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1. Seyyahm kimligi ve istanbul seyahatinin tarih~esi
Herhangi bir seyahat kitabl incelerken akhmlza izlenimlerini yazlya

geyiren yazannm amaclyla alakah bazl temel sorular geliyor. ister hakiki, ister
retorik olsun sow geyen sorular, insanm neden seyahat ettigi, ba~kalanmn
ya~adlklan diyarlan gezme ihtiyacml neden duydugu, "Oteki"yi neden merak
ettigi, nihayetinde seyahatinin sonuylandlgl gozlemleri neden mutlaka kaglda
dokmek istedigiyle ilgili olabilir. Zikri geyen temel sorulardan hareketle
oncelikle Nicolae iorga'nm istanbul seyahatinin aSll hedefini tespit etmek
denemesinde bulunduk, ancak yaptiglmlz btitlin ara~tirmalara ragmen kesin
bir sonuca varamadlk. Dikkatimizi yonelttigimiz kitabm mtiellifi bu konuda
herhangi bir aylklama yapmadlgmdan btiytik bir ihtimalle istanbul' a keyif iyin
yol aldlgl fikri akla uygun geliyor. Anlatimmm rahat havasl, zaman
gev~ekligi, bazl gezintilerin geli~igtizelligi bOyle bir varsaYlml destekler
niteliktedir.

Nicolae iorga yolculugunun zaman arahgl konusunda herhangi bir
bilgi sunmak gereksinimini duymadlgma gore kaleme aldlglmlz seyahatin
tarihi aym belirsizligin i~areti altmda bulunuyor. Bununla birlikte, bunalticl
slcaklIktan stirekli yakmdlgma, bir ara da "temmuzda yabancllann zamam
daha gelmedi, fakat bunun dl~mda ~tipheli temizligiyle sakinlerinin davram~
tarzmdan dolaYl adl ylkan Konstantinopolis' e a~agl yukan az ziyaretyi tabiatm
harikalan ile sanat eserlerini seyretmek iyin iner." 34 gibi bir yorumda
bulunduguna gore istanbul'u Yllm en can slkicl mevsimlerinin birinde, yani
yaz aylannda gordtigti sonucunu Ylkarabiliriz. Diger taraftan, seyahat
kitabmm 1907' de yaYlmlandlgml goz ontinde bulundurarak Ttirkiye gezisinin
btiytik bir ihtimalle 1906 yIlmm temmuz aymda geryekle~tigini kestirebiliriz.

Romen tarihyisi, 0 gtinlerin Ttirkiye'sinin yogun, hararetli bir donem
ya~adl8I, ote yandan kendisinin genelde siyasetten uzak durmadlgl halde,
ziyaret ettigi tilkenin siyaset gtindemine pek yok merak duymuyormu~ gibi
davramyor. Fikrimize gore, kitabmm bu ozelligi klasik seyahat kitaplanmn
tonunu a~mamak istegine bagh olabilir. Kitap dtinyasmda ya~ayan ve ba~anh
bir bilgin olan muhafazakar ve onyargill kahramammlz 0 gtinlerde moda olan
bir seyahat, ba~ka bir deyimle bir izlenim kitabl yazmaYI tasarlaml~. Gortinen
siyasi kaYltslzhgma ragmen, aslmda politikaya btiytik ilgi duyan ve istanbul
seyahatinden yakla~lk dort sene soma Milliyetyi-Demokrat Parti'yi kurup
1940 yl1mdaki feci oltimtine kadar Romanya'nm siyasi hayatmda aktifbir rol

• Blikre~ Universitesi, YabanCI Diller ve Edebiyatlar Fakiiltesi, Tlirkc,:e
B5ltimli B~kam
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oynayan tarihyimiz, II. Abdlilhamid'i dokuz kere hatlrlatlyor. Bundan ba~ka,
1888-1918 doneminde htiktim sliren son Alman imparatoru ve Prusya Krah
II. Wilhelm' in istanbul gezisine111 iki kere degindikten soma Osmanh
imparatorlugu'nun Almanya ile yok yonlti ili~kileri konusunda baZl
mtilahazalarda bulunuyor. Aym zamanda, isimlerini zikretmeden, bu konuda
da fazla da lsrar etmeden birka<; Osmanh siyaset adammdan soz ediyor:
"Sadrazam, bulundugu gorevlerde kocaml~ bir Arnavutl12, Dl~i~leri Bakam 113

Avrupayla Asya' da <;e~itliyerlerde sefirlik yapml~ biri, Egitim Bakam 114 ise
ulema ztimresine mensup eski bir dervi~tir. Buna kar~lhk Dl~i~leri bakammn
aym evlilikten dogan klzlanm kendi din kurallan ile ahlakma gore yeti~tiren
Avrupah bir kadmla evliliginden Almanya'da dogan oglu, genylerimizin
mtilazlm tiniformalanna ancak ikinci rtitbe i~aretini takt1klan ya~ta albay
rlitbesine bile ytikselmi~tir." (BOKG: 192)

Buna mukabl1 gezginimiz, tarih<;i meslegi sayesinde de olsa gerek
harabelere ve tarihi kalmtllara olaganlistti bir ilgi gosteriyor. Aslmda
istanbul'da bulunan 19. ytizyl1m veya 20. ytizyl1m ba~ma ait yabanc1
seyyahlann hemen hepsi maziye romantik ya da yeni romantik bir tutkuyla
baglamp Y1kmtllann pe~ine dli~mekten ba~ka bir ~ey yapmazlar. Aym seyahat
gelenegine katllan harabe dli~ktinli Nicolae iorga, kitabmm liy ayn yerinde
Eflak voyvodas1 Constantin Brancoveanu'nun feci kaderinden bahsederken
istanbul'da rehine olarak uzun bir slire geyirip Osmanh' da mlizik gibi baz1
alanlarda tin salan Dimitrie Cantemir (Dimitri Kantemiroglu)'den bir kere
olsun bahsetmez. Yazarm tarih<;i formasyonunu goz onlinde bulundurarak, bu
ihmalin tuhaf yamnm altlm <;izmemek mlimktin degi1. Gte yandan, ba~ka
konulann yam Slfa, Bizans tarihine de yogunla~an tarih<;i, meslegi nedeniyle
kar~l1a~tlg1 olguyla insanlara tam amen masum gozle bakamamas1 gayet
normal olarak degerlendirilebilir. "Dogal" masumiyetini kaybetmi~ alan
mliverrihin bakl~ a<;lSl<;oguzaman nesnel degil, aksine blisblitlin oznel alur.
Bir baklma hakhd1r da <;tinkti, nihayetinde, yabanc1 diyarlarda yapl1an
yolculuklann edebi tirlinli alan seyahat kitaplanmn ana ozelliklerinden biri

III Aslmda san Alman imparatoru II. Wilhelm, istanbul'u Uykere ziyaret etti. 1-2 Kaslm
1889'da geryekle~en ilk ziyareti iki gun stirdu. iorga'mn kitabmda iki kere deginilen ve
buytik yankllar uyandlran ikinei ziyareti 17 Ekim 1898'de ba~laYlp 22 Ekim 1898'de
sona erdi. 15 Ekim 1917 tarihinde ba~laYlp 18 Ekim 1917 ak~ammda sona eren uyuneu
ziyareti ise .0, I. Dtinya Sava~1'nm en kasvetli gtinlerine rastladl. Oneeki Tfukiye
gezilerinden farkh olarak, bu son ziyaretinde II. Wilhelm, 1909'da tahttan indirilen II.
Abdtilhamid tarafmdan degil de, yerine geyen V. Mehmed (Sultan Mehmed Re~ad P~a)
tarafmdan kar~llandl. (Ktir~ad KaraeagiI2013)
112 Nieolae iorga, sadrazamhk makammda 15 Oeak 1903-22 Temmuz 1908 suresinde
bulunan Avlonyah Mehmed Ferid Pa~a'YI (1851-1914) kastediyor.
113 II. Abdtilhamit'in doneminde Harieiye nazm gorevinde bulunan Ahmet Tevfik
Pa~a (1845-1936), Roma, Viyana, Petersburg, Atina, Berlin olmak uzere Avrupa'mn
biryok ba~kentinde hizmet ederken isviyreli bir hammla evlenmi~.
114 Temmuz 1903-Temmuz 1908 doneminde Maarifnazm gorevinde Gureu asJ1h
olan Mustafa Ha~im Pa~a (1852-1920) bulundu.
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mtielliflerinin kendi fikir ve aynca duygulanna dayanan oznelliginden
kaynaklamyor.

Sorum ona "$ark gezisine" hazlrlanmakta olan, belki de kitap faresi
olan onctillerinin hepsinin yaptlgl gibi, Nicolae iorga da Ttirkiye konusunda
bazl seyahat izlenimleri okumu~ olmahdlr. Bununla birlikte, tarih<;i, 1857'de
istanbul'u ziyaret ettikten soma bir gezi kitabl yaYlmlayan Dimitrie Ralet'le
ilgili ktsa bir dipnottan ba~ka, ondan once Ttirkiye'yi gezen vatanda~lan hi<;
dile getirmiyor. iorga, anlattlgl Osmanh ba~kentini, yukarlda ammsattlglmlz
geleneksel Avrupa gezginlerinin genelde kullandlgl "Konstantinopolis"
adlyla adlandmyor. Bununla birlikte bazen (daha dogrusu, yirmi sekiz kere)
~ehrin poptiler isminden kaynaklanan Stambul ismini de kullamyor; bir kere
ise ona Romence yazl kurallanna uyarak "istambul" diyor. Bu konuda galiba
ortak bellek denen altyapmm etkisini de hi<;e saymamamlz gerekiyor:
istanbul'u anlatan ion Ghica, Dimitrie Ralet, AI. Lupa~cu gibi Romen yazar
ya da gezginlerine deginecek olursak, onlann da aym ~ekilde davrandlgl
sonucuna vannz. Dahasl, istanbul'u betimleyen Franslz yazarlarmda da
(mesela, Theophile Gautier, Gerard de Nerval) aym uygulamaYl gozlemlemek
rritimktindtir .

1906' da, istanbul seyahatine <;lktlgl zaman, Romen tarih<;i,
akademisyen, yazar ve devlet adaml Nicolae iorga 35 ya~ml yeni
doldurmu~tu. Cahit Sltkt TaranCl 'nm unutulmaz ~iirinde soyledigine gore,
"Ya~ otuz be~! yolun yansl eder. / Dante gibi ortasmdaYlz omrtin." Ancak
1871 Yllmda dogan Nicolae iorga, ya~ammm diger yansmm sonuna gelmeden
1940 Ylhnda, kar~ltl oldugu Demir Muhaflzlan'mn elinden olecekti. istanbul
seyahatini yaptlgl slrada artlk gen<; saYlhrdl, ileriki Ylllarda hayatmda olup
bitenlerden habersizdi. Franslzca, ingilizce, Latince, Eski Yunanca, ingilizce,
Almanca gibi bir<;ok yabancl dile sahip olan, Romanya, ingiltere, italya,
Fransa, Almanya'da ogrenim gordtikten soma doktorasml Leipzig
Universitesi 'nde tamamlayan Nicolae iorga, bizi ilgilendiren donemde Btikre~
Univesitesi 'nde tarih profesor1tigti yaparken ba~ka ktilttir alanlarmda da
faaliyet gosteriyordu. <;:ok velut bir tarih<;iyle yazar olan Nicolae iorga,
1906'ya kadar 18. Yiizyzlda Ramen Edebiyatz Tarihi, Ejlak Prenslerinin
Tarihleri, Kantakuzenler, Ramenler'in Tarihi, Biiyiik Stefan 'zn Tarihi gibi
baZl onemli kitaplar yayunlaml~tl, fakat eserinin temelini olu~turan sentez
ba~yapltlarml hentiz yazamaml~tl.

2. Kitabm yaplSl, seyahatin giizergahl ve ba~hca a~amalan
Nicolae iorga'mn istanbul seyahatine hasrettigi kitabm 278

sayfasmdan yakla~tk ti<;tebiri Bulgaristan tizerinden Ttirkiye smmna kadar
yolculuga, kalan ktsml ise seyahatin astl amaCl olan Ttirkiye'ye, aynca
istanbul' a aymldt lIS.

Metin hari<; kitap yirmi iki resim i<;eriyor; bunlara Eytip tepesinden

lIS Konu edindigimiz kitap 5 bOliim ile 49 alt b61iimden olu~maktadlr; seyahatin ana
evrelerini yansltan b6liim b~hklan ~6yledir: 1. Tuna'dan Sofya 'ya. 2. Sofya. 3. Eski
Dogu Rumeli'nde. 4. Hadrianopolis [Edirne]. 5. Konstantinopolis (jstanbuTJ.
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goztiken istanbul'u ve Anadolu HISan'm sergileyen ve kitabm kapagmda yer
alan ba~ka iki resim ekleniyor. Kitabm illtistratOrti olarak soztim ona "res sam
Stoica" adh biri gosterilmi~se de res imler in yogu (ya da belki tamaml) Max
Fruchtermann'ml16 bastIgl kartpostallardan veya yektigl fotograflardan
esinlenmi~ gibi goztiki.iyor.

Nicolae iorga, Constantinopolis' e gidi~ seyahatini btittin aynntIlanyla
anlatlyor, halbuki donti~ yolu konusunda hiybir bilgi vermez. Aslmda kitap
hiy bir giri~ yapllmadan ba~hyor ve aym ~ekilde tamamlamyor, dolaYlslyla
yazann yaprlacak daha ilginy ya da daha ciddi bir ~ey bulup kitabml ytiztistti
blraktlgl izlenimini veriyor. iorga'mn biraz ytizeysel, derinlikten yoksun,
yogu zaman ~akacI bir anlatIm tarzl var. Seyahat, ya~adlgl donemin istikrarslz,
dogaylama, tatslz ko~ullannda trenle yaplhyor. Tarihyimiz anlatImma
Romanya smmnda bulunan Giurgiu'dan Sofya'ya yaptIgI yolculukla ba~hyor.
Tren Giurgiu'dan hareket etmeden bile, Nicolae iorga aramakta oldugu
"Ttirkltik"le kar~rla~lyor: "Vagonda kar~lmlzda oturan ve stirekli Hazreti
ilyas'm kutsadlgl Sareptah dul kadmm yag misalinde oldugu gibi
kendiliginden hep yinelenir gibi goztiken sigarasml ttitttiren iri yaplh, btiytik
yeneli, ya~h bir beyefendi 'yok yok!' diye avaz avaz Ttirkye bagmyor. Daha
ba~tan Sark seyahatimiz yerel renklere btirtinmti~ttir." (BOKG: 7)

Rusyuk istasyonunun binasl; yirkin, aynca da karanhk olmasma
kaqm, iyindeki kan~lk kalabahktan dolaYl merakml uyandmyor: "(Bekleme
salonunda] goze batan etek giyen koylti kadmlar, ba~lanna bizim istasyon
~eflerininkine benzeyen klrmlzl veya boz ~apka, slrtlanna ise uzun Rus
gomlegi giyen memurlar, ara Slra Avrupa tarzl giyinik beyefendi ya da
hammefendiler, aynca yiyek serpmeli yit gomleklerinin tisttine koyu renk
yelek, kabank ~alvar ile ayaklanna yok bakImh pabuy giyen, yanlannda
hammlan bulunmayan bir Ylgm Ttirk vatanda~l var." (BUKG: 11-12)

Tuna nehrinin klYlsmda bulunan Rusyuk'tayken, sablrslz tarihyimiz
kasabamn tarihini kIsaca gozden geyiriyor: "Kl~ gecelerinin birinde, onlann
saati gelmi~ken, Cesur Mihai'ym neferleri buraya (Rusyuk'a] baskm yaplp
varhkh Ttirkler'in malikiinelerini karlar tizerinde yangma vermi~ler, onlarm
kadmlan yekine yekine galiplerin kucaklanna slglnml~lar, yerlilerin
iylerinden Hlristiyan olanlan Tann'ya onlann geyici kurtulu~u iyin
~tikretmi~ler, eski saglam kalede ise slrf yenilgiye ugrayan yeniyerilerden

116 Max Fruchtermann istanbul'a 1867'de, 15 ya~mdayken geldikten iki sene soma,
Ytiksekkaldmm'da bir yeryeve dtikkalll ayml~. 1895'te artlk kitleler halinde istanbul
ziyaretine gelen turistlerin kartpostal tutkusunu gortince adl geyen ticaret alalllna
yonelmi~. Onceleri siyah-beyaz olan kartpostallan 1895'ten itibaren renkli olarak da
basllmaya ba~laml~: "istanbul'da kartpostal yaymlama i~inin onctilerinden biri,
dtikkallllllPera'da ayml~olan Max Fruchtermann (1852-1918)'dlr. Ba~langlytaresim
yeryeveleri satarken, 1890'lann ortalannda kartpostal pazarlamaya ba~layan Max
Fruchtermann, kartpostallanlll onceleri Almanya ve Avusturya'dan ahrken, yok
geymeden kendisi de istanbul'da kartpostal baSlmma giri~mi~tir. Bu i~ini 1915'e
kadar stirdtiren Fruchtermann'm degi~ik konularda 3000 kadar kartpostal tirettigi
salllimaktadlr." (Ba~gelen2005: 521)
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ba~ka kimse kalmaml~. Sonrasmda teh1ike atlatllml~ ve Bulgaristan'm
ozgtirltigiintin hakiki elyisi olarak gelen 1877' deki Romen gtilleleri
yeti~inceye kadar bir daha kendini gostermedi." (BUKG: 14) "Yeni
Bulgaristan, eski TUrk yuvasml YlkIp temizledi, fakat aym zamanda
Rusyuk'un manzume dti~ktinti gezginciyle ressamlann 0 kadar yok sevdikleri
~iiri ve rengini de bozdu." (BDKG: 14)

Tren Tuna'nm gtiney kIYlSlnda yer alan Silistre'ye vannca,
seyyahrmlz ~ehrin pitoresk gortintimtinden etkilenip ~oyle bir yorumda
bulunuyor: "bir tepenin, topragl temizlenmi~ 0 tepelerinden birinin eteginde,
minare, eski kIrmlzl yatt1arla meyve1iklerden olu~mu~ her zamanki pitoresk
kan~lml... Kenar mahalle1erinde TUrkler hala kalabahk bir halde ya~ayan bu
~ehir yeni, mor boyah bir Bulgar okulu ve hentiz ayin yapllan bir camiden
ba~ka bir ~ey sergilemiyor." (BDKG: 16)

Nigbolu ile Vidin'den geyerken Nicolae iorga, her iki kasabanm TUrk
eline geyi~ hikayesini hattrlatlY0r. Vidin ~ehrini, btittin Oltenya eyaletine
deh~et saylp yerel halkI Erdel slmrlanna dogru goymeye zorlayan Pazvanoglu
ile taraftarlannm 1790-1810'daki isyamyla ili~kilendiriyor. iorga'ya gore,
1877'den sonra "kale lSSlZve alii gibi kalml~. Agay koprtiler, hala ayakta
duran duvarlan birbirine baglayarak enkaz dolu devasa uyurumlarm tisttinden
geyiyor. Onlann yamnda, pis TUrk kenar mahallelerinin biti~iginde, Bulgarlar,
balylktan yaplmh, boya gormemi~ evlerin ile yazm tistlerine sinek kUmeleri
uyu~an kUytik dtikkanlann ortasmda kaybo1an, Tuna'nm kar~l kIYlSlndaki
modaya uygun olan Avrupai bir semt, kaldmmlan degi~ik, kenarlarmda
dizilen evler ise iki kath olan bir sokak aymak denemesinde bulundular."
(BUKG: 18)

Yoluna kagm gibi giden trenle devam ederken tarihyi, Osmanh
fethinden sonra azar azar yoken, 20. ytizyI1m ba~mda ise adeta btiytik bir koy
ya da kasaba gortintimtine gelen Tlrnovo'nun Pindos Daglan kokenli
Arumenler'le (Ulahlar)'le tarihi ili~kilerine degindikten sonra, Plevne'nin
aym gerileme stirecine ugradlgml dile getiriyor.

Kimligi belli olmayan yol arkada~lyla birlikte Bulgaristan ba~kenti
Sofya'ya ula~mca seyahatine iki-tiy gtinliigtine ara veriyor. Sofya'Yl gezerken
yazanmlz onu fazla tozlu, geleneksel, sessiz, canSlZ buldugunu kaydediyor.
Gezileri slrasmda rastladlgl cami, kiliseleri ile insan manzarasml
betimledikten, fazla zengin olmayan, bununla birlikte iyinde degerli ciltler
bulunan Bulgaristan Milli Ktittiphanesi'ni ziyaret ettikten sonra ~ehrin
mtizesinde saklanan en onemli nesneleri derinlemesine anlattyor. Sofya'dan
aynldlktan sonra tarihyimiz eski Dogu Rumeli'ne ait Filibe'de iki gUn kahp
~ehrin Osmanh sivil mimarisinin ba~hca ozellikleri ve geleneksel Ttirk hayat
izlerini etrafhca anlatlyor.

Daha sonra, Bulgaristan topraklanm arkada brrakIp Edirne'ye yol alan
Nicolae iorga, ilk TUrk gan olan Mustafa Pa~a istasyonunun sergiledigi insan
manzarasml btiytik bir zevkle tasvir ediyor: "[Tren penceresinden] fesli,
yankll, mavi tiniformasma iyice sanlml~, ttifegini slrtmda ta~lyan TUrk
nobetyisi, yok zavalh biri olan istasyon ~efi, kamburu ylkml~ hamallar
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gorlinliyor. Elbette, henliz yenmeyi bilmemekle birlikte sava~mak isteyenlerin
gen<; dlinyasmdan soma slra, kendilerini hala savunmaYl bilmekle birlikte,
rahat blrakIlmak isteyenlerin yorgun, kocaml~ dlinyasmdadlr.
Pasaportlanmlzl kontrol etmeye gelen beyaz tenli, san~m blYlkll ve gliler
gozlli ~i~man Tlirk'lin iyi bir ylizli var. 0, herkesin adlyla soyadl, lilkesi ve
seyahate <;lkI~yerini yazlya ge<;iriyor, Rumelili yolculuk arkada~lmlza ise
'ozerk' diye avaz avaz haykmyor. Buglin bile [Tlirkler] eski Dogu Rumeli 'ne
'ozerk eyalet' statlislinden ba~ka bir konum tammlyorlar." (BUKG: 105)

Filibe'den fazla farkh gorlinmeyen Edime' de tahta kurusu ile pirelerle
dolu, dli~lik kaliteli bir otelde konakladlktan soma, tarih<;imiz ~ehri ziyaret
ederken hemen her zaman yaptlgl gibi oncelikle mimari ile insan manzarasml
dile getiriyor - mesela: "BaZlSl har<;la Slvanml~, bazlsl tamamen Slvanmaml~,
i<;lerinden <;ok aZl boyanml~ olan, hi<;birisi slislli olmayan tahta evlerin
golgesinde uysal, bir deri bir kemik kalml~, kimsenin sevip ok~amadlgl
kopeklerin yanmda bekleyen, hayal kuran, uyuklayan insanlar serilip yatlyor.
Pineklemeyenlerin gozlerinde, htiktimetle i~birligi yapan yabancI1ann
hepsinin hi<;bir kimsenin onlinde <;lkanlmayan fesle degi~tirmede acele ettigi
~apkanm ho~ kar~I1anmadlgl halde, Hlristiyanlara kar~l hi<;bir nefret belirtisi
yok." (BUKG: 113)

Edime'de bulunan <;ogu yabancl seyyah gibi yazanmlZ da, eski
Osmanh ba~kentinin camilerini gezerken hayranhk duydugu Selimiye
Camii 'ni uzun uzadlya anlattlktan soma, onun mimari tasanm kavramml,
Bizans kiliselerine ozgli mimari tasanml ile ili~kilendirmek denemesinde
bulunuyor: "Ashnda her cami bir Bizans kilisesi taklidinden ba~ka bir ~ey
degildir. [... ] Fakat Hlristiyan dini ayrmtllan etrafa sa<;arken, buranm
[Selimiye'nin] mimari glicli mlithi~ bir a<;lkllk glicline kavu~uyor." (BUKG:
117) Osmanh Devleti'nin aslmda Bizans'm uzantlsmdan ba~ka bir ~ey
olmadlgml ileri sliren Nicolae iorga, in~asl 1403 yI1mda, Fetret Devri'nde
ba~layan ve 1414 Ylhnda tamamlanan Eski Cami 'nin mimarisi konusunda da
benzer bir gozlemde bulunuyor. (BUKG: 117)

3. Seyahatin asd hedefi: "Bu ~ehr-i S,tanhUl ki hi-mis/-u
hehfid,r ... "

Edime SaraYl ile ~ehrin mahallelerini gezdikten soma tarih<;imiz, asJ1
hedefi olan istanbul yo luna dli~er. istanbul'a yakla~lrken romantikle yeni
romantik Avrupa yazarla gezginlerinin tarzma gore, Hlristiyan dlinyasmda
bliylik bir heyecan uyandlran Konstantinopolis'in dli~li~linli aynntlh bir
~ekilde dile getiriyor. Bizans'tan kalma, istanbul 'un fethi sonrasmda ise
Osmanh eline ge<;en eski Yedikule Zindanlan 'nm yamndan ge<;erken, aym
yorelerde bulunan Romen gezginlerinin <;ogunun yaptlgl gibi, Eflak
voyvodasl Constantin Brancoveanu (0. 1714) ve ogullanmn idama
<;arptmlmasl ile feci ollimlinli hatlrlatmaYl bir bor<; biliyor. Ashnda Nicolae
iorga'mn, prens Constantin Brancoveanu'ya odakh, 1914 yaYlmh bir
monografi yazdlgml da goz onlinde tutarak, Eflak prensinin ~ahsiyetiyle
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kaderine ayn bir ilgi duydugu soylenebilirl17. Tren Sirkeci istasyonuna
girince, iorga gan pek uygar, modem ve dtizenli buluyor: "Pasaportlanmlz,
<;ok iyi Rumence konu~an ve sordugu baZI sorularla bizim yerlerimiz
konusunda sahip oldugu geni~ bilgisini gostermek isteyen ihtiyar bir memur
tarafmdan dikkat ve kabiliyetle kontrol edildi. Gtimrtik kontrolti de iyi ge<;ti;
kitaplar genelde toplamrsa da yammlzdakiler mtisadere edilmedi." (BUKG:
139).

istanbul ziyareti suasmda kalacagl otele giderken ~ehrin ne~eli
hengamesini kaydetmekten kendini alamaz: faytonda ge<;tigisokaklarda "kirli
ve gtiltin<;<;ocuklar, ne~eli ve cilveli Hlristiyan kadmlan, ytizleri tamamen a<;lk
ya da yan kapah, <;eneleriyle ahnlanm ya~maklanyla orten, tamamen ytiz
orttilerinin arkasmda gizlenen, ya da orttileri simsiyah, slk dokunrnu~ olmakla
birlikte, onlann arkasmda yine bir~eyler se<;ilebilen Ttirk kadmlan var.
Slrtlannda ekmek, odun, komtir gibi akla hayale gelmeyen ~eyler ta~lyan al<;ak
e~eklerini stiren hamallar var. Bizim Oltenyahlar gibi olmazlarsa da
smklannm tisttinde koyun eti par<;alan, sakatat, derisi ytiztilmti~ hayvan
ba~lan, kan i<;inde boynuzlar bile ta~lrken avaz avaz baglran sokak satIcI1an
var. Yanlarmda bulunan ba~kalan, altmdan yapragma sarmrm~ olarak dik
duran bir ya da iki adet ha~lanml~ mlsmn gortindtigu, orttilerle orttilti tahta
teknelerini ta~lyorlar. Y01 kav~aklannda serinletici ~erbet satIcI1an pe~pe~e
gelen mti~terilerine ~erbetler ikram ediyorlar." (BUKG: 140)

Kahramammlz, "Koprti" diye amlan ve araba, fayton, insanlann bile
her ge<;i~indetitreyen tahta Galata Koprtisti'nden ge<;erken, istanbul'un e~siz,
renk dolu olu~umunu ilk defa sezer gibi etrafml <;evreleyen ve her zaman
merakIm uyandlran insan manzarasml bir defa daha betimlemeye kalkI~lyor:
pa~a gibi arabasmda oturan tarih<;imizin yanmdan gtirtil gtirtil sular gibi <;e~it
<;e~itinsan tipleri akIyor: "Dilencilik yapan ye~il sarlkh kor dervi~ler, hakiki,
kose zenciler, abanoz gibi parlak ytizlti zenci kadmlar, Asyahlar, seyrek
sakalla blYlkll, simsiyah ytizlti Afrikahlar, tiniformah erkekler, alafranga
giyimli insanlar ile onlara e~lik eden ~lk giyimli bayanlar, hemen yanlarmda
ise parlak ve fl~lrtlh, siyah, mavi, mor, <;i<;ekliipekli kurna~lara btirtinen
hammlar, Ylrtlk Plrtlk, ktif tutmu~ ya da dti~tik kaliteli, kaba <;i<;ekli<;it
kIyafetler giyen halk tabakasma ait Mtisltiman kadmlar ge<;iyor. [...] $a~lrtici
olan bu insanlann saYlsl degil, onlann hareket tarzl ve dl~ gortinti~tidtir.
Koprtintin her iki yanmda dtinyanm en mavi denizi uzamyor. Koprtintin sol
tarafmda deniz, gtizel gtizel yuvarlanarak karaya dayamyor: bu par<;anm ismi
eskiden Chrysokeras iken, bugtinlerde Hali<;'tir. Koprtintin sag tarafmda deniz
gitgide a<;lhp mavi sulan tisttinde Prinkipo [Btiytik Ada] gibi cennet adalarl
serpilmi~ olan daha da btiytik bir kabankllk olu~turuyor: bu ise Marmara
Denizi'dir." (BUKG: 141)

Tarih<;i, anlatImmm bir<;ok yerinde, eski Osmanh ba~kentinin
gobeginde bulunan ve etrafmda ~ehrin btittin hayatI donen Galata
Koprtisti'ntin temsili roltinti derinlemesine anlatIyor. "Koprti", ~ehirle birlikte

117 Nicolae iorga aym konuda birryok makale yazdi ve konferans verdi.
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nefes ahyor, onunla birlikte uyamp kalkIyor, onunla birlikte uykuya dahyor.
istanbul'a ak~am yokerken sokaklann tenhala~tlgl, goo boyunca herkese aylk
olan camilerin bile birer birer kapatlldlgl saatlerde ise, Galata Koprtisti'nOO
civannda oyalanan sakat, kor, kambur, ctice, yara bereli, yogu zaman
dilecilikle ugra~an tuhaf, bazen pitoresk, bazen esrarengiz, bazen de feci
kahramanlar da gozden kaybolmaya ba~lar. Onlarla birlikte "susamh simit,
ye~it ye~it pide, ha~lanrm~ ya da kozlenmi~ mlSlr, yubuk ~eker satlcI1an da
evlerine donmeye ba~lar." (BUKG: 184) Sokaklardan yekilmeyenler bazen
gtin aganncaya kadar sohbete dalar, iylerinden bazllan ise kahvehanelere
dalar. "Fakat gecenin ilerlemi~ saatlerinde, bekyi sopasmm kaldmmlara
vururken ylkardlgl tak tak sesi ve bunun ~ehrin mahallelerinin yogunda
gecenin saatlerini bildirdigi haykIn~lan ~ehrin ba~hca gtirtiltUlerini te~kil
eder." (BUKG: 185)

iorga, istanbul'u gezen yabancl seyyahlarm <?rtakbir saplantlSl olan
sokak kopeklerini de anlatIyor: kopek dti~manhgml tam olarak belirten
tarihyimizin, 0 hayvanlann istanbul sokaklarmda stirtiler halinde dola~masma
getirdigi aylklama, Gerard de Nerval'in 19. ytizyI1m yansmda istanbul seyahat
anlatImmdaki aylklamaya hemen hemen denk geliyorl18: "Su yirkin, kur~uni,
sanmSl, yogu kez sivri burunlu, kocaman kulakll, hareketleri kurtlannkine
benzeyen, uyuz, ank, aceleci ya da acemi gelip geyenlerin yarptlgl hayvanlar
pireleniyor, ka~lmyor, hastahk ya da aralanndaki stirekli dovti~lerden dolaYl
govdelerinin tistUnde ayllan yaralarl yahyor, ko~ede bucakta YlgIlml~ btittin
yopieri kokluyor, ya da nihayetinde kaldmm tizerinde veya onun altmda,
kaldmmda ayI1an yukurlann iyinde bile igreny, nefret edici bir halde dizilmi~
olarak uyuyor. Onlar burada, sokakta, hepsinin gozleri altmda ya~lyor,
yavruluyor, oltiyor. Yabancl olan her kopek, olu~turduk1arl topluluktan
kovalamp lsmlarak takip ediliyor. Belediye onlardan sokaklann tUrn
kirliliklerinin temizlemesini bekliyor, hakhdlr da: hain teki olan ti~engey
hayvan hiybir pislikten vazgeymez. Ustelik, aralannda olesiye dovti~tirken ya
da hlzla geyen herhangi bir arabanm pe~ine takIhrken istanbul'un hayatma
havlama, uluma, clyaklama sesleri katarlar. insan, yattIklan yerlerin etrafml

118 Gerard de Nerval, Btiytikdere la~lasmm ontinde ti~ti~en ytizlerce kopekle ilgili
~oyle bir yorumda bulunuyor: "[ ... ] quelques centaines de chi ens se trouvaient reunis
sur I'herbe en exhalant des plaintes d'impatience. Peu de temps apres,je vis sortir des
canonniers qui portaient, deux par deux, d'enormes chaudrons, au moyen d'une
longue perche pesant sur leurs epaules. Les chiens pousserent des hurlements de joie.
A peine les chaudrons furent-ils deposes a terre que ces animaux s'elancerent sur la
nourriture qu'ils contenaient, et l'occupation des soldats etait de diviser Ie trop grand
encombrement qu'ils formaient au moyen des perches qu'ils avaient gardees. « C'est
la soupe que I'on sert aux chiens, me dit un Italien qui passait ; ils ne sont pas
malheureux. » Ie crois bien que, au fond, il n'y avait la que les restes de la nourriture
des soldats. La faveur dont les chiens jouissent a Constantinople tient surtout a ce
qu'ils debarrassent la voie publique des debris de substances animales qu'on y jette
generalement. Les fondations pieuses qui les concement, les bassins remplis d'eau
qu'ils trouvent a I'entree des mosquees et pres des fontaines, n'ont pas sans doute
d'autre but." (1851: 167).
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sararak, bazen de onlan emniyet altma almak iyin arabadan inerek korudugu
~u asalaklardan daha igreny bir~eyi dti~tinemez. $unu da itiraf etmem
gerekiyor ki bazen kulaglma clyaklama sesleri de geldi, hem sokak
stiptirgecilerinden birini yerinden kImlldamak istemeyen hayvanlardan birini
doverken gordtim. Acaba ~u it kalabahgl, ~u pasakh ordu, Asya'nm kim bilir
hangi pagan orflere bagh olabilen Ttirkler iyin saygl konusu olabilir mi? [... ]
Ashnda, herkesin soyledigi gibi, kopekler buralarda sadece pratik sebeplerle
bulunuyor (i~te bu nedenledir ki Ttirkler adl geyen hayvanlan evlerinde
tutmazlar): igreny aglzlarmm yoluyla herkesin sokaga attlgl, onlann ise her
zaman kabul etmeye hazlr oldugu yoplerin hemen hepsi temizlenip kaldmhr."
(BOKG: 144-145)

Osmanh Bankasl'nm ontinden geyip 1896'daki Ermeni baskmml
aklma getirdikten soma, Almanlar'm kurdugu Dogu Bankasl, Bulgar
Acentesi, yabancl postalan ve, soyledigine gore, eline geyen her yazmm
sanstirden geyirildigi Osmanh postayla telgrafhanenin yamndan geyerek
gezisine devam ediyor. insan cammn istedigi her ~eyi bulabildigi, Ttirkler'den
yok ttirlti ttirlti tilkelere ait yabancllann dola~tIgl, ne~eli karga~asl rengarenk
bir panaYlr yerini yagrl~tIran Grande Rue de Pera'Yl tasvir ettikten soma,
Nicolae iorga, etrafta bulunan Romanya konsolosluguna ziyaretini anlatIyor.
Cuma gtinleri degi~ik bir hava iyerisinde yapllan tinlti Selamhk tOrenini
izleyip onunla ilgili bazl ayIk1amalarda bulunduktan soma, mekanlan Eskikoy
ve Kumpapl civarlarmda bulunan, aralanndan ikisi Bizans ettidleri odakll olan
Echos d'Orient dergisinin kalem erbabmdan asumsyionist rahiplerinde mol a
veriyor (BOKG: 151-153).

$ehrin Bizans mazisine O1ytilti de olsa ozlemini ara Slra belirten
tarihyimiz, Ayasofya'ya girmeden once caminin kom~ulugunda bulunan "17.
ytizyI1m ba~mda yaptmlan, rivayetlere gore eski basilika ile rekabet etmek
niyetiyle in~a ettirilmi~ olan saglam ve gosteri~li" Sultan Ahmed Camii'nden
de soz eder. Dillere destan Ayasofya'ya gelince, gtintimtize kadar gel en son
~eklini verdiren Jtistinien'in kilisesinin "Konstantinopolis'te bulunan
kiliselerin hepsinden btiytik, fgkat Sultan Stileyman'm kurdugu camiden yok
daha btiytik olmadlgl" takdirinde bulunuyor. Bununla birlikte,
Stileymaniye'nin muazzam bir bahyede bulunup alyak Ttirk evleri ile eski kor
duvarlar arasmda mahsur kahrken iki ibadet yeri arasmdaki boy farkInm kolay
kolay kavramlamadlgl sonucunu ylkarlyor (BUKG: 160).

Ya~adlgl yagm herhangi geleneksel Ortodoks seyyahl gibi iorga,
zamamnda hala cami olarak hizmet veren, Kuram Kerim'i okuyan birkay
beyaz sarIk11geny ulema hariy hemen hemen tenha olan Ayasofya Camii'ni
gezip Konstantinopolis'in kabus gibi fetih gtinlerini yeniden ve yeniden
hatlrlatIrken, fikrine gore eski kiliseyi Katolik mezhebine adayarak
kutsalhgml bozan Latinler'in i~galiyle egemenligini kInamaktan kendini
alamaz (BUKG: 166).

Ayasofya'dan aynldlktan soma, ~ahsiyetini yeli~kili buldugu, fakat
lslahatyl yontinti kesinlikle inkardan gelemedigi Sultan II. Mahmud'un
Divanyolu'ndaki ttirbesine ugraYlp Osmanh padi~ahlarmm mezar yerlerinin
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miitevazllIgml ovdtikten sonra, II. Mahmud'un OsmanlI imparatorlugu'nun
muhafazasml amayladlgl halde, Romen prensliklerini olumsuz ~ekilde
etkileyen inkllaplarmm bazl1anm tenkit etmemeyi edemez: "Yeni yonetim
programmm hayata geyirilmesi ba~lmlza dert aytI: Btikre~ ve ia~i'ta htiktim
stiren prenslere «yUksek memur» unvam verildi, onlara 'Monsieur' ve 'Son
Excellence' hitap ifadeleri ile ba~layan mektuplar gonderildi, herhangi bir
Anadolu valisine gibi emir telgraflan yekildi ve milli birlik ugrunda emek
harcadlglmlz stirede, Ttirkiye'yi bizden daha iyi tamyan iylerimizden birinin
'Ttirkler'e para1anm ver, sonra ise gozlerini bile ylkarabilirsin' diye soyledigi
gibi, yerine eski Ttirkiye'nin geymesini istedigimiz ~u 'lslah edilmi~'
Ttirkiye'den daha yorulmaz ve aClmaSlZ bir dti~mammlz olmad1." (BUKG:
170)

istanbul ibadet mekanlannm mimarisine kar~l hayramm defalarca
tisteleyen iorga, OsmanlI ba~kentinde geyirdigi gtinlerde Valide Camii,
Beyazlt Camii, Fatih Camii, Fener'deki Selimiye Camii gibi biryok tarihi
camiyi ziyaret ettikten sonra, dikkatini hala ayakta duran bazl Bizans
kiliselerine da veriyor. Tarihyimizin ayak baStIgI kiliseler ya da zamanla cami
veya mtizeye donti~ttirtilen eski kiliseler arasmda Ktiytik Ayasofya Camii,
Zeyrek Camii, imrahor Camii ile Kahriye Camii yer alIyor. Kahriye Camii'ni
ziyareti slrasmda ona istanbul Rus Arkeo1oji Enstittisti'ne ait ogrencilerin
Fiodor Uspenski'nin (1845-1928) nezaretinde yalI~tIklan iskeleleri gosteren
ya~lI imamla sohbet ederken ozgtin bir degerlendirmede bulunuyor: "- Ruslar
iyi lnsan degil, sizi sevmezler. Biz, Romenler ile siz, Osmanhlar karde~iz, diye
kar~lhk verdim ihtiyar adama. 0 da - Aaa, karde~im, karde~im! diye fevkalade
memnun tekrarladl ve yok iyten bir hareketle bana elini uzatt1. izi yanlannda
mticadele ettigimiz, fakat bizden daha kuvvetli olanlann ~an ve ~erefinde
silinen 1877'deki zaferimize kar~m Ttirkler'in Romenler ve Romanya
konusunda bilgisi pek geni~ degildir. Fakat ellerinde uygun araylar bulunan
uygun insanlar, hem bize, hem de onlara ait olan bazl ortak amaylann
gtidtilmesi dogrultusunda ~tiphesiz ki bu soylu, kibar insanlann kalplerini
kazanabilirler." (BUKG: 214-215)

Nicolae iorga, Ttirkler'in orf ve adetleri, oltimle i1gili gelenek, tore,
inany ve uygulamalan, geleneksel Ttirk toplumunda kadmm konumu
konusunda da bilgi sunmaYI ihmal etmez. Ayrlca lsrarla degindigi kadmlarm
sosyal durumuna btiyUk bir ilgi gosteriyor: kendine gore, eski Ttirkler'de
ktiytik bir klzm dogumu dayamlmaz bir felaket olarak algl1amr, dolaYlSlyla
dini iyerikli merasimlere yo1 aymaz. (BUKG: 174). Geny kIzlar on tiy ya~lanm
do1duruncaya kadar serbest bir hayat stirerler: "Ha1k tabakasma mensup geny
klz1ar geni~, kabank panto1on, ayaklanna pabuy giyer, slrt1anndan sarkan
uzun say1anm orgti ~eklinde orer, bazen de ba~lanna tti1bent giyer1er. Fakat
son zamanlarda ucuz kuma~la kIyafetleriyle a1afranga moda her yere, fakir
yevre1ere bile ula~abi1di. Slradan siyah bir ferace giyen fa1an kadm, son moda
dergisine gore giyinik bir kIzcaglZl pe~ine takIyor. Geny klz1ann yogu, ayrlca
btiytik, 1acivert gozlti, ya da bebek gibi kara ve upuzun kirpikli olan1ar
olagantistti gtizeldirler." (BUKG: 175) Ergenlik yagma yeti~ir yeti~mez geny
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kIzlar dokunulmaz hale gelip kadmlara ozgli kIyafetler giyerler, fakat
evlerinden fazla aynlmaYlp genc; erkeklerle kayna~mazken erkege kar~l sevgi
duygusundan yoksundurlar. Gorticti usulti ile yapiian evlilikler, mtitevaZI
tOrenlerle gerc;ekle~ir, dtigtin eglenceleri ise erkeklerin ve kadmlarm ayn
olmasl ~artIyla yapI1lr. Romen yazanna gore, vakitlerinin c;ogunu evlerinde
gec;irmek zorunda kalan, yabancllarla pek ytizle~meyen kadmlann allak bullak
havasl gayet normal olarak saYllmahdlr. (:ocuklara gelince "onlar kaba ve
batIl inanc;h imamlara, ya da pislik ve gtinah dolu sokaklara emanet edilir"
(BUKG: 177) ki, sonrasmda kar~lla~tIklarl egitim sorunlanm aC;lklayacak
niteliktedir. Sunu da belirtelim ki muhafazakar tarihc;imiz, TUrk kadmmm
hayatmm, c;ogu zaman sahip oldugu ozglirltikten yanh~ bir ~ekilde faydalanan
Avrupa kadmmkine kIyasla daha ahlakh oldugunu takdir ediyor. (HUKG:
181)

Gte yandan, aym gorgli tamgmm degerlendirmesine uygun olarak,
modemlik c;agmm e~iginde bulunan Osmanh kadmmm ttiztigtinde de,
dtinyamn her yerinde oldugu gibi bazl olumlu geli~meler belirmeye
ba~laml~tl. Osmanh hamml "feracenin altmda kollannm goztikttigtine gore
Pera'da ya~ayan herhangi bir Rum, Ermeni ya da Levanten hammmkine
benzeyen Avrupa tarzl bir elbise giyer; halk tabakasma ait kadmm
pabuc;lanmn yerine ~lk kunduralar gec;iyor; TUrk hammlanmn ytizleri gilnden
gline ac;I1maya ba~hyor ve artlk istanbul 'un Hlristiyan semtlerinde, mesela
Kadlkoy'de, ba~larma altmdan sac;larmm bile gortindtigti sapsade ipek
ttilbentler, slrtlanna ise ferace niyetine glinltik modanm gerektirdigi btiytik
dtigmelerle stislti aC;lk renk manto giyen Mtisltiman hammlar da gormek
mtimktindUr." (BUKG: 178) Ustelik, aym c;agda ktiC;tik klz1ann bazllan
Franslzca dersi ahp btitlin edebiyat ttirlerine ait modem kitaplarla beslenmeye
ba~laml~lardl ki, iorga'ya gore, TUrk-Osmanh sosyetesinin BatIhla~ma
stirecinin onem1i bir gostergesi olarak degerlendirilebi1irdi.

20. ytizYllm ba~mda Osmanh aile hayatma gelince, tarihc;imiz ~oyle
bir yorumda bu1unuyor: c;ogu zaman erkekler, giln boyunca i~yerlerinde
bulunduklan, ak~am ise son haber1eri ogrenip sigara e~liginde tavla
oynadlklan kahvehanelerin ne~eli havasml yeg1ediklerinden dolaYI evlerinde
pek c;ok vakit gec;irmezlerdi. (BUKG: 176) Bunun dl~mda ~tiphesiz ki
Osmanh'nm mahrem hayatmm ba~ka boyutlan da vardl. Ba~ka bir bag1amda
aynl ge1eneksel ya~am tarzma deginen iorga, bunun1a ilgili hayran do1u
izahlarda bu1unuyor: "Slradan Ttirklerin, bazen de redingotlu, kaytanh,
yaldlzh giyim ku~amh ytiksek mevki sahip1erinin Slrasma girenlerin hayatl
bile sapsade olur. Dl~andan kilitlenmi~ gibi gortinen 0 tahta veya kagir
evlerin, kI~hk erzagm saklandlgl kilerin, e~ya ve azIk depolannm bulundugu
bir zemin katI var; ortasmdan merdivenin ac;I1dlglbirinci katmda bir yandan
odaYI c;epec;evre saran alc;ak sedir1i misafir odasl, ote yandan kadm1arla
c;ocuklann ya~adlgl harem kIsml bulunur. Ev sahibi yalmz ka1mak istedigi
zaman evin en tist katma slglmr, i~lerine bile aynl yerden bakar. insanlar
birbirlerini seyrek ziyaret ·eder, mtizik, tiyatro nedir bilmezler, kadm1ar ise
belli bir kuvvet ve varlIk mertebesine u1a~mcaya kadar tamamen eksik olan
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u~akla hizmetyilerin bakImma devredilemeyen ktiylik ya~ta yocuklara bakmak
zorunda kahrlar." (BUKG: 181)

Nicolae iorga, ~ehri dola~lrken slk slk rastladlgl ye~melerin
sosyalle~tirme fonksiyonu, islamiyet geregi abdest nedeniyle Tlirkler'in
temizligi ve sokaga ylktlklan kIyafetlere gosterdikleri ozen, Tlirkler'in
istanbul'u fethettikten az zaman soma eski Roma ve Bizans hamamlanmn

izinde yaptrrdIklan binlerce hamamlann toplumsal onemi, eski
bedestenlerden kaynaklanan kapah yar~I1arla sergiledikleri ba~ dondlirlicli
binlerce mal tlirleri gibi ye~it ye~it konulara deginip Tlirk-Osmanh
medeniyetinin ba~hca ozellik ve meziyetlerini ortaya koymak denemesinde
bulunuyor.

insan manzarasma daima merakll olan Romen seyyahImlz, dikkatini
istanbul' da ya~ayan ye~itli topluluklara da veriyor. Admt zikretmese de Balat
mahallesinden bahsederken Yahudilerin dlizensiz, gosteri~siz, ytkIk doklik
evleri, ytrttk plrttk kIyafetleri, kalabahk aileleri, baktmSlz sokak ve
dlikkanlanna deginiyor. Antisemit gorli~leriyle tin salmt~ olan Nicolae
iorga'ya gore, Tlirkler'in "~ifud" diye adlandtrdtklan Osmanh Yahudileri'nin
yogu ispanya'dan gelip buraya yerle~tirildikten soma onlann iyler actst
tabiatma aslmda "mlinasip olmayan" eski ispanyolca'dan kokenli dillerini
kullanmaya devam ettiler. Erkeklerin hepsi onlara pek yakI~mayan fes
giyerlerdi, ancak dlinyamn biryok yerinde ya~ayan gelenekyi Yahudiler'de
gorlilen kakUl blrakmazlardl. EfHik ve Bogdan olmak lizere Romen
eyaletlerinin tarihinde tartl~mah izler btrakan Fener Beyleriyle istanbul
Rumlan'mn pe~inde ko~arken Nicolae iorga, Fener ile Balat arasmdaki yapt
farkltlIklanm vurgulamamayt edemez: Balat evleri ile sakinlerinin hayat tarzt
o kadar zavalhyken eski Fener bliytiklerinin konaklan, denize bakan bliytik
kapth, saglam kagir evlerdir. Konu edindigimiz seyahatin geryekle~tigi
donemde Fener'de ya~ayan Rum halkI fakir dli~mekle birlikte glizel ve biraz
hafifme~rep kadmlar, fesli ve btytklt erkekler, glirliltlilli yocuklar, sinsice
ylirliyen ya~hlann davram~lan goz ontinde bulundurularak yerli toplulugun
eski mesut ytllanndan kalma canlthk kaynagt hala kurumaml~ gibi
gorlinliyordu. Ustline listllik simgesel bir tlizlige sahip oaln eski, efsanevi Rum
Patrigi aym civarda duruyordu. (BUKG: 229-230)

istanbul Ermenileri'ne gelince, Nirolae iorga, onlarla Osmanh
makamlan arasmda anla~mazhklan dile getirmemeyi edemez: "Birkay sene
once Konstantinopolis Ermenileri 'nin katledilmesi blitlin Avrupa yapmda
bliytik bir infial yaratmt~tl. Yunan ya da Bulgar komitelerine benzer orglitler
halinde dlizenlenmi~ olan, milli hak davasmda bulunan Ermeniler, Rusya
reyetesine uygun olarak Osmanh Bankasl 'nm lizerine, fazla da zarar vermeden
bomba atml~lar. Bunun lizerine resmi makamlar sokaklarda dola~an
Ermeniler'in hepsinin oldlirlilmesine izin vermi~ler."119 (BUKG: 244)
Bilindigi lizere, Ermeni toplumuna ait vatanda~lar 0 glin sokaklarda
dola~mamalan konusunda uyanlmt~tllar; resmi yasagt yigneyenler banka

42 iorga'nm atIfta bulundugu Osmanh Bankasl baskIm 26 Agustos 1896'da, yani
istanbul seyahatinden on sene once vuku bulmu~tu.

67



baslam sonrasmda ba~latiian ~iddete kurban gitmi~tiler. Tarihe kan~an 0 feci
olaylara deginerek, iorga 1906 Y1hnm kavurucu yaz s1cakhgmda dola~t1g1
istanbul'da Ermeniler'in gozle gortilili azhg1m inan9la vurguluyor:
"Ermeniler, hi9 bir zaman Konstantinopolis'in onemli bir ntifus unsurunu
olu~turamayacak1ard1r. Onlar iki gruba aynhp i~ hayatma fazla kapI1m1~,
paranm zorla kapmalan ile para spektilasyonlanndan dolaY1 onlara S1Cak
bakmayan ba~ka topluluklarla ba~ka dinlere ait insanlar onlardan nefret
ediyorlar. Nihayet ~unu da eklememiz gerekiyor ki Ttirkge konu~an Ermeni
aydmlarmm btiytik bir lasm1, devletin onlarm milletine kar~1 i~ledigi
gtinahlann 90kluguna kar~m, devlet hizmetinde 9ah~maktan memnunluk
duyar." (BUKG: 246)

iorga, Ermeniler'in aym donemde istanbul'da dag1hm1 konusunda
~oyle bir degerlendirmede bulunuyor: "Ermeniler'in Konstantinopolis'te ayn
bir semti yok, bununla beraber ~ehrin mahallelerinin hi9birinden eksik
olmazlar. Onlann btiytik bir k1sm1 mah mtilkti olan insanlard1r; i9lerinde az
saY1dazanaatkiir, olduk9a btiytik saY1damemur, 90k saY1da tticcar, aynca da
tefeci var. Hem Pera, hem de Stambul' da 90k gortilen Ermeni ~irketleri,
Hali9'in tisttinden gegen iki koprtintin her iki ucunda bulunuyor. Buna ilaveten
Ermenice bir gazete yaY1mlanmaktad1r. Konstantinopolis'in her iki k1y1smm
en btiytik kahvehanesi bir Ermeni'ye aittir. Ad1 Tokathyan. Olduk9a temiz
olan bu gtizel kahvehanenin yerine bir kilise yaptlacakm1~. Pera'nm bu
c1varlannda ya~ayan Ermeniler'in 90gu Roma kilisesine baghdtr." (BUKG:
246)

Rum aS1lh Osmanh vatanda~larma gelince tarih9imiz, onlann
Konstantinopolis'in dti~ti~tinden az zaman sonra teselli bulduklan : "Ttirkler,
ad1 gegen halkm, menfaatini buna baglar baglamaz boyun egme ile hizmet
etmeyi bilenlerden oldugunu 9abuk ogrenmi~ler. Acaba vaktiyle Rumlar,
Latin imparatorlanmn sab1rh tabileri degil miydiler, onlar Paleologlar'm
donti~ti ve yeni Bizans imparatorlugu'nun kurulu~unu olduk9a btiytik bir
kaY1ts1zhkla kabul etmemi~ miydiler? Orflerinin 9ignenmesine
katlanrnazlard1, fakat Tilikler kimseyi dininden donmeye zorlamaya
kalla~mayarak Rum Patrigi'ni Rum milletinin ba~ma tayin ettrni~ler."
(BUKG: 247)

Nicolae iorga, Rumlar'm Osmanh ekonomik ya~ammda roltinti de
ortaya 91karmaY1uygun gortiyor: "«Btiytik finans», btiytik ol9tide Rumlar'm
elinde bulunuyor. Avrupa tam giyinmi~ arabactlarm stirdtikleri faytonlar ve
Bogaz ktY1larmda bulunan mermer eyler, 90gu zaman, ba~ka ko~ullarda ia~i
ya da Btikre~'te voyvoda tahtma 91kabilecek Slfadan bir banker Evghenides'e
aittir." (BUKG: 251)

istanbul Yahudileri'ne deginerken, antisemit tav1rlanyla tamnm1~
olan muhafazakiir tarih9imiz ~oyle bir gozlemde bulunuyor: "[istanbul'da
dola~1rken] insan, Yahudi tabelalanna pek rastlamaz. Fazla geni~ olmayan
gettonun d1~mai9lerinden s1rfvarhkl1 olanlan yerle~irler. Zaman zaman ~ansh
biri, Biib-1 Ali'nin ~u veya bu gorevine ytikselir, 0 zaman ise bir yandan
alaturka, ote yandan alafranga bir bi9imde yeti~tirilmi~ olan evlad1, Mtisltiman
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olsun, Hlristiyan olsun geny arkada~lanndan sadece gevezelik dti~1dinlligii,
yUzeyselligi ve arslzhgl ile aynhr. Divan mtitercimi, mutlaka 'pa~a' unvanlill
ta~lyan Davud adh bir Yahudidir." (BUKG: 251)

Osmanh'da hemen her zaman oldugu gibi, iorga'nm zamamnda da
istanbul Yahudi toplulugunun btiytik yogunlugunu Sefaradlar te~kil ederdi;
ispanyol Yahudisi 'ne kIyasla, Galiyya Yahudisi ender gortiltirdti. istanbul' a
gOy eden Romanya dogumlu Yahudilere gelince iorga, iylerinden bazI1armm
gayet ba~anh olduklanm kaydediyor: mesela "TIp Faktiltesi'nde Dermatoloji
Profesorlligti yapan, Romanya dogumlu olan ve gayet gtizel Romence
konu~an Doktor Grosman'dlr." (BUKG: 252)

istanbul 'un hayat dolu insan manzarasml yizerken Nicolae iorga,
Levanten toplulugunu da dile getiriyor: "Onlann kam [ba~kalarmm kamyla] 0
kadar kan~tl, onlann dili 0 kadar bozuldu ki kendileri bile ashnda ne
olduklannm farkInda degildirler. [ ... ] Levantenler'de yeyizle ba~ka ozel
menfaatler hariy belirleyici olan katolik aidiyetidir. Onlann yogu, kimlikleri
konusunda soru~turulursa 'katolik' diye cevap verir. Hakikaten, Ttirkiye'de
katolik olmak hala bir gurur kaynagl te~kil eder." (BUKG: 253)

istanbul 'un geleneksel, daimi sakinlerinin dl~mda Nicolae iorga,
~ehrin sokaklannda dola~lrken Osmanh topraklanna i~leri nedeniyle geyici
olarak yerle~en ba~ka milletlerin ozelliklerine de yogunla~lyor - mesela,
Acemler konusunda ~oyle bir yorumda bulunuyor: "Esmer, asil yUzlti, ba~ma
siyah yuha takke, slrtmda uzun entari giyen Acem, buraya yok saYlda ticari
i~leri nedeniyle gelir. Aym halka mensup olan 0 kadar yok tacirin
camekanlarmda sergilenmi~ fotograflann gosterdigi gibi Konstantinopolis'i
ziyaret eden $ah'm tebaalannm eli altmda slradl~l bir hastane ve, tabii, onlarm
tercih ettikleri hanlar bulunur." (BUKG: 256)

istanbul sokaklarmm aynlmaz bir paryasl olan, ~ehre degi~ik bir renk
katan Ktirt vatanda~l da, iorga'nm tasvirinden eksik olamaz: "Asya, btiytik
~ehre, yabani, kartal burunlu, sert bakI~h, kIVlrcIk ve dola~ml~ sakalh, btittin bir
takImm omuzlarmda yaslanan smklara geyirilmi~ SIVIyag dolusu tulumlar,
~arap dolusu flyI1ar, dolap, masa ile sandalyeler, ye~it ye~it bagajlar, resimler ile
heykeller olmak tizere insanm hayal edebildigi ya da edemedigi her ~eyi
ta~lyabilen Ktirt yigitleri hala temin eder. [...] Sokak veya laglm kazlmlm, en
zor ve en az Menen i~leri yine Ktirtler tistlenir. Hem, rivayete gore, tipik
hamallar, almacak bir intikam, a~agI1aYlclbir hakaretirI daha da a~agI1aYlcl
birisiyle cevaplandmlmasl gerektigi takdirde bazl aileler tarafmdan imdada
yagmhrlar." (BUKG: 256-257)

Araplar'a gelince, onlar genellikle ah~I1madlk gortinti~ti ile kara
sevdah tabiatlanyla farkedilir: "Tenha bir sokagm yoku~unu ylkarken arkadan
gortiltirse evine donen bir Hlristiyan kadmma benzeyen Arap, her kalabahkta,
her toplulukta ayn bir yer tutar. Ba~ml da saran [... ] beyaz ya da san bir
bomoza sanlml~ gider. Bazen koprtintin tisttinde, gozleri denize takllml~, 0
gtirtilttilti karma~a iyinde ah~t1klan geni~, sessiz dtizltigii arayan Araplar
gortilebilir." (BUKG: 258)
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20. ytizytlm ba~mda eski zamanlardan kalma zenciler de istanbul
sokaklanmn aynlmaz bir par9asml olu~turuyorlar: "Zenci erkeklerle
kadmlann bazllan, padi~ah ile se9kinlerin saraylannda u~akhk, kaplclhk,
memurluk yapmak ya da Galatasaray Lisesi'nde, Hukuk Okulu'nda,
TIbbiye'de veya kimbilir hangi Harp Okulu'nda ogrenim gormek gibi
sorumluluk ile konumlarl nedeniyle Avrupa tarzmda giyiniyorlar. Ba~kalan
ge9imlerini kol emek9isi olarak ya da dilencilikten saglarlar. Car~aflarma
btirlinmti~ kadmlann, zaman zaman porselen gibi di~lerinin beyaz 9izgisinin
aydmlattIgl 9irkinligi korkun9tur." (BUKG: 258)

Sonu9 olarak, iorga'nm btiytik bir ihtimalle "Oteki"yi tammak,
dogrudan dogruya incelemek, belki de daha derinden anlamak amaclyla
yaptIgl istanbul seyahati, her ne kadar onyarglyla ku~kuculugun golgesi
altmda ba~ladlysa da tarih9inin Ttirk-Osmanh uygarhgl, aynca Ttirk insam
konusunda fikirlerinin btisbtittin degi~mesine yol a9ml~ gibi gortintiyor. Bazl
a9tlardan Oryantalist moda He stereotiplerin tesiri altmda kalan gezginimiz,
TUrk topragma adlm atar atmaz ternas ettigi nesnel gergeklige, aynca
kar~lla~tIgl gergekligin oznel boyutunu temsil eden insan hakikiligine yava~
yava~ lsmmaya ba~laml~tIr. Osmanh ile Romen uygarhklan arasmdaki uzun
stireli ili~kilerden dolaYl olsa gerek kendini aym iklim, aym insaniyete aitmi~
gibi hissederek ba~lang19taki mesafeli, tamamen kitabi yakla~lmmdan bir
dereceye kadar vazge9ip yerel halkla hem merak, hem de inan9la ili~ki
kurmaya, Meta kayna~maya ba~laml~. Bize gore, ozetleyerek kaleme
aldlglmlz istanbul seyahat kitabl, Nicolae iorga'nm kIsa bir zaman dilimi
igerisinde ugradlgl ba~kala~ma stirecine sugottirmez bir bi9imde tamkllk
ediyor.
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