignir (Le viaggi, Venezia, 1580).
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fağın ağası ?); m utfak hesap defterlerini ve diğer masrafların hesabını tu
tuyor. Sultanın günlük yem eğinden de o sorumlu. G ündeliği 30 akçe.
Türklerin yem eklerine ve yem ek yem e törelerine gelince; bizim aşçıla
rımızın bolca yaptıkları nefis salçalı yem eklerim izden çok ayrı, salçaların
da, 104 yem ek süslemelerinde hiçbir değişik şey yok, miktan az, kuru ve ka
ba. Aşçıları çok sade salça yaptıklarından yem ekleri ne lezzetli ne de
süslü. T ü rkler hafif ve sade salçalı yem ekleri tercih ediyor. K araca, oğlak,
koyun, kuzu ve benim başka yerlerde de yediğim kadar leziz ve yağlı ta
vuğa benzer bir tavuk yiyorlar ki, bunların hepsi besleyici ve kuvvetlendi
rici. Yavrusunu alınca ineğin sütünün sulandığını ve tereyağ, peynir gibi
sütten yapılan yiyecekleri yapm a olanağının azaldığına inandıklarından,
dana etini sığır etinden de az yiyorlar. K oyu n un paçasından da çok leziz
bir yem ek yapıyorlar. Bu, İstanbul’da çeşitli dükkânlarda, çorba olarak,
en çok kullandıkları sarmısaklı sosla birlikte satılıyor. Bundan başka so
kakta satılan hazır yem ekler, kıymalı börek 103 ve tereyağlı, badem li pilav,
çok lezzetli bir yem ek. Haşlanm ış etten çok, kızarmış et yeniyor. Bunu
şöyle yapıyorlar: Bir dem ir kazan, köm ür ateşinin üstüne konan bir ızga
ranın üstüne oturtuluyor ve et, köm ürün sıcaklığı ve kendi buhan ile pişi
yor, sonunda ne sindirimi kolay birşey oluyor ne de lezzetli.Yem ekleri ve
aşçıları bizim kilere hiç benzem iyor kısacası. İçkileri, dünyadaki bütün can
lıların içtiği doğal su. Buna karşın kentin her yerinde satılan kendi yaptık
ları çeşitli içkileri var. Bunlardan bazıları, bizim biram ız 106 gibi arpa suyu
ile yapılm ış, 107 bazısı şeftali veya elm a suyundan veyahut, erik, üzüm , şef
tali, armut, incir suyu ile birlikte karışıtırılarak yapılmış ki buna sorbet (şer
bet) diyorlar. Y azın, buz ve karla soğutulup içiliyor. Y em ekle ve yem ekten
sonra, archent 108 dedikleri bir tür rakı içiyorlar. Şarap M üslümanlıkta yasak.
Buna rağm en sık sık ve öyle çok içiyorlar ki, çoğunlukla da kaldıram ıyor
lar. Genellikle de bedava olsun diye Hristiyanlardan alıyorlar. Bunların
pek çoğunu ben gördüm . Bizim elçiliğe elçi d ’A ram ont’un verdiği şölenle
re gelen saray ileri gelenleri istedikleri kadar içiyorlar. Elçi bunlara elin
den gelen ikramı yapıyor. H uylarını iyi bildiğinden, lezzetli yemeklerle
104 lardings, dressinges, savvces.
105 Pies of mince meat, pasticci di cam e minutamente tagliata (Le viaggi, Venezia,
1580).
106 Ale.
10
Büyük bir olasılıkla bozadan bahsediyor. X V I. yüzyılda İstanbul’daki bozacılar için
bkz., Gelibolulu M ustafa Âli, Mevâidü’n-nefâis (Gökyay), I/184.
108 A rap şerbeti?
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birlikte Malmasies ve M uscadel 109 şarapları da sunuluyor. O kadar çok yi
yip içiyorlar ki, evlerine dönerken kentin en geniş caddesi bile onlara dar
geliyor. Kendilerine ziyafet verene teşekkür bile etm iyor, sadece sarhoş
oluncaya kadar içiyorlar. Ö n ce de söylediğim gibi, kendi kanunları özel
likle şarap içm eyi yasaklamış, am a başkalarının cebinden içerek daha az
günaha giriyorlar. Şarap içm eden sarhoş olm ak için başka bir şeyleri daha
var: afyon. Beyaz bir tozdan yapılan afyonu başkaları da kullanıyor.
Ü züntüyü unutturup insanı neşelendirdiğini söylüyorlar. Savaşta da daha
yürekli yapıyormuş. Bu afyondan 1 dragma 110 kadar alıp, kendilerinden ge
çiyor ve caddelerde, başka sarhoşların yaptığı gibi birbirlerine tutunarak,
ayılar gibi korkunç nağralar atarak dolanıyorlar. Bu durum da bir Hristiyan veya bir Y ah u d i ile karşılaşmasınlar, onu sopa yum ruk dövüyorlar.
Bunların arasında en çok korkulanları, önceki bölüm de açıkladığım , azam oglans (acem ioğlanlar) Leventis (leventler) ve azappis (azaplar). Hristiyanlıktan dönm e ve bütün Hristiyanların can düşm anı olduklarından en
çok zararı bunlar yapıyor (Resim 26, 27). Böylece, Türklerin bizim kinden
çok farklı olan yem e içm e törelerini duym uş oldunuz. Aşçıların giyim-kuşamlarına da unutm adan değineyim . Saray aşçıları, göğüste güm üş yerine,
büyük, yassı, teneke düğm elerle kapanan, uzun deri veya m aroken üstlük,
başlarına da, yeniçerilerinki gibi beyaz zarkola zerkülâh giyerler. Bunun
Yeniçeri zerkülâhından farkı, kenarının altın veyahut başka bezem elerle
süslü olm amasıdır.

H A Y V A N L A R A R A S IN D A M Ü N Z E V Î B İR H A Y A T S Ü R E N
D İN D A R T Ü R K L E R
(TheNavigations, 1585, s. ıo6a-b) (Resim 37).
B unlar köy ve kentlerde, duvarları öküz, keçi, geyik, ayı, kurt gibi
türlü vahşî hayvan postlarıyla kaplı dükkânlarda yaşar, duvarlara bu hay
vanların boynuzlarını ve birçok yağ kandili asarlar. Bu kutsal odanın orta
sında, yeşil bir bezle örtülü ayakçak ve üzerindeki m um suz şamdan,
K u r’an ’a olan inançlarını göstermek içindir. Bundan başka, duvara boyalı
bir eğri kılıç 111 da asıyorlar. M uham m ed’in damadı ve varisi, hakkında mu
109 Malmesies: Genellikle M ora yarımadasında, M onem vasia’da yapılan kuvvetli
ve şarap, M uscatel: Bir çeşit misket üzüm ünden yapılan tatlı şarap (OED).

tatlı

110 Dram m a (İti.): dirhem.
111 Cemiterre:
bölümü, not 5.

açıklaması

için

bkz.,

Yeniçeri

ocağının

ortaya

çıkışı

ve kuruluşu
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cizeler anlatılan A li’nin anısına saygı için tuttukları bu kılıçla, dağları, ka
yaları yarıp geçtiğini söylerler. D ün ya işlerinden vazgeçtiklerini anlatm ak
için, kurt, ayı, geyik, kartal, koç gibi yaban hayvanları besler ve bu hay
vanlar arasında m ünzevî bir hayat yaşarlar. Bunların iki yüzlülükleri şura
dan belli ki, bir yandan yalnız yaşadıklarını söylerken, öte yandan en ka
labalık köy ve kentlere sık sık giderler. Y ab a n hayvanlarıyla yaşadıklarını
söyledikleri halde, onları evcilleştirip kendileriyle birlikte yaşam aya alıştırır,
zaviyelerde, tekkelerde yalnız yaşam az, kalabalığın arasında yaşarlar,
böylece yaban hayvanlarıyla oturm az, yaban hayvanları onlarla oturur. Bu
barbar Türkler, dükkânlarının geliriyle geçinir, paraları yetm ediğinde,
yanlarına bir ayı veya boynunda çan asılı bir geyik alarak sokaklara sada
ka toplam aya çıkarlar. G örüyorsunuz, din maskesi altında iki yüzlülükleri
ni nasıl saklıyorlar. Bu yiğit dostların birçoğunu İstanbul’da, daha fazlası
nı Edirne’de gördüm .

‘D E L İ’ V E Y A H U T ‘Z A T A Z N İ C İ ’ D E N İL E N S E R D E N G E Ç T İL E R
(TheNavigations, 1585, s. 126a-127a) (Resim 29).
Deliler, güçlerini ve yiğitliklerini kanıtlam ak için en tehlikeli askerî
bölgelerde görev alan bizdeki hafif süvarilerin 112 karşılığı olan maceracı as
kerlerdir. Bu yüzden padişahın ordusunu anchises gibi (?) herhangi bir
ücret alm adan takip ederler. Fakat büyük bir kısmı, herbiri idaresinin al
tındaki yörenin en yiğit ve en yüreklilerine sahip olan bashas (paşalar), beglıerbeis (beylerbeyleri) ve sangıaçues (sancaklar) tarafından bakılır. Bunlar,
Bosna H ersek’in, bir yandan T rakya diğer yandan Avusturya-M acaristan’la sınırlanan yörelerinde oturur. Bugün, Sırp’lar veya K roat’lar olarak
adlandırılan, H erodian’ın “Severus’un Hayatı” adlı eserinde, “ çok yiğit, iri
yarı, yakışıklı, sarımsı benizli, kıskanç, barbar, cahil ve kolayca aldatılabilen insanlar” olarak tanımladığı gerçek İlliryalı’lardır. Büyük İskender’in
de bunlara çok saygısı vardı. Bu yüzden, M akedonya’nın işgalini sık sık
bunlar üstlenmişlerdi. T ü rkler bunları “deli” olarak adlandırır am a arala
rında kendilerine ‘zataznici’ derler, insanlara m eydan okuyan, anlam ına
gelir. 113 Bunun için de herbiri, “ deli” veya “zataznici” ünvanını alıncaya ka
dar 10 kişiye karşı savaşmak zorundadır. H ep beden bedene savaşır ve
mızraklarını düşm anda kırarlar. Savaşta, atalarından kalan bir sürü hileyi
112 light horseman.
113 Kelim e Slavca’dır: zatajevati, zatajiti (Slovene-English Dictionary). Aynı kelime için
Postel “deli” veyahut “ behadur” kullanmıştır, Des histoires Orierıtales, s. 306.
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öyle ustalık ve yüreklilikle kullanırlar ki, genellikle üstün çıkarlar. İlk deli
yi, Edirne’de Rüstem Paşa’nın konağında gördüm . O rad a görevliydi. Y a l
nız benim isteğimle değil, bir arm ağan alm a üm idiyle de bizi evim ize ka
dar izledi. Kendisinin ve garip giysisinin resmini çizdim böylece.
Cepkeni 114 ve uzun, geniş salvares (şalvarı), tüyleri dışa gelecek biçimde
dikilmiş ayı yavrusu postundandı. Altına giydiği çizm esi sarı m aroken,
önü sivri, arkası yüksek, altı demirli ve uzun, büyük m ahm uzluydu. Ba
şında, Leh ve K azak tipi, benekli pars postundan uzun bir külâh vardı.
D aha da korkunç görünm ek için, bu külâhın alm tarafına bir kartal kuy
ruğu 115 yapıştırılmış, yanlarına da iki kartal kanadı, büyük, dem ir çiviler
le tutturulm uştu. Silâhları, eğri kılıç, 116 kama, 117 hançerdi. Sağ elinde de
Şam tipi bir busdegan (buzdoğan) 118 tutuyordu.
A ynı deliyi, şimdi Padişahın em riyle boğdurulm uş bulunan A hm et
Paşa’mn ordusuyla, Edirne’den Erdel’e ayrılırken yine gördüm . Ç o k güzel
bir T ü rk atına binm iş ve daha da korkutucu giyinmişti. Aslan postuna sa
rınmış ve hayvanın ayaklarını göğsünün üstüne bağlam ış, ard ayakları ar
kasından sarkıyordu. Busdegan (buzdoğanı), eğerinin önüne asılmış, sağ
elindeki uzun m ızrağının ucuna bir balta 119 çakılmıştı ki resimde görebili
yorsunuz. T ercüm anın (dragoman) aracılığıyla nereli olduğunu sordum.
Sırpmış, fakat dedesi Part sülâlesindenmiş. Yiğitliğini ondan almış olmalı.
T ü rk olm asına rağm en, yüreği Hristiyan. Beni buna iyice inandırm ak için
R um ca ve Slavca duâ etti. 120 N iye böyle tüylerle, postlarla garip bir bi
çim de giyindiğini sordum . Anlattığına göre, düşm anlarına daha korkunç
görünm ek içinmiş. T ü ylerin ise ancak yiğit savaşçılara verildiğini söyledi.
Bu genç, güzel deliden öğrendiklerim bu kadardı.

114 Doublet.
115 Karakuş kanadı, kartal kanadı, akıncıların giyim -kuşam lannın en belirgin özellikle
rinden biridir. Ayrıntılı tanımı için bkz., R.E. Koçu. Süleym annâm e’deki örnekleri için
bkz., E. Atıl, Süleymannâme, The illustrated history of Süleyman the Magnificent, (YVashington
DC-N ew-York), 1986, s. 133, 136, 226.
116 Cemiterre, açıklama için bkz., Yeniçeri ocağının ortaya çıkışı ve kuruluşu bölümü,
not 81.
117 skayn.
118 Buzdoğan’ın açıklaması için bkz., ıoo Yeniçerinin baş Bölükbaşı bölüm ü, not 3.
119 Poleaxe.
120 T h e Lords prayer, the salutation of the Angel and of the Sym bole of the Apostles.
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E D İR N E K E N T İ: (TheNavigations, 1585, s. 140b-141b) (Resim 9).
Bir zam anlar Stratomcie,
halk dilinde

Odrysus ve

Trimuntıum olarak adlandırılan,

Andernople, Andernopoli veya Andrinople denilen

Adrianopolis

(Edirne), çok geniş ve güzel bir kentti. Eski surları bugün hala duruyor.
Bir ova üzerinde yer alan kent, birçok verimli tepelerle çevrili. Eski Hıris
tiyan kiliseleri, cam iler ve T ü rk ham am ları dışında, bütün evler (yapılar)
T ü rk tipi ahşap ve topraktan. Sultan Selim burada bir m âlikâne, güzel ve
görkemli bir saray yaptırmış vaktinin çoğunu geçirm ek için. Bugün
hüküm süren Sultan Süleym an da vaktinin çoğunu, özellikle kış m evsimi
ni, çok sevdiği ava çıkm ak için burada geçiriyor. Bundan başka bir de
azamoglans (acemioğlanlar) veyahut janissaries (yeniçeriler) sarayı var. Fakat
bu yapıların en görkemlisi ve güzeli Sultan Am arat (Sultan M urad) 121 C a 
mii. Kente girişlerden birinde, m ermer, büyük bir köprüden geçiyorsunuz,
bunun bir yanında, aynı zam anda saray boyunca, halk dilinde Marizza
(Meriç) olarak adlandırılan H ebrus nehri akıyor, öbür yanında Tuns
(Tunca) nehri. H er iki nehir kendi yönlerinde akarken kente yaklaşıyorlar
ve burada küçük, sevimli adacıklar oluşturuyorlar. Bunlar, her çeşit bere
ketli ağaçlarla dolu meyve bahçeleri gibi düzenlediklerinden, güzel
göründükleri gibi kâr da getiriyorlar. K ent nüfusunun çoğunluğunu, ken
dilerine

burayı

m erkez yapan »Hristiyan

R um lar

oluşturuyor.

Bağım 

sızlıklarını yitirip yoksullaşınca, bazıları kendilerini el sanatları ve mal tica
retine vermişler. G eçinecek kadar gelirleri olan diğerleri de, gelip gidip
geçmişte kalan hayatlarını ve ünlerini düşünüyorlar. A ynı şekilde, kentte
sayısız Y ah u d i var. Bunlar, bü yük mal ticareti yapıyorlar, nakit para verip
aşırı faiz alıyorlar. Fakat Türklerin sayısı en çok, çoğunluğu da özellikle
m ükem m el zenaatçı. Bu yüzden kent, her türlü ticaret m alı, güzel eyer,
dizgin ve son derece güzel ve m ükem m el yapılm ış diğer at koşumları ile
dolu. Aynı zam anda güzel damaskened needles 122 ince m aroken ve her türlü
canlı renklerde deri 123 dünyanın başka yerlerindekinden çok üstün kalitede.

121 Y azar burada Sultan Bayezıd İmareti (1484-88) ile Sultan M urad İmâretini (1434)
karıştırmış olmalıdır. T un ca nehri kıyısındaki Sultan Bayezid Cam ii ve İmareti, o devirde
kentin en görkemli yapı topluluğu idi.
122 Y azan n bu sözcükle neyi anlatm ak istediği açık değil. Dımişkî veya Şam işi iğne?.

Kuftgerân ve Dımışkçıyân için bkz., M . Rogers, “ Glass in Ottom an T urkey” , Deutsches Archaologisches Instıtut Abteilung İstanbul, 33/1983, s. 242.
123 M aroquins. Les leaux marroquins cordovans de toutes sortes de couleurs tres vires

(Les quatre premiers, Lyons).
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Burada yaşıyanların giyim -kuşam geleneklerine gelince, sizlere bir
Rum , bir orta halli T ü rk kadını ve bir de yalnız bu kentte değil, bütün
ülkede pek çok olan bir sokak kadınının m odelden desenlerini çizdim . Er
kekler ise, ister T ü rk, ister Y ah u d i veya Hristiyan olsun, İstanbul, T rakya
ve eski Y un an istan’ın başka kentlerindeki gibi giyiniyorlar.
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Ç İZ E L G E - I
Sanatçı m onogram ları
Resim Konuları

Roville-Ziletti
(Lyons
1568-Fr.)

G. Silvius
(Anvers
1576-Itl.)

Berberistan’da C ezayir’li bir kadın sokağa
çıkarken

L .D

C ?

2

M agrib’li tutsak

L.D .

—

3

M alta’lı kadın

L .D .

4

T rab lu s’tan Faslı kadın

L.D .

—

5

Kuşadalı kadın

L .D .

-

6

Kuşadalı genç kız

L .D .

A \Z

7

Paros adalı genç kız

L.D .

-

8

Haseki Sultan

L.D .

A \Z

9

Evinde veya sarayında soylu bir T ü rk
kadını

L.D .

Cy

IO

Suriyeli giysileriyle bir kadın

L.D .

I I

Faslı giysileriyle T ü rk kadını

L.D .

12

H am am a giden T ü rk kadını

L.D .

—

13

H am am a giden T ü rk kadını

L .D .

-

H

Bir T ü rk kadını sokağa çıkarken

L .D .

!5

Çocuklarıyla birlikte bir T ü rk kadını

16

Pera’lı soylu bir kadın

L.D .

17

Pera’lı R u m kadın

L .D .

—

18

Acem ioğlan

L .D .

-

19

Acem ioğlan

L .D .

—

20

Yeniçeri, savaşa giderken

L .D .

—

21

Yeniçeri, Padişahın m uhafızı

L .D .

A ^

I

/ ı
)C

m
a>
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22

Bölükbaşı

L.D.

23

Yeniçeri ağası

L.D.

4_

24

Solak

L.D.

C

25

Peyk

L.D

(2V

26

Peyk

L.D.

ANZ

27

Pehlivanlar

L.D.

28

Güreşçiler

L.D.

29

Sarhoşlar

L.D.

30

Türk aşçısı

31

Yahudi doktor

L.D.

32

Rum köylüsü

L.D.

—

33

Kadıasker

L.D.

<Z

34

Cemalî

L.D.

-

35

Kalender, dindar Türk

L.D.

—

36

Derviş

L.D.

—

37

Torlak

L.D.

—

38

Dindar Türk

L.D.

39

Emir (Peygamber sülâlesinden)

L.D.

40

Mekke’den dönen Magribli hacılar

L.D.

41

Hacı, Magrib asıllı saka su taşırken

L.D.

-

42

İran’lı erkek

L.D.

—

43

Iran’lı kadın

L.D.

—

44

Arap tacir

L.D.

(L

—

-

(L
<L
AV

A
c

6o8
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45

M agribli esir

L.D .

—

46

Deli

L.D .

(L

47

K aram an’lı kadın

L.D .

(L

48

Y ahudi tacir

L.D .

—

49

Ermeni tacir

L.D .

—

50

Ragusa’lı tacir

L.D .

51

Ragusa’lı ulak

L.D .

G

52

Edirne’de bir R um kadın

L.D .

(v

53

O rta sınıftan bir T ü rk kadını, odasında

L.D .

C

54

Sokak kadını

L.D .

C

55

Edirne’de bir Y ah u d i kadın

L.D .

(L

56

Edirne’de bir Y ahu d i kız

L.D .

—

57

M akedonya’lı kadın

L.D .

—

58

R um

L .D .

—

59

R um tacir

L.D .

—

60

R um köylü kadın

L.D .

-

V E N E D İK , 1580
182

Arap kaptan

184

Evinde T ü rk kadını

186

İstanbul’da düğün alayı

188

İstanbul Patriarkı

190

Kadıasker

192

Dört kadın

ÇİZELGE - II

LTONS:
Les quatre premiers livres des Navigations et Peregrinations Orientales de N.de
Nicolay. Avec les figures au naturel tant d ’fıommes que de femmes selon la diversite
des nations et de leur port, maintien et habits. (Lyons), G uillaum e Roville,
1568. (Başlık sayfasında 1567). 181 s. (V and A) 240 X 320 m m
60 resim (gravür + etching, baskıdan sonra renklendirilmiş.) Gravür
sanatçısı: Louis Danet, veya Leonard T h iry (Diery, Davent) L .D .
Les quatre premiers livres (Lyons), G uillaum e Roville, 1568. 181 s. (B L )
240X340111171
58 resim (gravür 4 - etching)
G ravür sanatçısı: Louis Danet veya Leonard T h iry (Diery, Davent).

NÜREM BERG:
Der Erst Theil von der Schiffart und Raisz in die Türckey und Gegen Orient
beschriben durch H.N.Nicolai. M it schönen figuren. Wie beede Man und Weibirer
Lanndtsart nach bekleidet seyen. (Nürnberg), 1572. ıo8s. (BL)
210X315 mm
60

resim -I- 43 resim (etching- tahta baskısı baskıdan sonra renklendi

rilmiş).
G ravür sanatçısı: Conrad Saldöerffer, G eorg M ack (CS. G .M )
Der

Erst

Theil,

Nürnberg,

Dietrich

210X315111111
60 resim gravür-tahta baskısı
G ravür sanatçısı: C onrad Saldörffer

Berlach,

1572,

ıo8s

(BL)
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ANVERS
Les Navigations Peregrınations et Voyages, faicts en la Turquie par N.de N i
colay Daulphinoys Seigneur d ’Arfeville, valet de chambre Geographe ordinaire du
Roy de France,
145X200111111

(Anvers),

G uillaum e

Silvius,

1576.

3o8-X LVs

(SCM.S)

60
resim gravür, baskıdan sonra renklendirilmiş G ravür sanatçıları:
Assuerus van Londerseel ( ^ ^ ) H ubert G oltzius (G), Joseph Gietleughen
(G ),Antonius Sylvius (y 4 ) ve m onogram larından adları çıkarılam ıyan sanatçılar
Q d
Les Navigations Peregrınations (Anvers), G uillaum e Silvius
X L V s. B L

1576. 308-

i38 X ı8 6m m
60 resim (sanatçıları

kopyesi gibi)

Vier bucher von de raısz und schiffart in dıe Türckey, (UnforfT), VVilhelm
Silvium, 1576. 3 i5 -X X IV s . B L 155X210 mm
61 resim (sanatçıları SCMS kopyesi gibi)
Vier bucher von de raisz■(Untorff), VVilhelm Silvium, 1577.
3 i5 -X X IV s . B L
i43X200m m
61 resim (sanatçıları £ 0 4 ^ kopyesi gibi)
De Schıpvaert ende Reysen gedaen int Landt van Turckyen deur N. de Nico
lay Dolphinois. (Antvverpen), VVillem Silvius, 1576. 3 25-X X V Is ( V and A)
145X2000101
62 resim
G ravür sanatçıları: A. van Leest, A. Nicolai, G.J.van K am pen, C .
M üller ve başkaları
Le Navıgationi et Viaggı nella Turchia, con sessanta figüre, Anversa, Guglielmo Silvio, 1576 . 328 - X X I X s B L
150X2000101
62 resim (gravür saoatçıları SO AS kopyesi gibi)
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Le JVavigationi et Viaggi (Anversa), G uglielm o Silvio, 1576.
328-XLIs. S 0 A S
i4 5 X i9 o m m
61 resim (Gravür sanatçıları aynı).
Le JVavigationi et Viaggi (Anversa), G uglielm o Silvio, 1577.
3 28-X X X V IIIs. B L
i4 5 X ıg o m m
61 resim (gravür sanatçıları aynı)
Le JVavigationi et Viaggi, (Anversa), G uglielm o Silvio, 1577
3 28-XLIs. SO AS
i5 5 X 2 io m m
56 resim (gravür sanatçıları aynı)

V E N E D İK
Le JVavigationi et Viaggi, fatti nella Turchia, di Nicolo de’Nicolai. Novamente tradotto di Francese in Italiano da Francesco Filon da Lilla, Aritmetico. Con
sessantasette figüre naturali, si d ’huomini come di donne, secondo la varietadelle
nationi, de i loro portamenti, de’gesti, de gli habiti, delle leggı, de’ riti, de’ costumi
de modi del vivere in tempo di pace e di guerra, (Venetia), Francesco Ziletti
1580. i92-X X IIs. ( VandA)
220X310 mm
67 resim (gravür)
G ravür sanatçısı: Louis Danet veya Leonard T h iry (Diery, Davent)
Le JVavigationi et Viaggi, (Venetia), Francesco Ziletti, 1580.
ı 9 ı-X X s. B L
200X300 mm
67 resim
G ravür sanatçısı: Louis Danet veya Leonard T h iry (Diery, Davent)

612

T Ü L A Y R EY H A N LI

Le Navıgatıonı et Viaggi. (Venetia), Francesco Ziletti, 1580.
ı 9 ı-X X s . B L
2 io X 3 io m m
67 resim (gravür)
G ravür sanatçısı: Louis Danet

LONDRA
The Navigations, Peregrinations and Voyages, made ınto Turkıe by Nicholas
Nicolay Daulphınois, Lord of Arjeuılle, Chamberlaine and Geographer ordinarie to
the King of France. Translated out of the French by T . YVashington the
Y ou nger (London), T h om as Davvson, 1585. B L
163-Vs. sayfa num araları a-b
145X200111111
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noftıe Royaumc que leur languc nıaternelle:&les artz & fcicnccs fı.bicn cntcnducs par noz
fubie<fts,que lon a veu, il v a defila long temps,par expcricnce, les eftrangers venir en noftre
__
Royaume pour paıticipcr au pıoııht que nofdiİis fubiefts y auıoicnt faift:&admirer la fuflifance & intelligcnce d'iccux en toutc forte dc do£lrinc,ht noftre languc s'eftant tant polıc & cnrıchic, qu'il fcuıble
qu'elle vueille pluftoft furpafTcr les langues Grecquc & j.atine que les cgaller,fans qııe l'cftrangct pııifle dire a prefent,qu'cllc ne foit fuffifantc a exprimer toutcs conccptions.Dc toutes îcfquelles chofes commc la gloırc & louangc
en dcmeure â noftiedict Seigneur & pcre,pour leur auoir donne (î heureux commenccmcntMiıllı voulons noııs donner tcfmoignage du mefmc defir quc nous auons de le continuer. Et commc noftrcdiıft Seigneur & pere eııft defir
quc toutes chofes fuffcnt cogneucs:& entre autres defıraııt fauoir au vray la difpofirion de la terıc vniuerfeIIe(commc [a nıaifon dc noftıc demcıırc)& verificr les Iıiftoires & eferiptz dc Cofmographic,auroit enuoye voyager & peregriner plufîeurs perfonnages pour remarqtıer les chöfes plus notables des pai's cftranges,& entre autres noftre eher
& bicn.aymi Nicolas de Nicolay natif de nos paı's dc Dauphin#, noftre Geographe & vaılct de clıambre, auroit cft£
enuoyd aux partics de Scptcntrion 5: autres diuers lieux. Ainfı nous mcuz de mefme dcfiı l’aurions apres aufîi
enuoye es parties de Barbaric 8c Leuant auccques le S. d'Aramont noftre AmbafTadeur. Aufqııclz voyages, outrc les
defcriptıons Scfıtuations vnîuerfclles & particulieres des licux : il auroit curicufement & par grand eftude obfcruc
les chofes les plus memorables dudift pa'ıs de Leuant , Sc differentes dc noz loix,nıa:urs & façon dc viurc qıı’il au
roit redige par efeript en noftre laııgue,& diuife en plufcurs liuıes : Les vns de la diuerfitc des habitz accoııftymez
cfditz paisrles autıes des ceremonies de Leuant, Toriğine des Ottomans & l'ordre eftant dc la maifon dıı grand
Turc, â prefent regnant:& aufTı 1‘oj.drc ıju’il tient allant d'vne ville â autrc.Lc tout curicufement redige par demonfhations & figures cxtraiftes & tirces par lcditt dc Nicolay,du natıııcl fıır les licux:mefmes auec le dcfTeing & reputation de la çite de Conftantinople, & fes confiııs, de la4ville dc Pcra ou Galata, & des ancienııes nıincs dc la citc dc
Calccdon ou Scutari en l'Afıe nıineurtcnfemblc plufıeurs autres defcriptioııs.tant marines quc terrcftrcs.fingulicıes
& incogncucs finon qu’a ccux qui ont fait mefmes voyages. Toutes Icfqucl!es chofes nous defirons grandement
eftrc vcııes & cogneucs dc tous,â fin que ccux â qui eft deııiee la facııltc de fairc pareilz voyages, ioııiffent du )>lailıt
du traııail dudid: Nicolay.Mais pour autant qıı'il eft befaing dc curicufement obfcrııcr les poıııtraitz , tailles, oıı
eııgraueurcs des chofes qui font nıonftrccs par fîgıırcs, J quoy ioıırncllcmcnt onvoidfaire infiııics fautes. Iceluy
Nicolay craiııt qıı'apres les grandes &cx.ceHıucs dcfpenfcs qui luy â conucıut & coııuiendra faire,taııt pour les tailles & eııgraueurcs des figures que pour autres fraiz dcJ’inv're’Tîon : & fon trauail cogııcıı on vicmıc â adultercr &
corromprc par autres cxcmplaircs faiAz .t plaifîr.lc labeur & pcine qu'il y auroit cxpofe:dont cn lieıı d’cn raporıcr
loucngc.il cn rcccuroit reproche:pource qııc ccux<ıııi recognoiftront Ics fautes nc les inıputeroicnt tant aux Imprinıcıırs qu a fa negîigencc. Nous a ccs canfes pour Je dcfıı quc nous auons que toutes chofes foit fcues & cogneucs
parnos fubieıltz, & quc les boııs cfpıirs nc foient point retardez dc manifefter les trauaux , labeurs & conceptioııs
pour la erainte-des abuz qui fe pcuucnt commcttte par l'tuaricc des imprimcurs , auons cnioinû audidt dc Nicolay
de fairc imprimer par tel imprimcur & par tant dc fois quc boıı luy fenıbleı a.toııs & chacuııs les liures,figures & dcîcriptions ru’il a defîa fr.iitz. ou ftra pouı i'aduenir , tant ies obleruatıons dc fcldidts voyages pourtraıdtz & chartes
des Ucux,interprctatious & corrcûions des deferiptions dc la Cofmogtaphic & gcograplıie,& deferiptions des licur
particuliers, qu‘autres inucntioııs ou labeurs de fon efprit: auec inhibitions & dcfcnccs i tous imprimeurs,libraircs,marchans, & autres quelconqııes, qu'ilz n'ayent â imprimer par eux ny par interpofccs pcıfonnes auctıncs oeuures dudift dc Nicolay, ny faire entailler , cngraııer, ou infeulper aııcuncs dc feldiftes figures , chartes ou deferi
ptions quelles quelles foient,foit cn boys,cuyıuc,ou autre meta!,au buriıı(que lon dit) taille doııcc,ny moins engra
uc â l'eau fort:faiıe additions ou interpretations en fraııde,ny mettıe lefdifts l i u r e s , f i g u r e s , deferiptions,ou chartes,
en plus grande ou plus petite formc ou volume:Sc nıoiııs cxpofer en vcnte,s‘ilz n'ont eftf par luy corrigez,& imprimcı dc fon congc & pcrmidıon.Et ce furpeiııc de confifcr.tion de tous lcfditts liures, figures,chartes,& deferiptions
ainfi imprimees,coııtıcfaitcs & vendues & d amende arbitraiıe,tant enuers nous,qu'cııucrs leditt Nicolay,& des intereftz & dommages dc celuy qui aura cxpofc fa peinc & fa defpcnce. Donnans en mandement par ccs mefmes
prcfcntes â noz aıııcz & fcaux les gens de nos couıtz dc parIcmcnt,Prcııoftz,Baillifz,Scncfchaulx & a tous noz au
tres Iufticiers & oflicicrs,ou leurs lieutcnants,& â chacıın d'cux ainfi comme â luy appartiendra,que dc noz prefentes iniunftions,inhibitions & defenfes & du coııtenu cn ccs prcfcntes ilz faccnt ioyr & vfer lediû de Niçolay,& ice!
les garder & obfcruer dc poinft cn poind felon leur forme & tencuc, commc noz edıttz & oıdonnances ( pourucu
qu'aufdidlz liures iı'y ayt chofe contreucnant â noftre S. roy catholique) proccdant contre les infrafleuıs de ces diûes prefentes commc tranfgrelTeurs de nofdidtes ordonnances. Et pourcc quc dc ccs prcfcntes on pourroit auoir
alfaire cn plufıeurs & diuers lieux , nous voulons qu'au Vidimus d’icclles fai£l fouz fccl Royal, ou feing dc l’vn
de noz amez & fcatıx fccretaites , foy foit adiouftcc comme au prefent oıiginal, auquel cn tcfmoirlgde ce nous
auons faift mettre noftre feci, Donni â Amboifc lc 9. iout de Mars , L'an dc gracc mil cinq ccns cinquante ciııq.
& dc noftre regne lc ncufi.mc.
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