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ÖZET 

“Ali Cevâd’ın El Yazması Seyahatnameleri Üzerine Bir İnceleme” 

İsmail YILMAZ 

Tez çalışmasının ana gövdesini Ali Cevâd’ın Felemenk, Alman ve Rusya Seya-

hatnameleri’nin Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine transkribi oluşturmaktadır. 

Ali Cevâd’ın hayatı, eserleri, Osmanlı’da protokol ilişkilerinde hediyenin rolü ve Ali 

Cevâd’ın Felemenk, Almanya ve Rusya seyahatnameleri işlenmiştir. Bunun yanısıra 

taranskribi yapılan metnin öncesinde seyahatname türü, Türk edebiyatında seyahatna-

me, Türk edebiyatı seyahatnamelerinde Hollanda, Almanya ve Rusya hakkında bilgi 

verilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Ali Cevâd, Felemenk, Alman, Rus, seyahatname, protokol 
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ABSTRACT 

“A Study about Ali Cevâd’s Travelogues” 

İsmail YILMAZ 

Ali Cevâd’s Dutch, Germany and Russia Travelogue’s tranfer from Ottoman 

Turkish constitute the main body of the thesis. Ali Cevâd’s life, work, Dutch, Germany 

and Russia Travelogues and the role of gifting in Ottoman’s protocal relationships. 

Besides these, the information about the kind of travelogue, travelogue in Turkish 

literature and European travelogues in Turkish literature ase given. 

 

Keywords: Ali Cevâd, Dutch, German, Russia, travelogue, Protocol 
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GİRİŞ 

 Seyahat, geçmişi eskilere uzanan bir kültür pratiğidir. Coğrafyayı uzamı arka 

plana alarak tarihsel, sosyal ve kültürel bir yer değiştirmedir. Seyahat yazılarıysa bu 

etkinliğin seyyahlarca kaleme alınmasıdır. İnsanoğlunun keşfetme arzusu, bilinmeyene 

yönelişi, onu tanıma ve tanıtma ihtiyacı, onu sürekli bir arayışa itmiştir. Bu yüzden se-

yahat aynı zamanda insanoğlunun dünyâya hâkimiyetini simgeleyen bir arayıştır (Kefe-

li, 2006:185-196).  

Bir başka ifadeyle seyahatnameler, diğer adıyla “gezi yazıları” bir gezginin ge-

zip gördüğü yerler hakkında izlenimlerini anlattığı eserlerdir (Asiltürk, 2000:17).  

Bugün metin sınıflandırmasında öğretici metinlerin içinde yer alan seyahatname 

türü (Şiman ve Akbayır, 2007:41), seyyahın gezdiği coğrafyayla ilgili fikirlerini kay-

detmesine dayandığı için çoğu kez “hatıra” (anı) türüyle karıştırılmakta ve hatıranın bir 

alt kolu olarak görülmektedir. Oysa hatıranın gezi yazısından farkı, gezi yazılarının 

odak noktasında “coğrafya” nın bulunmasıdır. Hatıralarda ise metin yapısını oluşturan 

öğelerden özellikle “kişiler” ve “olaylar” ön plandadır. Coğrafyayı merkeze alan seya-

hatname, o coğrafyanın insanlarını, yaşam şekillerini, kültürlerini de ihmal etmez ve 

bünyesinde onu da barındırır. Ayrıca coğrafya merkezli incelemelerde metnin dokusun-

daki gerçek ya da kurgusal mekânlara ait tasvirler, metnin coğrafi içeriği, yazarın hayat 

coğrafyası metnin anlamlandırılması ve sınıflandırılmasında araştırmacılara yeni bakış 

açısı kazandırır (Kefeli, 2006:16). 

  Gezi yazılarının tür olarak önemi, insanların bilmediği ve öğrenmek istediği 

coğrafyalar hakkında bilgi edinmesini sağlamasıdır. Burada tanınmamış yabancı uygar-

lıklar, ülkeler, şehirler, kasabalar, köyler, ıssız köşeler, farklı yaşam tarzları gezginin 

gözlemleriyle okuyucunun zihninde canlandırılır. Bu bağlamda seyahatnameler önemli 

başvuru kaynaklarıdır. Ancak bilimsel anlamda, sosyal bilimlerin kanıtlanabilir alt dal-

ları olan tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji kadar güvenilir kaynaklar değillerdir 

(Asiltürk, 2000:17). Çünkü seyyah o gördüğü yerleri kendi zevk anlayışına göre gözle-

mektedir.  

 Seyahatnameler, farklı başlıklarla karşımıza çıkar, bazen seyahatname şeklinde, 

bazen gazetede, bazen dergi yazısı olarak veya “mektup” şeklinde okuyucusuna ulaşır. 
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Cenap Şahabettin’in Avrupa Mektupları, Halit Ziya’nın Almaya Mektupları ve Ahmet 

Rasim’in Romanya Mektupları, Cahit Sıtkı Tarancı’nın Ziya’ya Mektuplar’ında okuyu-

cularına gönderdikleri mektuplardan oluşan gezi yazılarıdır.  

Seyahatnameler, hareket odaklı bir tür olduğu için diğer edebi türlere de ilham 

kaynağı olmuşlardır. Bu da seyahatnamelerin belirli kalıplar içinde oluşturulmadığının 

bir göstergesidir. Hatıra, günce, mektup gibi türlerin yanısıra kurgu odaklı metinlerin de 

içine geçmiş esnek bir türüdür.  

Yabancı bir kültürle karşılaşmanın dolaysız bir yolu olan seyahatnamelere, sey-

yahlar, zıtlıkların karşılaştırılması yöntemini (dychotomic opposition) kullanarak göz-

lemlerini aktarırlar. Okur ise metinler arasında yaptığı yolculuklarda başka bir enlem ve 

boylamdaki hayatın, gelenek ve göreneklerini, farklı toplumların kültürleri arasındaki 

farklılıkları ya da benzerlikleri tanıma olanağı bulur.  

Seyyahlar çeşitli yöntemler kullanarak gözlemlerini okuyucularına aktarırlar. 

Aynı zamanda seyyahların gözlemlerinde duyarlı oldukları hususlar zamana, ait olduk-

ları kültüre, sosyal, siyasi ve dini eğilimlerine göre farklılık gösterebilir. Burada asıl 

önemli nokta, “ötekini” incelerken kendisini “yeniden gözden geçirme”, “tanıma” ola-

nağı bulmasıdır. Üzerinde düşüneceği “medeniyet fikri” arayan seyyah gözlemlerini 

yeniden düzenleme, aşamalandırma ve sınıflandırma gibi süreçlerden geçirerek karşılaş-

tığı medeniyeti inceler ve yazıya aktarır. “Öteki” olanda “Kendi”ni daha iyi kıyaslaya-

bilmek ve fikir yürütebilmek içinse seyyahlar gezilerinde çoğunlukla büyük şehirleri ve 

kozmopolit merkezleri seçmişlerdir (Kefeli, 2006:186-187). 

Türk edebiyatında seyahatname türüne Tanzimat sonrasında daha çok ilgi göste-

rilmiştir. Gazete ve dergilerde seyahatlere özel köşeler ayrılması bunun bir göstergesidir 

(Asiltürk, 2000:17). Bu durumun Türk okuyucuları üzerinde olumlu etkisi olmuş, seya-

hatleri okuyanlarda gezme isteği uyanmış böylece seyahatlerin ve seyahatnamelerin 

sayısı artmıştır. O zamana kadar ve daha sonrasında da Türk seyahatnamelerinde, seya-

hat edebiyatı adına en önemli eser, seyyahın kendi ifadesiyle “ilk göz ağrısı” (Özön ile 

Özön, 2005:9) Evliya Çelebi’nin XVII. yüzyılda kaleme aldığı Seyahatnamesi’dir. 

Onun yanısıra İbn-i Batuta Seyahatnamesi, Marco Polo Seyahatnamesi, Radloff’un 

Sibiryadan’ı da dünyâ edebiyatından akla gelen ilk büyük örneklerdir. 
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 Gezi yazısı, aslında başka türlerdeki eserleriyle tanınmış edebiyatçılar içinde her 

zaman ilgisini çekmiş, bu yazı türünden uzak kalamamışlar ve bu türde yazılar kaleme 

almışlardır. Türk ve Batı edebiyatlarının önemli isimleri de seyahatname türünden uzak 

duramamışlardır.  

Türk edebiyatında şair olarak öne çıkan Cenap Şahabettin, Ahmet Haşim, Ahmet 

Hamdi Tanpınar, Melih Cevdet Anday ve Enis Batur’un, romancı ve hikâyeci Ahmet 

Midhat, Halit Ziya, Yakup Kadri, Reşat Nuri ve Nahit Sırrı’nın gezi yazısı kaleme al-

dıkları, hatta bu türe özel bir önem verdikleri bilinmektedir. 

 Batı edebiyatlarında ise şair ve romancı Goethe’nin İtalya Seyahati/Italiennische 

Reise, şair Lamartin’in Doğu’ya Seyahat/Voyage en Orient, romancı Stendhal’in Roma, 

Napoli ve Floransa/Rome, Naples et Florence, Alphonse Daudet’nin Değirmenimden 

Mektuplar/Lettres de Mon Moulin, Herman Hesse’in Doğu Yolculuğu adlı eserleri se-

yahatname türünün örnekleri içinde sayabiliriz. 

 Gezi yazıları, başka türlere ait pek çok eserin aslında bu merkezde geliştiği görü-

lür. Seyahat/gezi, aksiyon sağlayıcı bir işlev yüklenerek masalların, destanların, roman-

ların kuruluşunda önemli rol oynamış, böylece başka türler üzerinde etkili olmuştur.  

Türk edebiyatında, birkaç örnek olmak üzere, Ahmet Midhat’ın Hasan Mellah, Pa-
ris’te Bir Türk, Rikalda, Acâib-i Âlem, Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu, Halide Edip Adı-
var’ın Hândan, Refik Halit Karay’ın Sürgün, Orhan Pamuk’un Yeni Hayat romanlarında; 
Batı edebiyatlarında ise Homeros’un İliada ve Odysseia başta olmak üzere Voltaire’in 
Candide, Montesquieu’nün İran Mektupları/Lettres Persanes, Cervantes’in Don Quijote, 
I’abbe Prevost’nun Manon Lescaut, Jean-Jacques Rousseau’nun Yalnızgezerin Hayalle-
ri/Reveries du Promeneur Solitaire, Hermann Melville’in Moby Dickve Mardi and a 
Voyage Thither, Daniel de Foe’nün Robinso Crusoe, Lewis Carrol’ın Alice Harikalar Di-
yarında/Alice’s Adventures in Wonderland, Jules Verne’in Onbeş Yaşında Bir Kaptan ve 
Denizler Altında Yirmibin Fersah, Hermann Hesse’in Siddharta, James Joyce’un Ulysses 
gibi eserlerinde bu durum açıkça görülür (Asiltürk, 2000:17). 

Edebiyatımızın bu alandaki en önemli eseri XVII. yüzyılda Evliya Çelebi tara-

fından yazılmış olmakla birlikte, bu türe asıl Tanzimat sonrasında ilgi gösterilmiştir ve 

bu türde eserlere daha çok yer verilmiştir. 

 Gazete ve dergilerde seyahate özel köşeler ayrılması bunun göstergesidir. 

Umran, Şua, Seyyale, Muharrir, Mir’at-ı Âlem, Derme Çatma, Servet-i Fünun, Resimli 

Gazete gibi süreli yayınlarda, “seyahat”e yer verileceği yayınların künyelerinde özellik-

le belirtilmiştir. 
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 XIX. yüzyılda gazete ve dergilerde sıkça kendine yer bulan bu yazılarla seyahat 

tefrikaları, Türk edebiyatçılarında ve okuyucularında da seyahat etme isteği uyandırmış-

tır. Bu durumu o dönemki eserlerde sıkça görmek mümkündür. 

 II. Abdülhamid’in görevlendirmesiyle Felemenk (Hollanda), Almanya ve Rus-

ya’ya giden Ali Cevâd üç seyahatname yazmıştır. Henüz incelenmemiş olan Ali 

Cevâd’ın bu seyahatnamelerinin transkribe edilmesi, incelenmesi, bu eserlerin gün yü-

züne çıkarılması ve edebiyat dünyasının dikkatine sunulması bu tezin amacı olarak özet-

lenebilir.  

 Bu çalışmanın incelediği metinler nedeniyle edebiyata, çıkardığı sonuçlar nede-

niyle tarihe ve siyaset bilimine katkıda bulunması ümit edilmektedir. 

 Yöntem olarak öncelikle Ali Cevâd’ın üç ayrı el yazması derlenerek transkribe 

edilmiştir. Yazmalar transkiribe edilirken terkibler aslına sadık kalınarak yapılmıştır. 

Uzatmalar gösterilmiş ve yabancı sözcükler o dildeki şekliyle okunmuştur. 

 Ali Cevâd, görevli olarak gittiği için ziyaretlerde yapılan protokoller ve verilen 

hediyeler üzerinde durulmuştur. Gittiği ülkelerin devlet erkânıyla yaşadığı diyaloglar, 

devlet büyüklerinin Türk insanına ve Türkiye’ye bakış açıları incelenmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TÜRK EDEBİYATINDA SEYAHATNAMELER 

1.1. Eski Türk Edebiyatında Seyahatnameler 

Türk edebiyatında seyahat türüne örnek olabilecek ilk eserler XV. yüzyılda ve-

rilmeye başlanmıştır. İlk örnek Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın 1422’de tamamlanan 

Acâib’l-Letaif’idir (Asiltürk, 2000:20). Hıtay Sefaretnamesi olarak da bilinen bu eser 

seyahatname özelliği de gösterir. Ali Ekber Hıtâî’nin Hıtâînâmesi’de 1515-1516 yılla-

rında meydana getirilen Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın eserine benzer Farsça bir eserdir.          

 Hıtâînâme’nin Türkçe’ye çevirisi adı bilinmeyen bir kişi tarafından ve 

Kanunnâme-i Çin ü Hıtâ adıyla yapılmış. Bu tercüme 1853’te Mühendishâne matbaa-

sında taşbaskı olarak basılmıştır. Ali Ekber, eserinde, XVI. yüzyılın hemen başlarında 

Çin’de iktidarda bulunan Ming Hânedanı mensuplarının İslamiyet’e duydukları yakın 

ilgiden, Çinlilerle Moğollar arasındaki mücadelelerden geniş olarak bahseder. Seyahat-

nameyi Farsça nüshalarıyla karşılaştırarak inceleyen Paul Kahle, bu gezi kitabının oriji-

nal ve çok değerli bir kaynak olduğu düşüncesindedir. Ali Ekber, Gıyaseddin Nakkaş’ın 

Seyahatnamesi’nden istifade ettiği gibi, Çin şehir hayatına ait tafsilatın çoğunu eski 

eserlerden almıştır (Togan, 1950:318-319). 

Eski Türk edebiyatındaki diğer seyahatnameleri şöyle sıralayabiliriz: Pirî Reis’in 

Kitab-ı Bahriye’si seyahatname özelliği taşımakla beraber aslında bir coğrafya kitabıdır. 

Eserin yazımı 1521 yılında tamamlanmıştır. Akdeniz’i coğrafi açıdan bir bütün olarak 

ele alan ve çeşitli yönleriyle tanıtan seyyah eserinde ayrıca pusula, harita, dünyânın yu-

varlak oluşu ve Colombus’un Amerika’yı keşfi gibi bilgilere de yer vermiştir (Asiltürk, 

2000:20). 

 Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l-Memalik’i her açıdan gerçek bir seyahatnamedir. 

1557'de yazılan eserin ilk basımı 1895'te yapılmıştır.1552'de Pirî Reis, Portekizlilerle 

yaptığı savaşta donanmanın önemli bir kısmını Basra'da bırakmak zorunda kalmış ve bu 

başarısızlığın bedelini, dönüşte, hayatıyla ödemişti. Seydi Ali Reis, 1553'te Kanuni tara-

fından Mısır kaptanlığına tayin edilişinin hemen ardından bu donanmayı Mısır'a getir-

mek üzere dört yıl sürecek maceralı bir yolculuğa çıkmış ve Mir'atü'l-Memâlik'te bu 
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yolculuğunu ayrıntılı olarak anlatmıştır. Gemileri getirirken Portekizlilerin saldırısına 

uğrayan, büyük fırtınalar atlatan, gemilerin bir kısmını bu saldırı ve fırtınalarda kaybe-

den Seydi Ali Reis donanmadan geriye kalan altı kadar gemiyi Gucerat sahillerine kadar 

getirir ve gemileri bedel karşılığında Batı Hindistan'daki Gucerat emirliğine bırakır. 

Yolculuğun sonrasını karadan devam ettiren Reis; Sind, Pencap, Afganistan, 

Mâverâünnehir, Horasan, Azerbaycan, İran güzergâhıyla 1557'de Edirne'ye döner 

(Asiltürk, 2000:20).  

Bâbur Şah’ın Vekayi adıyla da bilinen Bâburnâme’si Çağatay Türkçesiyle ya-

zılmış önemli bir eserdir. Aslında bir hatırat olan bu eserde Bâbur, Afganistan’ın, Orta 

Asya memleketlerinin ve Hindistan’ın XV. yüzyıl sonları ile XVI. yüzyıl başlarındaki 

sosyal ve ekonomik durumu hakkında bilgiler verir. Bu eserde otobiyografik bilgilere 

çokça yer vermiştir.  

Bu eserin çoğunda Bâbur sanki bir sultan değil sade bir seyyah gibi görünür. Ki-

tabında Afganistan'ın, Orta Asya memleketlerinin ve Hindistan'ın XV. yüzyıl sonları ile 

XVI. yüzyıl başlarındaki sosyal ve ekonomik durumu hakkında doğrudan gözlemlere 

dayanan bilgiler aktaran Bâbur Şah, gezip gördüğü yerlerin coğrafi özellikleri, oralarda 

rastlanan bitki ve hayvan cinsleri, insanların alışkanlıkları ve gelenekleri, toplumların 

maddi ve manevi kültürleri üzerinde durmaktadır (Asiltürk, 2000:21).  

 Gezip gördüğü ülkelerin şehirleri, mimarî yapıları, sanat eserleri, anıtları bu 

eserde renkli ve canlı tasvirlerle aktarmıştır. Özellikle Hindistan’ın anlatıldığı kısımlar 

diğer kısımlara oranla çok daha geniş ve ayrıntılıdır. Bâbur'un hatıratında aktardığı bil-

giler başka kaynaklardan derlenmiş kitabî bilgiler olmayıp bizzat sultanın kendi gezip 

gördüğü ve kaleme aldığı bilgilerdir. Bu bakımdan Bâburnâme coğrafya, tarih, etnog-

rafya, botanik, zooloji, folklor, medeniyet, sosyoloji gibi alanlarda başka kaynaklarda 

bulunması hemen hemen imkânsız orijinal bilgiler hazinesi gibidir (Arat, 1986:318).  

Ahmet İbn-i İbrahim Tokadî’nin Acâibnâme-i Hindistan, XVI. yüzyıl sonların-

daki Hindistan coğrafyasını tanıtması bakımından önemli bir eserdir. Kâbil üzerinden 

Hindistan'a giden Tokadî, burada mal değişimi yoluyla bir hayli mal sahibi olur Basra, 

Yemen, Hicaz yoluyla ülkeye dönen seyyah, Sultan III. Murat devrinde yazdığı 248 

sayfalık eserinde bu seyahatte yaşadıklarını eserinde anlatır (Asiltürk, 2000:21).  
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 Trabzonlu Âşık Mehmet Çelebi'nin Menâzıfu'l-Avâlim isimli büyük seyahat-

namesi de XVI. yüzyıl sonlarında yazılmış bir eserdir. Âşık uzun yıllar sürdürdüğü uğ-

raşlardan, yaptığı araştırmalardan, gezilerden sonra kitabını 1596'da Şam'da tamamla-

mıştır. Eserinin kimi bölümlerini başka kaynaklarından faydalanarak oluşturmuştur. 

Aslında bir coğrafya kitabı sayılabilecek olan ve ''çeşitli âlemlerin manzaralarını'' tasvir 

eden eserde en canlı kısımları, şairin bizzat gördüğü yerleri anlattığı parçalar meydana 

getirir. Eserde Kafkasya hakkında da hayli bilgi mevcuttur (Asiltürk, 2000:22). 

Türk edebiyatının en önemli seyahat örneği olan Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 

Osmanlı’nın yetiştirdiği en büyük seyyahlardan biri olan Evliya Çelebi tarafından kale-

me alınmıştır. XVII. yüzyıldaki geniş Osmanlı coğrafyasının yaşayışı, tarihi, gelenek ve 

göreneklerini, folklor, sanat ve zanaatını bütün yönleriyle aktarmıştır.    

On ciltlik bu eserin birinci cildinde Evliya Çelebi, İstanbul'un tarihini, çeşitli dö-

nemlerdeki siyasî durumunu, yetiştirdiği büyük devlet adamlarını, bilginleri ve sanatçı-

ları, esnaf gruplarını, tarihî ve mimarî yapılarını anlatır. 

İkinci ciltte, Mudanya, Bursa, Trabzon, Gürcistan ve çevresi hakkında geniş bil-

gi vermektedir. 

Üçüncü ciltte, Üsküdar-Şam güzergâhında bulunan yerleşim yerlerini, kasabala-

rı, köyleri değerlendiren seyyah, bu cildin sonlarında ise Trakya ve Balkanlar’daki kü-

çük gezilerine yer verir. 

Dördüncü ciltte, İstanbul'dan yola çıkan seyyahın Van'a kadar olan gezisini an-

lattığı ve bu yolculuk esnasında yaşadığı olaylarla uğradığı yerler hakkında bilgi verdiği 

görülür.  

Çelebi, beşinci ciltte Tokat, Lehistan, Sarıkamış, Çanakkale, Belgrad, Venedik, 

Üsküp taraflarında yaptığı gezileri kaynaklardan aldığı bilgilerle destekleyerek aktarır. 

Altıncı ciltte Macaristan ve Almanya'dan uzun uzun bahseden Evliya Çelebi, ye-

dinci ve sekizinci ciltlerde Avusturya, Kırım, Kafkasya dolaylarından söz eder. 

Dokuzuncu ciltte İstanbul ile Mekke-Medine arasındaki yolculuğu sırasında uğ-

radığı şehirler, kasaba ve köyler hakkında bilgi verir, başından geçen olayları anlatır.  

 Seyahatname'nin onuncu ve sonuncu cildini ise tamamen Mısır ve civarıyla ilgili 

izlenimlerine ayırmıştır (Asiltürk, 2000:23).  
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Evliya Çelebi zamanında mevcut olup da bugün bulunmayan köyler, kasabalar, 
camiler, mezarlar hakkındaki satırları, birinci derecede kaynak değerini taşır. Orijinal 
gözükme gayretiyle bazı zorlama ve uydurmaları olduğu muhakkaktır. Bazen de eskiden 
yazılmış kitapları okuyarak seyahatnamesine aldığı bilgileri kendi görgüsü mahsulü diye 
göstermesi bu kabildendir (Atsız, 1971:8-9). 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi XVII. yüzyıl için çok zengin ve tükenmez bir tarih, 

etnografya, coğrafya, folklor kaynağıdır. Evliya Çelebi, eserinde, gezip gördüğü Avru-

pa, Asya ve Afrika topraklarının, neredeyse bütün bir XVII. yüzyıl Osmanlı coğrafyası-

nın ilgi çekici yönlerini aktarır.1 

Yakından tanıdığı devlet adamları, yakın temas ettiği işleri hakkında da küçüm-

senmeyecek oranda bilgi aktarmıştır: “Evliya'nın eseri bir seyahatname olmakla bera-

ber, çok çeşitli bilgileri ihtiva etmektedir. Onda tarih, coğrafya, hal tercümeleri, kitabe-

ler, dil, folklor, iktisadî hayat ve daha pek çeşitli bilgi mevcuttur” (Danışman,1969:9). 

O, gezdiği bu geniş ülkede gördüğü her şeyi sormuş, öğrenmiş, tetkik etmiş ve 

kitabına geçirmiştir. Uğradığı bir kasabada bulunan bütün sarayları, köşkleri, hânları, 

hamamları, sebilleri, çeşmeleri, eski eserleri, abideleri birer birer sayılarıyla birlikte 

eserine geçirir. Bütün bu binaların büyüklüğünü, tezyinatını; bu binaların kimler tara-

fından yaptırıldığını, mimarlarını, kaça mâl olduğu, her birinin kapısının üzerinde, için-

de olan kitabeleri, tarihleri bir bir kaydeder (Asiltürk, 2000:23). 

Seyahatnamenin Avrupa'nın tanınması açısından da önemi büyüktür. Her şeyden 

önce, bazı küçük resmi yazışma evrakının verdiği bilgiler dışında Seyahatname, Avru-

pa'nın birinci elden tanınmasında Türk edebiyatının yazılı ilk kaynağıdır. Özellikle Al-

manya ve Avusturya'nın XVII. yüzyılındaki durumunu çeşitli yönleriyle gözler önüne 

serilmiş, bu ülkelerdeki medeniyet eserleriyle ilgili gözleme dayanan geniş bilgi veril-

miştir.  

Çelebi'nin bu büyük eseri, Türk edebiyatında bu tür eserlere "isim babalığı" yapma-
sı bakımından da önemlidir. Bugün, seyahatname denince hemen Evliya Çelebi Seyahat-
namesi'nin hatırlanması elbette bir anlam taşır. Eser, kendinden yüzyıllar sonra yazılan 
benzeri eserlere bir başka yönden de öncülük etmiştir. Devrinin şöhretli insanlarıyla, devlet 
adamlarıyla, az-çok tanınmış ilgi çekici kişilikleriyle konuşması ve onlardan aldığı bilgileri 
aktarması esere bir röportaj özelliği de kazandırır. Şark ruhunun hâkim olduğu beyân tar-

                                                             
1 “Evliya Çelebi; Anadolu, Rumeli, Kafkasya, İran, Yunanistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, 
Dalmaçya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Hollanda, Polonya, Transilvanya, Moldovya, Güney Rusya, 
Suriye, Mısır, Hicaz, Habeşistan ve Sudan’ı gezmiş, gezdiği yerlerdeki halkın dil, edebiyat, eğlence, 
giyim-kuşam, sanat, mimari, hekimlik, baytarlık, müzik, oyun, gelenek ve görenek, inanış ve yemekleri 
hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.” Tan, N., (1974:3), Evliya Çelebi Seyahatnamesi: Folklorik dizin 
denemesi, Nüve Matbaası, Ankara 
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zına dayanan üslubunda fantastik birtakım masallar, kıssahân tavrıyla biraz meddahlık 
vasfı hoş görülmektedir (Aksoy ve İskit, 1962:8). 

 İstanbul'dan Mekke'ye gidenlerden bir kısmının hac yolculuklarını anlattıkları 

eserler kaleme aldıklarını görmekteyiz. Bilhassa XVII. ve XVIII. yüzyılda bu tip eserle-

rin sayısı hayli artmıştır. Bunlar arasında Mehmet Edib'in Menâsiku'l-Hacc isimli kitabı 

ayrıntılı bilgiler vermesi bakımından diğerlerine bir örnek oluşturmaktadır. 

 Kâtip Çelebi ise Osmanlının önemli coğrafya bilginlerinden biri olup 1732’de 

basılan Cihânnümâ’sıyla meşhurdur. Bu eser de coğrafya kitabı olmasının yanında se-

yahatname özelliği taşımaktadır. 

Şehrengizler de seyahatname türünden ayrılamaz. Şehrengizlere de değinmek 

gerekmektedir. “Şehrengiz” türünü kısaca “Divan edebiyatında bir şehir ile o şehrin 

mahbubları hakkında yazılan manzum eser” (Pala, 1989:383) şeklinde tanımlamak 

mümkündür. Buna göre, şehrengizlerin esas konusu şehrin güzellikleri ve güzelleridir. 

Dış yapı itibariyle mesnevi kalıpları içerisinde yazılan şehrengizlerin asıl mevzu bölü-

münde eserde konu alınan şehir hakkında kısaca bilgi verilir, bu beyitlerde şehir hak-

kında övgü sözleri sıralanır. 

 Türk edebiyatından önemli şehrengiz örnekleri: Mesihi’nin Edirne Şehrengizi, 

Cafer Çelebi’nin Hevesnâme’si, Taşlıcalı Yahya’nın İstanbul Şehrengizi, İshak Çele-

bi’nin Bursa Şehrengizi ilk aklımıza gelenleridir (Asiltürk, 2000:26). 

  Divan edebiyatında her ne kadar seyahatname türünün nesirle meydana getirilen 

örnekleri tespit edilmekteyse de her şeyi şiirle söylemeye alışmış şairlerin şehirlerde 

yaptıkları gezilerin izlenimlerini manzum olarak aktarmayı tercih etmiş olduğunu dü-

şünmemiz, şehrengizlerin birer seyahatname olduğu fikrini destekler. Bir takım bilim 

eserlerinin dahi manzum olarak kaleme alındığı hatırlanırsa, seyahat gözlemlerinin de 

şiir yoluyla, şehrengizler şeklinde aktarılmasını yadırgamamak gerekir. Sümbülzade 

Vehbi'nin, iyiden iyiye resmi bir gezi olan İran sefirliği izlenimlerini kaside şeklinde 

yazması buna güzel bir örnek teşkil eder (Asiltürk, 2000:26). 

 Divan edebiyatında İstanbul, Bursa, Edirne gibi şehirler hakkında diğer yerlere 

oranla daha çok şehrengiz yazılmış olduğu dikkat çeker. Bunun yanısıra Yenice, Yeni-

şehir, Sinop, Mostar, Manisa gibi yerleşim yerleri hakkında da hayli şehrengiz kaleme 

alınmıştır. Şehrengizlerin bir kısmında semt tasvirleri, bir kısmında şehrin hayali güzel-
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lerinin tasviri ağır basar; hatta bir kısım şehrengizlerde sadece yer adlarının manzum bir 

yapı içerisinde sıralandığı görülür. Şair Mesihi'nin "Edirne Şehrengezi" bu türün Türk 

edebiyatındaki ilk örneğidir. Zati'nin (Öl. 1545) Edirne hakkındaki 3607 beyitlik büyük 

şehrengezi ise sonraki şairlerin şehrengiz türünü ayrı bir önem vermesini sağlaması ve 

bu türün edebiyatımızdaki gelişmesinde rol oynaması bakımından önemlidir. Taşlıca 

Yahya'nın 1523-1536 arasında yazdığı tahmin edilen 332 beyitlik "İstanbul Şehrengezi" 

ve 213 beyitlik "Edirne Şehrengezi", Neşati'nin (öl. 1647) 141 beyitlik "Edirne 

Şehrengezi"  bu türün önemli örnekleridir (Asiltürk, 2000:26). 

 
1.2. Tanzimat’tan Cumhuriyete Kadar Seyahatnameler 

 

Avrupa’yı konu alan seyahatnameler özellikle Tanzimat’tan sonra edebiyatımız-

da önemli bir yer edinmiştir. Daha önce de belirtildiği üzere esnek bir tür olan gezi yazı-

ları; hem edebi hem de öğretici türlerin içinde yer alacak ve insanoğlunun seyahat arzu-

su devam ettikçe gezip gördüğü yerleri kaydetme isteği de devam edecektir. Bugün tek-

nolojinin ve iletişim araçlarının gelişmesiyle seyahat izlenimleri yazılı basında ve görsel 

medyada daha geniş sunum imkânlarına kavuşmuştur. 

Tanzimat döneminde dışa açılmanın nispeten genişlemesi sayesinde devlet 

adamları, denizciler, askerler, memurlar, edebiyatçılar, doktorlar… dünyânın kimi za-

man en uç noktasına kadar seyahat etmişler ve bu seyahatlerin hatıralarını kaleme almış-

lardır. Bunların bir kısmı tefrika edildiği gazete ve dergi sayfalarında kalmış, bir kısmı 

da kitap olarak basılmıştır (Asiltürk, 2000:36). 

 Tanzimat döneminde yazılan seyahatnameleri nazara alacak olursak şöyle sıra-

layabiliriz. Osmanlı okuruna uzak coğrafyaları tanıtan Ümit Burnu Seyahatnamesi 

(1876) Ömer Lütfi tarafından kaleme alınmıştır. Ömer Lütfi, Ümit Burnu Müslümanla-

rına dini eğitimlerinde yardımcı olması göreviyle Sultan II. Abdülaziz tarafından gönde-

rilen imam Ebubekir Efendi’nin talebesidir. Babasının baskısından bunaldığı için İstan-

bul’dan kaçıp kurtulmak amacıyla hocasının yanında seyahate katılan Ömer Lütfi, bu 

seyahati bütün safhalarıyla Ümit Burnu Seyahatnamesi’nde anlatmıştır (Yorul-

maz,1994:111). 
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 Ebubekir Efendi’nin Ümit Burnu’na gönderilmesi kararı 26 Mayıs 1862’e 

padişâhın onayından geçmiştir. O sıralarda Mehmet Cemil Paşa da Paris sefaretine tayin 

edilmiştir. İstanbul’dan kalkan Fransız vapuruna paşayla birlikte binerler. Korsika, 

Messina, Marsilya güzergâhıyla Paris’e kadar giderler. Buradan da Manş denizi yoluyla 

Londra’ya geçerler. Seyahatnamenin Avrupa’yla ilgili en geniş kısmı “Londra” başlıklı 

bölümdür. Bu bölümde Ömer Lütfi, Londra’nın bütün kentsel özelliklerini, İngilizlerin 

dikkat çekici yönlerini, sosyal hayatın bir takım tezahürlerini yer yer mukayeseli olarak 

aktarır. İki ay kaldıkları Londra’dan Liverpool’e geçerler ve burada iki gün kaldıktan 

sonra Ümit Burnu vapuruna binerler (Asiltürk, 2000:37).  

Ömer Lütfi, burada gördüklerini ayrıntılı bir şekilde yer verir. Oradaki Müslü-

manların yaşayış tarzlarına giyim ve kuşamlarına değinir. Osmanlı’da yaşanan evlilik-

lerle oralarda gördüğü evlilikleri kıyaslar (Asiltürk, 2000:37). 

Bu dönemde Mühendis Faik tarafından kaleme alınan Seyahatname-i Bahr-i 

Muhit, içindeki bilgiler ve seyyahın izlenimleri bakımından gerçekten çok enteresan bir 

eserdir. Bahriye kaymakamlarından Ali Bey’in kumandasında 3 Cemaziyelevvel 

1282/27 Eylül 1865 cumartesi günü akşamı İstanbul’dan Basra Körfezi’ne gönderilen 

Bursa ve İzmir korvetlerinin sırasıyla Gelibolu, Sakız adası, Malta, Mayorka, Cezayir, 

Cadis, Kanarya Adalarları (Canarias), Yeşilbaş adaların, Brezilya, Ümit Burnu, 

Mauritius, Bombay, Misket, Ebuşehr güzergâhıyla yaptığı deniz yolculuğunun, gemi 

subaylarından Mühendis Faik tarafından anlatıldığı seyahatname, Ömer Lütfi’nin eseri 

gibi, devrin Osmanlı okurlarına hayli uzak coğrafyaları ayrıntılı olarak tanıtması bakı-

mından önemlidir (Asiltürk, 2000:39).   

Yolculuğun sonraki safhasında vardıkları Brezilya’da bir Osmanlı gemisinin Bre-

zilya limânına ilk demir atması münasebeti ile halkın kendilerine gösterdiği ilgiye dik-

kat çeker. Brezilya hakkında ayrıntılı bilgi veren seyyah geniş topraklara sahip Brezil-

ya’nın nüfusunun o tarihte sekiz milyon civarında olduğunu söyler. Ülkenin kumlu ke-

simlerinde bol bulunduğu söylenen altın ve elmas madenlerine çıkarıp işlemek amacıyla 

Avrupa’dan çok sayıda insan gelmiş fakat bunların çoğu umduğunu bulamayıp başka 

işlerle uğraşmak zorunda kalmıştır. Çünkü burada gümüş ve sâir madenlerin çıkarılması 

bile hükûmet iznine tabidir. Ayrıca dağlardan kükürt, neft, güherçile istihsal olunur 
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(Asiltürk, 2000:39). Mühendis Faik seyahatnamesinin on dokuzuncu sayfasında şöyle 

der: 

Brezilya’nın yerli halkı zenci Araplardan ve Afrika’dan gelen siyahîlerden müteşek-
kildir. Zenciler, Portekizliler tarafından köle olarak çalışmaktadırlar. Brezilya ormanların-
da limon, portakal, turunç, mandalina ağaçlarıyla; maun, meşe, gürgen ağaçları boldur. 
Şeker, pastırma, patates türünden gıda maddeleriyle üzümde bol miktarda bulunur. Brezil-
ya hükûmeti bunların ihracından büyük gelir sağlamaktadır. Ormanlarda ağaç bol ve sık 
olduğundan aslan, kaplan, Van kedisi ve maymun gibi hayvanlar da hayli fazladır. ”Len-
ger-endaz olan gemilerden gece işbu hayvanatın sadâ-yı vahşet-efzaları muzıka gibi gûş 
olur. Kurt denilen hayvan hele pek çoktur.” (s.19) 

 

 Brezilya’da halkın içine giren seyyah halkın ona gösterdiği ilgiden, çevresine 

toplanan ve onunla sokaklarda dolaşan halktan bahseder.  

 Ebu Bekir Efendi halen Ümit Burnu’nda olduğundan Mühendis Faik onun evine 

giderek kendisiyle görüşür. İmam, ahaliden memnun olmadığı ve istifanamesini saraya 

gönderdiğini söyler. Seyyah, bu mesele üzerinde daha fazla durmaz. Seyahatnamenin 

bundan sonraki kısmında Mauritius adası, Bombay, Misket, Ebuşehr ve Basra üzerinde-

ki gözlemlerini dile getirir (Asiltürk, 2000:40). 

 Yine bu dönemde kaleme alınan Şirvanlı Ahmed Hamdi’nin Hindistan, Svat, 

Afganistan Seyahatnamesi, seyyahın 1878’de bu bölgelere yaptığı resmi gezinin izle-

nimlerini yansıtır. II. Abdülhamid’in, uygulamaya koyduğu dış politika faaliyetleri çer-

çevesinde Hindistan’a konsolos olarak gönderilen Ahmet Hamdi, kitabının önsözünde 

“Sultan Abdülhamid tarafından fevkâlâde bir vazife ile Hindistan’a gönderilmiş oldu-

ğundan” bahsetmekte ve bu seyahat esnasında uğradığı şehirler, karşılaştığı enteresan 

kişiler ve şahit olduğu olaylarla ilgili izlenimlerini eserinde anlatmaktadır. İstanbul, İz-

mir, Mısır, Süveyş ve Aden yoluyla Bombay’a ulaşan seyyah İstanbul’dan ayrıldığı 

günden itibaren yolculuk gözlemlerini not ederek canlı bir üslupla aktarır. Hindistan, 

Svat ve Afganistan’da çeşitli dinlere mensup insan topluluklarının günlük hayatı, gele-

nekleri, ibadet yerleri, ilginç yöresel yemekleri üzerinde tespitleri Ahmed Hamdi’nin iyi 

bir gözlemci olduğunu düşündürür. Gezdiği yerlerin coğrafya ve iklim özelliklerinden 

de bahseder. Esrarlı Hindistan coğrafyasının kendine özgü bitki örtüsü, değişik özellik-

ler gösteren iklimi seyyahın eserinde yer yer ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Kendi ifade-

sine göre bu eseri yazış gayesi, Osmanlıların az tanıdığı Hindistan, Svat ve Afganistan 

gibi yerlerle buralarda yaşayan toplulukları Osmanlılara tanıtarak faydalı olmaktır. Sey-

yahın bilhassa Bombay, Baroda, Amber, Kalküta, Delhi gibi Hindistan şehirleriyle ilgili 
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ayrıntılı bilgi verdiği görülür. Asya şehrinde geçerken Şah Cihân’dan Mümtaz Ma-

hal’den söz eder (Asiltürk, 2000:40). 

 Aynı yıl içerisinde Seyyah Mehmed Emin’in 1878 tarihli İstanbul’dan da Asya-

yı Vusta’ya Seyahat adlı eseri Osmanlı seyahatnamelerinin en genişlerindendir. Osman-

lı-Rus Savaşının devam ettiği 1877 yılını izleyen seyyah, yolculuğu sırasında gördükle-

rini, yaşadıklarını olduğu gibi aktarmaya gayret eder. Buhara ve Kaşgar hakkında geniş 

bilgi aktaran seyyah bilhassa Türkmenlerin yaşam biçimleri, savaş tarzları, doğum, 

ölüm, düğün gibi olaylarla ilgili gelenekleri, avlanma usulleri hakkında ilgi çekici bilgi-

ler verir. Seyyah hem buralarda kurulan eski medeniyetlere hem de seyahat ettiği tarih-

lerde yaşanan yoksulluğa, geri kalmışlığa değinir. Artık birer harabe haline gelmiş eski 

yerleşim yerleri, kervansaraylar, çöller, Hive Hânlığına bağlı şehir, kasaba ve köyler 

Mehmet Emin Efendi’nin seyahatnamesinde önemli özellikleriyle, doğrudan gözlemlere 

dayanılarak anlatılmıştır (Asiltürk, 2000:41). 

Abdülhamid’in siyasi amaçlı olarak Afrika’ya gönderdiği resmi hey’etin başkan-

lığını yapan Sadıku’l Müeyyed’in 1892 tarihli Afrika Sahrâ-yı Kebîr’inde Bir Osmanlı 

Zabiti ile 1905 tarihli Habeş Seyahatnamesi yine bu çerçevede ele alınabilecek kitaplar-

dır. Bu eser, aktardığı siyasi bilgiler bakımından bir çeşit rapor ve sefaretname, Afrika 

hakkında verdiği gözleme dayalı coğrafya bilgileri bakımındansa seyahatname özelliği 

gösterir (Asiltürk, 2000:41). 

 1893 yılında Ahmet Midhat Efendi’nin yurt içinde yaptığı kısa bir geziyi anlattı-

ğı Sayyâdâne Bir Cevelan isimli eseri, dar bir alana münhasır da olsa, Tanzimat sonra-

sında Osmanlı Devleti’nin ülke içi bölgelerini tanıtan seyahatnamelerin öncülerindendir. 

Ahmet Midhat, birkaç arkadaşıyla birlikte İzmit Körfezi civarında yaptığı küçük gezinin 

notlarını eğlenceli bir tarzda aktarır (Asiltürk, 2000:41). 

 Karçıncızade Süleymân Şükrü’nün Seyahatü’l-kübra (1907) adlı büyük gezi 

eseri seyyahın hem Avrupa dışında hem de Avrupa’da yaptığı uzun gezilerin izlenimle-

rini gözler önüne serer. Seyahatnamede kendisinin verdiği bilgilerin Eğirdir doğumlu 

olduğunu öğrendiğimiz Süleymân Şükrü, kitabının başındaki resminin altında isminden 

önce “seyyah” sıfatının koymasıyla dikkat çeker. Devlet memuru iken memuriyetten 

ayrılarak uzun gezilere çıkan seyyah bu gezilerini Seyahatü’l-kübra’da ayrıntılı olarak 

anlatılır. Kıtadan kıtaya uzanan gezilerinde görüdüğü yerleri, tanıdığı ilginç insanları, 
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içine girdiği toplumların sosyal yaşamlarını, geleneklerini, iş ve eğlence hayatlarını 

uzun uzun anlatmayı ihmal etmez. Ayrı ayrı başlıklar altında Anadolu (Eğiridir ve çev-

resiyle Antalya, İzmir, Mersin, Adana, Tokat…),Yunanistan, İran, Rusya, Avusturya, 

Fransa, Cezayir, Mısır, Hindistan, Singapur, Çin… geniş olarak bu eserde karşımıza 

çıkar. Eserde bilhassa Anadolu, Mısır ve Hindistan’a çok geniş yer ayrılmış olduğu gö-

rülür. Yer yer resimlerle de süslenen 608 sayfalık seyahatname gerçekten de ismiyle 

müsemma bir özellik gösterir (Asiltürk, 2000:42). 

  İbrahim Abdüsselam’ın Yemen Seyahatnamesi (1907) Meşrutiyet’in hemen 

öncesinde yayımlanan Osmanlı okuruna uzak fakat milletin sosyal hayatında önemli yer 

tutan bir memleketi tanıtması açısından önemlidir. Aynı yıl yayımlanan, Ali Senih’in 

Yemen Yolunda’sını da burada ifade etmek gerekir (Asiltürk, 2000:42). 

 Cenap Şahabettin’in Hac Yolunda adlı gezi eseri ise başka seyahat kitaplarında 

da sık sık söz konusu edilmiş olan bir coğrafyaya yöneliktir. Şair 1896 yılının sonların-

da sıhhiye müfettişliği göreviyle yaptığı hac bölgesi seyahatini bu eserinde anlatır. Hac 

Yolunda 1312-1314/1896-1898’de Servet-i Fünun’da tefrika edilmiş, yolculuğun yapılı-

şından on üç yıl sonra,1909’da kitap olarak çıkmıştır. Şairin nesirlerinin hemen bütün 

özelliklerini taşıyan Hac Yolunda da ironik ifadelere de sık sık rastlanır. On yedi mek-

tuptan oluşan eser sanatlı cümlelerle dolu, renkli, orijinal parçalardan müteşekkildir. 

Cenap şiirlerinde olduğu gibi burada da, daha önce hemen hiç kullanılmamış kelime ve 

tamlamaları bolca kullanılmış, böylece bir orijinalite sağlanmaya çalışmıştır. Bu yönüy-

le Hac Yolunda’yı Sadettin Nüzhet; Nergisi ve Veysilerin nesrine yakın bulunmakta, 

seyahat hatıralarının aksettirilmesin ziyâde sanatlı üslup gösterme amacının öne çıktığı-

nı ileri sürmektedir. Süleymân Nazif ise bir mektubunda, Cenap’la birlikte yaptığı seya-

hatin hatıralarını neden kaleme almadığını açıklarken Hac Yolunda’n da övgüyle söz 

eder. Cenap, bu eserde Hicaz ve Mısır yolculuklarını anlatmaktadır (Asiltürk, 2000:42). 

1800’lerin sonlarında Afrika merkezli seyahatlerin sayısında görülen artış 

1900’lerin başlında da devam etmiştir. Ömer Subhi’nin 1891 tarihli Trablusgarp ve 

Bingazi ile Sahrayı Kebir ve Sudan Merkezi adlı eserinden sonra Mehmed Muhsin’in 

1896’da yayımlanan Afrika Delili adlı tanıtıcı eseri bu kıtaya gidecek seyyahlara yar-

dımcı olarak kolaylık sağlamaları sebebiyle önemlidir. Ahmet İhsan’ın 1896 tarihini 

taşıyan Altı Hafta Nil’de Seyahat kitabı bu kıtadaki gezilerin en ilgi çekicilerinden biri-
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nin gözlemlerini ortaya koymaktadır. Halil Halid’in Cezayir Hatıratından (1906) isimli 

kitabı Afrika’nın kuzey kısımlarında yapılan bir gezinin anılarını yansıtır. Halid 

Ziyaeddin’in 1910 tarihli Musavver Mısır Hatıratı ise hem seyahat hatıralarının aktarıl-

ması hem de hatıralarının resimlerle desteklemiştir. Aşağı yukarı aynı bölgelerde dola-

şan Muhammed Mihri’nin 1910 tarihli Sudan Seyahatnamesi kendisinden önceki sey-

yahların gezi notlarından da faydalanılarak oluşturulmuş geniş bir eserdir (Asiltürk, 

2000:43). 

 Önemli bir örneğine 1907’de rastladığımız Yemen seyahatlerinde belirgin bir 

fazlalığın dikkat çektiği 1900’lerin başlarında, Rüşdi’nin 1909 tarihli Yemen Hatırası’nı 

da belirtmek gerekir. 

Bir başka seyyah, Abdülganî Senî de Yemen Yolunda: Yemen’den Avdet (1914) 

adlı gezi eserinde bu memlekete yaptığı yolculuğu anlatır. Kendisi Yemen’e mektupçu-

luk göreviyle gitmiştir ve Selanik-Yemen arasındaki yolculuğunu günlük notlar halinde 

kaleme almıştır.  

1908 Meşrutiyeti’nin getirdiği serbestliğe paralel olarak bu yıldan itibaren seya-

hatlerin sayısında da gözle görülür bir artış olmuştur. Ayrıca, birdenbire canlanan mat-

buat çevresinden çok sayıda gazetecinin de seyahate çıktığı dikkat çekmektedir. Tanin 

muhabiri Ahmet Şerif 1910 yıllarında Anadolu’da yaptığı gezilerin izlenimlerini bu 

kitapta anlatmaktadır. Anadolu’da Tanin, adlı seyahatnamesini bu paralelde ele almak 

gerekir. 

       Suriye Mektupları, Sabah gazetesinin 1334 yılına ait sayfalarında tefrika olarak 

kalmış, kitap haline gelmemiştir. Cenap, bu geziye Şam’daki 4.Ordu’nun komutanı olan 

Cemal Paşa’nın daveti üzerine Süleymân Nazif’le birlikte çıkmıştı. 2  

 Ali Suad’ın 1914 tarihli Seyahatlerim adlı eserinde Necid’den dönüş yolculuğu-

nu anlattığı görülür. Hayatının uzunca bir kısmını geçirmiş olduğu Necid’den dönerken 

Kerbela, Medine ve Musul Vadisi’nden geçen seyyah buralarla ilgili izlenimlerini akta-

rırken bir ölçüde edebi anlatım kullanmaya çalışmıştır. 

 Ahmet İhsan’ın gezi kitapları da bu türün ilgi çekici örnekleri arasındadır. Yazar, 

kimi zaman bir gazeteci, kimi zaman bir seyyah, kimi zaman da hava değişime ihtiyaç 

                                                             
2 Bkz. Cemal, B., (1977:192) Cemal Paşa, Hatıralar, (Haz.: Behçet Cemal) Çağdaş Yay., İstanbul 
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duyan bir hasta kimliğiyle çıktığı gezilerin notlarını Avrupa’da Ne Gördüm? (1891), 

Altı Hafta Nil’de Seyahat (1896), Tuna’da Bir Hafta (1911) ve Tirol Cephesinde-Ateş 

Hattında (1917) adlı eserlerinde ortaya koymuştur (Asiltürk, 2000:45). 

 Bu dönemde yazılan seyahatlerin bir kısmı Servet-i Fünun dergisinde tefrika 

edildikten sonra kitap haline getirilmiştir. Tuna’da Bir Hafta Tuna’nın daha çok Balkan 

bölgesindeki kısmında yapılmış gemi yolculuğunun hatıralarına ayrılmıştır. Çeşitli yer-

lere yaptığı gezilerin izlemlerin Muharrir Bu Ya (1927) kitabında parça parça aktaran 

Şehir Mektupları’nda XIX. yüzyıl İstanbul’un ayrıntılı geniş ve canlı bir panaromasını 

çizen Ahmet Rasim’in Romanya Mektupları (1917) Cumhuriyet öncesi dönemin son 

seyahat eserlerindendir. Ahmet Rasim bu eserinde Aralık 1916 ile Ocak 1917 arasında 

iki aya yakın devam eden Balkan gezisini anlatır. Birinci Dünya Savaşı’nın bütün hızıy-

la sürdüğü bu aylarda yazar Romanya ve Galiçya cephelerinde savaşan Osmanlı asker-

lerine ulaştırılması gereken tütün paketlerini götürmekle görevlendirilmiştir. Bu görev 

seyahati sırasında yaşadıklarını Tasfir- Efkâr (o zamanki adıyla Tesfir-i Efkâr) gazetesi-

ne gönderdiği mektuplarda anlatmıştır. Romanya Mektupları’nda Sofya, Varna, Meci-

diye, İbrail, Bükreş gibi önemli Balkan şehirlerinin savaş sırasındaki durumunu insanla-

rın yaşayışı, seyahatin sıkıntıları, kimi zaman yazarın ironik bakış açısıyla kimi zaman-

da gerçekçi bir yaklaşımla aktarılır (Asiltürk, 2000:45). 

Yahya Kemal’in İstanbul’u anlatığı meşhur eseri Aziz İstanbul’u bilinen anla-

mıyla seyahat eseri değildir, fakat bu kitabı meydana getiren yazıların bir kısmında şai-

rin İstanbul semtlerinde yaptığı gezintilerin izlerini buluruz. Büyük bölümü, 1922 yılın-

da Tevhid-i Efkâr’da yayınlanan yazıların ve şairin sonraki yıllarda verdiği konferansla-

rın derlenmesiyle oluşturulan Aziz İstanbul’u bu yönüyle İstanbul merkezli olarak yurt 

içi coğrafyaya yönelik gezi kitapları arasında sayabiliriz. Yahya Kemal bu kitabı oluştu-

ran yazılarında İstanbul’un fetih günlerinden başlayarak Türkleşmesini temel alır. Bu 

bağlamda semtler, sokaklar, hayat sahneleri, saraylar ve mimari yapılar tarihsel bir 

perspektifle değerlendirilir. Daha ilk makalede “Bir iklimin manzarası, mimarisi ve hal-

kı arasında halis ve tam bir ahenk varsa orada gözlere bir vatan tablosu görülür” (Beyat-

lı, 1974:9) diyen şairin amacı İstanbul’un vatan oluş macerasını gözler önüne sermektir. 

Tanzimat-Cumhuriyet arasında Avrupa dışı coğrafyalara yapılan gezilerin izle-

nimlerini yansıtan eserler elbette bunlarla sınırlı değildir. Fakat buradaki amaçta da za-
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ten, bütün eserlerden bahsetmek değil, seyahatname türünün bu dönemdeki dikkat çeki-

ci eserlerini kısaca tanıtmaktır. Avrupa dışı seyahatlerde genellikle Anadolu şehirlerinin 

yanısıra Afrika memleketlerinin, Suriye, Irak ve civarının merkez alındığı görülür. Bu 

bölgelerde o dönemde Osmanlı coğrafyasına bağlı olması veya yakında bulunması bura-

lar daha sık geziler yapılmasının başlıca sebebidir. Afrika’nın güney ucuna veya böyle 

uzak yerlere kadar uzanan seyahatlerde ise genellikle resmi görevlerin getirdiği bir çeşit 

zorunluluk rol oynamıştır. Sebep ne olursa olsun, bu dönemde, gezilip görülen yerlerin 

Osmanlı okuyucusuna tanıtılması çabalarının küçümsenmeyecek boyutlara ulaştığı dik-

kat çeker (Asiltürk, 2000:44). 

1.3. Türk Seyahatnamelerinde Hollanda, Almanya ve Rusya 

1.3.1. Hollanda 

Avrupa’nın kuzeybatısında bulunan Hollanda, Avrupa seyahatlerinde merkez 

alınan bir yer değildir. Seyahat güzergâhında bulunduğu için bu ülkeye uğrayanlar ol-

duğu gibi resmi görevle burada kalanlar da olmuştur. Bunların bir kısmı Hollanda’ya 

ilişkin izlenmelerini birkaç sayfa da olsa ortaya koymuş, bir kısmı ise bu ülkeye hiç 

değinmemiştir. 

Ali Cevâd’ın, Hollanda için yazdıkları daha önce Hollanda’ya uğrayan ve iki yıl 

Amsterdam’da elçi olarak kalan Abdülhak Hamid’le çok örtüşmemektedir. Abdülhak 

Hamid, önceleri pek sevmediği bu şehri daha sonraki mektuplarında sevmeye başladığı-

nı ifade etmektedir. Londra’dan buraya geçtiği için Amsterdam ona sıkıcı gelir bir an 

önce buradan kurtulmak istemiştir (Asiltürk, 2000:169). 

Hollanda, hakkında Ahmet İhsan’ın Avrupa’da Ne Gördüm? adlı eserinde yaz-

dıklarıyla Ali Cevâd’ın yazdıkları hemen hemen aynıdır. Ahmet İhsan Hollanda’nın 

fiziki ve kültürel durumana değenmiştir. Ali Cevâd da seyahatnamesinin sonunda kısaca 

ülke hakkında bilgi vermekle yetinmiştir. 

Abdülhak Hamid’le Ahmet İhsan’ın Hollanda’ya dair yazdıkları önemlidir. 

Abdülhak Hamid ve Ahmed İhsan’ın seyahatnamelerinde Felemenk (Hollanda) şöyle 

geçmektedir: 
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Hollanda (Felemenk) ile ilgili gördüklerini şair Abdülhak Hamid’in Hatıra ve 

Mektuplarında yer alır. Lahey’de görevi nedeniyle iki yıl kalan şair “mazisi büyük, 

müstemlekâti büyük olan bu Felemenk ülkesinin” hemen her tarafını dolaşmıştır. Hol-

landa’da büyük kentlerin bir birine çok benzediği söyleyen Hamid, Amsterdam’ın bir 

ticaret merkezi, Roterdam’ın tarihi bir limân şehri, diğer adı Den Haag olan Lahey’in 

bir “hıyâbân-ı saltanat”, Harlem şehrinde de senede bir-iki ay “sümbilistan” olduğunu 

ifade eder. Hollanda’nın sömürgelerine de değinen Hamid, Hollandalıların sömürgele-

rinde bulunan Müslüman halka iyi muamele ettiklerini, İngilizler gibi acımasız olmadık-

larını ileri sürer (Asiltürk, 2000:169). 

Abdülhak Hamid, Lahey şehri hakkındaki duygularını yakınlarına yazdığı 

hatılaralarda ve mektuplarda dile getirmektedir. Londra’dan buraya geçtiği için Londra 

ile Lahey’i karşılaştırır. Londra’yı çok sevdiği için bu şehri bir türlü unutamaz. Ve bir 

an önce bu şehirden kurtulup geriye dönmek istemektedir. 

Daha sonraki mektuplarında ise Lahey’i oldukça beğenmiştir. Tek şikâyeti ise bu 

şehirde bir ev bulamayıp otelde kalması ve eşininin Londra’da olmasıdır. 

Ahmet İhsan, Avrupa’da Ne Gördüm? adlı eserinde Hollanda’yı anlatır. Belçi-

ka’dan Hollanda’ya giderken Zweiderzee körfezinden geçer ve burası hakkındaki izle-

nimlerini aktarır. Zweiderzee körfezi sayısız adaları ve girintili-çıkıntılı sahil şeridiyle 

yazarın çocukluğunda ilk coğrafya derslerini okuduğu zamanlardan beri görmek istediği 

ilginç bir yerdir.  Sahil boyunca yapılan sağlam rıhtımı takip eden demiryolunun ve ki-

mi yerlerde de adacıkları bir birine bağlayan demir köprülerden geçen trenden, bu kör-

fez manzarasını seyretmek mümkündür. Bu seyir Ahmet İhsan için unutulmaz bir seya-

hat hatırası olur. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a da bir pazar günü uğrayan Ahmet 

İhsan, öncelikle şehrin kuruluş tarihçesini aktarır. Amsterdam’ı Venedik’e benzetir. 

Amsterdam’ın nüfusu hakkında da bilgi verir. Amsterdam’ı Yahudisi bol bir memleket 

olarak anlatmaktadır (Asiltürk, 2000:170). 

Deniz ticareti bakımından çok önemli bir şehir olan Amsterdam’ın büyük 

limânına dünyanın dört bir köşesinden, özellikle de Hollanda’nın müstemlekelerinden 

her yıl binlerce gemi gelip gider. Bunun yanısıra sanayi de çok gelişmiştir; mükemmel 

şeker, tütün ve mum vs. fabrikaları vardır. Evlerse yüksek ve dar olup kırmızı tuğladan 
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inşa edilmiştir. Amsterdam’ın altı kum ve gevşek toprak olduğundan binalar yapılırken 

zemine kazıklar kakılıp temeli sağlamlaştırmak şarttır. Kanallar, köprüler ve rıhtımlar 

çok iyi korunmakta, bunların bakımı aralıksız sürdürülmektedir. Aksi takdirde şehrin 

batıp gitmesi söz konusudur (Asiltürk, 2000:169-171). 

1.3.2. Almanya 

Ali Cevâd, Almanya Seyahatnamesi’nde Almanya’ın fiziki ve coğrafi durumla-

rına girmez. Genelde yapılan törenleri anlatır, resmi protokollere değinir. Uğrak yeri de 

Berlin olunca o dönemde Almanya ve Berlin’le ilgili yazılan diğer gezi yazılarına da 

değinmek gerekmektedir. 

Tanzimat’ın ilanından sonra artan yurt dışı gezilerinde Almanya pek rağbet 

görmemiştir. “Tanzimatçıların Fransız kültürü içinde yetişmiş olmasına rağmen İngiliz 

idaresinin ve İngilizlerin hayranı” (Adıvar, 2009:120) olması, Tanzimat dönemindeki 

gezilerin yönünü Fransa ve İngiltere’ye çevirmiştir. “İlk dönem Avrupa seyahatlerinin 

çoğu bu iki ülke eksen alınarak yapılmıştır. Almanya ise Osmanlı için bilhassa 19. yüz-

yılın sonlarına doğru önem kazanmaya başlamıştır” (Asiltürk, 2000:100). 

Bu dönem seyahatnamelerindeki Almanya’ya geçmeden önce Türk-Alman iliş-

kilerinin tarih içindeki seyrine kısaca göz atmakta yarar vardır. 

Türkler ile Almanların birbirleriyle olan ilişkileri yüzyıllar öncesine dayanmak-

tadır. İlşkilerin başlangıcı olarak Haçlı Seferleri’ni işaret eden Turan, 

“I. Friedrich (1155-1190) III. Haçlı Seferleri’ne (1190) katılmış ve savaşarak Kon-
ya önlerine kadar gelmeyi başarmıştır. İki devleti karşı karşıya getiren bu Haçlı Savaşla-
rı’nda Türklerin kullandığı silahların üstünlüğünü gören Almanlar, daha sonra ok, kılıç, 
zırh gibi devrin önemli savaş aletlerinin yapımında dünyâca ünlü Türk ustalarını Avru-
pa’ya götürmüşlerdir” (Turan, 2000:19). 

demektedir. Savaş meydanındaki ilişkilere nazaran diplomatik alanlardaki ilişkiler daha 
yenidir. Almanlarla ilişkilerin yaklaşık beş yüz yıl önce başladığı görülür (Gürses, 
2012:118). 

“Hadsburg Hanedanlığı, Türklerin başarısızlıkla sonuçlanan I. Viyana 
Kuşatmas’ında (1529) sonra Osmanlı Devleti’yle yoğun askeri ve diplomatik ilişkiler baş-
latır. Kuşatmadan üç yıl sonra (1532) Alman elçilerinin İstanbul’a gönderilmesiyle Osman-
lı-Alman diplomatik ilişkileri resmi düzeyde başlamıştır” (Dellal, 2002:5). 

“İki imparatorluğun ilişkileri bilhassa 18. yüzyılın ikinci yarısında II. Friedrich 

zamanında ve hemen sonrasında yoğunlaşır” (Asiltürk, 2000:100). 19. yüzyıldaki askeri 
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alanda Türkiye ile Almanya arasında bir yakınlaşma gerçekleşir. II. Mahmut döneminde 

ordunun eğitimi ve kara ordusunun kurulması göreviyle Prusya’dan topçu subayları 

getirilir. Bu askeri yakınlaşma ekonomik yakınlaşmaya da öncülük eder (Gürses, 

2012:118). 

“1835-1839 yıllarında yapılan Türk-Alman işbirliği anlaşmasını, Almanya’yı Os-
manlı Devleti’nin baş finansiyeri yapan ticaret anlaşması takip eder. Deutsche Bank’ın 
desteğinde Alman yatırımcılar ve bankaları 1888 yılında Anadolu Demiryolu Ortaklığı ve 
1903 yılında da Bağdat Demiryolu Şirketi’ne katılırlar. Birçok altyapı prorojesi Almanlar 
tarafından yürütülür. Birinci Dünyâ Savaşı’ndan önce bu ilişkiler öyle güçlenir ki bu du-
rum Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa katılmasına yol açar” (Dellal, 
2002:5). 

1900’lerin başlarında Almanya, Türkiye için parlayan bir yıldızdır. Yakın za-

manda Almanların Türk ordusunun ıslahı projesinde görev almaları, Haydarpaşa-Bağdat 

tren hattının Almanlar tarafından yapılması onları sevilen bir ülke konumuna getirmiş-

tir. Bu dönem gezginleri ilgi duydukları bu ülkeye özel bir önem vermişlerdir. Sekiz 

farklı gezi kitabında Almanya’dan bahsederek, Almanya’yı mükemmel bir ülke, Alman-

ları ise kusursuz bir millet olarak görmüşlerdir (Gürses, 2012:120). 

Bir eczacı olan ve yaşamı boyunca iki yüze yakın eser meydana getiren 

Âvânzâde Mehmed Süleyman'ın bu dönemde Almanya hakkında kaleme aldığı Alman-

ya Devleti adlı eseri, bir ''masa başı seyehatnamesi'' olarak adlandırabileceğimiz türden, 

ansiklopedik bilgilerle, istatistiklerle dolu bir eserdir. Bu esere göre  “Almanlar ümem-i 

Arîye cümlesinden olup eski Tötonların ahfâdıdırlar.” (Âvânzâde,1335:3) Almanlar 

kendilerine “daiça” derler ki bu isim “bütün insanlar” anlamına gelen yine Almanca bir 

tabirdir. Önceleri bu isim Romalılar zamanında bazı Cermen kavimleri arasında oluşan 

bir “heyet-i ittifakiyenin” ismi olarak kullanılır. “Bunlar Romalılarla birçok muhabere-

ler ettikten sonra kısmen Roma Devleti'ne mûti olarak İsviçre ve Alses ile Bavyera ta-

raflarında iskân etmişler idi. Bu isim mürûr-ı zamanla bütün Cerman milletine ta'mim 

olunmuştur” (Âvânzâde, 1335:4 aktaran Gürses, 2012:120). 

Almanların tarihini milattan önceki yıllara dayandıran Âvânzâde, Romalıların 

yıkılışından beş yüz yıl önce Cermenlerden korunmak için şimdiki Güney Almanya'ya 

kaleler inşa ettiklerini, Romalılar yıkıldıktan sonra Almanya'nın güney batısındaki Cer-

men kavimlerin dışarıdan gelen kavimlerden korunmak için birlik oluşturduklarını, bu 

birliğin batı tarafındaki kısmına ‘serbest’ ve ‘müstakil’ anlamına gelen 'Frank' dedikle-
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rini; doğu tarafındaki kısmına 'bütün insanlar' anlamına gelen 'Alamani' dediklerini anla-

tır (Âvânzâde,1335:11 aktaran Gürses,2012:120). 

  Ortaçağda Almanya'nın hemen her nahiyesinin kendi derebeyleri tarafından idare 

olunduğunu aktaran Âvânzâde, bu dönemde Hrıstiyanlık dininin Cermen kavimleri ara-

sında yayılması için Roma'dan pek çok misyoner gönderildiğini anlatır. Bu misyonerle-

rin faaliyetleri yetersiz kalmış olmalıdır ki Frankların meşhur hükümdarı Şarlman Al-

manya'yı zapt ederek Almanları zorla Hrıstiyan yapmıştır (Gürses, 2012:121). 

O sıralarda Haçlı Seferleri patlak verip Almanlar da bu savaşa katılınca Müslü-

man ülkelerle tanışmışlar. Bu, 

“seferlerinden avdetlerinde vatanlarına medeniyet-i İslamiye'nin âsâr-ı 
sanâiyyesinden bazı numûne götürdüklerinden istemeyerek ahlâkları kesb-i mülâyemet ve 
hazeriyet etmekle Avrupa'nın sair taraflarında olduğu gibi Almanya'da dahi medeniyet-i 
İslamiye'den müktesib bir medeniyet âsâr-ı faâliyesi görülmeye ve sanayi ve ticaret dahi te-
rakki etmeye başlamıştır” (Âvânzâde, 1335:14). 

Bu olumlu gelişmelere rağmen Almanya'da iç karışıklıklar ve buna bağlı olarak iç 

savaşlar hiç eksik olmamıştır. 1273 yılında İsviçre'nin Habsburg hanedanından Rudolf, 

Almanya'ya imparator seçildikten sonra asayişi sağlamış ve Avusturya, İstirya, 

Karniyaola ve Çehistan’ı fethederek ülkesini güçlendirdiği gibi imparatorluğu da kendi 

hanedanlığına hasretmiştir. Bu dönemlerde Almanya İmparatorluğu Avusturya hüküm-

darlarına aittir. Prusya’nın ayrıca bir krallık olması 18. yüzyılın başlarına rastlamakta-

dır. 1866’da yapılan savaşta Prusyalılar Avusturyalıları yenince Avusturya ile Prusya 

tamamen birbirinden ayrılmıştır. 1870’te Prusya’nın Fransa’yı yenmesi üzerine Alses ve 

Loren eyaletleri Prusya’ya dâhil olmuştur, Prusya kralı Almanya imparatorluğu 

ünvanını almış ve böylelikle yeni bir Almanya Devleti doğmuştur (Gürses, 2012:122).  

Mehmet Enisî’nin Alman Ruhu adlı eserinde ise Almanya şöyle anlatılmaktadır: 

Enisî’ ye göre Alman tarihinde Hohenzollern sülalesinin çok önemli bir yeri vardır. Al-

manların iç karışıklık yaşadığı bir dönemde Hohenzollern hanedanının ilk temsilcisi 

Kont Friedrich yönetimi devralmış ve ihtilal ateşini söndürmüştür. Bundan sonra 

Hohenzonlern hanedanının büyümesi, Berlin’in önem kazanması, İkinci Electeur 

Joachim zamanında şehrin ileri gelenlerinin Protestanlık’a geçmesi art arda gelir. 17. 

yüzyılın sonuna kadar Almanya gelişip büyürken meşhur Otuz Yıl Savaşları patlak ve-

rir. Savaşın sonlarına doğru, 1640 yılında tahta Büyük Electeur Guillaume çıkmış ve 
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Berlin’i yeniden büyütmüş, sokakları temizletmiş, her tarafta tekrar çalışma başlatmıştır. 

Friedrich Guillaume’un ticareti himaye etmesi şehrin gelişimine çok ciddi katkı sağladı-

ğı gibi 1685 yılında Fransa’dan kovulan Protestan Fransızlara Almanya’nın kapıları 

açması, onlara bir koloni kurması da hem Almanya’nın hem Berlin’nin gelişimine 

önemli katkı sağlamıştır.“Bu Fransız Protestan mültecileri Almanya’da yani yeni vatan-

larında vücûdlarıyla beraber getirdikleri ulûm ve sanâyii tatbike başlamışlar ve bu zekâ 

ve faaliyetleriyle yeni bir saâdet ve terakki devrinin mukaddimesini hazırlamışlardır” 

(Enisi,1330:11, aktaran Gürses,2012:122). 

Yazar, Almanları medeni bir millet, hatta Avrupa’daki diğer medeni milletlerden 

de üstün bir millet yapan dört neden sayar: Sa’y, sebat, vaktin nakit olduğunu bilmek ve 

özellikle de vatan muhabbeti. Bu dört özellik birbirinden çıkarak ve yine birbirini ta-

mamlayarak modern Almanya’nın temelini oluşturmuşlardır (Gürses, 2012:32). 

           Yedi Yıl Savaşları’nın verdiği zarara rağmen Almanya geleşip büyümesine de-

vam etmiş, İkinci Friedrich Guillaume zamanında meşhur Brandenburg limanı, topçu 

okulu ve başka müessesler inşa edilmiş, on dokuzuncu yüzyılın başlarında saltanatta 

bulunan Üçüncü Fredrich Guillaume zamanında kentin gelişmesinde büyük bir hız gö-

rülmüştür. Bismarck’ ın Almanya İmparatorluğu ile Prusya Krallığını birleştirmesi ise 

Alman gücünün zirveye çıkmasının yolunu açmıştır (Gürses, 2012:123). 

Gezi kitapları Almanya’nın sınırları ve coğrafi yapısı hakkında da ayrıntılı bilgi 

vermektedir. Buna göre,  

“Almanya şimâlen Baltık ve Şimâl Denizleri’yle ve Danimarka ile şarken Rusya, 
cenûben Avusturya ve İsviçre, garben dahi Fransa, Belçika ve Flemank ile mahdûd ve mu-
hat olup Avrupa-yı vustanın sevâhil-i şimâliyesinden Alp Dağları’na ve Vistula’nın beri ta-
rafından Ren’in öte tarafına kadar mümted olur. Saha-i sathiyesi 540,596 kilometre mu-
rabba’dır” (Âvânzâde, 1335:6 ). 

Almanya, Alp Dağları’nın kuzeye doğru olan eteklerinden ve bu eteklerin biti-

minden kuzey sahillerine kadar uzayan geniş ovalardan ibaret olup hemen bütün suları 

güneyden kuzeye akmaktadır. Almanya, Avrupa’nın suyu en çok yerlerinden olup gü-

neydoğu köşesinde batıdan doğuya akan Tuna Nehri’yle buna dökülen birçok nehirden 

başka kuzeye doğru akan beş büyük nehri vardır. Bunlar batıdan doğuya sayılacak olur-

sa: Ren, Weser, Elbe, Oder ve Vistula nehirleridir (Gürses, 2012:122). 

Almanya arazisi iklim ve bitki örtüsü bakımından üç bölüme ayrılmaktadır. Birin-
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cisi orta dağ sıralarından kuzey sahillerine kadar uzayan ovalardır. Bu bölüm kumla ve 

bataklıkla çevrili olup ziraat yapmaya müsait değildir. Buralardaki meralerda çeşitli 

hayvanlar özellikle de iyi cins atlar yetiştirilmektedir. İkinci bölüm orta dağ sıraları olup 

iki yüz kilometrelik uzunlukta  “gayet güzel tepeler, vadiler, dereler ve bayırlardan iba-

ret olarak, gayet güzel ormanlar ve meralarla mestur ve müzeyyen ve her tarafı akarsu-

larla ihya olunmuş olduğu halde Almanya’nın ve belki bütün Avrupa’nın en 

mütemeddin ahalisiyle meskûn ve mamur şehir ve kasabalarla memludur.” (Âvânzâde, 

1315:8) Tuna’nın yukarı havzasından ibarettir. Bu bölümün batı tarafı dağlık olup kara 

orman ile örtülüdür. Doğu tarafı ise düz ve geniş bir vadi şeklindedir (Gürses, 

2012:123). 

Halit Ziya Uşaklıgil, gerek Almanya Mektubu’nda gerekse Alman Hayatı’nda bu 

ülke ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Halit Ziya’ya göre Almanya, Avrupa medeniyetlerininin bütün güzelliklerini bün-

yesinde taşıyan hatta pek çok konuda bu medeniyete öncülük eden ve “garp medeniyet-

lerinin en şaşalı” göstergesi olan bir memlekettir. Almanya şehirlerinin temel karakteris-

tiği ise eski binalarla yenilerinin bir arada bir arada uyum içinde bulunmasıdır. Orta-

çağ’dan kalma şehirlerde modern medeniyetin telefon, telgraf, elektrik… gibi bütün 

hizmetleri görülür. Yazar, bunlara seyahat notlarının değişik bölümlerinde dağınık ola-

rak değinmiş; asıl geniş değerlendirmelerini ise Alman Hayatı’nın başlarında yapmıştır 

(Asiltürk, 2000:101). 

“Almanya’nın her şeyden evvel bugün, bütün bir cihân-ı kin ve gayzın, bütün bir 
âlem-i husumet ve adâvetin karşısında bulunduğunu” söyleyen Halit Ziya bu kin ve düş-
manlığın karşısında Alman askerinin yiğitçe savaştığını belirtir ve Alman askerini övücü 
sözler sarf eder. Almanya’nın başkenti ile birlikte kırk sekiz şehrin dolaşan yazar kuzeyden 
güneye, doğudan batıya uzanan düzgün yollar sayesinde kolay bir gezi yapmıştır. Alman-
ya’nın galerileri sanat eserleriyle, müzeleri eserleriyle, müzeleri eski eserlerle, meydanları 
heykellerle doludur. Bu ülkede köyden kente, küçük cemaatlerden büyük merkezlere, fakir-
lerden zenginlere, en aşağıdan en yukarıya bir “tam ahengi” vardır ve bütün Alman hayatı 
asıl kaynağı onda bulunur (Asiltürk,  2000:101). 

Gezginler için Alman kentleri ideal yerleşim mekânlarıdır. Kitaplarında bahsettik-

leri hemen her Alman kentini İstanbul’la karşılaştırarak anlatan gezginler, İstanbul’un 

eksiklerinden sıkça söz ederek Batı medeniyetinin üstünlüğünü, Doğu medeniyetinin 

geri kalmışlığını bu kentler üzerinden vermektedirler (Gürses, 2012:124). 

Ali Cevâd, Almanya’nın kentleriyle ilgili bilgi vermez. Berlin’e gittiği için Ber-
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lin’le ilgili daha önce yazılan seyahatnamelerde bu kentin nasıl anlatıldığına bakmakta 

fayda vardır. 

Berlin, “Türk edebiyatında geniş olarak ilk kez, Ahmet Resmi Efendi’nin 1764 yı-

lında meydana getirdiği sefaretname ile tanınan Berlin” (Asiltürk, 2000:102) ondan yak-

laşık olarak yüz elli yıl sonra gezi kitabı yayımlayan Türk gezginlerinin de ilgi odağı 

olmuştur. Alman Rûhu adlı eserine önce Berlin’i tanıtmakla başlayan Mehmed Enisi de 

bunlardan biridir. Enisi’ye göre Berlin temizdir, güzeldir ve mamûrdur. Yaklaşık bir 

milyon sekiz yüz bin insanın yaşadığı bu kentte insanlar “aşiyane-i sa’ylerini, destgâh-ı 

sanatlarını kurmuş karıncalar gibi faâl bir çalışma neticesi olarak maksâd-ı mevcudiyeti, 

zevk-i maişeti idrâk etmiştir. (Mehmed Enisi, 1330:4) Büyük asker, büyük âlim ve me-

tin ruh yetiştirmekle şöhret kazanmış olan kent, tam altmış dört buçuk kilometre dört 

köşe bir alana yayılmıştır (Gürses, 2012:124). 

“Altmış dört buçuk kilometre terbîinde bir meydan tasavvur ederek bunun üzerini 

müteaddid parklarla, âli binalarla, saatlerce uzamış asfalt yollarla, dârülfünûnlarla, zira-

at, ulûm-ı fünûn, hıref ve sanayi, âsâr-ı atîka müzeleriyle, hayvanât ve nebatât bahçele-

riyle, ahalinin tenezzühüne mahsûs mesirelerle, tiyatrolarla, ticarethânelerle, 

darülmusikîlerle, muazzam otellerle, her tarafa tekmil mülhakata merbut ve mümtedd 

turuk-ı muntazama ve şebeke-i hududiye ile ve daha bu gibi ta’dâd edilemeyecek 

müessesât-ı âliye ve iktisadiye ile eâzım ve ekâbirin heykelleriyle tezyin ediniz… İşte o 

vakit altmış dört buçuk kilometro murabba’a yayılmış cezr u medd-i ticaretle muttasıl 

dalgalanmakta bulunmuş olan Berlin’i anlayabilirsiniz” (s.4). 

Şerafeddin Mağmumi tam da I. Dünya Savaşı’nın patlak verdiği günlerde Alman-

ya’dadır. Hayatının bu en zor yolculuğunu Seyahat Hatıraları III adını verdiği kitabın 

sonuna ekleyen yazar, alelacele ve telaşlı bir şekilde dolaşsa da Berlin hakkındaki izle-

nimlerini okuyucusuyla paylaşmıştır.  

Mağmumi, Berlin’in iki buçuk milyon nüfusuyla, Londra ve Paris’ten sonra Av-

rupa’nın en büyük şehri olduğunu söyler. Ortasında Spree Nehri’nin geçtiği bu kent düz 

ve kumluk bir ovaya kurulmuştur. “Berlin’e girer girmez bir ecnebinin ilk önce gözüne 

çarpacak şey nefaset ve intizamdır… En zengin ve şerefli mahalle ve caddesinden en 

ücra ve fakir sokaklarına varıncaya kadar her yeri adeta ifrat derecede temizdir.” 
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(Mağmumi, 2008:442) Yazar Berlin’de, bütün cadde ve meydanlardan park ve bahçele-

rin içine kadar, her yere ya asfalt döküldüğünü ya da parke taşı döşendiğini belirtir. 

Otellerde, mağaza ve dükkânlarda fiyatların yazılı olduğu bu kentte fiyat yüzünden al-

datılma tehlikesi yoktur. Ayrıca bir gezgin için çok önemli olan otel konforu Berlin’de 

fazlasıyla mevcuttur (Gürses, 2012:125). 

Cenab Şahabeddin’in Avrupa Mektupları’nda da Berlin’den söz edilmektedir. 

Cenab’ın bu eseri incelenen tüm gezi kitapları içinde kendisini fark ettirecek derecede 

başarılı bir üslupla yazılmıştır. Hasan Akay’ın belirttiği gibi “Bu seyahat yazılarında 

Cenab, yalnız sanatkârane üslubu ile değil, fakat görüş ve duyuşunun başkalığı ve nü-

fuzlu kavrayışı bakımından da dikkati çekmiştir. Cenab’ın gezi yazıları içinde en kuv-

vetli ve en güzel olanları bu kitabında yer alanlardır” (Akay, 2007: 96). 

Cenab Şahabeddin’in olağanüstü gözlem yeteneğini usta bir üslupla aktardığı bu 

gezi kitabında Berlin’in gençliğine, temizliğine ve düzenine dikkat çekilmektedir. Ya-

zar, elli sene önce pis ve sağlıksız bir şehirken bugün dünyanın en temiz kenti haline 

gelen Berlin’den bahsederken bir Fransız yazarın şunları söylediğini aktarır: “Nezafet-i 

belde itibariyle Berlin’e kıyas edilince, Paris bir ahur, Londra bir lağım ve New York 

bir domuz yuvasıdır” (Cenap Şahabeddin, 1997: 72). 

Avrupa’yı gören bir diğer gezgin Ferit Kam’dır. Ferit Kam, Avrupa gezisi sırasın-

dan önce Fransa ve İsviçre’yi görür. Oradan Berlin’e geçen yazar bu Alman toprağına 

ayak basar basmaz bir başka hal hisseder. Gerçekten bu toprakta başka bir feyiz vardır. 

Avrupa şehirlerinin hepsi güzel, hepsinin temiz olduğunun söyleyen yazara göre “ Ber-

lin nezâfet ve intizamda onların hepsine faiktir” (Kam, 2000:87). 

Gezginler Berlin’de bulundukları sırada kentin meydanlarında, caddelerinde, do-

laşmışlar, buralar hakkında izlenimlerini ve şehrin mimari yapısı hakkında göze çarpan-

ları aktarmışlardır. Bunun yanısıra imkânları ölçüsünde şehrin tarihi ve turistik yerlerini, 

kütüphanelerini, müzelerini, hayvanat ve nebatat bahçelerini gezmişlerdir (Gürses, 

2012:128). 

Berlin çok sayıda parktan, büyük binalardan, saatlerce uzamış asfalt yollardan, me-
sirelerden, tiyatrolardan ibaret değildir. Berlin’in üstü kadar, altı da zengindir. Mehmet 
Enisi, Berlin için şöyle der: ʺSonra da ma’mur ve muhteşem zemînin üstünden altına giri-
niz; örümcek ağı gibi yolların ve bu yollar üzerinde şimşek sür’atinde lâyenkati cihât-ı 
muhtelifeye seyr ü sefer eden elektrik trenlerinin, harekât-ı müdhişe-i medenîyenin derece-



26 
 

sini görünüz.ʺ diyerek, Avrupa’da daha 1860’larda başlayan metro faaliyetlerinin, Ber-
lin’de de söz konusu olduğunu dile getirmiştir. Daha o dönemde Berlin ulaşımında metro 
yerini almıştır; şehrin altı da üstü de modern bir medeniyetin varlığının delilleriyle doludur  
(Gürses, 2011:9). 

Berlin’i bir turist gibi gezen Şerafeddin Mağmumi, kentin görülmesi gereken he-

men her tarafını görme fırsatı bulmuştur. Berlin’de on gün kalan yazar kentin gezilme-

dik yerini bırakmamıştır. Cadde ve meydanlardan bir saraya ya da bir müzeye giderken 

bahseden yazar, bunların hemen her köşesinde bulunduğunu gözlemler. Mağmumi cad-

de ve meydanlar hakkında izlenimlerini aktarırken sık sık karşılaştırma yöntemini seçer. 

Örneğin Friedrich Caddesi boyca Berlin’in en uzun caddesi olsa da genişlik bakımından 

bizim Beyoğlu Caddesi kadar geniş değildir. Berlin’in meşhur Unter den Linden (Ihla-

murlar Altı) Caddesi, Berlin’in en kibar ve şerefli, aynı zamanda en kalabalık yerlerin-

den biri olsa da “Paris Champs Elysees’sine nispeten pek sade ve pek küçüktür” 

(Mağmumi, 2008:419). 

Berlin’i şöyle özetleyebiliriz, hem doğal güzellikleri, hem turistik yerleri, hem de 

şehircilikteki üstün başarısıyla yazarların dikkatini çekmiştir. Altı da üstü de modern bir 

medeniyetin varlığının delilleriyle dolu olan bu genç kentte yazarlar neredeyse hiçbir 

kusur bulamamışlardır (Gürses, 2012:134). 

Ali Cevâd, Felemenk Seyahatnamesi’nde Hollanda’nın değerleriyle ilgili değer-

lendirmelerde bulunmaktadır. İnsanların geçim kaynakları, ülkenin nüfusu, şehir planla-

rı, insanların uğraşları gibi konuları kaleme almaktadır. Almanya Seyahatnamesi’nde ise 

bu konulara girmemektedir. Resmi protokollara değinmektedir. Halkın, devletiyle olan 

ilişkilerini kaleme almaktadır. 

1.3.3. Rusya 

Önce kısaca tarih içindeki Türk-Rus ilişkilerine değinmek yerinde olacaktır. Ta-

hir Tamer Kumkale, Tarihten Günümüze Türk-Rus İlişkileri adlı kitabında iki ülke ara-

sındaki ilişkilerin 1492 yılında başladığını yazmış ve eserinde 1492-1992 yılları arasın-

daki 500 yıllık ilişkileri incelemiştir.  

Moskova Büyük Knezi III. İvan, Kırım Hanının aracılığı ile 31 Aralık 1492 tari-

hinde Osmanlı padişahı II. Beyazıt’a bir mektup göndermiştir. Bu mektup ikili ilişkile-

rin resmî olarak başlangıcı kabul edilmektedir. Kumkale, başlangıcı 1492 yılına daya-
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nan bu beş yüz yıllık ilişkilerde Rusların aktif bir dış politika uyguladığını ve bu politi-

ka doğrultusunda ilişkilerin dört ayrı döneme ayrılabileceğini belirtmiştir. Buna göre ilk 

dönem, Osmanlı toprak bütünlüğünü hiçe sayan ve “Moskova Bizans’ın halefidir. Mos-

kova üçüncü Roma’dır.” sloganıyla açıklanan Rusya’nın, Roma ve Bizans devletlerinin 

topraklarına hâkim olma temel düşüncesidir. Bu düşüncenin yaygın olduğu dönem 

1550-1800 yılları arasını kapsamaktadır (Gürses, 2012:590).  

Türk-Rus ilişkilerinin ikinci safhası da Osmanlı toprak bütünlüğünü bozmaya 

yönelik bir Rus hedefinden oluşmaktadır. Bu dönemde (1800-1917) Rusların temel gö-

rüşü şudur: “Slavizm-Yeni Slavizm adı altında oluşturulan ırk ve kök esasına bağlı ola-

rak, Orta Avrupa’da, Balkanlarda, Avrupa’nın güneyinde ve kuzeyinde yaşayan Slavlar 

bir bütündür. Bunların varlıklarını devam ettirmeleri ve gelişmeleri ancak Rusya’ya 

bağlanarak bir Slav imparatorluğu kurulması ile mümkün olabilecektir” (Kumkale, 

1997:30).  

Türk-Rus ilişkilerinin bu ikinci safhası Slavizmin ağırlıklı ve öncelikli olarak yer 

aldığı bu genel çerçeve içerisinde baskılar, mücadeleler ve savaşlarla geçmiştir. Bu saf-

hada, Rusya’nın en önemli ve tarihi hedefi Karadeniz’de tam bir hâkimiyet kurmak ve 

Boğazları ele geçirmektir. Bu hedefin alternatifi ise Boğazlarda Rusya’nın etkinliğini 

sağlamak veya Boğazların bir başka gücün eline geçmesine razı olmaktansa zayıf ve her 

zaman üzerinde baskı kurulabilecek Osmanlı Devleti’nin elinde bulunmasına bir süre 

daha razı olmaktır (Kumkale, 1997:33). 

Edebiyatımıza iki gezi kitabı armağan eden Celal Nuri’nin ilk gezi kitabı 1912 

yılında Rusya ve İskandinav ülkelerine yaptığı yolculuğu anlattığı ‘Şimal Hatıraları’ 

kitabında Rusya’yı anlatırken, Rusların bütün Müslümanlara karşı olumsuz bir bakışının 

bulunduğunu söyleyen yazar, “Rusya evvel-be-evvel bir Ortodoks devletidir ve bu hay-

siyetle, bu sıfatla, İslamiyet ve ehl-i İslam’ı derin bir nazar-ı taassubla görür, nazar-ı 

adavetle görür” (Nuri, 1997:15). diyerek Rusların dinmerkezci bir yaklaşımla bütün 

Müslümanları düşman olarak gördüğünü belirtir. Toplumların en ayırt edici özellikle-

rinden biri onların dinidir. Ruslar dinmerkezci bir bakış açısıyla Türklere yaklaştığından 

bu Müslüman toplumu ‘öteki’ ve düşman olarak görmektedirler ki bu da doğal bir du-

rumdur. Bu gözlemden yola çıkarak Rusya’daki Türk imgesinin ‘düşman öteki’den baş-

ka bir şey olmadığı gözlenmektedir (Gürses, 2012:12).   
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Celal Nuri’nin ülkede bulunduğu 1910’lu yıllarda da iki ülke arasındaki ilişkilerin 

düşmanca bir seyir izlediğini söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Her ne kadar II. Abdül-

hamit’in Ruslarla iyi geçinmeye çalışması ve izlediği denge politikası nedeniyle 1877-

78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra iki ülke arasında önemli bir mücadele meydana 

gelmediyse de kalıcı bir barış da tesis edilmiş değildir (Gürses, 2012:593).  

Halide Edip bu dönemi şöyle anlatmıştır. Adıvar’a göre: 

ʺİswolski, Rusya’nın Uzak Şark’ta mağlup olmasından sonra o tarafa yayılmasına 
taraftar olmamıştı. 1905’te, Boğazlar ve İstanbul’u Rusya’ya mal etmek için Avrupa devlet-
lerinin muvafakatini temine çok çalıştı. Büyük Britanya ile Fransa’nın muvafakatine en faz-
la ehemmiyet veriyordu… Fakat bütün bunlara rağmen Boğazların işgali için İngiltere’nin 
muvafakatini elde edemedi  ̋(Adıvar, 2009:123).  

Adıvar’ın ifade ettiği gibi Rusya, 1900’lü yılların başında Türkiye ve Boğazlar 

üzerindeki emellerinden henüz vazgeçmemiştir.  

Celal Nuri’nin gezisinden iki yıl sonra Rusya, İtilaf Devletleri arasında I. Dünya Sa-
vaşı’na katılmış ve Osmanlı Devleti ile değişik cephelerde mücadele etmiştir. Bütün bu ta-
rihi sürece bakarak yüz yıllar boyunca iki ülke arasında düşmanca ilişkilerin öne çıktığı, bu 
düşmanlığın temel sebebinin ise Rusya’nın kendisine belirlediği uzak hedefler olduğu söy-
lenebilir. Osmanlı Devleti’nin Rusya toprakları üzerinde herhangi bir emel beslememesine 
karşın, Rusya’nın yayılmacı bir politika izleyerek gerek Balkan topraklarına gerekse Kara-
deniz ve Boğazlara göz dikmesi ilişkilerin düşmanca seyir almasına neden olmuştur. Bu 
yönüyle, Meşrutiyet dönemi gezginlerinden Celal Nuri’nin, yüz yıllar boyunca Osmanlı’ya 
düşmanlık eden bir ülkenin topraklarında gezerken ʺdüşman ülkeʺ algısından kurtulama-
ması doğal kabul edilmelidir (Gürses, 2012:594). 

Celal Nuri ülkede bulunduğu sırada, Rusya’daki dini yaşantıya, ulaşıma, sanata, 

edebiyata, Rus politikasına, Rusya’daki Türklere, Yahudilere ve Rus ahlakına dair 

önemli gözlemlerde bulunmuştur. “Rusya’da Diyanet” adıyla ayrı bir bölüm yazarak 

gözlemlerini dile getiren Celal Nuri, gerek gösterişli kiliselerden gerekse papazların 

çokluğundan söz etmiştir. Kilisede bir töreni anlatan yazar, baştan ayağa sırmadan ya-

pılmış elbise giyen papazlar dinsel ayini huşu içinde yönetmektedir. Yazara göre gerek 

Moskova’da gerekse Kiev’de her tarafta siyah elbiseli papazlara rastlanmaktadır 

(Gürses, 2012:594).  

Yazara göre Ruslarda derin bir Türk düşmanlığı vardır. Gezdiği saraylarda, sergi-

lerde, şehirlerde, seyrettiği tablolarda hep bunun örneklerini gören yazara göre, “Bu 

tablolar Rus an’anesinin, Rus hissinin, Rus taassubunun bir tercüme-i belîğâsıdır. Bun-

lar bize 93 Seferi’nden haber verdiği gibi Rus ruhundan, Rus kalbinden, Rusya’nın hak-

kımızdaki hissiyâtından haber verir (Nuri, 1997:15). 
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ʺRusya evvel-be-evvel bir Ortodoks devletidir ve bu haysiyetle, bu sıfatla İslamiyet 
ve ehl-i İslam’ı derin bir nazar-ı taassubla görür, nazar-ı adâvetle görür. O müheykel, mü-
cessem, muazzam kiliselerde, o labirente benzeyen manastırlarda şübhesiz hürriyet-i efkâr 
aranamaz. Zaten Rusya’nın marazîsi olan temâdî-yi taassub daha başka vesâit ile mümkin 
olamaz. İşte bu Rusya hukûmeti en aşağı otuz milyon teb’a-i müslimeye hükümrândır. Müs-
lümanların sâkin bulundukları yerlerde bile İslam’ın kahr u tezlîlini mu’lin abideler, hey-
keller, sütunlar, levhalar az değildiʺ (Celal Nuri, 1997: 15).  

diyen yazar, Rus devletinin Ortodoks olmayanlara karşı takındığı tavırların ne denli 

alçaltıcı ve önyargılı olduğunu dile getirmiştir. 

Celal Nuri’nin, Rusya’nın takip ettiği Ruslaştırma politikası hakkındaki söylemle-

ri de oldukça önemlidir. Ruslar, dinmerkezci bir politika uygulayarak herkesin Ortodoks 

olmasını arzu etmekte, kendi ülkesinde Ortodoksluğu seçenlere büyük haklar ve kolay-

lıklar vermektedir. Örneğin Rusya’nın hiçbir yerinde gezemeyen, sürekli hakaretlere ve 

tecavüzlere uğrayan bir Yahudi, Ortodoks olur olmaz bütün insanî haklarını elde etmek-

te, her tarafa girip çıkabilmektedir. Bu politika gönüllülük esası üzerine değil baskı üze-

rine kuruludur. Bu ülkede Rus olmayanlara dil konusunda oldukça baskı yapılmakta, bu 

insanların dillerini serbestçe kullanmalarına izin verilmemektedir (Gürses, 2012:596).  

 Yazarın Rusya’nın geleceği hakkındaki düşünceleri sadece bunlar değildir. Celal 

Nuri’ye göre: 

ʺRusya Avrupa’nın kısm-ı diğerinden daha büyükdür. (Rusya’nın Avrupa kısmı beş 
buçuk milyon kilometre murabba’ından ziyâde olup sâir Avrupa aksâmı ancak dört buçuk 
milyon kilometre murabba’ıdır. Ahâlisi de nisbeten azdır. Avrupa Rusya’sı daha iki yüz bin 
halk besleyebilir. Eğer şimdiki terakkiyât devâm eder ve Büyük Rus yani Moskof cinsi çoğa-
lırsa kırk elli sene sonra bu devletin karşısına ne Almanya gelebilir, ne de İngiltere. Rusya 
o vakit mevcûdiyetini muhâfaza için biraz Türkiye’nin, Avusturya’nın, Almanya’nın üzerine 
yıkılmalıdır; kezâlik İngiltere’yi ezmek için Pencâb’ı geçerek kolayca Hindistan’ı fethetme-
lidir. O zaman Neva sahili yirminci asır Roma’sının payitahtından geçecektirʺ (Celal Nuri, 
1997: 21-22). 

Celal Nuri eserinde Rusya’daki kötü ahlaktan da söz etmiştir. Ona göre Rusya’da 

iki sınıf vardır. Bunlardan birincisi köylü sınıfıdır ki yazar bunları ayrıntısıyla incele-

mediği için bunların ahlaklarıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğini belirtmiştir. İkinci 

sınıf ise “medeniler”, yani kentlilerdir. Medenilere göre insan dünyaya yalnız bir kez 

gelmektedir. Hayatın tadını sonuna kadar çıkarmalıdır. Karı ile koca arasında aldatmayı 

oldukça normal karşılayan bu gruba göre evlenme kâğıt üstündeki bir anlaşmadan iba-

rettir (Gürses, 2012:597).  

Rusya’da ulaşım da çok düzgündür. Tramvayların düzenine diyecek yoktur. Yal-

nız temizlik konusunda Avrupa’dan biraz geri durumdadır. Demiryollarının hemen ta-
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mamı devletin elindedir. Yazar bunlardan başka sanata, dile ve edebiyata dair de söy-

lemlerde bulunmuştur. Ona göre Ruslar resimde, heykeltıraşta, müzikte ve edebiyatta 

yeteneğini ispat etmiş bir millettir. Özellikle edebiyattaki yerleri inkâr edilemez. Yazar, 

Puşkin, Lermontof, Gogol, Turgenyev ve Tolstoy gibi yazar ve şairlerin isimlerini saya-

rak ülkemizde böyle dahi edebiyatçıların yetişmediğini belirtmiştir (Gürses, 2012:598).  

Celal Nuri, Ruslar hakkındaki gözlemlerini dile getirirken bu milletin zeki olma-

dığını birkaç kez yinelemiştir. Ona göre Ruslar zeki bir millet değildir (Gürses, 

2012:598).  

ʺRuslar esâsen kaba ve zekâvet itibâriyle biraz aşağı bir milletdir. Fakat kerrâren 
söylediğimiz vecihle, pek ziyâde müstaidd-i terbiyedir; söz dinler, uyar. Velevki kırbaç kuv-
vetiyle olsun, yola gelir. Binâenaleyh istibdâdın Rusya’ya mazarratı dokunduğu gibi fâidesi 
de dokunmamış değildir. Birtakım ecânib Rusları mâl-i mübâh gibi bulmuşlar, zimâm-ı 
idâreyi ele almışlar, âdetâ destere ile rende ile törpü ile bir oduna şekil verir gibi, bu ya-
bancılar, Rusları bir kalıba sokmuşlarʺ (Celal Nuri, 1997:48). 

diyen yazar, aslında Rusların zeki olmadıklarını, bütün kalkınmalarını yabancılara borç-

lu olduklarını belirtmiştir.  

Ali Cevâd, Rusya Seyahatnamesi’nde de Almanya Seyahatnamesi’nde olduğu 

gibi Rusya’nın değerleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunmamaktadır. İnsanların ge-

çimleri, ülkenin nüfusu, şehirleri, insanların uğraşları gibi konuları girmemektedir. Si-

vastopol’a gitmiştir. Sivastopol şehri hakkında da ayrıntılı bilgi yoktur. Burada yapılan 

resmi protokollara değinmektedir.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ALİ CEVÂD’IN HAYATI VE ESERLERİ 

2.1. Ali Cevâd’ın Hayatı 

 Ali Cevâd hakkında daha önce monografik bir çalışma yapılmadığından biyogra-

fisi hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Ali Çankaya’nın Mülkiyeliler Tarihi adlı 

kitabında Ali Cevâd hakkında şu bilgilere yer verilmiştir: 

 Ali Cevâd, Ayıntab (Gaziantep)’lı Şâir Hasan Aynî’nin torunu, Dîvân-ı 

Muhâsebât (Sayıştay) 2. kâtiplerinden Muhiddin Efendi’nin oğludur. 1856’da İstan-

bul’da doğdu. Galatasaray Sultânîsi’ni bitirip girdiği Mülkiye Mektebin’in Yüksek 

Kısmı’ndan 1880’ (h.1295) de me’zun oldu.  

 Mülkiyeyi derece alarak bitirdiği için, Sultan 2. Abdülhamid’in emriyle Yıldız 

Sarayı (Mâbeyn-i Hümâyun) 3. kâtipliğine ta’yin edilerek devlet hizmetine girdi. Siyasi 

kabiliyeti dolayısıyla Avrupa başkentlerine temsilci olarak tayin edildi. 1894’te Rus-

ya’ya kaçan Ermeniler meselesi için Petersburg’a gönderildi. 

 1891’de 2. Kâtipliğe terfi etmekle beraber, ek görev olarak da Tömbeki Rejisi 

(Tekeli) İdâresi Komiserliğini deruhde etti. 1904’te I. kâtipliğe, 1906’da da başkâtipliğe 

(Serkitâbî-i Hazret-i Şehriyârî’liğe) yükseldi. 

 Aynı yıl ek görevi Tütün Reji (Tekel) İdâresi Komiserliğine nakledildi. 27 Nisan 

1909 (6 R. Ahîr 1327) Salı günü Abdülhamid Hân’ın hal’i üzerine başkâtiplik görevin-

den ayrıldı (Çankaya, 1954:43). 

 Bundan sonra emekli olarak uzun yıllar Osmanlı Bankası İdâre Meclisi 

A’zâlığı’nda bulundu. 1930’da İstanbul’da vefat etti. Mezarı Bebek’tedir.  

 Mülkiye’de öğrenciyken Dârülmuallimîn (Erkek Öğretmen Okulu)’de Târih 

muallimliği de yaptı. Sultan II. Hamid tarafından “Sefâret-i Fevkâlâde” görevi ile Fele-

menk (Hollanda) Kralı nezdinde Lahey’e, Alman İmparatoru nezdinde Berlin’e, Fransa 

Cumhurbaşkanı nezdinde Paris’e, Rus Çarı nezdinde Moskova’ya, Avusturya – Maca-

ristan İmparatoru nezdinde Viyana’ya gönderildi (Çankaya, 1954:43). 
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 1895’te “Bâlâ” rütbesine terfi etti. 1904’te “Murassa’ İftihar Nişân-ı” ile taltif 

edildi. Fransızca’yı iyi derecede biliyordu.  İki çocuğu var. (Sicil-i Ahvâl Defteri, 

No:93, s.85)  

Ali Cevâd’ın oğlu, Cevâd Açıkalın, (Muhittin Mehmet Açıkalın) (d. 1902, İstan-

bul - 24 Mayıs 1970), Türk siyâsetçi, diplomat. Evli ve iki çocuk babasıdır 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Cevat Ali). 

Ali Cevâd’ın kızı Dr. Hatice Aliye Açıkalın (d. 1909 -ö. İstanbul, 13 Ma-

yıs 2003) Türk hekimi ve tıp eğitimcisidir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hatice Açıkalın). 

Ali Cevâd (Açıkalın) Bey, II. Meşrutiyet’in başlangıcında Mâbeyn Başkâtibi ol-

du (Hürmen,  2006:55). 

 Bu görevi sırasında II. Meşrutiyet devrinin ilk günleriyle 31 Mart vakasının iç 

yüzünü anlatan  “Fezleke” adlı bir hatırat yazdı. Eserinde bu devrin önemli olaylarını 

tarafsız olarak anlatmaktadır; II. Abdülhamid’in görüş ve düşüncelerini de açıklayarak 

karakterini çizmektedir. Hatıratı 9 Ağustos 1908’den 27 Nisan 1909’a, yani Padişâhın 

tahttan indirilişine kadar olan devreyi içine almaktadır. Bu eser, Faik Reşit Unat tarafın-

dan yayınlanmıştır (1960). 

 Faik Reşit Unat İkinci “Meşrutiyetin İlânı ve Otuz bir Mart Hâdisesi Ali Cevâd 

Bey’in Fezlekesi” kitabının önsözüne şöyle başlamaktadır: İstanbul Erkek Öğretmen 

Okulunun, Darülmualliminlerin Kuruluşunun 75. Yıldönümü vesilesiyle tertip ettiği 

kutlama törenine katılan eski hocaları kır sakallı, sevimli yüzlü fakat üstün vakarının 

etrafına telkin ettiği hürmetle dikkati çeken bir zatın, İkinci Abdülhamid’in son Başkâ-

tibi Ali Cevâd Bey olduğunu öğrenmiştik. Genç muallim namzetlerinin arasında, uzun 

yıllar kendi irfan ocaklarına hizmet eden bu eski ve muhterem meslektaşa uzaktan fakat 

kalpten bağlananlardan biri de ben olmuştum (Unat, 1991:X). 

 Unat, bu eseri nasıl yayımladığını şöyle anlatmaktadır:  
“Seneler sonra bir gün kıymetli hocam Maarif Müsteşarı Rahmetli İhsan Sun-

gu’dan, Merhum Ali Cevâd Bey’in İkinci Meşrutiyet devrinin ilk günleriyle 31 Mart Va-
kasının iç yüzünü anlatan bir hatıratı olduğunu ve orijinalinin Hariciye Vekâletinde o va-
kit Kâtibi Umumi Muavini bulunan oğlu Sayın Cevâd Açıkalın’da bulunduğunu öğrenmiş 
ve kendisinden bu değerli vesikanın bir gün neşrinin sağlamanın tarhimize bir hizmet 
olacağı tavsiyesini almıştım” (Unat, 1991:XI). 

 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cevat
http://tr.wikipedia.org/wiki/1909
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/13_May%C4%B1s
http://tr.wikipedia.org/wiki/13_May%C4%B1s
http://tr.wikipedia.org/wiki/2003
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hekim
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C4%B1p
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hatice
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2.2. Eserleri 

Ali Cevâd’ın, “İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuz Bir Mart Hâdisesi”ni anlattığı 

bir Fezlekesi mevcuttur. Hayatta iken bunu yayımlamamış ve ölümünden yirmi beş yıl 

sonra yayımlanmasını istemiştir.  

İşte bu Fezleke’yi Faik Reşit Unat “İkinci Meşrutiyetin İlânı ve Otuz Bir Mart 

Hâdisesi II. Abdülhamid’in son Mabeyn Başkâtibi Ali Cevâd Bey’in Fezlekesi” adıyla 

yayımlamıştır.  

Unat, yazmış olduğu bu Fezleke’yi şöyle değerlendirir:“Ali Cevâd, şahidi olduğu 
hadiseler zincirinin canlı intibaları kuvvetini kaybetmeden onların en derin izli olanlarını, 
kronolojik sıraya az çok dikkat etmekle beraber, neşir için hazırlanan bir kitapta bulunması 
gereken tasnif ve tertibe tabii tutmadan yazmak suretiyle “Fezleke” adını verdiği bu hatırat 
mecmuasını vücuda getirmiştir. O sırada pek taze olan 31 Mart vakasının iç yüzü hakkında 
söylenen ve yazılan birçok görüş ve düşüncelerin herhângi bir suretle tenkid veya münaka-
şasına hiç temas etmemekte beraber, bunlardan birçoğunun gerçekle olan uygunluk ve ay-
kırılılıklarını da göz önünde tuttuğu hatıratın bazı kısımlarından anlaşılmaktadır. Cevâd 
Bey’in en çok dikkat ettiği ve bilhassa hadisenin cereyanı sırasında Sultan’la olan temasla-
rında, her ikisinin görüş ve düşüncelerini açıklayan muhaverelerini hemen aynen denilebi-
lecek derece canlandırarak nakletmek olmuştur. Bu itibarla eser, II. Abdülhamid’in karak-
terolojisini aydınlatma bakımından da ayrıca özel bir değer taşımaktadır” (Unat, 
1991:XVI).  

Ali Cevâd, o dönemle ilgili bazı açıklamaları, başkâtipliğe gelişini, o süreçte ya-

şananları, bu görevde ne kadar kaldığını yazmış olduğu bu Fezleke’nin baş kısmına 20 

Eylül 1320 (9 Ekim 1909) tarihli şöyle bir not düşmüştür: 

“Sultan Abdülhamid Hân’ı sani efendi hazretlerinin daire’i kitabelerinde yirmi sekiz 
sene ifa-yı hizmet eyledikten sonra, şekli idare-i hükûmetin tebeddülü yani kanun-i esa-
si’nin tekrar ilanı üzerine bin üç yüz yirmi dört senesi temmuzun yirmi ikinci günü baş kita-
bet vazifesi vekâleten ve yirmi yedinci günü de asaleten uhde-i hakirename tevcih buyrul-
muş olmakla memuriyeti müşârünileyhaya ibtida-yı tayinimden itibaren takdir-i mümteni-üt 
tayir-i yezdaninin cilveger-i saha-i zuhur olduğu yani vaka-i dilsuz-i hal’in vuku bulduğu 
güne kadar sekiz ay yirmi gün zarfında dâhil-i saray-ı hümâyûnca cereyan edip beyn-el 
ekâbir v’es segair badi-i ihtilâf olan vukuattan fakat fakat şahid-i yegânesi olduğum 
vekayi’i alâ ma-hüve-l vaki’ zabt ve tahrir etmeği bir vazife-i vicdaniye addeyledim. 

Her türlü nan-ü nimetine ve eltaf-ı inayetine mazhar olduğum velinimetim efendimin 
ilelebet medyun-ı menn ü şükranı bulunduğumu tahdisen lin-ni’am beyân ile beraber bu 
‘’Fezleke’’yi her türlü garaz ve ivazdan tecridi zat ü nefs ederek ve bir gûna mütalâ’a-i 
zatite de ilâve etmeyerek mahkeme-i vicdaniyenin hâkim-i mutlakı olan Allah için tavzih-i 
hakikat ve def’i iştibah için yazmış olduğumu arzederim.’’  

                                                                                                                   20 Eylül 
1325                                                                                                                      

Ali Cevâd   
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2.3. Ali Cevâd ve Seyahatnameleri 

Ali Cevâd, 1880 yılında Mülkiye Mektebi’nin yüksek kısmından iyi dereceyle 

mezun olunca Sultan II. Abdülhamid’in dikkatini çekmiş ve Sultan’ın emriyle Yıldız 

Sarayı 3. kâtipliğine tayin olmuştur. 1891 de 2. Kâtipliğe terfi etmiş, 1904’te I. Kâtipli-

ğe 1906’da da başkâtipliğe getirilmiştir. 

Sultan Hamid tarafından Sefaret-i Fevkâlâde göreviyle Hollanda Kralı nezdinde 

Lahey’e, Alman kralı nezdinde Berlin’e, Fransa cumhurbaşkanı nezdinde Paris’e, Rus 

Çarı nezdinde Moskova’ya, Avusturya–Macaristan imparatoru nezdinde Viyana’ya, 

gönderilmiştir. 1895’te “Bâlâ” rütbesine terfi etmiştir (Çankaya, 1954:43). 

Bunun dışında Osmanlı Sarayı’nda ve yurtdışı görevlerinde elde ettiği başarıla-

rın karşılığı olarak birçok madalya ve nişanla ödüllendirilmiştir. Yirmi dokuz senelik iş 

hayatındaki başarılarının yanısıra sosyal çevresi ile de dikkat çeken Ali Cevâd görevin-

den ayrıldıktan sonrada 31 Mart Vakası’nı anlatan bir  “Fezleke” kaleme almıştır 

(Hürmen,  2006:55). 

Ali Cevâd, Mabeyn-i Hümâyûn kâtipliği esnasında,  çeşitli nedenlerle yurt dışına 

gönderilen heyetler içinde yer almıştır. Bu heyetlerle birlikte yaptığı seyahatleri, görevi 

gereği dönemin padişâhı II. Abdülhamid’e sunmak üzere Felemenk Seyahatnamesi, 

Almanya Seyahatnamesi ve Rusya Seyahatnamesi başlıkları altında müstakil birer el 

yazma olarak kaleme almıştır. Yolculuklarda çekilen sıkıntılardan Osmanlı İmparator-

luğu ile Avrupa devletlerinin gündemini meşgul eden konularda yüksek rütbeli devlet 

memurlarıyla yapılan görüşmelere, gidilen ülkenin imparator, imparatoriçe ve prensleri-

nin olağanüstü kabullerinden onurlarına tertip edilen şaşaalı davetlere, karşılıklı olarak 

alınıp verilen hediyelerden bunların takdîm merasimlerine kadar birçok ayrıntının yer 

aldığı seyahatname başlığı altında kaleme alınmış olsalar da daha çok resmi bir dille 

yazılmış raporlar niteliğindedirler. 

 Yazarın kendi düşüncelerini, izlenimlerini anlatmaktan çok olan biteni, yapılan 

görüşmeleri tüm açıklığı ve ayrıntısıyla ortaya koyma çabası yazmalarda kendini hisset-

tirmektedir. İzlenen güzergâhın ve yaşanan olayların tarih ve saatlerine kadar ayrıntılı 

olarak belirtilmesi seyahatlerin adım adım izlenmesine olanak sağlasa da anlatımı tek 

düzeleştirmekte, edebi bir anlatımdan uzaklaştırmaktadır. Bu anlamda Ali Cevâd’ın 
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eserlerinin edebi bir tür olarak seyahatnameden çok sefaretnameye yaklaştığı görülmek-

tedir. 

Bu seyahatnamelerde dil sade değildir. Diyalog kısımlarında kullanılan dil sade 

olsa da özellikle seyahatnamelerin giriş ve son kısımlarında padişâha yapılan hayır dua 

kısımlarında kullanılan dil oldukça süslüdür.  

2.3.1. Felemenk Seyahatnamesi  

Ali Cevâd’ın Felemenk Seyahatnamesi iki bölümden meydana gelir.18 Kasım 

1883 ve 16 Aralık 1883 tarihleri arasında 28 gün süren bu seyahatin birinci bölümde 

Hollanda yolculuğu, yolculukta çekilen sıkıntılar, Lahey’e ulaşma, orada yapılan tören, 

madalyanın ve beratın takdîmi ile kralla aralarında geçen diyaloglar vardır.  

İkinci bölüm de ise Ali Cevâd, Hollanda’nın yeryüzü şekillerini, Amsterdam’ın, 

Lahey’in konumlarını ayrıntılı şekilde anlatmıştır. Fotoğraflarla, şehir planlarıyla ve 

insan figürleriyle anlattıklarını desteklemiştir. 

Ali Cevâd Felemenk Seyahatnamesi’in giriş kısmına II. Abdülhamid’e hayır-

duada bulunarak başlamıştır. Onun yeryüzündeki mümînlerin halifesi olduğunu, kendi-

sinin de böyle bir halifeye sahip olmakla mutlu olduğunu söylemiş ve kendisine verilen 

bu görevden dolayı dua etmiştir. 

Ali Cevâd, II. Abdülhamid tarafından Felemenk Kralı III. Guillium Oranje’ye 

verilen “iki kıta” madalyası ve beraatını vermek üzere Hollanda’ya giden Osmanlı 

hey’eti nin içinde yer almaktadır. 

Felemenk Kralı Üçüncü Guillium Oranje’a verilen “iki kıta” madalyası ve bera-

tını vermek üzere bahriye reisi Ferik Süleymân Paşa ile 1301 hicri senesinde muharre-

min 17. günü İstanbul’dan Varna’ya hareket edilir. Varna’dan trenle Viyana’ya geçil-

miştir. 

O gece Viyana’da kalınmıştır. Ertesi gün Viyana’dan başka trene aktarma olunur 

ve üç gün geceli gündüzlü yol gidilmiştir. İstanbul’dan 6 günde Lahey’e varılır. La-

hey’in en meşhur hoteli Vaye Dolsen’de kalınmıştır. 
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 Kral, Lahey’de bulunmadığı için, Lahey’deki dışişleri bakanı ziyaret edilmiştir. 

Ertesi gün deniz bakanlığı içinde bulunan deniz müzesi bizzat deniz bakanının eşliğinde 

gezilmiştir. O akşam içişleri, savaş, adalet bakanlarının hazır bulundukları bir heyete 

dışişleri bakanlığında bir ziyâfet verilmiştir. 

 Bir sonraki gün imtiyaz nişânın teslimi ve resmi töreninin yapılması için Loo 

köşküne davet olunmuş. Köşk, Lahey’e bir günlük mesafede Almanya sınırına yakın 

Apeldoorn’dadır. Köşke Lahey’den trenle üç saatte varılmaktadır. 

Krala verilen bu nişan Felemenklilerce emsali görülmemiş bir nişan olarak gö-

rülmektedir. Onun için Osmalı heyetine karşılama ve konaklama konularında üst düzey 

ilgi gösterilmiştir. 

O günün sabahında dışişleri bakanıyla birlikte Lahey’den özel bir vagonla 

Apeldoorn nahiyesine gidilmiştir. Kralın baş mabeyncisi ve teşrifat bakanı kralın özel 

arabasıyla Osmanlı hey’etini istasyondan alarak köşke götürmüştür. Köşkte üç saat ka-

dar istirahat edilmiştir. Saat beş bucukta kralın içeriye girmesiyle birlikte Süleymân 

Paşa İngilizce bir konuşma yapmıştır. 

 Nişan, krala takdîm olunmuştur. Kral bir eline nişân’ı, diğer eline de name-i 

hümâyûnu alarak şöyle demiştir: 

 “Geçen yıl İstanbul’la gelmiş olan Felemenk donanmasına gösterilen ilgiden ve 

bu nişan-ı âliye imtiyazın verilmesinden dolayı çok mutlu oldum, sizlere teşekkür ede-

rim, size hürmet için denizci elbisesi giydim.” Kral, Osmanlı heyetine üst düzey ilgi 

göstermiştir. 

 Heyet sonra kralın huzurundan çıkarak dışişleri bakanlığı nezaretinde kraliçeye 

takdim olunmuştur. Kraliçeye gönderilen şefkat nişanı takdim edilmiştir. Arkasından 

hazırlanmış olan yemek salonuna geçmiştir.  

Kraliçe Süleymân Paşa’yı sağ tarafına almış Kral da Ali Cevâd’ı sol tarafına al-

mıştır. Mutlu bir şekilde aralarında şöyle bir diyalog geçmektedir. 

“Kâtip efendi, bu nişan çok güzel, çok zarif, bu kimin zamanında ve kimin tarifi 

üzerine yapılmıştır?” 

Bu sorudan da anlaşılacağı üzere kral ve kraliçeye gönderilen nişanlar onların il-

gisini çekmektedir. 
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“Bu nişan padişâhımız Sultan Abdülhamid Hân hazretlerinin emri ve tarifi üze-

rine yapılmıştır.” 

“Çok güzel olmuş. Ben Doğu eserlerini çok severim. Amsterdam’da yapılan ser-

giye Türkiye’den katılım olmamıştı. Ve birbiri arkasına olan Sakız ve Çeşme depremle-

rine de üzülmüştüm.” 

Günümüzde olduğu gibi 1880’lerde de kültür alış verişi için ürünler farklı ülke-

lerde sergilenmekte olduğu görülmektedir. Felemenkliler 1880’lerde bizim ülkemizi 

Türkiye ismiyle zikretmekteler. Çeşme ve Sakız adalarında meydana gelen deprem Fe-

lemenklilerce de bilinmektedir. 

Sumatra adasında meydana gelen volkan patlaması için Felemenklilerin oradaki 

halka yardım ettiklerini anlatmıştır. Kral, İstanbul yangınlarının Avrupa’da çok iyi bi-

lindiğini halâ olup olmadığını sormuştur. 

Ali Cevâd da bu yangınların artık eskisi gibi olmadığını söylemiştir. Çünkü daha 

deneyimli itfaiye ekiplerinin olduğunu ve evlerin de daha sağlam yapıldığını ifade et-

miştir. 

Kral, “Bu defa Amsterdam’daki sergide çok güzel bir İstanbul panoroması vardı. 

Bundan evvel de görmüştüm ama bunda İstanbul’u daha imar edilmiş olarak gördüm.” 

der. 

Ali Cevâd da karşılık olarak: “Evet, sizin de gördüğünüz gibi memleketimizin 

her tarafı günden güne daha da güzelleşmektedir. Bu padişâhımızın büyük bir eseridir.” 

der. 

Felemenk Kralı Abdülhamid’in atları sevip sevmediğini, ava merakı olup olma-

dığını sorar. Bunun üzerine Ali Cevâd da Abdülhamid’in iyi bir süvari olduğunu ve bazı 

zamanlarda ava gittiğini söylemiştir. 

Kral, Ali Cevad’ın hângi mektepte okuduğunu sorar. Yazar da Avrupa’da değil 

İstanbul’da İslam mektebinde okuduğunu ifade eder. Kral, “Ben İslam mekteplerinde 

Kur’an’dan başka eğitim yapılmadığını zannederdim.” der.  

Kral, gece gündüz devlet işleriyle uğraşmanın zor olduğunu bunu ancak devlet 

yönetenlerin anlayabileceğini söyler. Ali Cevâd da padişahın ülkenin yönetimi için gece 

gündüz çok çalıştığını, rahatını devleti için feda ettiğini söylemiştir. 
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Kral, İstanbul’un Lahey’den daha sıcak olduğunu, Lahey’e kar yağdını söyleme-

si üzerine Ali Cevâd İstanbul ile Lahey’in çok farklı olmadığını söylemiş, hatta İstanbul 

boğazının tarihte iki defa donduğunu söylemesi üzerine kral bu bilgi karşısında şaşır-

mıştır. 

Kral daha sonra: “Türk müsünüz, anneniz de babanız da Türk mü? Tahsilinizi 

Avrupa’nın hangi okulunda yaptınız?” diye sorar. 

Bu soruya karşı Ali Cevâd da öz be öz Türkoğlu Türk olduğunu, annesinin de 

babasının da Türk olduğunu söylemiştir. Tahsilini de İstanbul’da, İslâm meteplerinde 

yaptığını söyler. Bunun üzerine kral: “İslâm mekteplerinde sadece Kur’an öğretilmiyor 

mu?” der.  

Ali Cevâd da İslam mekteplerinde fen ilimleri, hukuk, askeri ve tıp tahsili de ya-

pılmakta olduğunu ifade etmektedir. Bunun üzerine kral:“Eğitim konusunda Türki-

ye’nin geride olduğunu duymuştum ama pek de öyle değilmiş.”der. 

Felemenk kralı nezdinde Osmanlı ülkesinin pek bilinmediği, bilinen bilgilerin de 

genelde yanlış ve eksik olduğu görülmektedir. Bu da o zamana kadar Osmanlı ile Fele-

menkler arasında ileri derecede ilişkilerin olmadığını göstermektedir. 

Bu diyalogdan sonra yemeğe geçilir. Kral ve kraliçe tarafından veda yemeği ve-

rilir. Sultan Abdülhamid’in kendilerine gösterdiği bu ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu 

ve Açin meselesinde Abdülhamid’in yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini söyler. Bu 

memnuniyetin kendilerine iletilmesini söylemiştir. 

Abdülhamid’in direk komşu olmayan bir ülkenin kral ve kraliçesine gönderdiği 

nişan ve hediyeler ile onları onure etmesi 1880’ler için manidar görülmektedir. 

Yemekten sonra istasyona inilmiş ve oradan trenle Lahey’e geçilmiştir. Otelde 

kalınmıştır. Lahey’e varışın altıncı gecesi dış işleri bakanlığına gidilerek veda edilir ve 

trenle oradan ayrılırlar.  

Hediyelerin sunumu ve resmi görüşmelerin yapılmasının ardından 6 Aralık 

1883’te Osmanlı hey’eti İstanbul’a dönmüştür. 

Ali Cevâd, Felemenk Seyahati’nde protokol ilişkilerini anlattıktan sonra 

“istidrad” diye not düşerek Hollanda’nın fiziki ve coğrafi özellikleriyle ilgili ayrıntılı 

bilgiler vermektedir. Buna göre: 
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Felemenk devletinin Avrupa’nın kuzeybatısında yer aldığını, batısında ve kuze-

yinde kuzey denizi, doğusunda Prusya’nın, güneyinde Belçika’nın olduğunu ifade et-

mektedir.  

Ülke genelinde büyük ormanların, bataklıkların ve derin körfezlerin olduğunu 

yazmaktadır. Karanın denizden on metre daha aşağıda olması yüzünden ülkenin her an 

deniz istilasıyla karşı karşıya kalabileceğini not düşmektedir.   

Ülkenin her tarafı rutubetli ve nemlidir. İklim elverişli olmadığı için buğday üre-

tilmez. Ülkede binlerce inek ve koyun mevcuttur. 

Kuzey taraftaki halk ikişer direkli büyük gemilerle kuzey denizinin açıklarında 

balıkçılıkla geçinmektedir. Bunun için Felemenkler devlet donanmasında iyi gemici 

olmaktadırlar. 

Ali Cevâd, Felemenklilerin denizcilikle uğraştıkları için uzun süre denizde kala-

bilen gemiler yaptıklarını, denizcilik konularına hâkim kişilerin yetiştirildiğini ve bun-

dan dolayı da zengin yerlere ulaşabildiklerini belirtmektedir. 

Ticarette ise hem Amerika hem de Hint tarafından pek çok zengin yerlere ulaş-

maktadırlar. 

Felemenk devletinin yalnız Avrupa’da üç milyon dokuz yüz bin ahalisi vardır. 

Bunlardan iki milyonu Protestan, bir milyonu Katolik, diğerleri de Yahudi’dir. 

Ali Cevâd, Felemenklerin asker sayısına, askere kaç yaşında alındıklarına ve kaç 

yaşına kadar askerlikle mükellef olduklarına da değinmektedir. 

O gün için 43 bin piyade, dört bin süvari, on altı bin topçu askeri vardır, askerlik 

hizmeti beş yıldır. Ancak on dokuz yaşından elli yaşına kadar herkes seferde askerlikle 

yükümlüdür. 

Deniz kuvvetlerinde yüz üç vapur, on dokuz yelken gemisi bunların içinde do-

kuz yüz yetmiş dört top ve on bir bin beş yüz asker vardır. 

Felemenklerin Avrupa’daki arazisinden başka Malezya adaları da tasarrufunda-

dır. Cezayir, Filipin, Sumatra gibi adalar da ürünce zengin yerlerdir. Altın, gümüş, el-

mas, demir, bakır gibi madenlere ulaşmaktadırlar.  
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Ahlak noktasında Felemenklilerin ahlakı İngiliz ahlakıyla aynıdır. Tıpkı İngiliz-

ler gibi her türlü insaniyetsizliği yapmaktadırlar. Hatta Cava adası halkına İngilizlerin 

Hindistan ahalisine yaptıklarını yapmışlardır. 

Ali Cevâd’ın Felemenk Seyahatnamesi’nde değindiği şu cümle de oldukça dik-

kat çekicidir. Felemenklilerin Büyük İslam halifesinden başka hiç kimseden çekinme-

diklerini, tek çekincelerinin halife olduğuna işaret etmektedir. Bu da Ali Cevâd’ın padi-

şaha şirin görünmek için söylediği sözlere benzemektedir. 

Felemenk Seyahatnamesi’ni padişaha hayır duada bulunarak bitirmektedir. Ali 

Cevâd’ın diğer seyahatnameleri olan Almanya ve Rusya Seyahatnamesi’nde bu tür bil-

giler bulunmamaktadır. Sadece protokol kurallarından ve o esnada yaşanan diyaloglar-

dan bahsetmektedir. 

2.3.2. Almanya Seyahatnamesi 

Ali Cevâd’ın Almanya seyahati 28 Şubat 1302 tarihinde yapılmıştır. Muşir (Ma-

reşal) Ali Nizâmi Paşa ile beraber Almanya İmparatoru Wilhelm’in doksan yaşına gir-

mesini tebrik etmek ve Almanya veliahdının eşi İngiltere Kraliçesinin kızı Viktorya’ya 

verilmiş olan ‘nişan-ı âliye’yi takdîm etmek için yapılmıştır. 

Ali Cevâd, II. Abdülhamid’in Almanya’ya gönderdiği Osmanlı hey’eti içinde 

yer almaktadır. Kralın yaş gününün bile devletlerarası ilişkilerde önem arz ettiği görül-

mektedir. 1880’lerde Almanlarla kültürel ve askeri ilişkilerimizde yakınlaşma görül-

mektedir.  

Diğer seyahatlerde olduğu gibi Ali Cevâd burada da yolculuğa çıkışı ve yolcu-

lukta yaşananları ayrıntılı olarak anlatmaktadır. Kaptanın istenilen limana ulaşamaması, 

havanın sisli ve fırtınalı olması yolculuğu zorlaştırmıştır. Vapurla Varna’ya oradan da 

trenle Berlin’e geçilmiştir. 

Bu yolculuk oldukça güç bir yolculuk olmuştur. Günümüzdeki gibi denizcilik 

teknolojisi olmadığı için istenilen güzergâhın takip edilemediği ve arzu edilen yere 

varmak için göz kararı hareket edildiği görülmektedir. 

Marya adındaki vapurla Varna yoluyla Berlin’e ulaşılmıştır. Havanın sisli olması 

nedeniyle istenilen güzergâhtan ve istenilen saatte Varna’ya ulaşılamamıştır. Varılan 
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yerin Varna olmadığı Balçık sahili olduğu sis dağılınca anlaşılmıştır. Nihayet on saat 

gecikmeyle Varna’ya varılmıştır. Oradan trenle Viyana’ya ve oradan da Berlin’e geçil-

miştir. 

İmparatorun doğumunu tebrik için Berlin’e gelmiş olan veliahtlara, prenslere, 

heyetlere araçlar ve daireler tahsis edilmiştir. Almanya’ya gelen heyetleri karşılamak 

için ekipler oluşturulmuştur. Ekipler gelen misafirleri karşılayıp araçlarla kalacakları 

yerlere ulaştırmaktadır. 

Heyetin Berlin’e vardığı günün gecesi imparatora ait olan küçük sarayda Avus-

turya veliahdı Rudolf’un adına bir konser tertip edilmiştir. Osmanlı heyeti de bu konsere 

davet edilmiştir. Konser büyük bir salonda yapılmaktadır. Bütün davetliler oraya top-

lanmıştır. 

Yaşlı olması nedeniyle yürümekte zorlanan imparatoru koluna girerek konsere 

getirmişlerdir. Oturduğu koltuğun sağına ve soluna yastıklar konulmuştur. Elleri titre-

mektedir. Osmanlı hey’eti imparatora takdim edilmiştir. İmparatorun sağlığı yerinde 

olmadığı için doktorları diğer heyetlerle görüşmesine izin vermemiştir.  

 İmparator Osmanlı heyeti içinde bulunan Ali Nizami Paşa'yı tanımış ve ona Sul-

tan Abdülhamid'in sağlığını sormuştur. Ali Nizâmi Paşa da: “Sultanımız iyidir ve sağlı-

ğınıza duacıdır.” demiştir.  Daha sonra da Ali Cevâd, İmparatora takdim olunmuştur. 

Sultanın kâtibiyle tanışmaktan çok memnun olduğunu ifade etmiştir. 

Diğer günler, Prens Bismark, savaş bakanlığı, Mareşal Moltke, devlet daireleri 

ziyaret edilmiştir.  

Moltke’nin odası Ali Cevâd’ın ilgisini çekmiştir. Yazar şöyle bir not düşmüştür: 

“Moltke, İmparator gibi bir asırlık bir adamdır. Elbiseleri ve odası gayet temiz ve dü-

zenlidir. Tahtadan olan bir masanın üstünde birkaç kâğıt parçasıyla tenekeden yapılmış 

bir antika kutu vardır. Odanın sadeliği askerlik tarihinin her sayfasına adını yazdırmış 

biriyle çok örtüşmemektedir.”   

Ertesi gün Prens Bismark ile Avrupa’nın o günkü siyasi durumuyla ilgili görüş-

meler yapılmıştır.  

Berlin ve civarlarında bulunan karakollardaki askerlerin nöbet değişimleri bir tö-

renle yapılmaktadır. Bu askerler imparatorun sarayı önünden geçerler ve her pazar hal-



42 
 

kın da toplanmasıyla saray önünde tören yapılmaktadır. İmparator sarayın penceresin-

den el sallamaktadır. Halk ve askerler “Yaşasın imparator!” diyerek imparatoru selam-

lamaktadırlar. Ardından da Alman marşı okumaktadır. 

Ali Cevâd’ın, imparator için yapılan bu törenleri, halkın imparatora gösterdiği 

tavır ve davranışları iyi gözlemlediği yazdıklarından anlaşılmaktadır.  

O günün akşamında sarayda yapılan törende Ali Nizâmi Paşa,  imparatorun dok-

sanıncı yaşını tebrik ederek kendisine gönderilen nişânı ve hediyeleri takdîm etmiştir. 

Yüzüncü yaşında da beraber olmak dilek ve temennisinde bulunmuştur. İmparator da 

Yeryüzünün Sultanı olan bir kişiden böyle güzel hediyeler alması ve güzel sözler duy-

ması karşısında pek memnun kaldığını söylemiştir.  

Burada da görülüyor ki Osmanlı o dönemde savaşları kaybetmiş olsa da hala pa-

dişah ‘Yeryüzü Sultanı’ olarak görülmektedir. İmparatorun nişanı verildikten sonra im-

paratoriçenin de hediyeleri takdim edilmiştir.  

İmparatorun doğum günü için bir de halk töreni yapılmıştır. İmparator son araç 

geçene kadar pencere önünde durmuştur. El sallayarak önünden geçenleri selamlamıştır.  

Ali Cevâd, halkın ilgisini ve imparatorlarına karşı olan bağlılığını görünce şöyle 

demiştir: “Alman milleti yeryüzünde bulunduğu müddetçe onun ismi unutulmayacaktır. 

İmparatorlarına bağlılıkları ve itaatleri çok kuvvetlidir.”  

İmparatoru tebrik için Berlin’e gelmiş olan kral ve kraliçelere büyük bir ziyâfet 

verilmiştir. İmparator ve imparatoriçe orada bulunan Romanya kral ve kraliçesi, Sak-

sonya kral ve kraliçesi, İngiltere, İsveç, Norveç, Danimarka, Avusturya veliahdlarıyla, 

Rusya imparatorunun kardeşi Okrandük dö Viladir, Grandük Mişel ve eşleri, İtalya kra-

lının kardeşi salonun ortasında bulunan büyükçe bir sofrada oturmaktadır. Yemek esna-

sında Almanya veliahdının küçük oğlu Prens Henri ile Prenses İra’nın nişanlanmış ol-

duğu orada bulunanlara ilan edilmiştir.  

Yemekten sonra salondan çıkılarak saray içinde bulunan tiyatroya gidilmiştir. 

Berlin’de bulunan yerli devlet büyükleri de bu tiyatroda hazır bulunmuşlardır. Bir hafta 

süren törenlerden sonra Almanya veliahdının eşi ve İngiltere kraliçesinin kızı olan Pren-

ses Viktorya’ya ihsan buyrulmuş olan ‘nişân-ı âliye-i şefkat’ ikinci elçi araçılığıyla sa-

vaş bakanlığına verilmiştir.  
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 Ali Nizâmi Paşa daha önce Londra’da da bulunduğu için İngiltere Kralı’nın kızı 

olan İmparatoriçe’yi tanımaktadır. İmparatoriçe de Ali Nizâmi Paşa’ya ayrı bir ilgi gös-

termiştir.  

Prens gerek kendi tarafından ve gerek eşi tarafından hediyeler için padişâha çok 

teşekkür ettiğini, çok memnun kaldığını ifade etmiştir. Ali Cevâd, verilen hediyeler 

içinde en dikkat çekenin bir vazo olduğunu belirtmektedir. 

İmparatorun doksanıncı yaşı kutlandıktan sonra imparator şöyle demiştir: “Dok-

san yıl ne kadar uzun bir zamandır. Bu kadar uzun zamanı yaşadığımı düşündükçe çek-

tiğim sıkıntıları düşündükçe, çok mahzun olmaktayım. Ama hem halkımın gösterdiği 

teveccüh hem de dünyanın birçok farklı ülkesinden tebrik için gelenler beni çok mem-

nun etmektedir. Bundan daha büyük bir bahtiyarlık görmüyorum.” demiştir. 

Hediyeler, kral ve kraliçeye verildikten sonra saray önünde bir tören yapılmıştır. 

Törende askeri geçit yapılmıştır. Her sınıftan birlikler ellerinde bayraklarla ve üstü açık 

arabalarla geçit törenine katılmışlardır. İmparator ve eşi sarayın penceresinden halkına 

el sallamıştır.  

Bu törenin arkasından her kesimden seçilmiş bin beş yüz kişiyle kiliseye gidil-

miştir. İmparatorun doksan yaşına girmesi münasebetiyle yapılan törene dünyânın bir-

çok ülkesinden gelen misafirler imparatorun yaşını kutlamak istemişler ama imparato-

run sağlığı buna uygun olmadığı için törenin arkasından misafirler salondan ayrılmıştır. 

Ülkeler arasında karşılıklı iyi niyetler ve barışın te’sisi için görüşmeler yapılmış-

tır. O günün en yaşlı imparatoru olan Wilhelm için birçok ülkeden gelen krallar, kraliçe-

ler, veliahtlar, prensler ve prensesler bir hafta süren bu yoğun törenlerin arkasından ül-

kelerine dönmüşlerdir.  

Törenlerin bitiminde herkes dağılmıştır. Osmanlı hey’eti imparatorla tekrar gö-

rüşmüştür.  Osmanlı hey’eti de karşılıklı iyi niyetlerde bulunarak Berlin’den ayrılmıştır. 

Tekrar Viyana, Varna yoluyla İstanbul’a dönülmüştür. 

Ali Nizâmi Paşa kırk elli yıldır Avrupa’da bulunması ve imparatorun yaşına ya-

kın kişi olması nedeniyle ayrı bir ilgi görmüştür. İmparator kimseye eline vermediği 

halde Ali Nizâmi Paşa ve Ali Cevâd ile hem tokalaşmış hem de hal ve hatırlarını sora-

rak yakından ilgilenmiştir. Ali Cevâd bunu seyahatnamesinin sonunda şuna bağlamak-
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tadır. Padişah II. Abdülhamid Avrupa’da takdir görmekte ve diğer ülkelerin yöneticileri 

tarafından saygıyla karşılanmaktadır. 

Ali Cevâd, Almanya Seyahatnamesi’nin sonuna Almanya Kral ve Kraliçesi’nin 

ve diğer ülkelerden tebrike gelen kral ve kraliçelerin fotoğraflarını koymuştur. 

2.3.3. Rusya Seyahatnamesi 

Ali Cevâd, Rusya seyahatine daha önce olduğu gibi II. Abdülhamid’i temsilen 

bir heyetle gitmiştir. Bu eserin ismi Rusya Seyahatnamesi olsa da gezi, Ali Cevâd ve 

beraberindeki heyet tarafından Karadeniz’in kuzeyinde bulunan Sivastopol şehrine ya-

pılmaktadır. 

 Rusya imparatoru III. Aleksandır’ın Sivastopol’a gelişi nedeniyle padişâhın 

tebriğini ve nâme-i hümâyunu vermek için Mareşal Fuat Paşa başkanlığında, Miralay 

Hüsrev, savaş bakanlığından Mustafa Bey ve Ali Cevâd’dan oluşan bir heyet 17 Kasım 

1886 tarihinde İstanbul’dan Sivastopol’a doğru İzzeddîn vapuruyla yola çıkmışlardır.  

Ali Cevâd, Felemenk ve Almanya Seyahatnamesi’nde olduğu gibi bu yolculuğa 

çıkışı ve yolculuk esnasında yaşananları ayrıntılı bir şekilde kaleme almıştır.  

Gidilecek yol 285 mildir. Poyraz nedeniyle zorlu bir yolculuktan sonra Sivasto-

pol limânına ulaşılmıştır. Osmanlı hey’eti Rus zırhlısından atılan on dokuz pâre top atı-

şıyla karşılanmıştır. İzzeddîn vapurundan da bayrak açılarak selam verilmiştir. 

Sivastopol’a bir buçuk saat mesafede bir müslüman kabristanı bulunmaktadır. 

Hey’et tarafından kabristan ziyaret edilmiştir.  

Rusya İmparatoru Kafkas eyaletini ziyaret ettikten sonra Moskova isminde bir 

vapurla Sivastopol’a gelmiştir. İmparatorun gelişini limânda bulunan diğer zırhlılar bay-

raklarla süslenerek karşılamıştır. 

İmparatorun oğulları ve kızları da yanındadır. Onlara karşılama töreni olarak Ka-

radeniz’de inşa edilmiş olan Çeşme ve Sinop adlı zırhlılardan atılan toplarla selamlama 

yapılmıştır. 
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İmparatorun Sivastopol’a gelişini tebrik için ve padişâh tarafından gönderilen 

hediyelerin takdîmi için heyet imparatorun bulunduğu gemiye davet olunmuştur. Fuat 

Paşa, İmparatora II. Adülhamid’in dostane niyetlerini iletmiştir. 

Kraliçe de hey’etin yanına gelerek onların hal ve hatırlarını sorarak Batum’dan 

buraya gelinceye kadar yolculuğun sıkıntılı geçtiğini söylemiştir. Daha sonra gemide 

bulunan deniz bakanı, savaş bakanı ve genarallerin bulunduğu doksan altı kişiden olu-

şan heyetle yemek yenmiştir. 

Kraliçe, İstanbul Boğazı’nı, Osmanlı kadınlarının kapalı gezmelerini ve rama-

zanda oruç tutmanın özellikle sıcaklarda bir şey yemeden uzun süre aç durmanın zorlu-

ğunu Fuat Paşa’ya sormaktadır. Kraliçenin Müslümanlığı tanımadığı ya da küçük gös-

termeye çalıştığı kanaati uyandırmaktadır. Türk insanını ve Müslümanlığı küçük gör-

dükleri görünmektedir. 

Yemekten sonra padişâhın gönderdiği hediyeler ve ‘nişan-ı âli’ takdîm olunmuş-

tur. Nişan-ı âliyeyi eline alan imparator onu incelemiş ve nasıl yapıldığını sormuştur. 

Bu nişan ve hediyelerden çok memnun olduğunu belirtmiştir. İmparator, II. 

Abdülhamid’in sağlığını sormuş ve İstanbul’a gelmek istediğini söylemiştir. 

Müzik eşliğinde yenen yemekten sonra gemide rütbe alan personele ve kaptana 

nişanları verilmiştir. Törenin arkasından güverteye çıkılmıştır. İmparatoriçe, Ali 

Cevâd’ın yanına gelerek daha önce Rusya’ya gelip gelmediğini, Avrupa’ya gidip git-

mediğini sormuştur. Ali Cevâd da Rusya’ya ilk defa geldiğini, Avrapa’da da Almanya, 

Avusturya ve Hollanda’ya gittiğini söylemiştir.  

İmparator “Donanmamı beğendiniz mi?” diye sormuştur. “Bu donanmayı sizin 

aleyhinize yapmadım. Müşterek düşmanlarımız için inşa ettim” demiştir.  

Daha sonra imparator, bayraklarla donatılan Sivastopol’a yeni inşa edilen kışlayı 

gezmiştir. 

Ali Cevâd, Sivastopol’da imparator gelmeden önce alınan güvenlik önlemlerin-

den uzunca bahsetmektedir.  Belediyenin ve güvenlik güçlerinin kahvehânelerdeki ve 

sokaklardaki bütün şahısları güvenlik taramasından geçirmiştir. Şüpheli olan kişiler şe-

hir dışına gönderilmiştir. 
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İmparatorun güvenliği için aynı şekilde tasarlanmış iki tren bulunmaktadır. İm-

paratorun bu trenlerin hângisinde bulunduğu bilinmemektedir. Ali Cevâd, daha bunun 

gibi başka güvenlik önlemlerinden uzunca bahsetmektedir. 

İmparator Kafkas, Batum ve Sivastopol’daki askeri bölgeleri ziyaret etmiştir. 

Batum şehrine kadar inşa edilen tren yolunu bizzat görmek için bu seyahate çıktığı anla-

şılmaktadır. Gelecek sene de Semerkant ve Merv şehirlerine gideceği söylenmektedir. 

İmparatorun Petersburg’a doğru hareket etmesi üzerine Osmanlı hey’eti de iade-i 

ziyaretleri gerçekleştirmiştir. On dokuz pâre top atışı eşliğinde pazartesi günü Sivasto-

pol’dan ayrılarak İzzeddîn vapuruyla saatte on iki mil yol alarak İstanbul’a doğru yola 

çıkılmış ve salı günü saat dokuz buçuk civarlarında İstanbul’a dönülmüştür. 

2.3.4. Seyahatnamelerde Bahsi Geçen Protokol Hediyeleri 

Hediyenin toplumda önemli bir yeri vardır. Toplumsal ilişkinin sürekliliğini 

oluşturur. Bu anlamda hediye, geçmişi arkaik toplumlara dayanan ve günümüze kadar 

devam eden bir sürekliliğe sahiptir ve toplumsal ilişkinin devamlılığına hizmet eder. 

Sosyolog Marcel Mauss'un Sosyololoji ve Antropoloji adlı eserinde ortaya koymaya 

çalıştığı gibi, hediye isteğe bağlıdır ama aynı zamanda bazı yükümlülükleri de berabe-

rinde getirir (Mauss, 2005:215-236). Her ne kadar biçimsel bir sözleşmeye bağlı olmasa 

da hediyenin karşılığı vardır. Bu karşılık gelenek, güven, şeref gibi toplumsal kurallara 

bağlı olabildiği gibi güç, yarışma diğerine üstün çıkma amaçları da taşıyan onur ve say-

gınlık arayışından kaynaklanan bir zorunluluk da olabilir (İnsel, 2003:11).   

Hediye ilişkisinin tarihi, arkaik toplumlarda klan şefinin yiyecek ve nadide mal-

lardan en fazla miktarda vermek suretiyle ötekilerden daha cömert olduğunu göstermeye 

çalıştığı "kendini mahrum etme" (İnsel, 2003:312) olarak adlandırabileceğimiz potlaç'-

tan tanrılara kurban sunmaya kadar uzanır. Toplumsal yapının değişimiyle feodal siste-

me geçiş hediyenin çehresini de değiştirir. Artık savaş ganimetleri askerler arasında 

'hediye' olarak dağıtılmaya başlanır, vergi ve cezalar 'hediye' olarak ödenir, hizmetkârla-

ra 'hediye' verilir (İnsel, 2003:17). 

Devletlerarası hediyeleşmenin Osmanlı tarihindeki yerine bakınca karşımıza 

şunlar çıkmaktadır. Viyana, Berlin, Petersburg, Paris, Madrid gibi Avrupa’nın belli başlı 



47 
 

şehirlerine ikâmet elçileri ancak 18. yüzyılın sonunda atanır. Bu daimi elçilikler oluştu-

rulduktan sonra da Osmanlı Devleti bir meselenin hallini görüşmek ve danışmak, cülusu 

tebrik etmek, yurtdışından gelen bir davette padişâhı temsil etmek, barış akdi ve devlet-

lerarası dostlukları kuvvetlendirmek maksadıyla hediye sunmak için yurtdışına heyetler 

göndermeye devam eder. Gerek daimi elçilerin, gerek bu heyetlerin yurtdışında kaldık-

ları süre boyunca yaptıklarını, gördüklerini ve izlenimlerini kaleme aldıkları sefaretna-

me ve raporlar Osmanlı İmparatoruluğu’nun dış politikasına ve protokol ilişkilerine ışık 

tutması bakımından önemlidir (Öztürk, 2006: 77). 

Osmanlı İmparatoruluğu'nun protokol ilişkilerinin, simgesel bir araç olarak gör-

düğümüz protokol hediyelerinin değerlendirmek bunların politik ve diplomatik ilişki-

lerdeki rolü üzerinde durmakta fayda bulunmaktadır. 

Ali Cevâd’ın seyahatlerine denk düşen XIX. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı 

İmparatoruluğu Avrupa devletleri karşısında ekonomik, politik, diplomatik ve askeri 

üstünlüğünü çoktan kaybetmişti. 1878 yılında Bismark’ın başkanlığında ve İngiltere, 

Fransa, Almanya, Avusturya-Macaristan gibi, devletlerin katılımıyla Osmanlı 

İmparatoruluğu ve Rusya arasında imzalanan Berlin Antlaşması, Ayastefanos Anlaşma-

sı’nın koşullarını Osmanlı İmparatoruluğu lehine değiştirmiş olsa da, imparatorluğun 

üstündeki politik baskıların ve müdahalelerin artmasına neden olur. Bu siyasi gelişmeler 

sonrasında, Hollanda’ya, Rusya’ya ve Almanya’ya heyetler ve birtakım hediyeler gön-

derilmesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devletleri nezdinde itibarını yeniden ka-

zanma, diplomatik ve politik olarak hala güçlü olduğunu gösterme maksadını taşımakla 

birlikte, yeni bir müttefik bulma girişimleri olarak değerlendirilebilir (Öztürk, 2006:78). 

Ali Cevâd’ın seyahatnamelerindeki örneklerden hareketle Osmanlı’yı temsilen 

farklı ülkelere gönderilen heyetlerin belli bir protokol geleneği içinde sundukları hedi-

yelerin amaçlarına ve veriliş biçimlerine dikkat çekmek isabet olacaktır. 

Ali Cevâd’ın seyahatnameleri imparatorluğun dışişleri politikasını, Avrupalı 

güçlerin imparatorluk karşısında takındıkları tavır ve yaklaşımları, Osmanlı aydınının 

protokol ilişkilerinde gösterdiği tutum ve davranışları ortaya koyması bakımından dö-

nemin diğer seyahatnamelerinden farklılık gösterir. Gezip gördükleri Avrupa ülkelerini 

egzotik bir tatla ve öteki’nin farklılıklarıyla ortaya koyan, kimi zaman ‘modernleşme’, 

‘Batılılaşma’çerçevesinden Batı’nın bazı karakteristiklerini eleştiren veya olumlu bulan 
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seyyahlardan farklı olarak, aydın bir devlet görevlisi sıfatıyla Ali Cevâd görevinin 

ehemmiyetini göz önünde bulundurarak politik ve diplomatik gözlemlerini, girip çıktığı 

Avrupa saraylarındaki protokolü, resmi davetleri, seremonileri, hediye alışverişlerini 

canlı bir tablo gibi gözler önüne sermektedir. 

 Protokol ilişkilerinin ve toplumlararası ilişkilerin kurulmasında ve devamlılığın-

da simgesel bir rol üstlenen protokol hediyelerinin etkisi kendisini göstermektedir. Bir 

geleneğin devamı olarak karşılıklı alınıp verilen bu hediyeler, devletlerin birbirileri nez-

dinde saygınlık arayışlarının, güçlerini gösterme çabalarının bir göstergesidir. Öztürk 

bunu şöyle değerlendirir: 

Hediyelerin maddi karşılıklarının yanısıra çok çeşitli manevi karşılıkları da vardır. 
Değiş-tokuş edilen şeyler sadece mal ve zenginliğin ifadesi olan ya da ekonomik değeri 
yüksek eşyalardan ibaret değildir. Her şeyden önce karşılıklı nezaket gösterileri, şölenler, 
ayinler, askeri karşılamalar, kadınlar, çocuklar, eğlenceler de gösterilen minnet ve takdir 
de duygularının ifadesi olarak bu hediye döngüsü içinde yerini alır. Bu anlamda, seyahat-
namelerde bahsi sıkça geçen, heyetlerin yanlarında ülke hükümdarına sunmak amacıyla 
götürdükleri nâme-i humayûnlar da bir çeşit protokol hediyesi olarak kabul edilebilir 
(Öztürk, 2006:80). 

Bu seyahatnamelerde karşımıza çıkan diğer bir protokol hediyesi, Osmanlı 

nişânlarıdır. Osmanlıların yabancılara, Osmanlı nişânlarının çelenk gibi objelerin dağı-

tımından Batı tarzındaki taltif araçlarına geçmesi XIX. yüzyıl başlarına rastlar.  

Osmanlı İmparatorluğu’nda madalya imal edilmeye ve dağıtılmaya Sultan I. 
Mahmud devrinde, 1730’larda başlamasına rağmen, ilk Osmanlı nişânlarının tarih sahne-
sinde görülmeye başlaması, Napoléon Bonaparte’ın Mısır işgali (1791) karşısında göster-
diği başarıyı tebrik etmek maksadıyla Lord Nelson’un şahsına verilen çelenk ile olur ve 
yaygın olarak kullanılmaya başlanması, Sultan II. Mahmud ile Sultan Abdülmecid dönem-
lerine rastlar. Bu zamana kadar verilen hediyeler, Osmanlı geleneğinde önemli bir yere sa-
hip olan koşumlu atlardan, değerli kumaş, kürk, ziynet eşyalarıyla çeşitli kokulardan oluş-
maktadır (Öztürk, 2006:80).   

1720 senesinde Sultan III. Ahmet tarafından, Fransa ile dostluk münasebetlerinin 

geliştirilmesi için ‘olağanüstü elçi’ sıfatıyla, beraberinde Divan Kâtibi oğlu Mehmet 

Sait Efendi ve kalabalık bir mâiyetle Fransa’ya gönderilen Yirmisekiz Çelebi Meh-

met’in, İstanbul’dan ayrıldığı günden dönüşüne kadar olan hatıra ve intibâlarını kendine 

has, zarif ve orijinal bir üslupla kaleme aldığı Fransa Sefaretnamesi, götürülen hediyele-

rin belirtilmesi bakımından dikkate değerdir.  

Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in Fransa Kralı XV. Louis’ye götürdüğü hediyeler 
şunlardır: “Üstü ve takımları kilimle döşenmiş, son derece kıymetli, renkli sırmalarla iş-
lenmiş, beyaz dibâ kesme süslü, üzengisi gümüşle donanmış bir midilli, bir tane de 
yelkendest. Okları ve yayları oldukça değerli, kendisi süslü ve sırmayla işleme küçük bir 
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okluk. Dokuz top dibâ-yi Rûmi, altı top Himdi ağabâni. Bir takım kürk, sekiz şişe de halis 
koku” ve vezir mevkiinde olan Archevéque de Chambrau’ya götürdüğü hediyeler ise, 
“Vezire yakışacak bir şekilde donatılmış mükemmel bir at. Altı top dibâ-yi Rûmi, bir ta-
kım kürk ve dört top Hindi ağabâni ve üç adet sofra havlusu, altı şişe de halis koku” şek-
lindedir. XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın başında geleneksel hediyelerin verilmesine 
bir müddet daha devam edilir (Öztürk, 2006:81). 

1793 senesinde Rusya’ya elçi olarak gönderilen Mustafa Rasih Efendi’nin Krali-

çe Katerina’ya, başvekile, General Zubaf’a sunduğu hediyeler arasında “bermutât ağır 

takımlarla süsnemiş birer atla onar parça şal ve kumaştan tertip olunmuş birer bohça” 

bulunmaktadır. 1802 senesinde Paris elçiliğine atanan Halef Efendi, yanında Bonaparte 

ve Talleyrand’ın eşlerine verilmek amacıyla yine kumaşlarla, takılar ve kokulardan olu-

şan iki bohça ve bakanlara verilmek üzere incili mendil, incili ve sırmalı çevreler, şallar, 

çeşitli kumaşlar, gülyağı ve ıtırdan oluşan hediyeler götürmüştür. Tanzimatla birlikte 

sosyal, kültürel ve politik alanlarda yoğun bir şekilde hissedilen Batılaşma hareketi ge-

leneksel protokol hediyelerde de değişimlere yol açar (Öztürk, 2006:81). 

 Batılı örneklerden yola çıkılarak her biri diğerlerinden üstün birçok nişân tasar-

lanır. Hatta II. Abdülhamid döneminde Rusya’nın Sainte Catherine ve Prusya’nın 

Louise nişanlarından yola çıkılarak sadece kadınlara verilmek üzre Nişân-ı Âlî-yi Şefkat 

çıkarılır. XIX. yüzyıl sonuna gelindiğinde, her ne kadar Hüseyin Kâzım’ın Viyana Se-

yahatnamesi’nde gördüğümüz koşumlu atlar gibi geleneksel hediyelerin verilmesine 

nadiren devam edilse de, artık alternatif bir hediye şekli olarak nişânlar kabul görmek-

tedir. Önemli siyasal, sosyal ve ekonomik olayların göstergeleri olarak savaşlar, anlaş-

malar, yenilik hareketleri, yasal düzenlemeler, seyahatler, ziyaretler, sosyal yardımlar 

sonucunda verilip alınan nişanlar resmi simgeler olarak karşımıza çıkmakta ve bir dev-

letin ve o ülkede yaşayan toplumların kültürlerinin, sanatlarının, teknolojilerinin, zevk 

ve beğenilerinin göstergesi olması bakımından önemli görülmektedir (Öztürk, 2006:81).  

Genellikle kıymetli metallerden ve elmas, yakut, zümrüt gibi değerli taşlardan 

gösterişli bir şekilde imal edilen ve bunları taşıyan kişiler tarafından dolaylı olarak dev-

letin zenginliğini etrafa gösteren nişânlar, maddi değerlerinin yanısıra devletin gücünün 

ve saygınlığının simgesidir. Artık nişânlar devletin nüfuzunun bir göstergesi olarak pro-

tokol hediyeleri içinde yerlerini almışlardır. 

Öztürk makalesinde Hüseyin Kâzım’ın seyahatnamelerinden yola çıkarak, XIX. 

yüzyılın son çeyreğinde Batıda piştov, kılıç, saat, değerli kumaş gibi geleneksel hediye-
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lerin yerini porselen kahve takımı ve kâse, tablo gibi daha çok kültürle bağlantılı beğe-

niye hitap eden hediyelerin aldığını belirtmektedir (Öztürk, 2006:82). 

Ali Cevad’ın seyahatnamelerinde ise nişan-ı âli, kraliçe ve prensesler için nişan-ı 

âliye verilmektedir. Süslenmiş vazo ve ismi zikredilmeyen hediyelerin bu dönemde ve-

rildiği görülmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ALİ CEVÂD’IN SEYAHATNAMELERİ 

3.1. Felemenk Seyahatnamesi 

3.1.1. Felemenk Seyahatnamesi’nin Özellikleri 

 Eser İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Kütüphânesi, yer numarası 91, 

NEKTY05092 barkod numaralı, IUNEK yazma eserler birimine kayıtlıdır. 

 Seyahatnamenin yazı kısmı 8 varaktan oluşmaktadır.  Eserin toplamı ise 68 say-

fadır. Sayfaların 38’i resimli, 3 sayfasında şehir krokileri, 7 adet fotoğraf, 35 gravür 

mevcuttur. Sokak fotoğrafları, Felemenk Kralı ve kraliçesi, minyatür resimler, halk 

minyatürleri vardır. Resimlerin ve fotoğrafların altlarında birer cümle açıklama vardır. 

Eserin boyutları ise: 405X305 mm. Eserin yazıldığı hattın cinsi: Rika. Sayfadaki 

satır sayısı: Düzensiz. Cildin cinsi: Meşindir, notlarıyla kütüphâneye kayıtlıdır. 

3.1.2. Felemenk Seyahatnamesi’nin Transkribe Metni  

Cenâb-ı Rabb-ü’l Âlemîn hükümdarân-ı cihânın mûcib-i iftihârı ve rûy-i arzda 

bulunan kâffe-i hânedân-ı tâcdârânın âba an-ceddin asîl necîbi evsâf-ı âliye-i saltanat ve 

hükûmetin mâlik ve hâizî ve ahlâk-ı hamîde-i celîle müstahsine ile padişâhân-ı âlemin 

ser-efrâz ve mümtâzı olan halîfe-i rûy-i zemîn emîrü’l mü’mînin sultân-ı adâlet-küster 

ve şehinşâh-ı siyâset-perver veliyy-i ni’metim padişâh-ı muazzâm ve müftehirimiz 

efendimiz hazretlerini ilâ-nihayeti’d-deverân taht-ı meâli baht-ı saltanât-ı seniyyelerinde 

kemâl-i şân ve ikbâl ile kâim ve sâye-i adâletvâye-i hilâfet penâhilerini ümmet-i 

Muhammediye ve kâffe-i tebeâ-i sâdıka-i saltanât-ı seniyyeleri üzerinde dâim buyurarak 

nice bin seneler daha milel-i muhtelife hükümdârânını iltifât-ı cihân-derecât-ı 

mülûkâneleri ile taltîfe muvaffak buyursun ve asitân-ı felekpâs-bân saltanât-ı 

seniyyelerinin en âciz kölesi olmağlığıyla dünyâ ve âhirette müftehir ve mübâhi olan 

Cevâd kullarını dahi bâb-ı merhamet meâb-ı şâhânelerinden ayırmasın. Âmin. 
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Taraf-ı bâhiri’ş-şeref hazret-i şehinşâhilerinden Felemenk Kralı Üçüncü 

Guillium Oranje Hazretlerine ihsân buyurulan nişân-ı âli imtiyâzın iki kıt’a madalyası 

ve berâtiyle ve bu bâbda nâme-i azâmet-i allâme-i mülûkâne ile berâber müşârün-ileyh 

hazretlerine i’ta ve teslime şurâ-yı bahriye reisi Ferîk Süleymân Paşa kullarıyla abd-ı 

memlûkleri lütfen ve âtıfe-i me’mûr buyrulmuş olduğum cihetle bin üç yüz bir sene-i 

hicriyesi muharremin on yedinci ve doksan dokuz senesi teşrîn-i evvelinin beşinci günü 

Lahey’e müteveccihen Dersaâdet’ten hareket ve Varna’dan şimendifere râkiben Viya-

na’ya muvâsalât olundu. 

 Viyana’dan diğer trene aktarma olunacağı ve oradan dahi üç gün daha geceli 

gündüzlü yol gidileceği cihetle o akşam Viyana’da kalınarak ertesi gün yola çıkıldı ve 

İstanbul’dan hareketin altıncı günü gece Lahey’e muvâsalât olunup Lahey’in en meşhur 

ve mû’teber hoteli olan “Vaye Dolsen” nâm hotele inildi. 

Kral hazretleri birkaç zamanlardan berü sayd-u şikâr için (Loo) nam nüzhetgâh-ı 

mahsûsunda bulunduğu ve bâdırga-i mahsûsa a’tiye-i şevket mertebe-i cenâb-ı 

tâcdârlarına arz-u beyân kılındığı üzere Karaca Paşa kulları dahi Lahey’de bulunmadığı 

cihetle oradaki maslahâtgüzâr ile berâber hâriciye nâzırına resmen vizite verilip 

müşârün-ileyh tarafından dahi iâde-i ziyâret olundu. 

 Ertesi günü bahriye nezâreti dâhilinde bulunan bahriye müzehânesi bizzat bah-

riye nâzırı vâsıtasıyla seyr ü temâşâ ettirilerek ve nâzır müşârün-ileyh ile başvekil tara-

fından hotelde iâde-i ziyâret olunup o akşam başvekil ve dâhiliye nâzırı ve harbiye ve 

adliye ve bahriye nâzırlarıyla sâire hâzır oldukları hâlde hâriciye nâzırı tarafından bir 

ziyâfet verildi. 

Yevm-i mezkûrun ertesi günü nişân-ı âli-yi imtiyâzın i’tâ ve teslimi resminin 

icrâsı zımnında Loo köşküne resmen davet olunduk. Bu “Loo”  köşkü âsâr-ı a’tîkadan 

olup makarr-ı hükûmet olan Lahey’e bir günlük mesâfede bulunan ve Almanya 

hudûduna karîb olan (Apeldoorn) nâm nâhiyede vâki’ olup Lahey’den şimendifer ile üç 

saat zarfında vâsıl olunur. 

 Bâlâda arz olunduğu üzere Karaca Paşa Lahey’de bulunmadığı ve 

maslahatgüzârın sıfat-ı resmiyesi dahi me’mûrîn-i Osmaniye’yi kral hazretlerine 

takdîme gayr-i müsâid bulunduğu cihetle hakkımızda bir riâyet-i mahsûsa-i fevkâlâde 

olarak Felemenk hâriciye nâzırının büyük üniformayı lâbis olduğu hâlde me’mûrîn-i 
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Osmaniye’yi bizzat kral hazretlerine takdîm etmesi içün kral tarafından kendisine emr-i 

mahsûs verilmiş olduğunu ve bunun şimdiye kadar Felemenk devletince hiçbir zamanda 

emsâli görülmemiş idüğünü nâzır müşârün-ileyh ikâmetgâhımıza gelerek beyân ve teb-

liğ eyledi. 

O gün sabahleyin hâriciye nâzırı ile birlikte Lahey’den husûsi vagona râkiben 

zikir olunan “Apeldoorn”  nâhiyesine muvâsalât olundu. Kralın baş mâbeyncisi ve hem 

de teşrifât nâzırı bulunan zat ile ve diğer bir mâbeyinci tarafından istasyonda istikbâl 

olunarak ve kral hazretlerinin husûsi arabasına binilerek  “Loo” köşküne muvâsalât ve 

ihzâr edilmiş olan dâire-i mahsûsada iki üç saat kadar istirâhat olundu.  

Sa’at-ı alafranga beşbuçukda salona çıkılarak kral hazretlerinin içeriye girmesini 

muteâkiben Süleymân Paşa kulları tarafından İngilizce olarak bir nutuk irâd olunması 

müteâkiben ‘abd-ı sâdık ahdârları dahi dest-i ta’zîm ve tekrîmde bulunan bâlin azâmet 

ayının üstündeki nişân-ı âli-yi madalyalarıyla berâber kral hazretlerine i’tâ eyledim. 

Kral hazretleri nişân-ı imtiyâzın mahfazasını bir koltuğuna ve madalyonunkini diğer 

koltuğu altına alarak ve nâme-i hümâyûn ile berât-ı âliyi elinde tutarak dedi ki: 

-Geçen sene Dersaâdete gelmiş olan Felemenk donanmâsı hakkında lütfen ibrâz 

buyurulan iltifât-ı cihânderecât-ı hazret-i padişâhîye bir ilâve-i celîle-i fâika olmak üzere 

bu kere dahi nişân-ı âli-yi imtiyâzın ihdâsından dolayı fevkâlâde memnun ve müteşekkir 

oldum. Ve zât-ı şevket-simât hazret-i pâdişâhi ile devlet-i â’liye-i Osmaniyelerinin 

sa’âdet hâli cidden hakîkaten ehass-ı âmâldir. Amirâl! “Size bir hürmet-i mahsûsa ol-

mak üzere ben de bahriye elbisesi giydim.”  

Kralın huzurundan çıkılarak yine hâriciye nâzırı vesâtatıyla Kraliçe hazretlerine 

takdîm olunduk. Müşârün-ileyhâ hazretleri ve şâhu’s-sadr-ı iftihârı olan nişân-ı 

müfahhirimiz ünvân-ı şefkât-i hâize olduğu hâlde kullarını kabul etti ve istifsâr-ı hâtır-ı 

me’âli müzâhir cenâb-ı veliyy-i nimet–i yümnîyle kesb-i şeref eyledi. Arası yarım saat 

geçtikten sonra nâm-ı nâme-i cenâb-ı şehinşâhiye olarak ihzâr edilmiş olan ta’âm salo-

nuna gidildi. 

 Kraliçe hazretleri Süleymân Paşa kullarını sağ tarafına ve kral hazretleri dahi 

saltanât-ı seniyyelerinin en âciz kölesi olan ‘abd-ı memlûklerini sol tarafına aldı. Esnâ-

yı ta’âmda kral hazretleri sinesini tezyîd eden nişân-ı me’âli şâna bakarak ve çehresinde 

âsâr-ı memnûniyet görünerek kullarına dedi ki: 
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Kral: - Kâtip Efendi bu nişân ne kadar dilnişîn ve ne kadar zarîf tersîm edilmiş 

kimin zamanında ve kimin ta’rîfi üzerine yapılmış? 

Köleleri: - Sör bu nişân benim veliyy-i ni’metim padişâhımız Sultan 

Abdülhamid Hân hazretleri tarafından ihdâs buyrulmuş ve bizzât karîha-i şâhânelerinde 

şeref-sudûr eden emir ve ta’rif üzerine tersîm ve tanzîm edilmiştir. 

Kral: - Doğrusu tâb-ı şahâne şayân-ı tebriktir. Ben şark âsârını ve şark ta-

bi’iyetini pek ziyâde severim fakat bu kere Amsterdam’da küşât olunan sergiye Türki-

ye’den emti’a-i nefise gelmemiş idi.  İki kere biri birini müteâkiben zuhûra gelen Sakız 

ve Çeşme zelzeleleri zât-ı şâhânelerini elbette müteessir etmiştir. 

Köleleri: - Evet Sör zât-ı şevket-simât mülûkâneleri sâhib-i mülk oldukları cihet-

le bu vâkı’a-yı te’essüfden pek ziyâde müte’essir olacakları tabîdir. Mahâll-i felâkete 

taraf-ı şahânelerinden me’mûr-ı mahsûsa sadrazamıyla felâketzedegâne lâzım gelen 

muâvenât ve teshilâtın icrâsını fermân buyurdular. İnşââta muktezi olan her türlü 

levâzımât dahi sürat-i fevkâlâde irsâl buyrularak mesâib tehvin edilmiştir 

Kral: - Bu misüllü felâketin def’i içün hiçbir çâre yoktur. Geçende Sumatra 

cezîresinin merkezi olan “Yataviye’de”  dahi bir volkan zuhûr ederek bizim devletçe 

dahi zâyiât ve haserât-ı külliyeyi mûcib oldu. İstanbul harîkleri Avrupaca pek 

meşhûrdur. Hâlâ İstanbul’da çok yangın zuhûr eder mi? 

Köleleri: - Hayır Sör. Çünkü gâyet muntazam ve mükemmel itfâiye alaylarımız 

mevcût olduğu gibi evler dahi kârgir olarak inşâ olunmakta bulunduğu cihetle evvelki 

kadar değildir. 

Kral: - Bu kere Amsterdam’da küşâd olunmuş olan sergide pek güzel yapılmış 

bir İstanbul panoraması var idi gördüm. Bundan evvel bir kere daha görmüş idim. Fakat 

bu kere gördüğümde İstanbul’u daha ma’mûr gördüm. 

Köleleri. – Evet, Sör panoromada manzûrunuz buyrulduğu üzere memleketimi-

zin her tarafı günden güne kesb-i ma’mûriyet etmekte bahusûs veliyy-i ni’metimin 

yevm-i culûsundan berü gerek pây-ı tahtça ve gerek vilâyât-ı şahânece fevkâlâde terakkî 

müşâhade olunmaktadır. Şurasını dahi zât-ı haşmetmeâbınıza arz ile kesb-i mefhâret 

ederim ki bu terakkî ve bu ma’murîyet bizzât veliyy-i ni’metin himamât-ı 

minvâliyelerinin eser-i âlisidir. 
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Kral: - Zât-ı şahânenin elbette güzel atları vardır. Hayvana ve ava merâkları var 

mıdır? Ben böyle şeylerle meşgûl olmaklığı pek severim. 

Köleleri: - Evet Sör, veliyy-i ni’metimin hem ata merakları vardır ve hem de zât-

ı şahâneleri pek güzel süvâridirler. Sayd ü şikâra dahi bazı kereler teşrif ederler. 

Kral: - Gece ve gündüz mesâlihle meşgûl olan hükümdârlar içün ata binmek ava 

gitmek lâzımdır. Çünkü kesret-i meşgûliyetle zihin durur hükümdârlık kolay değildir. 

Bunu herkes bilmez ancak hükümdâr olanlar bilir. 

Köleleri: - Evet, Sör hakk-ı âliniz vardır veliyy-i ni’metim efendim dahi gece 

gündüz mesâlih-i saltanatla meşgûldür hiçbir zaman hâlî kaldıkları yoktur. Sabahlara 

kadar hâb ve rahatlarını umûr-ı müslime-i hükûmet ve devlete fedâ ettikleri pek çoktur 

ve işte memleketimizin her husûsda görülen ma’mûriyet ve terakkisi dahi veliyy-i 

ni’metimin bizzat bu derecede çalışması sâyesindedir. 

Kral: - Zannederim ki memleketimizin havası size pek sovuk gelür çünkü İstan-

bul pek sıcaktır değil mi? 

Köleleri:- Sör İstanbul pek sıcâk değildir. Hatta bundan bir hafta evvel sovuklar 

başlamış gibi idi ve hem de Lahey şimâle daha yakın ise de gerek İstanbul ve gerek bu-

rası sâhilde ve bâhusus şimâl denizindeki sıcak akıntı hasebiyle havalarınca pek ciddi 

bir müşâbehet vardır.   

Kral: - Fakat burada kar yağar. 

Köleleri: - Sör ma’lûm-ı â’linizdir ki İstanbul kırk bir derece arzda vâkidir. 

Binâenaleyh hem yağmur ve hem kar yağarak fusûl-ı erba’a hükmünü bihakkın icrâ 

eder ve hem de ma’lûm-ı haşmetânenizdir İstanbul Boğazı iki def’a incimâd etmiştir. 

Bunun biri hicretin 121 senesinde ve diğeri dahi 1030 tarihindedir. Hatta şuaramızdan 

biri “Yol oldu Üsküdar’a bin otuzda Akdeniz dondu” demiştir. 

Kral hazretleri bu vâkı’â-i tarihiyeyi kendisine beyân etmiş olduğumdan dolayı 

memnûn olarak: 

Kral: - Siz Türk müsünüz yoksa Hristiyan mı? 

Köleleri: - Sör ben Müslümân’ım hem de Türk’üm. 

Kral: - Hem ananız hem de babanız Türk müdür? 
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Köleleri: - Sör bendeniz hâlis Türkoğlu Türk’üm. 

Kral: - Tahsiliniz Avrupa’nın hângi mektebindedir? 

Köleleri: -Sör tahsilim Avrupa’da değildir. İstanbul’un İslâm mekteplerindedir.  

Kral: - Acaba! 

Köleleri: - Sör ne içün ta’accüb buyurmuş olduğunuzu istifsâra müse’ade buyu-

rur musunuz? 

Kral: - Türk mekteplerinde Kur’an’dan başka bir şey ta’lim olunmaz zan eder-

dim de. 

Köleleri: - Sör Müslümânlık’ta yalan söylemek bir cinâyet olduğu gibi bâhusûs 

mukarrebât-ı sultân olanlar içün yalan söylemek iki kat cinayeti irtikâb etmek demektir.  

Kral: - Demek Kur’an’dan başka ulûm da tahsil olunur. 

Köleleri: - Evet Sör. Kur’an’dan başka ulûm ve fünûn da tahsil olunur. Bendeniz 

arz eylediğim vecihle tahsilimi İstanbul’da mekâtib-i İslâmiye’de ikmâl eyledim. Çünkü 

sâye-i veliyy-i ni’metle mekteblerimiz pek mükemmeldir. Hemân Avrupa mekteplerin-

den geri kalmaz. İstanbul’un fünûn-ı askeriye ve tıbbiyenin tahsiline mahsûsu munta-

zam askeri mektepleri olduğu gibi mekâtib-i husûsiye ve bâhusûs veliyy-i ni’metim 

tarafından te’sis buyrulmuş olan mekteb-i mülkiye ile ilm-i hukuk tahsiline mahsus bir 

de mekteb-i hukuk vardır. İşte senâverleri dahi tahsilimi mekâtib-i İslâmiyenin en kü-

çüklerinde başlayarak Mekteb-i Fünûn-ı Mülkiye’de ikmâl ettim. 

Kral: - Türkiye’nin ma’ârif hususunda pek ziyâde gerüde bulunduğunu işitirdim 

az bir zaman içinde bu derece terakki etmesi menbu’ı muazzamanızın efkâr-ı âliye sahi-

bi bir hükümdâr olduğunu isbat eder. 

Köleleri: - Evet Sör. Şurasını dahi zât-ı haşmetânenize arz ile kesb-i mefhâret 

ederim ki Türkiye’nin pek az bir zaman içinde düçâr olduğu müşkilât-ı azîme ile bera-

ber bugünkü hâl-ı terakkîsi bizzât ve münhâsıran veliyy-i ni’metim efendimiz hazretle-

rinin mesâi’-yi celîlerinin semeresidir. Sör padişâhımızı pek severiz. Çünkü sâyesinde 

millet mes’ûd oluyor. 

Kral: - Böyle bir hükümdâra nâiliyetten dolayı Türkiye şayân-ı tebriktir. 
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Bu sırada ta’âm-ı resmiye hitâm olarak salona gidildi ve kral ve kraliçe tarafın-

dan veda’ edildiği sırada çâkerlerine hitâben “Sultan Hamid-i sâni hazretlerinin hak-

kımda gösterdiği iltifâttan memnûn ve müteşekkîr olduğumu ve Açin mes’elesinde 

ittihâz buyurmuş oldukları mesleklerden dolayı dahi pek ziyâde minnettâr idüğümü zât-ı 

şahânelerine beyân etmenizi rica ederim.” diyerek resmi veda’ bilicrâ hâriciye nâzırı ve 

başmabeyinci ve teşrifât nâzırı ve diğer bir mabeyinci ile beraber istasyona inildi. Ve 

nâzır müşârün-ileyh ve başmabeyinci beraberimizde oldukları hâlde vagona râkiben 

Lahey’e muvâsalât olundu. Müşârün-ileyhimâ hotele kadar beraber gelerek oradan av-

det eylediler. Ertesi günü müşârün-ileyh başmabeyinci sûret-i mahsûsada hotele gelerek 

resmi ziyareti icrâ eyledi. Lahey’e muvâsalâtımızın altıncı gecesi Lahey’den hareket 

edeceğimiz cihetle hâriciye nezâretine gidilerek nâzır müşârün-ileyh ile veda’ olunarak 

nâzır müşârün-ileyh hotelden şimendifer istasyonuna kadar bizimle beraber gelerek 

kendisinin hayr-ı hâhât-ı saltanât-ı seniyyeden olmaklıkla müftehir olduğunu beyân ey-

ledi ve bunu müteâkiben şimendüfer dahi hareket eyledi. 

İstitrâd 

Manzûr-ı şevket-i nüşûr hazret-i şehinşâhiden buyurulan fotoğraftan dahi istidlâl 

buyurulacağı vechile Felemenk Kralı Üçüncü Guillium hazretleri altmış altı yaşında 

kaviyyü’l-bünye hadîdü’l-mizâc bir zât olup esnâ-yı mükâlemede gayet yüksek ses ile 

lakırdı ediyor müşârün-ileyh Felemenk milletince gayet sevgili olan ve üç yüz seneden 

beri Felemenk’de hükûmet sürmekte bulunan (Oranje Nassau) hânedânına mensûb 

müşârun-ileyh dahi otuz beş seneden beri sandalye-yi krâlide bulunmaktadır. 

Beş altı sene evvel vefât eden zevcesinden bir mahdûmu olup Felemenk devlet-i 

veliaht-ı varisiyse de pederi ile arası da bozuşuk olup buna sebeb dahi kendü validesinin 

vefâtına müteâkiben ol zaman 19-20 yaşlarında bulunan şimdiki kraliçe ile akd-i izdivâç 

eylemiş olması idüğüdür. Kral müşârün-ileyh gerek hükûmât-ı sâire taraflarından Fele-

menk devleti nezdinde resmen irsâl olunan süferâ-i resmiyeyi ve gerek me’mûrin-i 

mahsûsayı aylarca kabul etmediği ve esnâ-yı kabûlünde dahi aslâ muâmele-i samimiyet 

göstermediği hâlde taraf-ı bâhirü’ş-şeref saltanât-ı seniyyelerinden irsâl buyrulmuş olan 

me’mûrlara bizzat müşârün-ileyhin göstermiş olduğu hüsn-i kabûl ve muâmele ve zât-ı 

şevket-simât hazret-i padişâhîleri hakkında kullanmış olduğu lisân-ı tevazû ve 
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hulûskârisi Felemenk vükelâsını hayrette bıraktı. Çünkü böyle bir hâl müşârün-ileyh 

hazretlerinin garâbet-i ahvâline nazâran kendüsi içün fevkâlâde denilecek bir hâl imiş. 

Binâenaleyh bu ise kuvve-i kudsiye-i ma’neviye-i hazret-i hilâfetpenâhi ve 

te’sirât-ı azâmeti ayât-ı saltanât-ı seniyye-i cenâb-ı şehinşâhi eseri olduğu cihetle sâye-i 

saltanat-ı vâye-i cenâb-ı şehinşâhinin nâm-ı nâme-i devlet-i â’liyyeleri yâr ve ağyâr na-

zarında günden güne kesb-i i’tila ve şân etmekte olan veliyy-i ni’metim padişâh-ı 

muazzamamız efendimiz hazretlerini Cenâb-ı Allah ilâ nihâyetü’d-devarân taht-ı muallâ 

ve bahs-i saltanat-ı seniyyelerinde dâim buyurarak bir an ve dakika bu millete eksikliği-

ni göstermesün duasının tekrarına ibtidâr eyledim her hâlde ve kâtıyyet-i ahvâlde emr-i 

fermân veliyy-i ni’metim padişâhımız efendimiz hazretlerinindir.  

Fi     15       Saferü’l hayr   1301 

Fi      5        Kânunu Evvel    99 

Kulları 

Felemenk kıtası ve devleti hakkında bazı maruzat ve istitlâ‘at 

Nezd-i şevketûfer hazret-i tâcdârlarında müstağni-i arz ve ta’rîf olduğu ve harita-

i melfûfede dahi manzûr-ı dekâyık-ı nüşûr-ı hazret-i padişâhîleri buyurulduğu üzere 

Felemenk kıtası Avrupa’nın şimâl-i garbisinde ve elli dört derece arzında vaki’ olup 

şimâlen ve garben şimâl denizi ve şarken Prusya ve cenûben Belçika devletleriyle 

muhâttır.  

Ezmine-i mutekaddimede Felemenk kıtası bir takım bataklık ve cesîm 

ormanlıkdan ve gâyet derin körfez ve laklardan ibâret olarak çünkü arâzi-yi mezkûre 

sath-ı deryâdan on metre kadar alçak olduğu hasebiyle gerek denizin gerek enhârın 

cûşuş ve tuğyânı cihetle beher sene pek çok arazi sular altında kalarak cins-i beşerin 

iskân ve îvâsına ğayr-i müsâid bir hâlde olub yalnız hayvanât-ı vahşiye ve la-yuadd ve 

yuhsâ tuyûr-ı bahriyeden başka hiçbir şey görülmez idi.   

Felemenk kıtasında en evvel tavattûn eden akvâmı mârûz zikr bataklıkların en 

yüksek mahallerinde tepecikler imâl ederek oralarda ikâmet ederler ve sular çekildiği 

zaman mahall-i ikâmetlerinden aşağı inerek kum üzerinde kalmış olan balıkları ve martı 

yumurtalarını toplayarak geçinürler idi.  

Yakın vakitlere gelinceye kadar Felemenk kıtasını kâmilen sular basarak telefât 
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ve haserât-ı külliyeyi mûcib olup hatta mîlâdın bin yedi yüz yetmiş altı senesinde ve 

sekiz yüz sekiz ve sekiz yüz yiğirmi beş senelerinde denizin suları kıta-yı mezkûreye 

hücûm ederek bu üç tuğyân yalnız insan olarak beş yüz bin nüfusun sular altında kalma-

sına mûcib olmuştur.  

Bâlâda dahi arz ve beyân olunduğu üzre Felemenk kıtası sath-ı deryâdan on met-

re kadar alçak olup hatta denizden nazâr edilindiği hâlde yalnız kiliselerin çan kuleleri 

ve en yüksek binaların damları görülebiliyor. 

Binâenaleyh her gün ve her dakika gark ve telef tehlikesinde bulunan bu memle-

ketin muhâfazasına bir çâre bulunması ehemm-i umûrdan olduğu cihetle Felemenkliler 

kâffe sa’y ü gayretlerini evvel emirde bu noktaya sarf etmişlerdir. 

Şöyle ki kıt’a-yı mezkûrenin savâhilinin bazı cihetleri deniz dalgalarının nice bin 

senelerden berü biriktirmiş olduğu kumlardan hâsıl olan ve (dun) tabir edilen tabi’î du-

var ile muhât olup fakat bunların bulundukları cihetle dahi (dik) denilen gâyet kalın ve 

muhkem rıhtımlar inşâsıyla denizin hücûmuna mümâniâ’t olunmuştur. (Umunro) nâm 

müellifin kavlince bu rıhtımların inşâsına sarf olunan mebâlığ rıhtımların cesâmet ve 

sıkleti nisbetinde bakır akçenin kıymetine müsâvidir.  

Felemenk kıt’asının rûhu demek olan iş bu rıhtım ve duvarların muhâfazası içün 

dâhiliye nezâretine merbût birçok mühendisler müstahdem olub gerek bu mühendislerin 

maaşlarının gerek zikr olunan duvarların masârifâtının tesviyesi içün lâzım gelen 

mebâliğ-i külliyenin bir mikdârı devlet tarafından ve üst tarafı tekâlüf-i sâireden mâa’da 

vilâyâttan ve emlâkın vüs’ati ve denize olan kurbiyyet ve ba’diyyeti nisbetinde sâhib-i 

emlâktan tahsil olunur. 

 Felemenk kıtasının şekil ve hey’eti hemân gayr-i sabit gibidir. Çünkü arz ve 

beyân olunan duvar ve rıhtımların birinin yıkılıvermesi bir şehrin külliyen bahr-i muhît-

i şimâlînin suları altında kalmasını mûcib olacağı gibi gâyet vâsi’ ve âdeta şehir kadar 

bir bataklığın dahi suları kurulayarak bir çayırlık ve tarlalık haline irca’ olunmaktadır.  

Bâlâda arz ve beyân olunduğu üzre deniz suları Felemenk kıtasını istila edili-

vermesi pek kolay olduğu içün Felemenkliler bundan dahi istifâde etmişlerdir. Şöyle ki 

düşmanları İspanyalılar ve Fransızlar Felemenk kıt’asını istila ettikleri zaman ahâli de-

niz üzerine duvar ve rıhtımları hedm ederek düşmanlarını sular içinde bırakmışlardır. 
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Felemenk sevâhilinde her gün med ve cezir dahi vaki’ olup hava pek şiddetli ol-

duğu zaman bazı kereler denizin dalgaları şehrin içine kadar girmekte ve hemen Tuna 

nehri büyüklüğünde üç dört nehrin suları dahi dâhil-i memlekete yayılarak denizin 

cûşuşuna daha ziyâde irâs-ı hasâr etmekte olub binâenaleyh bunların def-i mazarrâtı 

zımnında binlerce kanallar hazır olunmuştur.  

Melfûz Lahey ve Amsterdam şehirlerinin plânlarında dahi müstebâd olacağı üzre 

her binanın ve her tarlanın etrafı kanallar ile muhat olup sular bu kanallarının içine alın-

dığı gibi bir taraftan dahi birçok yel değirmeni vâsıtasıyla kanallarda bulunan sular tah-

rik ve icrâ ettiriliyor. 

 Felemenk devletinin en meşhur şehirleri olan Amsterdam ve Lahey ve 

Roterdam gibi şehirleri yarım arşın mikdarı kazıldığı gibi su çıkar binâenaleyh oralarda 

ebniye-i vesâire inşâsına ibtidâr olunmazdan evvel arsaya birçok kazıklar rekz olunarak 

toprak kavileşdirildikten sonra inşâata başlanılır.  Hatta Amsterdam şehrindeki kadîm 

saray-ı kraliyyetin inşâsı zımnında arsasına on üç bin altı yüz elli dokuz sert direği rekz 

edilmiştir. 

Kıta-i mezkûrenin hemân hiç bir cihetinde dağ mevcud olmayub her tarafı düz 

bir ovadır. Her tarafı su ile muhât olan bir memlekette ğayet rutûbetli olması dahi tabi’î 

dir ki cihetle Felemenk kıtası ıslak denilecek derecede rutûbetli ve nemlidir. 

Binâenaleyh bir kaç vilâyetten mâ’ada sâir mahallerde buğday ve hubûbat zer’ 

edilmez. Ancak şu kadar ki bu rutubet sayesinde gâyet büyük ve muntazam çayırlar 

mevcûd olub bu çayırlarda binlerce inek ve koyun ra'y olunarak ahâli bunlardan pek 

ziyâde istifade etmektedir. 

Şimâl tarafı ahâlisi dahi ikişer direkli büyük gemiler ile bahr-i şimâlînin açıkla-

rında balık saydıyla meşgûldürler. İşte bu sâyededir ki Felemenk devleti donanması 

içün kemâl-i suhûletle muallem gemici nefarâtı tedârik idilebiliyor. 

Ticaret husûsunda dahi bunlar kadimden berü pek meşhûr olup hatta bu sâyede 

gerek Amerika’da ve gerek bahr-i muhît-i Hindî tarafında pek çok ve gâyet zengin cezi-

relere mâlik olmuştur. 

Felemenk devletinin kuvve-i berriyye ve bahriyyesi  

Devlet-i müşârün-ileyhânın Lüksemburg eyâleti mümtâzası dahi dâhil olduğu 
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hâlde yalnız Avrupa’da beş bin dört yüz kilometre terb’i arâzisi olup üç milyon dokuz 

yüz bin ahâlisi vardır. 

Bunlardan iki milyonu Protestan ve bir milyondan mütecâvizi Katolik diğerler 

dahi Yahûdi’dir. Vakt-i hâzırda kırk üç bin piyâde, dört bin süvâri, on altı bin topçu 

askeri mevcûd olup hizmet-i askeriye dahi beş senedir. Ancak on dokuz yaşından elli 

yaşına kadar olan ahâlinin kâffesi dahi vakt-i seferde vazife-i askeriye ile mükelleftir. 

Kuvve-i bahriyesi dahi yüz üç vapur on dokuz yelken gemisi olup bunların için-

de dokuz yüz yetmiş dört kıt’a top ve on bir bin beş yüz nefer vardır. 

Felemenk devletinin Avrupa’daki arazisinden mâ’ada Asya’nın şark-ı 

cenûbisinde vâki’ bahr-i muhît-i kebir ile muhât olan Malezi adalarının ekserisi dahi 

taht-ı tasarrûfundadır.  

Cezâyir-i mezkûre (Sünd), (Filipin), (Cezâyir-i mülük) ve (Borneo)  ve 

(Sumatra) sâire gibi gâyet cesîm adalardır. Bunlar gerek mahsulâtça ve gerek 

mâdeniyatça fevkâlâde mahsûldâr ve zengindir. 

Altun, gümüş, demir, bakır ve mâden kömürü ve sâir mâdeniyât pek çok olup 

elmasın büyüğü Borneo adasında çıkar. Cezâyir-i mezkûrede yirmi üç milyon kadar 

nüfûs mevcûd olup bundan on altı milyon kadarı Müslümân ve küsûru dahi Çinli ve 

sâireden ibarettir.  

Şurası dahi şâyân-ı arzdır ki ekseriyât-ı ahâliyi ehl-i İslâm teşkil ettiği gibi en 

zengini ve en mûteberleri yine ehl-i İslâm olduğu cihetle Felemenk devleti her husûsda 

makâm-ı muallâ-yı hazreti hilafetpenâhinin ve saltanât-ı seniye-i ebedet-i Osmaniye’nin 

rızâ-yı meyâmi-i irtifâsı üzere harekete mecbûr olup ancak bu mecbûriyeti elinden gel-

diği kadar ketm ve ihfâya Felemenk devleti çalışmakta ise de gerek kralın ve gerek vü-

kelâsının irdâ’ ve hareketi hep bu mecburiyet-i mâneviyeyi zâhire çıkarmakta idi.  

Ahlâk nokta-i nazarında Felemenkliler, İngiliz ahlâkıyla muhallak olub bunlar 

dahi tıpkı İngilizler gibi menâfi-i gayr-ı meşruâ-yı zânîyeleri içün her türlü 

insâniyetsizliği icrâya müstaid haşîn ve hodbîn bir millet olup hatta Cava ve sâire kıtası 

ahâlisi hakkında her türlü insâniyetsizliği min-gayr-i resm icrâ ettikleri gibi Felemenk 

kıtası ahâlisinin tâbî oldukları kavânînden başka olarak hukuk-ı medeniyeden ıskat et-

mek içün müstemlekât ahâlisine mahsus olmak üzere resmen dahi bir kanun yapmışlar 
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ve İngilizlerin, Hindistan ahâlisi hakkında icrâ eylemiş oldukları haksızlığı Felemenkli-

ler bu husûsta dahi taklit etmişlerdir.  

Cezayir-i bahr-i muhît-i Hindî’nin kısmı a'zâmı ve en mühimlerini İngilizler ile 

taksim husûsunda uzlaşmış oldukları cihetle rûy-i zeminde bulunan kâffe-i ehli İslâm’ın 

ma'nen tâbî oldukları makâm-ı azâmet-i ittisâm-ı hilâfet-i kübrâdan başka hiç bir taraf-

tan çekinmemektedirler. 

Hemân Cenâb-ı Hudâ-yı Azze ve Celle Zât-ı kudsiyyet-i âyât-ı hazreti 

hilafetpenâhilerini Habîb-i ekrem-i nebi-yi muhteremi hürmeten makâm-ı mukaddesi 

hilafet-i kübrâda kemâl-i şân ve âfiyetle dâim buyurup şân-ı muallâ, şân-ı saltanât-ı 

seniyye-i İslâmiye’yi zât-ı akdes-i hümâyûnu cenâb-ı şehinşâhiler ile günden güne a'lâ 

ve bir hâhân saltanat-ı seniyye-i Osmaniye’yi kahr ve ifnâ eylemesün. 

Âmin. 

Fi 15 Saferü’l Hayr Sene 1301 

Fi 5 Kânunu Evvel Sene 99 

Kulları 

Ali Cevâd 

 Cevâd Beyin Felemenk Seyahatnamesi (1299 – 1301) senesinde Felemenk kral ve 

kraliçesi ve Lahey ve Amsterdam ve Roterdam şehirleri fotoğraf resimleriyle mezkûr 

şehirlerin plânları ve Felemenk haritası ve caddenin merkezi eski Batavia ve yeni 

Batavia şehirleriyle ahâlisini ve câmi’lerini ve Açin’i zabt eden kumandanları ve bazı 

ahâliye-i vahşiye ile eslihâlarını ira’e eden basma resimler merbûtu’l-yevm fotoğraf ve 

basmalar. 

3.2. Almanya Seyahatnamesi 

 
3.2.1. Almanya Seyahatnamesi’nin Özellikleri 

 

Eser İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler KütüpHânesi, yer numarası 91(43), 

NEKTY05096 barkod numaralı, IUNEK yazma eserler birimine kayıtlıdır. 
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Seyahatnamenin yazı kısmı 10 varaktır. Eserin 9 sayfasında 18 resim vardır. 

Kral, ailesi, çocukları ve bazı devlet büyüklerinin fotoğrafları vardır.  

Eserin boyutları ise 375X302 mm.’dir. 

Eserin yazıldığı hattın cinsi: Rika. Sayfadaki satır sayısı: 17, cildin cinsi: Bej 

rengi meşin, minelidir. 

3.2.2. Almanya Seyahatnamesi’nin Transkribe Metni 

Şeref-sâdır olan irâde-i seniyye-i cenâb-ı hilâfetpenâhileri mantûk-ı âlisi 

vechiyle yâverân-ı kirâm-ı cenâb-ı şehriyârilerinden teftîş-i askeri komisyon âlisi 

a’zâsından Muşir Ali Nizâmi Paşa kullarıyla Alman ümerâ-yı askeriyesinden olup hiz-

met-i müstevcibü’l-mefhâret-ı saltanât-ı seniyede ferîklik rütbesiyle erkân-ı harbiye-i 

umûmiye riyâset-i seniyyesinde bulunan Fonder Golts Paşa refâkatıyla Almanya İmpa-

ratoru Wilhelm hazretlerinin yevm-i velâdetinin doksanıncı senesini tebrik hatminde ol 

babda şeref-tastîr buyurulan nâme-i hümâyun-ı mülûkânelerini ve Almanya veliahdının 

zevcesi olup İngiltere kraliçesinin kerîmesi olan Viktorya hazretlerine ihsân buyurulmuş 

olan nişân-ı âliye-i şefkâti mütehamiyen fi 16 Cemâdiyi Ahire 304 ve 28 Şubat 302 

târihinde Avusturya Lloyd kumpanyâsının (Marya) nâm vapuruna râkiben Varna 

tarîkıyla Berlin’e tevcihe rûy-ı azimet olundu.  

O gece sis hasebiyle yukarıdan aşağıya gelen vapurların müsâdemesinden 

ihtirâza bervech-i mûtad takîb edilmesi lâzım gelen hattı kaptan terk eyleyerek diğer bir 

hat üzerinden gitmiş ve vâkı’a kaptanın iş bu hareketi fırtınadan ziyâde tehlikeli bahri-

yece derkâr olan müsâdemeden ihtirâz maksadına mebnî bulunmuş ise de vapurun İs-

tanbul’dan hareketinin ertesi günü ala’ş-şafak Varna’ya girmesi lâzım gelirken ancak sis 

muttasıl ve mütemâdi devam eylemekte olduğu cihetle karanın görünmesi mümkün ol-

madığı gibi Varna sevâhilinin her tarafı birdenbire sığlaştığından karaya oturmak 

havfıyla seçilmesi mümteniâttan olan kıyılara doğru sokulması mümkün olmadı. 

Varna’ya vâsıl olmak zamanında altı saat kadar murûr eylemiş olduğu hâlde va-

pur hâlâ gâh ilerü gâh gerü hareket eder ve dumanın sıyrılmasına intizâren deniz üstün-

de çalkunur durur idi. 
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Karanın keşfi içün vapurdan bir sandal indirildi hiçbir şey keşif itmeksizin avdet 

eyledi gerek sandaldan ve gerek gemi tarafından icrâ olunan iskandilden vapurun altı 

kulaç derinlikte bulunduğu anlaşıldı. Bu esnâda gâyet hafif bir rüzgâr esmesiyle uzaktan 

dağ tepeleri görünmeye başladığı sırada kaptan Varna’nın önünde bulunduğumuzu 

beyânla fakat duman arasından sahile doğru hareket çünkü taşlık olduğu cihetle kaza 

zuhûruna bâd’i olabileceğinden ve bundan evvel Lloyd’un iki kıta vapuru telef olmuş 

idüğünden vapur bulunduğu mahalle demirlendi.  

Bu esnâda Ali Nizâmi Paşa kulları bu görünen dağlar Varna dağları olmayıp 

Balçık sahili olduğu ve binâenaleyh Varna’yı iki saat kadar geçmiş olduğumuzu ifade 

eylemiş ise de kaptan re'yinde ısrar eyledi. 

Şiddetlice esmeye başlayan rüzgâr yavaş yavaş dumanı külliyen mahv ve izâle 

eylemesini müteâkip tam Balçık önünde bulunduğumuz kaptan ve sâir yolcular tarafın-

dan re'yül-ayn müşâhede olunmasıyla kaptanın: “İşte şimdi nerede bulunduğumuzu an-

ladım.” demesi herkesçe mûcib-i hânde olmuştur. 

Vakt-i mu'tâddan on saat sonra Varna’dan postayı hâlâ beklemekte olan trenle 

gece saat sekizde Rusçuk’a muvâsalât ve çünkü bu esnâda Bulgaristan’da idâre-i örfiye 

i’lân edilmiş olduğundan meylen Tuna’nın mürûriyete mümâni’at olduğu cihetle dört 

saat sonra ale’s- seher bir köye varılır. Tren-i ekspresle salı günü Viyana’ya muvâsalât 

olundu.  

Ve iki gün, iki gece mütemâdiyen devam eden şimendüferin hareketinden Ali 

Nizâmi Paşa kullarının hasbü’ssîn hakikaten pek muzdarîb olmasına mebnî o gece 

hotelde beytûtedle ertesi gün Viyana’dan hareket ve perşenbe gün akşamüstü saat-i ala-

turka onda Berlin’e muvâsalât olundu. 

İmparator hazretlerini tebrîk-i velâdeti içün Berlin’e gelmiş olan veliahdlar ve 

prensler ve hey'et-i mahsûsalar içün ayru ayru dâireler tedârik edilmiş olduğu gibi bizim 

için dahi Hotel Santral’de taraf-ı hükûmetden ihzâr edilmiş olan dâire-yi mahsûsaya 

inilmesini müteâkib sûret-i dâimede bulunmak üzere hizmetimize saraydan hademe ve 

bir de araba tayin olundu. 

Prens Bismark’ın mahdûmu olup hâriciye nezâretinde bulunan Kont dö 

Bismark’a kâ’ideten vizite verilerek nâme-yi hümâyun-ı azamet-i makrûn hazret-i 

şehin-şâhinin Fransızca tercümesinin bir sûreti nâzır müşârün-ileyhe tevdi olunmuş ve 
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kendüsüyle vâkı’a olan şu mülâkât-ı resmiyede müşârun-ileyh tarafından hakîkaten 

fevkâlâde âsâr-ı muâmelât-ı nezâket ve ta'zîm müşâhade olunmuştur. 

İmparator hazretlerinin yevm-i velâdeti mart-ı rûmîmin onuncu ve alafranga 

martın yirmi ikinci pazartesine musâdif olup ancak yevm-i mezkûrdan bir kaç gün evvel 

Avusturya veliahdı Arşidük Rudolf ile hânedân-ı imparatoriden pek çok prens ve pren-

ses Berlin’e gelmiş idi. 

Bizim muvâsalatımızın gecesi imparatorun zâtına mahsûs olan küçük sarayda 

Avusturya veliahdı müşârün-ileyh Rudolf’un nâmına ve hânedân-ı imparatoriye mahsûs 

olarak bir konser tertip edilmiş idi. 

O akşam Berlin’e gelmiş olduğumuz mesmu-ı imparatori olması üzerine işbu 

konsere davet olunarak küçük üniformaları lâbis olduğumuz hâlde saraya azîmet olun-

du. Oldukça vâsi’ ve müzeyyen bir salon yalnız hânedân-ı imparatoriden olarak altmışı 

mütecâviz prens ve prenseslerle mâlâmâl idi. Bir çarbey mürûrunda koltuklarına büyük 

kerimesiyle diğer bir prenses girmiş olduğu hâlde imparatoriçe hazretleri salona dâhil 

oldu ve ihzâr edilmiş olan bir koltuk-ı sandalyeye ikâ’d edildi. 

Müşârün-ileyhânın sinni yetmişi mütecâviz olup cismen dahi fevkâlâde zayıf ve 

nahîf olduğu cihetle kendü kendüsine yürümekten ve ayakta durmaktan âciz olup hatta 

oturduğu sandalyenin iki tarafına yastıklar vaz’ olunduğu hâlde bile pek ziyâde ızdırâb 

içinde bulunduğu görülmekte ve a'sâbına dahi hasbü’l-za’f-ı vehn sâri olduğu cihetle 

başı ve elleri muttasıl ve mütemâdi titremekte olduğu hâlde izhâr-ı metânetle min-gayr-i 

resm bazılarıyla görüşdüğü sırada Ali Nizâmi Paşa ile ‘abd-ı memlûkleri dahi sandalye-

nin önüne kadar giderek takdîm olunduğumuzda yavaş ve titrek bir sesle Ali Nizâmi 

Paşa’ya hitaben: “Gâliba sizi mukkaddimân dahi görmüş olmalıyım. Zât-ı şâhâneleri 

nasıldır?” demesi üzerine müşârün-ileyh kulları dahi hamdolsun iyüdürler zât-ı 

haşmetânenizin sıhhat ve âfiyetine dua ederler demesini müteâkip kulunuz dahi takdîm 

olundum. “Zât-ı muaâllâ sıfât-ı pâdişâhinin kâtibiyle görüştüğüme pek ziyâde memnûn 

oldum.” demesi üzerine ibrâz-ı asâr-ı teşekkür ve ihtirâmkâri eyleyerek geri çekildik.  

Bu esnâda salonda bulunan hâzirun yekdigeriyle lâubâliyâne musâhabet eyle-

mekte oldukları sırada salonun yanında bulunan odadan impârator hazretleri Avusturya 

mirâlay elbisesini lâbis olduğu hâlde salona dâhil oldu. Fakat hekimlerin tavsiyesi üze-

rine o gece hiçbir kimse sûret-i mahsûsada kendüsüne takdîm olunmadı. 
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Müşârün-ileyh hazretleri sinn-i şeyhûhetinin derece-i kemâline vâsıl olmuş 

idüğü ve hele kuvve-i bâsırâsı pek ziyâde kesb-i zaâf eylemiş bulunduğu cihetle ayakta 

gezindiği zaman önüne tesâdüf edenlerden tanıyabildiklerinden bazılarıyla yalnız 

musâfaha ederek salonda pek cüz-î bir müddet ârâmdan sonra çekilmesini müteâkib 

hâzirûn dahi avdet eyledikleri sırada veliaht Prens Frederik Gilyum ile prenses önümüz-

den mürûr eyledikleri zaman müşârün-ileyh Frederik, Nizâmi Paşa ve Golts Paşa ve 

‘abd-ı memlûkleriyle musâfaha eylemiş ve hâzirûn dahi avdet etmişlerdir. 

Ertesi gün hasbü’t-teşrifât bazı ekâbir-i me’mûrîne vizite verilmesi lâzım geldiği 

cihetle evvel emirde Prens Bismark’a ve harbiye nâzırına gidilmiş ise de müşârün-

ileyhima millet meclisine gitmiş oldukları cihetle kartvizit bırakılarak erkân-ı harbiye 

reisi Mareşal Moltke nezdine gidilmiştir. 

   Müşârün-ileyh Moltke dahi imparator hazretleri gibi bir asırlık bir adam olup 

oturduğu oda ve elbisesi kâmilen tezniyât ve âlâyişden müberrâ olarak önündeki adî 

tahtadan ma’mûl bir masanın üstünde birkaç kâğıt parçasıyla tenekeden ma’mûl bir en-

fiye kutusundan başka hiçbir şey görülmez idi. Ancak bu odanın sâdeliği askerlik 

târihinin her sahifesinde nâmı yâd edilecek Moltke’nin vücûd-ı tezyine kâfi idi.  

Oradan çıkılarak erkân-ı harbiye reis-i sânisine vizite edilmiş ve daha bazı icâb-ı 

mahallere yalnız kartvizit irsâliyle iktifâ olunmuştur. 

 Ertesi gün Prens Bismark tarafından vuku’u bulan da’vet üzerine azimetli Ali 

Nizâmi Paşa kullarının zât-ı muallâ sıfât-ı hazret-i hilâfetpenâhilerinden ahz-ı telakki 

eylemiş olduğu evâmir ve ta’limâta tevfikân idâre-i kelâm eylemesi üzerine müşârün 

ileyh Bismark taraf-ı eşref-i mülûkânelerinden şâyân buyurulan tevcihât-ı seniyyeye 

fevkâlâde müteşekkir eylemiş ve vâkı’a Avrupa’nın bugünkü hâli hakikaten mûcîb-i 

endişe olacak derecede müşevveş ise de mesâil-i hâzırânın sulh ve mesâlemetle tesviye 

olanmasına sa’y ve gayret edildiğini beyân etmiş olduğu müşârün-ileyh Ali Nizâmi Paşa 

kulları kölenize ifâde ve beyân eylemiştir. 

Kendülerine vizite vermiş veyâhut kart irsâl eylemiş olduğumuz zevât kâffeten 

kart vizitlerinin irsâliyle mukâbeleten icrâ-yı merâsim-i teşrifâniye etmişlerdir. 

Malûm-ı hakâyık-ı melzûm hazret-i veliyy-i ni’metleri buyurulduğu üzere Berlin 

dâhilinde bulunan karakollardaki asker her gün tebdîl olunup karakolda ikâme edilecek 

askerden bir miktârının evvel emirde Berlin’in vasatında ve karakolların yolu üstünde 
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bulunan sarây-ı imparatorînin önünden geçmesi kâide-i müttehize icâbâtından olduğu 

gibi her pazar sarayın önünde ahâli ictima’ ederek imparatorun pencereden arz-ı dîdâr 

eylemesine intizâr olunur.  

Pazar günü husûsi olarak bir arabaya râkiben sarayın önündeki meydanın bir ci-

hetine durduk bir bölük asker geçti. İmparatoru görmeye gelmiş olan binlerce halk “Ya-

şasın imparatorumuz” sadâsını ayyuka çıkarmakta oldukları esnâda müşârün-ileyh im-

parator apoletlerini takmış olduğu hâlde fakat ızdırâb ve za’fı pek ziyâde bulunduğu 

cihetle pencerenin arkasından göründü alkış sadâsı kemâl-i şatâretle tanîn-endâz olmak-

ta ve müşârün-ileyh dahi camın arkasında oturduğu yerde ahâliyi selâmlamakta idi. 

Ahâli hepsi bir ağızdan Alman marşını terennüm eylemeye âgâz eylediler. İmpa-

rator bir kere daha selâmladı. İmparator göründükçe herkesin çehresinde beşâşet 

müşâhede olunuyor idi. 

Berlin’e muvâsalâtımızın akşamı vâki’ olan mülâkât-ı resmi olmayup husûsi 

idüğü cihetle hey’eti mahsûsaların hâmil oldukları nâmelerin tevdî’i resminin icrâsı içün 

ta’yîn olunan martın yirmi yedinci günü mahâl-i ikâmetimize irsâl olunan saltanat ara-

basına râkiben saray-ı imparatoriye muvâsalât olundu. 

Evvel emirde sarayın orta katında kraliçe hazretlerine resmen takdîm olunarak 

müşârün-ileyhâ mukaddimen kendüsüne tarâf-ı zîşeref hazret-i şehinşâhiden ihdâ ve 

irsâl buyurulmuş olan fotoğraftan dolayı beyân-ı teşekkür ve memnûniyet eyledi 

müşârün-ileyhânın nezdinden çıkılarak alt katta bir salon dâhilinde imparatorun 

vürûduna intizâr edildi. 

Müşârün-ileyh salonun üst başında bulunan odadan çıkarak bize doğru geldi. Ve 

önümüzde kâimen durdu. Ali Nizâmi Paşa kulları nutk-ı ânîye Fransızca olarak irâd 

eyledi: Doksanıncı sene-yi velâdet-i haşmetânelerin tebrikini mutazammın olan nâme-yi 

hümâyûn-ı mülûkânelerinin zât-ı imparatorilerine tevdîine ve tezâyüd-i ömür ve ikbâl-ı 

haşmetâneleri hakkındaki tahiyyât-ı hâlisenin şifâhen iblâğ ve beyânına metbû-yi muaz-

zam ve müfehhimim zât-ı şevket-semât hazret-i padişâhî tarafından me’mûr edilmiş 

olduğumun beyâniyle kesb-i mefhâret ederim.“Böyle bir me’mûrîyet müstevcibü’l-

mefhârete ta’yin ve intihâbımdan beyân-ı fahr ile yüzüncü sene-i velâdet-i imparatorları 

içün dahi metbû-ı muazzam ve müfehhimimin tebrikâtının zât-ı haşmet-semâtlarına 

iblâğıyla kesb-i mübâhât eylemekliği Cenâb-ı Rabb-ü’l Âleminden rica ederim.” 



68 
 

İş bu nutku müteâkib müşârün-ileyh imparator demiştir ki: “Bu yaşta 

hükümdârân-ı rûy-i zemin tarafından görmüş olduğum muâmelât zâtımca dahi mûcîb-i 

mefahharet ve şükrandır.” Zât-ı muallâ-yı sıfât-ı cenâb-ı padişâhinin hakkımda göster-

dikleri asâr-ı muhâdenet ve dostça beyân-ı teşekkür ve ihtirâm eylerim. 

Ali Nizâmi Paşa kulları taraf-ı müstecemî’ş-şeref saltanât-ı seniyyelerinden Al-

manya ordularına i’zâm kılınmış olan zabitân-ı Osmaniye hakkındaki hüsnü kabûlden 

dolayı taraf-ı zîşeref-i mülûkânelerinden imparatora beyân-ı teşekkür ve mahzûzat 

eylemisi üzerine müşârün-ileyh imparator zabitân-ı mûma-ileyhimden ve alâ’l-husûs 

topçu zâbitlerinden pek ziyâde beyân-ı memnûniyet eyleyerek çünkü o gün mülâkât 

eylemiş olduğu zevâtın adedi yüzü mütecâviz olarak müşârün-ileyh pek ziyâde 

dermânsız kalmış olduğundan yine görüşürüz diyerek odasına avdet eyledi. 

Müşârün-ileyh martın yirmi ikinci günü ahâlinin resmi kabulünü icrâya müheyyâ 

bulunarak evvel emirde asker-i zaptiyesi reisi olup seryâverlik hizmetinde bulunan 

ceneral ile tabîbinin huzuruna girmelerine müsâde etmişlerdir. 

Ba’dehü takdîm edilmiş olan hedâyânın mevzû’u olduğu salona azîmet eylemiş-

tir. Mezkûr salonda bulunan hedâyânın içinde en ziyâde nazar-ı dikkati celb eden şey 

imparatoriçe tarafından ihdâ edilmiş olan kadîm ve gâyet musanna’ bir (vazo) idi. 

Saat onda en evvel imparatoriçe hazretleri zevcesini tebrik eylemiştir. İmparator 

hazretleri hâssa alayının birinci bölüğü üniformasını lâbis idi. Arası pek çok murûr et-

meksizin Berlin’de bulunan her sınıf ve kısım dârulfünûn talebesi iki yüzü mütecâviz 

açık arabalarla kurûn-ı vusta elbiselerini lâbis oldukları ve ellerinde kendülerine mahsûs 

bayraklar bulunduğu hâlde her sınıf talebenin önünde bulunan bir bando-yı mûsika milli 

marşı çalarak sarayın önünden geçmeye başlamışlardır. Bu resm-i geçid yarım saatten 

ziyâde devam eyledi.  

Birinci araba sarayın önüne geldiği zaman imparator dahi pencerenin önüne 

gelmişti. Sarayın önünde tecemmu’ eylemiş olan kadın erkek ellerindeki mendilleri sal-

lamaya ve hepsi bir ağızdan imparatora mahsûs şarkıyı terennüme başlamışlardır.  

İmparator hazretleri her alkışta ahâliyi selâmlayarak en son arabaya kadar pence-

rede durdu. İşbu resmden sonra saraydan tertîb edilmiş olan arabalara râkip oldukları 

hâlde evvelâ kral ve kraliçeler ve ba’dehü veliahtlarla prensesler ve a’lâ merâtibihim 

süferâ-i mahsûsa saraya azîmet eyledikleri gibi hey’et-i mahsûsa-i saltanât-ı seniyyeleri 



69 
 

içün dahi irsâl edilmiş olan mustantan arabaya râkiben sarây-ı imparatoriyeye gidildi. 

Diğer taraftan dahi dâire-i belediyeler vâsıtasıyla ahâlinin en yüksek tabakalarından ve 

her sınıftan tertîb edilmiş olan bin beş yüz kişilik bir hey’et-i mahsûsa imparatorun sıh-

hat ve âfiyetini mutazammın icrâ-yı âyîn içün alay ile kiliseye azîmet etmekte idi. 

Yevm-i mezkûrun akşamısı neşir edilmiş olan evrâk-ı matbûada imparatorun 

tebrik-i velâdeti içün ahâlinin beyânâtıyla izâhât-ı âtiye okunmuştur: 

İmparator Wilhelm azm ve niyeti gibi kav’i olan tâli’inin yardımıyla numûne 

nümâ-yı ahlâk olan ma’dulât-ı umûrdaki neşişât-ı netice-pezir olarak kesb-i iştihâr eyle-

di. Alman milletinin esâs-ı kavvâm-ı istikbâli bu ihtiyârın uluvv-ı himmetiyle meydana 

geldi.  

Dünyâda tarihçiler bâkî kaldıkça ve Alman milleti dahi mevcut bulundukça ne 

onun nâmı unutulur ne de minneti altından bir Alman kurtulur. Ancak işin doğrusunu 

söylemek lâzım gelirse kaviyyü’l azîm imparator Wilhelm ve sâhib-i tedbir Bismark ve 

cengâvâr-i meşhûr Moltke’nin muhabbeti her bir sâdık Alman’ın kalbinde ekânim-i 

selâse gibi yer tutmalıdır.  

Vatanını seven evvalâ hükümdârını sever ve her vakit onu tebcîl ve taz’îm eyler. 

Alman milleti metbû’ularına izhâr-ı şükür ve sadâkat içün dâima muntazır oldukları 

fırsatı buldukça onu kendüleri içün bayram bilirler. Çünkü metbû’ularının şu ihtiyârlık 

zamanı vücûdu gibi nevâdir rûzgârdandır.  

Hükümdâranın şeyhisi olan imparator Wilhelm bu gün doksan yaşını ikmâl 

eyliyor. Sinnine hürmeten dünyânın her tarafından krallar, prensler ve hey’et-i 

mahsûsalar kendüsünü tebrik içün geldiler. 

Müşârün-ileyh ziyâdesiyle yorulmamak içün dârü’l fünûn ve mekâtib-i âliye ta-

lebesinden mâ’ada kâffeten cemiyetlerin tertibâtı Bismark tarafından men’ edilmiştir.  

Misâfirin adedi dört yüze yakın derecede olduğundan bunların resm-i 

mülâkâtlarının ikmâli saatlerce vakti muhtaç olduğundan misâfir resm-i kabullerinin 

icrâsı bir gün evvel icrâ olunmuştu. 

Akşam oldukta talebe tarafından ihzâr edilmiş olan şenlik zuhûr eyledi. Berlin 

dârülfünûnuyla mekâtib-i âliye talebesi üç bini mütecâviz tahmin olunmakta idi. Mûma- 

ileyhim saray-ı imparator karşısındaki dârülfünûn arkasındaki mahâlde tecemmû’ eyle-
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yerek içlerinden reîs-i fırka olanlar birer çeşit talebe elbisesini ve bazıları dahi eski Al-

man esvâblarını iktisâ eyledikleri gibi birazı piyâde ve birazı süvâri olarak talebe kılıçla-

rını çekmiş oldukları hâlde sınıf tertibi üzere her iki taraflarına dizilen ve ellerinde 

meşâleleri bulunan diğer sıra talebesinin ortalarında on bando-yı mûsîka bulunduğu 

hâlde gece alaturka bir buçukta sarây-ı imparatoriye müteveccihen yola düzüldüler. 

Mezkûr heyet imparatorun caddeye nâzır odasına yaklaşdıkta talebeden biri 

ilerleyüp “İmparatorumuzun yevm-i velâdetini tebrik ve imparator ve hükûmete olan 

sadâkatimizi tecdîd içün bu gün bütün Almanya talebesi burada içtimâ’ eylemiştir. 

Yaşasun imparator!”  nidâsını üç defa tekrar ve huzzâr dahi cümleten hem avâz oldu. 

Bu sırada pencerenin arkasında duran imparator ve imparatoriçe bir eliyle göz-

yaşlarını siler ve diğer eliyle dahi ahâliyi selâmlar idi. Müşârün-ileyh biraz zaman sonra 

pencerenin arkasına çekildi. Yuvarlak sarây kapısı bağteten açılarak polis nâzırı dışarıya 

çıkup at üzerinde orada durmakta olan re’is-i kâfileye hitâben imparator hazretlerinin 

ileri gelenleriyle konuşmağı arzu ettiğini beyân-ı tebliğ etti. İleri gelen talebe saraya 

dâhil oldular.  

İmparator hazretleri umum talebenin birkaç vakitten beri ibrâz eyledikleri 

hisbân-ı sâdıkalarından beyân-ı mahzûzât ve refiklerine dahi selâm etmelerini beyân 

eyledi. Talebenin icrâ eyledikleri meşâle nümâyişinin boyu takrîben yarım saat uzunluk-

ta olup o gece Berlin şehri dahi kâmilen donatılmış idi. Ertesi günü imparator hazretle-

rinin liecli’l-i’lân Bismark’a göndermiş olduğu teşekkürnâmenin tercümesidir:  

Ne büyük bir muvaffakıyyât-i sübhânedir ki hemîşe hâtırdâşene olacak birçok 

günlerden sonra işbu martın yirmi ikinci günü doksan yaşına ikmâl eylemek müyesser 

oldu. Beni bu güne yetiştirüp şu ihtiyâr hâlimde vazâif-i hükûmeti de icrâ içün kuvvet 

ve iktidâr ihsân eyleyen ve ömrümün son günlerini dahi sevgili zevcemle beraber 

geçürerek peyderpey yetiştirmekte olan evlât ve ahfâdımla ahfâdımun evlâtlarını gör-

mek inâyetini de müyesser eden Cenâb-ı Rabbü’l Âlemine kemâl-i aczle arz-ı teşekkür 

eylerim.  

Doksan sene ömr-i insâni ne kadar uzun bir müddettir. Ben bu kadar uzun bir 

müddeti tahattur eyledikçe gördüğüm mihnetlere çektiğim dertlere çabalayup kazandı-

ğım şeylere inanmayacağım geliyor.  
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Pek çok mihnet ve müşkilâttan sonra takdîr-i ilâhi rehber-i selâmetim olup beni 

maksatlarınıza îsâl ederek her bir neşîşâtım mazhâriyet-i karîn-i tevfîkât-ı semadâniye 

oldu. Pek genç iken pederimin saltanâtını müşkilât içinde buldum. Ma’mâfih bu karışık 

zamanda ve vakt-i asâyişte ahâlinin sadâkat ve fedâkârlığını gördüm.  

Ömrümün birçok sergüzeştinden sonra işte şimdi şu yaşımda kemâl-i 

memnûniyet ve mefâheretle görüyorum ki inkılâbât-ı azîme geçti ve Almanya’da te’sis 

eden hubb-ı vatân Alman ittihâdının şâhid-i bîzevâli olan muzafferiyet-i mâziyeyi mey-

dana getürdü. 

Çoktan berü vatân-ı azîzimde taht olunagelen müktesebât-ı vâkı’a bilutfihi te’âla 

kaviyyen ümidvâr olduğum vecihle mesâî-yi müsalâhâta ile her sınıf halkın hemîşe 

mûcib-i tezâyüd-i refâhı olur.  

Şu vekâyi’-i mâziyeyi tahattur eyledikçe yevm-i velâdetimin doksanıncı senesi 

bir ehemmiyet-i mahsûsâya hâizdir. 

Bilcümle ahâlinin gösterdikleri hissiyât bunu bir kat daha tezyît eylemiştir. Şu 

yevm-i nâdirü’l-emsâl içün memâlikimizin tarafından an-samimi’l-kalb tebriknâmeler 

geldi. 

 Yevm-i mezkûr her tarafça şenlikler ve nümâyişler icrâsıyla kesb-i şeref ve şân 

eyledi. Âsâr-ı muhâbbet ve tekrîmin envâ’-ı derecâtı ol kadar büyüdü ki bugünün şenliği 

hakkımda milli bir nişâne-i ta’zîm oldu. 

Mazhar olduğum bunca alâme-i cemîle-i ihtirâmkâriden hiç birinin edâ-yı şük-

rüne muktedîr değilim her birinin ayrı ayrı mesarr-ı bî-pâyânlarını gördüğüm ve 

nümâyiş-i vatân-pervânelerinden ve dil-i seyr-i mahzûziyet olduğum kâffe-i sunûf-ı 

ahâli beynindeki bu misüllû harekâttan pek ziyâde memnun olarak umûmuna beyân-ı 

teşekkür ve tahdis-i ni’metden gayri bir şey diyemem. 

Ahâlimin şu sûretle hakkımda nümâyân olan hissiyât-ı kalbiyelerini görmek gibi 

benim içün hakikaten daha büyük bir bahtiyârlık ve daha büyük bir şeref olamaz evvel 

ve âhîr âmâl ve efkârım ahd-i saltanâtımda ahâlimin refâh ve emniyetini i’lâ ve tezyîde 

ma’tûfdur.  

Ömrümün şu son günlerini tenvîr eden ahâlimin sadâkat ve muhâbbeti Cenâb-ı 

Rabb-ü’l Âlemin üzerimde dâim eylesun. 



72 
 

İşbu irâdemin umûma bildirilmesini uhdenize havale eyledim. 

İmza Wilhelm 

Kesret-i misâfirîn cihetiyle Berlin’de bulunan yerli süferâ-yı ecnebiyeye Prens 

Bismark tarafından ziyâfet verilmiştir. Esnâ-yı ta’âmda İtalya sefiri Fiamma ile İmpara-

tor Wilhelm ile hükümdârân-ı sâirenin ve hükûmât-ı sâire rüesâsının sıhhatlerine ve 

Avusturya sefiri dahi Prens Bismark’ın nâmına idâre-i akdâh eylemişlerdir. Taâm 

esnâsında Prens Bismark demiştir ki: “Sulh ve asâyiş te’eyyüd eylediği cihetle Almanya 

dahi gayet müsâlemetkârâne politikasına devam edecektir. Şark ve garbda heyecân zâil 

olduğu cihetle gayet korkunç başlamış olan 1887 senesi bir sene-yi musâlaha ve aştî 

olacaktır.” 

Liecli’t-tebrik Berlin’e gelmiş olan kral ve kraliçelerle ecnebi ve hânedân-ı 

imparatorîden olan prens ve prenseslerin kâffesine azîm bir ziyâfet keşide olunarak im-

parator ve imparatoriçe hazretleriyle Romanya kral ve kraliçesi, Saksonya kral ve krali-

çesi ve İngiltere ve İsveç, Norveç ve Danimarka ve Avusturya veliahdleriyle prensesleri 

ve Rusya imparatorunun birâderi Grandük dö Vlademir ve müşârün-ileyhin amucası 

Grandük dö Mişel ve zevceleri ve İtalya kralının birâderi salonun müntehâsında bulunan 

ayrıca bir sofrada ve diğer prens ve prenseslerle hey’et-i mahsûsalar a’lâ merâtibihim 

salonda taâm eyledikleri sırada Almanya veliahdının küçük mahdûmu Prens Henry ile 

Prenses İra’nın nişanlanmış olduğu teşrifât nâzırı Kont “Perponşa” tarafından resmen ve 

alenen hâzırûna beyân ve ihbâr edilmiştir.  

Ba’de’t-taâm salondan çıkılarak saray dâhilinde bulunan tiyatroya gidildi ve 

Berlin’de bulunan yerli süferâ dahi yalnız bu tiyatroda hâzır idiler. Martın dördüncü 

günü tekrar sarayda bir ziyâfet keşide olunacak ancak etibbânın ısrarları üzerine bu 

ziyâfette imparator ve imparatoriçe hazerâtı hâzır bulunamadılar.  

Ba’de’t-taâm şehrin en büyük tiyatrosunda kâffe-i misâfirîn büyük üniformaları 

lâbis oldukları hâlde hâzır bulunduk. Bizim bulunduğumuz büyücek bir loca dâhilinde 

bulunan zevât bervech-i zîr arz olunur: Rusya imparatoru hazretlerinin birâderi Grandük 

dö Vlademir müşârün-ileyhin amucası Grandük dö Mişel, İtalya kralının birâderi Prens 

Amedeo, İsveç ve Norveç veliahdları, Prens Digal, Belçika kralının birâderi Kont dö 

Flander. 



73 
 

Oyun arasında perde ettiği zaman locanın arka tarafındaki salona çıkılarak zevât-

ı müşârün-ileyhin ile kraliçenin vürûdına intizâr edildi. 

 Almanya veliahdı Prens Frederik nezd-i çâkerânemize gelerek bir kaç günden 

berü devam eden ziyâfetler hakikaten insanı yoruyor ve tiyatro pek güzel oynandı gibi 

sözlerle gayet lâubalîyâne muâmele eylediği esnâda imparatoriçe hazretlerinin koltu-

ğunda Rusya imparatorunun birâderi olduğu hâlde salona geldi ve pek az bir müddet 

ikâmetden sonra koltuğunda gelinin karındaşı olan Prens Digal olduğu hâlde önümüz-

den geçdiği sırada tevakkûfla zât-ı maâlî-yi sıfat-ı cenâb-ı padişâhînin me’mûrlarını 

gördükçe pek ziyâde memnun oluyorum demiştir.  

Gerek imparator ve gerek imparatoriçenin pek ziyâde yorulmuş oldukları cihetle 

bu geceki ziyâfet ve tiyatro umûma ve dâi-i mutazammın idi. İkinci defa perde indiği 

zaman salona çıkıldığı esnâda prens Digal nezd-i çâkerânemize gelerek bundan mukad-

dem Dersaâdete gelmiş olan birâderi hakkında tarâf-ı bahirü’ş-şeref cenâb-ı 

şehinşâhilerinden şâyan buyrulmuş olan iltifât-ı seniyye-i mülûkânelerinden dolayı hâsıl 

olan teşekkürâtının atebe-i aliye-yi hazret-i padişâhîlerine arzını sûret-i mahsûsada rica 

eylemişdir. 

Almanya veliahdının zevcesi ve İngiltere kraliçesinin kerimesi olan prenses 

Viktorya’ya nişân-ı âliye-i şefkat ihsân buyrulmuş olduğu sefâret-i seniyye vâsıtasıyla 

harbiye nezâretine tebliğ kılınmış idi. Fakat bir haftadan berü devam eden ziyâfet ve 

konserler hasebiyle bir vakt-i münâsib bulunamamış idi. Hâriciye nezâretinden vâk’ı 

olan işa’r üzerine pençşenbe günü nişân-ı âliye hâmilen müşârün-ileyhin ikâmet eyledi-

ği saraya gidildi.  

Prens ve prenses hazır oldukları hâlde Ali Nizâmi Paşa kulları  “Meşbu-ı muaz-

zam ve mefhârimiz zât-ı me’âli sıfât-ı hazret-i padişâhînin zât-ı nezâket-simât 

fehimâneleri hakkındaki âsâr-ı mürüvvetin nişân-ı âlisi olmak üzere ihdâ buyurmuş ol-

dukları şefkat nişân-ı âlisini tevdi’ ile kesb-i mefharet ederim.” diyerek nişân-ı âliyi 

tevdi’ ve teslim eylemiştir. 

Müşârün-ileyhâ dahi işbu lütf-ı âliden dolayı gerek kendü tarafından ve gerek 

zevcem tarafından zât-ı maâlî simat-ı hazret-i padişâhîye arz-ı teşekkür ederim demiştir. 

Zât-ı şevket-simât hazret-i şehinşâhîlerinin veliahd müşârün-ileyh hakkındaki 

tevcihât-ı şahânelerinin berdevâm olduğu ve kendüsü dâima tahattur buyurulmakta 
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idüğü Nizâmi Paşa kulları tarafından veliahd müşârün-ileyhe beyân ve ifâde olunması 

üzerine prens müşârün-ileyh dahi bu tevcihât-ı celîleden dolayı izhâr-ı şâdumanı ile 

teşekkürâtının atebe-i ulyâya arzını ricâ eylemiştir. 

Kırım mes’elesinde Ali Nizâmi Paşa kulları me’mûren Londra’da bulunduğu 

zaman kendüsünü pek küçük görmüş olduğu hâlde şimdi tekrar görüşmüş olması 

kendüsünce mûcib-i mefharet olduğunu beyân eylemesi üzerine müşârün-ileyhâ izhâr-ı 

memnûniyet ile ta’zimât ve ihtirâmât fâikasının atebe-i ulyâ-yı cenâb-ı padişâhîlerine 

arz-ı ricâ ile avdet olunmuştur. 

Her cuma gecesi imparatoriçe hazretlerinin min-gayr-i resmi bir konser vermesi 

mu’tâdı olduğu cihetle o hafta verilen konsere bi’d-dâve azîmet olundu. İmparator haz-

retleri salonda gezmekte oldukları sırada sol gözünün üst kapağı bağteten şişmeye baş-

lamış ve imparatoriçe dahi müşârün-ileyhi ta’kîb eyledikleri cihetle med’uvvîn dahi 

avdet eylemiştir.  

Merasim-i teşrifâniye cuma günü reside-i hitâm olarak imparator hazretleri tara-

fından cânib-i seniyyü’l-câvânib hazret-i şehinşâhilerine testîr edilmiş olan cevâbnâme-i 

imparatorî dahi bize tevdi’ edilmiş olduğumuzdan pazar günü avdet-i memlûkânemiz 

mukarrer bulunmuş idiyse de imparatoriçe hazretlerinin bu akşam Ali Nizâmi Paşa 

kullariyle, kölelerini görmeyi arzu eylemekte olduğu baş mabeynci tarafından iş’âr 

olunması üzerine o gün avdetimiz bittabi’ te’hir olunarak akşamüstü saraya azîmet 

olundu. 

Sarayda bizden başka diğer bir misâfir olmadığı gibi müşârün-ileyhânın nezdin-

de dahi yalnız bir musahibe prenses bulunmakta olduğu hâlde Ali Nizâmi Paşa ile kulla-

rını nezdine kabul eyledi. 

İmparator hazretleri dahi görmeyi pek ziyâde arzu eylemekte idiyse de fevkâlâde 

yorulmuş olduğundan zât-ı şevket-simât hazret-i şehinşâhileri hakkındaki hürmet-i 

mahsûsasının beyânına kendüsünü tevkil eylemiş olduğunun veliyy-i ni’metimiz efen-

dimiz hazretlerinin hâiz oldukları hükümdarlık ve imparatorluk makâm-ı âlisine olan 

ihtiramât-ı kâmilesiyle beraber zât-ı akdes-i hümâyunları içün dahi ayrıca bir muhabbet 

ve hürmet-i mahsûsaları olduğunun ve şahs-ı hümâyunlarını pek ziyâde sevmekte bu-

lunduklarının atebe-i ulyâya arzını ricâ eylemiş ve zevcinin şu ihtiyârlık hâlinde bile 



75 
 

umur ve mesâlih-i devletle meşgûl olmağa mecbur olması hükümdârlığın mevkı’an ve 

maslahaten ne kadar müşkil idüğünü hasbihâl olarak beyân eylemiştir. 

Muhabbet-i mahsûsanın zât-ı maâlî-i sıfât hazret-i tâcdârilerine arz-ı ricâsıyla el-

lerimizden tutarak resm-i vedâ’yı icrâ ile mart-ı rûminin on altıncı ve frenkinin yirmi 

sekizinci günü Viyana'ya muvâsalât olunarak şerefsâdır olan fermân-ı hümâyûn-ı haz-

ret-i padişâhları mantûk-ı â’lisi vecihle Avusturya imparatoru hazretleriyle valiahd 

Rudolf hazretlerine dahi selâm-ı saâdet-i encâm-ı mülûkâne ve iltifât-ı meâli-yi gâyat-ı 

padişâhâneleri bi’t-tebliğ martın yirmi yedinci cuma günü Viyana'dan hareketle mâh-ı 

mezkûrun yirmi dokuzuncu günü Varna tarîkiyle asitân-ı sa’âdet-i âşiyan-ı saltanât-ı 

seniyyeye avdet olunmuştur. 

Ma’lûm-ı âli-yi cenâb-ı hilâfetpenâhileri buyurulduğu üzere Almanya imparato-

ru hazretleri doksan yaşını ithâm ve ikmâl ile hükümdârânın en ihtiyârı olmasına mebnî 

düvel-i mevcûdeden İngiltere ve İsveç ve Norveç ve Avusturya ve Danimarka devletleri 

veliahdlarını ve İtalya kralı dahi birâderini i'zâm eylemiş olduğu gibi Romanya kralı ve 

kraliçesi ve Saksonya kral ve kraliçesi bizzât hazır bulunarak Rusya imparatoru hazret-

leri dahi birâderi ile amûcasını ve düvel-i sâire dahi hey'et-i mahsûsalar irsâl ile 

müşârün-ileyhi tebrik eylemiştir. 

Binâenaleyh ziyâfetler ve konserler Avrupa'nın büyük prens ve prenseslerini ve 

bunların müteallikâtından birer ikişer prens ve prensesler câmi' idi ki hemân bunların 

kâffesi imparator ve imparatoriçe veyâhut veliahd hazretlerinin mütealikâtından idi. 

 Nezd-i hakâyık-ı fer-i hazret-i şehinşâhilerinde müstağni-i arz ve beyân olduğu 

üzre Almanya imparator ve imparatoriçesi evlâd ve ahfâdının kesreti cihetiyle Avrupa 

hükümdârının ekserisiyle karâbet ve sıhrîyyet peydâ eyleyerek cümlesi tarafından 

kendülerine peder-u mâder muâmelesi icrâ olunmakta olup hatta ziyâfetlerin birinde 

hânedân-ı imparatorîye mensûb seksen iki adet prens ve prenses hazır bulunmuş idi. 

Binâenaleyh Berlin saray-ı imparatorîsi tarafından bunlar hakkında gösterilmek-

te olan muâmelât-ı teşrifât-ı düveliden ziyâde karâbet ve sıhrîyyet icâbâtından olup çün-

kü İngiltere veliahdları Prens Digal ve Rusya imparatorunun birâderi haklarında icrâ 

edilen muâmelât külliyen familya muâmelesi olduğu gibi Fransa sefir-i mahsûsı hak-

kında dahi mahsûsâ-yı fevkâlâde ibrâz olunmuş ise de ancak bu mu’âmelâtın Almanya 
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devletince müttehaz olan politikanın esâsına katiyyen te’siri olamaz zan ve 

i’tikadındayım.  

Bir hafta mütemâdiyen devam eden merâsim-i teşrifâtiyenin hiçbirisinde Prens 

Bismark bulunmamıştır. İmparator hazretlerinin şeyhûhetiyle ve imparatoriçenin dahi 

hastalığı ile beraber ibrâz eyledikleri gayret ve metanet ve hemân kendüleriyle hemsin 

olan saray halkının intizâm ve tertibâtın sûret-i muntazamada cerayânı içün me’mûr ve 

cenerallerin gösterdikleri mesâ’i ve gayret cidden şâyân-ı takdir idi. 

Kölelerince nazar ve dikkât-i nikânımı celb eden şey sarayda med'uvvîn dört beş 

yüze baliğ olduğu zaman bile gâyet hüsn-i sarây-ı nikân taraflarından alâ-merâtibihim 

icrâ olunan müâmelât-ı teşrifâtîde aslâ noksan görülmemiştir.  

Bunun esbâb-ı mûcibesinden biri ve belki en birincisi güyâ imparator 

kendülerini görüyormuş ve taht-ı nezâretinde hareket ediyormuş gibi herkes kemâl-i 

sadâkatla vazîfesini icrâ eylemeleri meselesidir.  

Ahâlinin dahi imparatorlarına olan muhabbetleri icrâ eyledikleri nümâyiş ile 

müstedel olup hükümdârlarına kalben ve fi'len izhâr-ı meveddet ve sadâkat eyleyen mil-

letlerinin her sûretle hâkim ve saâdetle dâim olduklarına Alman milletinin bugünkü hâli 

delîl-i kâfidir.  

Ali Nizâmi Paşa kullarının kırk elli seneden berü askerlikten ziyâde Avrupa'da 

ve ala’l-husus Avusturya taraflarında umûr-ı mülkiyede istihdâm olunmuş olması ve 

Alman lisânındaki mehâreti ile beraber yaşça dahi derece-i kemâlde bulunması ve impa-

rator hazretlerinin kendüsü gibi bir ihtiyâr askerle görüşmüş olması bittabi’ mûcîb-i 

mahzûziyet olmağla beraber diğer mareşâl ve cenerallerin ekserisi kendüsüyle hemhâl 

olarak bazısıyla dahi muârefe-yi şerifesi bulunması müfevvez-i uhdesi olan me’mûrîyet-

i müstevcibü’l-mefâharâtin icâbât-ı hâliye ve mahalliyeye tevfîkân îfâsına dahl-i küllisi 

olmuştur. 

 Şu kadar ki müşârün-ileyh kulları illet-i vücûdiyyesinden bazı kereler fevkâlâde 

muzdarîb olmaktadır. Golts Paşa kulları dahi Alman lisânındaki müellefât hasebiyle 

erkân-ı harbiyece oldukça ma’ruf ve fakat saray-ı imparatoriçe bittabi' mechûldür. 

Mûma-ileyh muktedir bir Alman zabit olmağla beraber bulunduğumuz mahal-

lerde kendüsü muhâfaza-yı şân-ı me’âli-yi nişân-ı saltanât-ı seniyyeye ve muâmelât-ı 
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teşrifâtiyede bile Osmanlulara mahsûs olan evza’ ve harekât-ı icrâya sa'y ider ve lâbis 

olduğu devlet-i âliyeleri üniformasıyla her yerde gezerek bununla iftihâr eyler idi.  

Müşehât-ı nîkânime nazaran prens İmprerial imparator hazretlerinden ziyâde 

mûma-ileyh Golts Paşa'ya âsâr-ı dostî ibrâz eylemiş ve imparator ise hîn-i takdîmde 

“sizi tanırım” sözüyle iktifâ eylemiştir.  

Nizâmi Paşa ile ‘abd-i memlûklerine nişân i'ta olduğu zaman Golts Paşa'ya dahi 

verilmesi lazım gelir idi. Fakat i'tası lâzım gelen nişân ise mûma-ileyhin Almanya ordu-

sunda hâiz olduğuna kaimmakamlık rütbesiyle mütenâsib olamayacağından bundan 

sarf-ı nazâr edilmiş idi. Ancak me’mûrîn-i saltanât-ı seniyyeleri meyânında bulunmuş 

olması şeref-i âlisine hürmeten Berlin'den avdetimizden üç gün sonra mûma-ileyhin 

rütbesi miralaylığa terfî’ edilmiş kendüsünün dahi şaşmış olduğu böyle bir mükâfâta 

nâiliyyeti mahzâ sâye-i celîl-i cenâb-ı şehinşâhilerinde olduğu kendüsünce dahi tasdik 

ve i'tirafta bulunmuştur. 

          Me’mûrîn-i saltanât-ı seniyeleri hakkında icrâ olunan muâmelat-ı ihtirâmkâriye 

gelince düvel-i sâire tarafından gelmiş olan heyet-i mahsûsalar hakkında icrâ edilen 

muâmelat ile asla kıyas kabul etmeyecek derecede idi.   

           Bâlâda dahi arz ve beyân eylediğim vecihle tiyatroda dahi veliahd ve prenslerin 

locasında ikâme edilmiş olduğumuz gibi imparator ve imparatoriçe hazerâtı o kadar 

kalabalık içinde ve rahatsızlık hallerinde bile hiç olmazsa bir iki söz söyleyerek ifâ-yı 

lâzime-i hürmet ederler idi. 

Ala’l-husûs imparatoriçe hazretleri prens ve prenseslerle hânedandan başka hiç 

kimseye el vermemiş olduğu hâlde Ali Nizâmi Paşa ile kölelerine sûret-i mahsûsada el 

vermiş olması oraca fevkâlâde bir hürmet add olunuyor. 

            Her türlü riyâ ve müdâhâneden ve kizb ve derdügamdan âri olarak şurasını 

kemâl-i iftihâr ve mübâhâtla arz ederim ki veliyy-i ni’metim padişâhımız efendimiz 

hazretlerinin nefs ve şahs-ı hümâyûnları Avrupaca fevkâlâde takdîr edilmekte ve mutta-

sıf buyuruldukları akıl ve zekâvâtın derece-i âliyesi dâima lisan-ı medh ve sitayişle söy-

lenmektedir.   

Veliyy-i ni’metimin meziyât-ı âliyesini ve hasâfet-i celîle-i şahânelerini havâs ve 

avamdan işütdükçe böyle bir hükümdâr-ı âlişânın ve sahib-i tedbîr ve iktidâr bir 
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padişâh-ı saltanât-ı iktinâhın kölelik şerefine nâil olduğumdan dolayı hâsıl olan 

iftihârımı ve sâye-i azâmetvâye-i tâcdârlarında mazhar olduğum ni'met-i ‘uzmânın te-

şekkürünü kangı lisan ve nasıl efâl ile edâ edebileceğimi mülâhaza eyledükçe şermsâri 

ve aczden başka hiçbir şey hâtır-ı kâsırânâme gelmiyor.  

Yalnız medâr-ı iftihârım olan makâm-ı ubûdiyyette dest-i seniyye-i ta’zim ve 

tekrim olarak Cenâb-ı Rabb-ü’l Âlemin velliyy-i ni’metim padişâhımız efendimiz haz-

retlerini yüzlerce sene taht-ı muallâ-yı hümâyûnlarında kemâl-ı satvet ve âfiyetle dâim 

eylerek millet-i İslâmiyeye dahi cülûs-ı hümâyûnlarının yüzüncü senesini tebrîke 

nâiliyetle mesûd eylesin du’asını kemâl-i sıdk ve taviyyetle istirhâm ve bu du’ayı 

vacibü’l edâ ile seyâhatnâme-i kemterânemi ithâm eylerim.   

                                                         

Fi 19 Recep 304 ve 

Fi 1 Nisan 303 

          Mabeyn-i hümâyun mülûkâneleri kâtiplerinden 

Kulları 

Ali Cevâd 

Almanya küçük kral ve kraliçelerinden başka imparator hazretlerinin tebrik-i ve-

lâdeti gelmiş olan kral ve kraliçelerle prenseslerin ve veliahtların fotoğraflarıdır. 

 
 
3.3. Rusya Seyahatnamesi 

 
3.3.1. Rusya Seyahatnamesi’nin Özellikleri 

Eser İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler KütüpHânesi, yer numarası 91(47), 

NEKTY05097 barkod numaralı, IUNEK yazma eserler birimine kayıtlıdır. 

Seyahatnamenin yazı kısmı 15 varaktır. Seyahatnamenin içerisinde hepsinden 

birer adet olmak üzere Sivastopol Limânı, Sivastopol İskelesi, Sivastopol İskelesi sahil 

cenahı, limânın sağ cenahı, şehrin sol cenahı, Çeşme namındaki zırhlı, Penç namındaki 

zırhlı, Kopanç namındaki zırhlı, sahil fotoğrafı, Balfala Körfezi on tane fotoğraf bulun-

maktadır. 
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Eserin boyutları ise 355X270 mm.’dir. 

Eserin yazıldığı hattın cinsi: Rikadır.  

Sayfadaki satır sayısı: 20, cildin cinsi: kahverengi meşin, kadifedir. 

 
 
 3.3.2. Rusya Seyahatnamesi’nin Transkribe Metni 

 

 Rusya imparatoru haşmetlû Üçüncü Aleksandır hazretlerinin Sivastopol’a 

azîmeti münâsebetiyle usûl-ı â’det-i saltanât-ı seniyyeden olduğu üzre müşârün-ileyh 

hazretlerinin tebrîk-i kudûmü zımnında şeref-efzâ-yı sünûh ve sudûr. Buyurulan emr-i 

fermân-ı hümâyûn-ı hazret-i hilâfetpenâhileri mantûk-uı celîli üzre yâverân-ı kirâm-ı 

cenâb-ı şehriyârilerinden Müşîr Fuad Paşa kullarıyla abd-ı memlûk hazret-i 

şehinşâhileri ol babda şeref-tasdir. Buyrulan nâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûn-ı hazret-i 

hilâfetpenâhilerinin şeref-i istishâbiyle müşerref ve mübâhi olarak hâssa Müşîri Rauf 

Paşa kullarının birâderi olup süvâri komisyonu a’zâsından Miralay Hüsrev ve erkân-ı 

harbiye kâimmakâmlarından Mustafa Bey kulları refâkatimizde bulunduğu hâlde Rusya 

sefiri Mösyö Nelidov ile Büyükdere’de sefârethânede görüşüldükten sonra şâyân 

buyurulan müsâ’ade-i ihsân’âde-i mülkdârîleri üzerine tahsîs kılınan İzzeddîn Vapur-ı 

Hümâyûn’a râkiben Kavâflar’da kâin büyük limânda makinece tamirât-ı cüz’iye bi’l-

icrâ işbu bin üç yüz altı senesi safarü’l-hayrın on dokuzuncu ve bin üç yüz dört senesi 

teşrîn-i evvelinin on üçüncü pençşenbe günü akşamı yani cuma gecesi saat üç buçuk 

raddelerinde Sivastopol’a müteveccihen tahrîk-i çarh azîmet olundu. 

             Muhât-ı ilm-i â’lî-i cenâb-ı hilâfetpenâhileri buyurulduğu Bahr-i Siyâh boğa-

zından Sivastopol’un bu’d-ı mesâfesi yüz seksen beş mîl-i bahrî olup boğazdan seksen 

mil kadar açıldığımızda esmekte olan poyrâz rüzgârı kesb-i iştidâd eylediği cihetle hâsıl 

olan dalgalardan Karadeniz’in yüzü bembeyaz kesildi ve saatde on iki mil yapmakta 

olan Vapur-ı Hümâyûn pervânelerce sakatlık vukû’undan ihtirâzen altıbuçuk yedi mil 

üzerine yol verdiğinden cumartesi günü tulû’-ı şems ile beraber Sivastopol limânına 

dâhil olmaklığımızı müteâkip zırhlıdan on dokuz pâre top endâhtıyla icrâ-yı selâm 

olunduğu cihetle İzzeddîn Vapur-ı Hümâyûn’dan yalnız sancak ile mukâbele olundu. 
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 Sivastopol mutasarrıfı ve kumândanı ile sâir me’mûrîn-i mahalliye büyük üni-

formalarıyla Vapur-ı Hümâyûn’a gelerek vizite verdiler.  

Zaptiye nâzırı Kâmil Bey kullarının birâderi Sâdık Beyin mutasarrıf olduğu 

tüccâr gemisi geçen sene furtunaya tutularak Sivastopol sâhilinde karaya düştüğü sırada 

tâifelerinden birkaçı gark ve telef olmuş ve üç neferi dahi orada sahilde karakol dolaş-

makta olan bir süvâri mirâlayı ile iki nefer tarafından tahlîs edildiği cihetle mirâlay 

mûmâ-ileyh üçüncü rütbeden nişân-ı mecîdî ve neferler dahi cankurtaran madalyasıyla 

taltîf buyurulmuş olduklarından bunlar dahi Vapur-ı Hümâyûn’a gelerek mazhâr 

buyuruldukları ihsân-ı âli-yi cenâb-ı şehinşâhiden dolayı arz-ı teşekkür eylemeleri üze-

rine sûret-i münâsebede kelimât-ı tayyîbe irâdıyla cevap verildi. 

Sivastopol’a bir buçuk saat kadar mesâfede ve bir muntazam körfezin 

müntehâsında kâin olup geçen Kırım Muhârebesi’nde Sivastopol’daki şühedâ-yı 

İslâmiyenin kabristânı bulunan “Balaklava” nâm-ı mahalle gidilerek ziyâret ve bu vesile 

ile dahi füzûnî-i eyyâm-ı ömr ve ikbâl-i cenâb-ı veliyy-i ni’meti minnet-i a’zâmileri 

evride-i lisân-ı ubûdiyyet edilmiştir. 

Zikr olunan kabristân bir dağın yamacında vâki’ olup etrâfına duvâr inşâsı ve or-

tasına dahi mermerden bir direk rekzi Petersburg sefâret-i seniyyesinden mukaddemâ 

inhâ edilmiş ise de şimdiye kadar makâbir-i İslâmiye’ye o yolda direk rekzi nâmesbuk 

olup faraza İngiliz ve Fransız mezarlıkları gibi oraya dahi bir direk dikilmiş olsa orası-

nın makbere-i İslâmiye olduğu murûr-ı ubûr idecek olan ehl-i İslâmlarca külliyen 

mechûl kalacağı umûr-ı tabî’ıyyeden bulunduğu cihetle yine olmiktar masrafla mahâl-i 

zikrin etrâfına bir duvar çevrilerek ortasına dahi türbe şeklinde ufak bir mahal inşâ etti-

rilmiş olsa daha ziyâde â’dât-ı İslâmiyeye muvâfık olacağı gibi bu vâsıta ile o civârda 

bulunan müslümânlara dahi edâ-yı salât içün bir mahal tedârik edilmiş olacağı vârid-i 

hâtır-ı acz-i mezâhîr-i kemterânem olmuştur. 

            Bazar günü imparator hazretleri Kafkas eyâletini gördükten sonra Batum’dan 

Rusya’nın “Felut dolonez” kumpanyası vapurlarından (Moskova) nâmındaki vapura 

râkip olduğu ve mâiyyetinde dahi birkaç zırhlı bulunduğu hâlde ala’s-sabah Sivastopol 

limânına gelerek limânın iç tarafında sahile palâmarbend olduğu hâlde saat dörde kadar 

hiçbir gûne merâsim-i teşrifâniye icrâ edilmeksizin arâm eyledi. 
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Saat beşbuçuk altı râddelerinde imparator müşârün-ileyhin derûnunda bulunduğu 

mezkûr  “Moskova”  vapurundan verilen işâret üzerine limânda bulunan zırhlılar kâffe-

si bayraklar donadılup imparator, imparatoriçe hazretleriyle mahdûmları ve kerîmeleri 

beraberlerinde bulundukları hâlde küçük bir mûşa râkiben evvelki ve geçen senelerde 

Karadeniz’de inşâ edilmiş olan “Çeşme” ve “Sinop” ve “İkinci Katarin” ve “Kobânç” 

ve “Pedriç” nâmındaki zırhlılardan evvelemirde Çeşme nâmındaki zırhlıya giderek 

mezkûr gemilerde mevcûd olup buhâr ile müteharrik olan yigirmi yedişer buçuk santi-

metrelik Krupp toplarıyla icrâ-yı ta’lîm ettirdükten sonra zâbıtân ve neferâtı güverteye 

toplayarak Rusların â’detlerinden olduğu üzre “Â’fiyette olun evladlar!” diyerek savt-ı 

bülend ile askere hitâp eylemesi üzerine asker dahi “İmparatorumuz da afiyette olsun” 

âvâzıyla alkış edildikten sonra limânda bulunan zırhlılar bu minvâl üzre gidüp her çıktı-

ğı gemiden top endâhtıyla selâmlanarak ve asker tarafından dahi “hurra” sedâsıyla alkış-

lanarak vapura avdet eyledi. 

Bu esnâda İzzeddîn Vapur-ı Hümâyûn’u dahi bayraklarla donadılarak ve borda-

sına dahi asâkir-i şahâneleri dizilerek Fuat Paşa kulları ‘abd-ı memlûkleri ve Hüsrev ve 

Mustafa Beyler bendeleri davlumbazın alt tarafında durduğumuz hâlde imparator 

müşârün-ileyh râkip olduğu mûş ile mahsûsan Vapur-ı Hümâyûn’un pek yakınından 

murûr eylediği ve zırhlılardan “hurra” sadâsıyla alkışlandığı sırada merâsim-i 

teşrifâniye-yi bahriyeden olduğu üzre Vapur-ı Hümâyûn’dan dahi “çok yaşa” avâzıyla 

alkışlanmıştır. 

İmparatorun vapura avdetini müteâkiben İzzeddîn Vapur-ı Hümâyûn’dan indiri-

len ve sâye-i şâhânelerinde pek muntazam bulunan beş çift sandala râkiben ve sâhilde 

bulunan mezkûr “Moskova” vapuruna müteveccihen İzzeddîn Vapur-ı Hümâyûn’dan 

açılmaklığımızı müteâkip imparatorun ma’iyyet-i musîkası marş-ı hümâyûn-ı azâmeti 

makrun cenâb-ı veliyy-i ni’met-i bî-minnet-ı a’zamîlerini terennümsaz olduğu hâlde 

vapura yanaşıldı. 

Mezkûr vapur Rusya’nın  “Felut dolonez” yani güllü donanması nâmıyla yâd 

olunan ve on kıtadan mütecâviz gâyet cesîm vapurlarından ibâret bulunan kumpanyanın 

Moskova nâmındaki vapuru olup güvertede iki üç dakika ârâm edildikten sonra yalnız 

Fuat Paşa ile ‘abd-i memlûkleri alt katta küçük bir kamarada ayak üzerinde durmakta ve 
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bahriye üniformasıyla nişân-ı âli-yi imtiyâzı hâmil olan imparator hazretleri tarafından 

kabul olunduk. 

Fuad Paşa kulları: “Metbû-ı muazzam ve müfahhamım zât-ı şevket simat hazret-

i padişâhînin zât-ı âli-yi haşmetâneleri hakkındaki mühâdenet-i ciddiyelerinin ibrâzına 

zât-ı haşmetpenâhilerinin Sivastopol’a muvâsalâtı zerîa-i hüsn-i ittihâz buyurmuş olduk-

larından resmi hoşâmedi icrâ ve devleteyn beyninde seminen mevcûd olan münâsebât-ı 

hasenenin dâimen ve müstemirân lâtağyir bulunması hakkındaki seminât-ı şahânelerinin 

zât-ı âli-yi hükümdârilerine tebliğ ve ifâdesine ve işbu nâme-i hümâyun-ı 

mülûkânelerini zât-ı haşmetpenâhilerine tevdî’ ile Rusya devlet-i fehîmesinin ve zât-ı 

haşmetâneleriyle hânedân-ı efhâmilerinin sa’âdeti hâli hakkındaki seminiyyât-ı 

hâlisânelerinin beyânına me’mûrîyetim cihetiyle nezd-i efhâmilerinde ifâsına me’mûr 

olduğum işbu me’mûrîyet-i celîleden dolayı dâima mübâhi olacağımı arz ederim.” de-

mesi üzerine imparator hazretleri dahi “Zât-ı meâli-yi sıfât-ı cenâb-ı padişâhinin lütfen 

ibrâz buyrulmuş oldukları nezâket-i â’liye-yi şahânelerine teşekkür ederim.” demiştir.  

Ba’dehu yanındaki kamarada bulunan imparatoriçe hazretleri dahi nezdimize ge-

lerek hâtır-ı meâli-yi mezâhir-i hümâyûnu istifsâr eyledi ve kendüsünün Batum’dan 

gelinceye kadar denizden pek ziyâde rahatsız olduğunu beyân etti. 

Ba’dehu Hüsrev ve Mustafa Beyler bendeleri dahi müşârün-ileyhimâya takdîm 

edildiler. Kamaradan çıkılarak vapurun salonununda imparatorun mâ’iyetinde bulunan 

harbiye ve bahriye nâzırları ile sâir maraşâl ve cenerallerden ve damdonörlerden mü-

rekkep bulunan doksan altı kişilik bir ziyâfet verildi. 

İmparator hazretlerinin sağ tarafında bulunan imparatoriçe hazretlerinin yanına 

Fuat Paşa kulları ve imparatorun halazâdesi olup sol tarafında oturan madam “Şerenif” 

(Scherenev)’in yanına dahi ‘abd-i memlûkleri ve Hüsrev ve Mustafa Beylerle Vapur-ı 

Hümâyûn’da süvârisi dahi kâide-i teşrifâniye üzere münâsip mahallere ika’d edilmişler-

dir.  

Esnâ-yı ta’âmda müşârün-ileyh madam (Şerenif) İstanbul ve bâhusûs Boğazi-

çi’nin letâfetinden ve Osmanlı haremlerinin yüzleri kapalı gezdiklerinden ve ramazân-ı 

şerifte oruçtan bahis eylediği sırada imparator hazretleri dahi İslâm olan mahallerde 

esnâ-yı seyâhatte ramazân-ı şerifte ve gâyet sıcak zamanlarda müslümanların on iki ve 
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belki daha ziyâde saat bir şey ekl etmeksizin kemâl-i metânet ve gayretle çalıştıklarını 

gördüğünü beyân eyledi. 

Taraf-ı müstecmi’-i’ş-şeref hazret-i şehinşâhiden birâderleri, grandükler, 

hazarâtı hakkında lütfen ibrâz buyurulan eser-i nezâket ve i’nâyet-i şahânelerinden pek 

ziyâde müteşekkir olduğunu ve zât-ı hümâyûn-ı cenâb-ı hilâfetpenâhileriyle görüşmek 

üzere bir vakt-i münâsibde Dersaâdete gelmek arzusunda bulunduğunu beyân-ı hâmil 

olduğu nişân-ı â’liye-yi imtiyâzı göstererek “Bu nişân-ı âli kordonsuz mu ta’lîk olunur.” 

demesi üzerine kulları dahi müşârün-ileyh hazretlerinin göğsünde yalnız nişân-ı âli olup 

kordonuyla madalyalar bulunmadığını müşahade ile: 

“Hayır, efendim, maa’-kordon ta’lîk olunur şu kadar ki işbu nişân-ı âlinin kor-

donu nişândan sonra ihdâs buyrulmuşdur. Ve zât-ı haşmetpenâhilerine mahsûs olan 

kordonun bundan hayli mukaddem ihdâ ve irsâl buyurulmuş olduğunu tahattur ediyo-

rum. Ma’mâfîh keyfiyeti metbu’-ı muazzâm ve müfahhamim veliyy-i ni’metim efendi-

miz hazretlerinin hâk-i pây-i hümâyûn-ı mülûkânelerine arz ederim.” dedim.  

  Ta’âmın ortasında müşârün-ileyh imparator hazretleri elinde şampanya kadehi 

olduğu hâlde kıyâm ile “Şevketlû Abdülhamid Hân Hazretlerinin sıhhat ve â’fiyet-i 

hümâyûn-ı mülûkânelerine olarak idâre-i ikdâh ederim.” demesi üzerine Fuat Paşa kul-

ları dahi metbu’-ı muazzam ve müfahhamimiz padişâhımız efendimiz hazretlerinin 

nâm-ı hümâyûnlarına olmak üzere sıhhat ve â’fiyet-i imparatoriye olarak idâre-i ikdâh 

eylemiş ve marş-ı hümâyûn-ı mülûkâneleri dahi bu sırada terennüm-saz olarak sâmi’a 

zîb-i hâzırûn olmuşdur. 

İmparator hazretleri: “Marş-ı hümâyûn-ı hazret-i padişâhî-yi mûsîka tarafından 

eyü terennüm edildi mi?” deyü suâl eylemesi üzerine kulları dahi “Fevkâlâde icrâ edil-

miş olduğundan dolayı zât-ı haşmetpenâhilerine arz-ı teşekkür ederim.” dedim. 

Marş-ı hümâyûn-ı mülûkânelerinin sûret-i mahsûsa ve mükemmelede olarak 

mûsîka takımına ta’lîm ettirilmiş olduğunu müşârün-ileyhâ Madam Şerenif ‘abd-i 

memlûklerine ifâde eyledi. 

Ta’âm-ı resmîde hitâm olarak sofradan kalkıldıkda Fuat Paşa kullarına 

“Aleksandır Nevski” ve ‘abd-ı memlûklerine dahi “Saint Stanislaus”  nişânlarının birin-

ci rütbelerinden ve Hüsrev ve Mustafa ve Kaptan Rıza Beylerle Vapur-ı Hümâyûn’un 

sâir zâbitânına rütbe-yi muhtelifeden nişânlar verildi. 
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Güverteye çıkılarak imparator hazretleri zabitân ve ümerâ ile görüştüğü esnâda 

imparatoriçe hazretleri nezd-i çâkerâneme doğru gelüp şimdiye kadar Rusya’ya gelüp 

gelmediğimi sual eylemesi üzerine kulları dahi birinci defa olarak nezd-i fehimânelerine 

i’zâm buyrulduğum hasebiyle Rusya’ya geldiğimi ifâde ve Avrupa’ya gidüp gitmediği-

mi sorması üzerine Almanya ve Avusturya imparatorları ve Felemenk kralı hazerâtının 

nezdine me’mûrîyet-i fevka’l-âde ile i’zâm buyrulmuş olduğumu beyân eyledim. 

Bu esnâda imparator hazretleri Fuat Paşa kulları ile ‘abd-i memlûklerinin 

nezdine gelerek “Zat-ı şevket-simat hazret-i padişâhînin bu vecihle merâsim-i 

hoşâmedi-yi icrâ husûsunda ibrâz buyurdukları “Nezâket-i hümâyûnlarına teşekkür ede-

rim. Şuradaki küçük donanmayı beğendiniz mi? Bu donanmayı şüphesiz sizin aleyhi-

nizde isti’mâl etmek içün yapmadım. Düşmân-ı müşterekemizin aleyhinde kullanılmak 

içün inşâ eyledim. Zât-ı şahâne sebat buyurmalıdırlar entrikalara kapılmamalıdırlar.” 

demiştir. 

Bunlar üzerine tarâf-ı çâkerânemizden dahi metbu’-ı muazzamamız şevketmeâb 

efendimiz hazretleri tarafından bekâ-yı sulh ve müsâlemet ve muhâfaza-i bî-tarâfî içün 

her türlü tedâbir icrâ buyrulmakta olduğu beyân olunarak ve müşârün-ileyh hazretleriyle 

vedâ’ edilerek Vapur-ı Hümâyûn’a avdet olundu.  

İcâb eden mefruşât ve levâzımât-ı sâiresi taraf-ı imparatoriden ihdâ olunarak Si-

vastopol’da zâbıtân-ı bahriyeye mahsûs olarak bu kere bir kulüp inşâ ve itmâm edilmiş 

olduğundan imparator hazretleri bayraklarla donatılmış olan şehri ve mezkûr kulübü ve 

ba’dehu muhâsara esnâsında nısfından ziyâdesi harâb olub şimdi kemâl-i sur’atle inşâ 

edilen kışla ve istihkâmları gezmişlerdir. 

İmparator müşârün-ileyhin Sivastopol'a muvâsalâtından evvel polisçe ittihâz 

olunan tedâbîr-i ihtiyâtkârâne şayân-ı dikkat olmağla ber-vech-i âti arz ve beyânına 

mücâseret eylerim: 

Şöyle ki imparator hazretlerinin Sivastopol'a muvâsalâtımızdan beş altı hafta ev-

vel icâb ettiği zaman Sivastopol şehrinden çıkarılmak üzere ne kadar şüpheli âdem var 

ise bi’t-tahkîk ser’an işâ'r edilmesi içün Petersburg polisi nezâretinde Sivastopol jan-

darma miralayına tebligât lâzım icrâ olunması üzerine mahallî polisi tarafından dahi 

tetkikât-ı lâzıme-i ciddiye icrâ ve hâne ve hoteller ve kahvelerde velhâsıl sâir nerede 

âdem var ise kâffesinin evrâk-ı lâzımesi yoklanılarak hüviyetleri tasdîk olunmuştur. 
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İmparatorun Sivastopol'a ne vakit ve ne zaman muvâsalât ideceği sûret-i 

kat’iyyede yalnız mahallî me’mûrîn-i lâzimesince ma’lûm oldukta memleketin belediye 

müdürü tarafından polis nefâratına muâ’venet etmek üzere askerden dahi üç yüz elli 

neferin intihâb ve i'tâsı taleb olunarak bu askerler dahi imparatorun muvâsalâtından se-

kiz gün mukaddem polislerle beraber ifâ-yı vazîfeye başlamışlardır. 

İmparator hazretlerinin muvâsalâtından dört gün evvel dahi belediye hey’eti ta-

rafından vücûh ve mu’teberât-ı ahâliden iki yüz zât imparator hazretlerinin 

muhâfazasıyla mükellef ve mecbûr olmak üzere tefrîk ve intihâb edilerek bunların 

esâmesini mübeyyin defteri jandarma miralayına i’tâ idilmiştir. 

Zevât-ı mûma-ileyhin her birerleri dahî şehrin ma’rûf-ı mu’teberlerinden olarak 

kendülerinin taht-ı kefâlet ve mesuliyetinden bulunmak üzere onar kişi tedârik ve 

istihdâma mecbûr tutulmuşdur ki bu hâlde ahâlisi yigirmi beş bin kişiden ibâret bulunan 

Sivastopol şehrinde imparatorun muvâsalâtı günü müşârün-ileyh hazretlerinin 

muhâfazası zımnında iki bin üç yüz elli nefer gâyet mu’teber ve emin polis ve muhâfaza 

me’mûru bulundurulmuştur. İmpator şehirde bulunduğu müddetçe hiçbir dükkân 

açdırılmamıştır.  

Bâlâda arz olunduğu üzere şehri ve kışlaları dahi gezdikten sonra ve yüz pâre top 

endahtıyle selâmlandıktan sonra sûret-i mahsûsada tehiyye edilmiş olan trene râkiben ve 

Petersburk’a müteveccihen saat on bir râddelerinde imparator hazretleri Sivastopol’dan 

hareket eyledi. 

İmparator hazretlerinin rükûbuna mahsûs olan şimendifer katarı dahi iki adet 

olup bunlardan birisi kendüsüne ve diğeri dahi mâiyyetine mahsûs ise de bu katarlar biri 

birinden fark ve temyiz idilecek derecede yekdiğerine aynı olup hângisi imparatorun ve 

hângisi mâiyyetin olduğunu bilmek kâbil olmayacak derecede inşâ edilmiş olduğu gibi 

esnâ-yı râhda dahi öndeki tren arkaya ve arkadaki tren dahi öne geçerek hâsılı imparator 

hazretlerinin bu trenlerden hângisinde bulnduğu belli olmayacak sûrette olduğu misüllü 

güzergâhları dahi sûret-i kat’iyyede ta’yin edilmemişdir. 

Rusya imparator hazretlerinin Kafkas ve Batum ve Sivastopol gibi sırf mevâkı-i 

harbiye ve askeriyeden olan mahalleri seyâhat etmesinden maksadı istihsâl idebildiğim 

ma’lûmâta nazaran Batum’dan Tiflis hattıyla Bahr-i Hazar sevâhilinde vaki’ “Bâkü” 

şehrine kadar inşâ idilmekte olan istihkâmâtı bizzât görmekten ibâret olup çünkü 
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müstakdimen arz olunduğu üzere Asya-yı Suğrâ tarafından vuku’ bulan ta’arruzâta karşı 

Batum’dan Bâkü’ye kadar olan hattı hâiz-i ehemmiyettir. Bir dereceye kadar 

mevsûkiyeti te’mîn olunan rivâyete göre imparator hazretleri gelecek sene Semerkant ve 

Merv şehirlerine azîmet idecekmiş.  

Arz ve beyân olunduğu üzere imparator hazretleri pazar günü ala’s-sabah Sivas-

topol’a muvâsalât ve yevm-i mezkûrun akşamı Petersburg’a müteveccihen hareket ey-

lemesi üzerine hasbü’t-teşrifât lâzım gelenlere iâde-yi ziyâret idildikten sonra pazartesi 

günü alaturka saat altıda tahrîk-i çarh olunduğu esnâda zırhlıdan on dokuz pâre top 

endâhtıyla icrâ-yı selâmlık olunarak İzzeddîn Vapur-ı Hümâyûn’u limândan hurûç eyle-

di. 

Atebe-i mu’allâ-mertebe-i cenâb-ı hilâfetpenâhilerine cebîn-i sây-ı ubûdiyet ol-

mak şeref-i uzmâsını tebşîr ve tesyîr itmek üzere sath-ı deryâ bir âyine-yi musaffa şekil 

ve hey’eti kesb itmiş olduğu cihetle İzzeddîn Vapur-ı Hümâyûn’ları saatte tam on iki 

mil kat’ iderek salı günü saat dokuz buçuk raddelerine der-bâr şevket karar cenâb-ı 

hilâfetpenâhilerine muvâsalât olundu. 

Cenâb-ı Rabb-ül Âlemin mefhâr-ı hükûmdârân-ı rûy-i zemîn olan veliyy-i 

ni’met-i bî-minnetim padişâh-ı efham ve a’zamımız efendimiz hazretleri kemâl-i satvet 

ve ikbâl ile ilâ nihayetü’d-devâran taht-ı muallâ-yı baht-ı şehinşâhilerinde dâim mesrûr 

ve kuvve-i kâhire-i devlet-i âliyyelerini bedhâhân saltanâtları üzerine muzaffer ve 

mutasavvir buyursun. Âmin. 

Fi  28 Saferü’l hayr sene 306 

Fi  21 Teşrîn-i evvel sene 304 

‘Abd-ı memlûk-ı cenâb-ı hilâfetpenâhileri mabeyn-i hümâyûn-ı mülûkâneleri kâ-

tiplerinden 

                                                                                    Ali Cevâd 
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SONUÇ 

Ali Cevâd, Mabeyin-i Hümâyûn kâtipliği esnasında,  çeşitli nedenlerle yurt dışı-

na gönderilen heyetler içinde yer almıştır. Bu heyetlerle birlikte yaptığı seyahatleri, gö-

revi gereği dönemin padişâhı II. Abdülhamid’e sunmak üzere Felemenk Seyahatnamesi, 

Almanya Seyahatnamesi ve Rusya Seyahatnamesi başlıkları altında el yazması notlar 

almıştır. Daha sonra bu notlar büyükçe bir deftere yapıştırılmıştır.  

Yolculuklarda çekilen sıkıntılara, Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa devletleri-

nin gündemini meşgûl eden konularda yüksek rütbeli devlet memurlarıyla yapılan gö-

rüşmelere değinmiştir. Gidilen ülkenin imparator, imparatoriçe ve prenslerinin olağa-

nüstü kabullerinden onurlarına tertip edilen şaşaalı davetlere, karşılıklı olarak alınıp 

verilen hediyelerden bunların takdîm merasimlerine kadar birçok ayrıntının yer aldığı 

bu yazmalar seyahatname başlığı altında kaleme alınmış olsalar da bunlar daha çok 

resmi bir dille yazılmış raporlar niteliğindedirler. 

 Yazarın kendi düşüncelerini, izlenimlerini anlatmaktan çok olan biteni, yapılan 

görüşmeleri tüm açıklığı ve ayrıntısıyla ortaya koyma çabası eserlerde kendini hisset-

tirmektedir. İzlenen güzergâhın ve yaşanan olayların tarih ve saatlerine kadar ayrıntılı 

olarak belirtilmesi seyahatlerin adım adım izlenmesine olanak sağlasa da anlatımı tek 

düzeleştirmekte, edebî bir anlatımdan uzaklaştırmaktadır. Bu anlamda Ali Cevâd’ın 

yazmalarının edebî bir tür olarak seyahatnameden çok sefaretnameye yaklaştığını gör-

mekteyiz. 

Ali Cevâd’ın seyahatnameleri üç ayrı yazmadan oluşmaktadır. Bu eserler de Fe-

lemenk, Almanya ve Rusya Seyahatnamesi olarak yazılmıştır. Bu yazmalar İstanbul 

Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphânesinde bulunmaktadır. 

Eserlerden Felemenk (Hollanda) Seyahatnamesi Muharemin 17. Günü 1301 

(Miladi 18 Kasım 1883) tarihinde başlamakta ve 28 gün sürmektedir. 

Felemenk Kralı III. Guillium’e verilen ‘iki kıta madalyası’ ve ‘beratını’ vermek 

üzere Ferik Süleymân Paşa’nın da bulunduğu bir heyetle gidilmiştir. Ali Cevâd, Fele-

menk Seyahatnamesi’nin sonunda istidradi olarak Hollanda’yı, özellikle Amsterdam ve 

Roterdam şehirlerinin özelliklerini yazmıştır. Ülkenin hava şartlarını, yeryüzü şekilleri-

ni, nasıl geçindiklerini ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Denizcilikle uğraştıkları için 
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donanmalarının başarılı olmasından bahsetmektedir. Ticarette neden daha iyi oldukları-

nı, zenginliklere nasıl ulaştıklarını anlatmaktadır. Felemenk milletinin özellikleri hak-

kında bilgi vermektedir.  

Ali Cevâd Felemenk Seyahatnamesi’nin son kısmında Hollanda ile ilgili bir se-

yahatname özelliği taşıyan ayrıntıları not düşmüştür. Almanya ve Rusya Seyahatname-

leri’nde bu tür anlatımlara yer vermemiştir. 

Ali Cevâd, Almanya Seyahatnamesini ise 16 Cemadiyiahir 1302’de yapmıştır. 

Mareşal Ali Nizâmi Paşa ile Almanya İmparatoru Wilhelm’in doksan yaşına girmesini 

tebrik etmek için ve Almanya veliahdının zevcesi İngiltere Kraliçesinin kerimesi 

Viktorya’ya verilmiş olan ‘nişan-ı âliye’yi takdîm etmek için gitmiştir. 

Ali Cevâd, Almanya Seyahatnamesi’nde Felemenk Seyahatnamesi’nde olduğu 

gibi coğrafi özelliklere girmez. Alman halkının imparatorlarına olan bağlılıklarını ve 

askeri törenlere ve yaptıkları resmi ziyaretlere değinmiştir. 

Rusya Seyahatnamesi’nde Ali Cevâd, Rusya imparatoru III. Aleksandır’ın Si-

vastopol’a gelişini tebrik etmek usulden olduğu için padişâh tarafından Fuat Paşa’yla 

beraber bir heyetle gönderilmesini anlatmaktadır. 

Ali Cevâd Rusya Seyahatnamesi’nde Sivastopol şehrini ve sahillerini anlatmak-

tadır. Ali Cevâd, Rusya Seyahatnamesi’nde de Almanya Seyahatnamesi’ndeki gibi ge-

zip gördüğü yerlerden ziyâde yapılan resmi törenleri, Rus imparatoruyla aralarında ge-

çen diyologlardan bahsetmektedir. Felemenk Seyahatnamesi’nde olduğu gibi coğrafi 

özelliklere girmemiştir. 

Seyahatnamelerde görülen anlaşılır bir dil kullanma özelliği Ali Cevâd’ın yazdı-

ğı bu seyahatnamelerde görülmemektedir. Dil daha çok resmi bir dildir ve bazı yerleri 

oldukça süslü ve ağır bir üslup görülmektedir. 

Ali Cevâd’ın seyahatnameleri imparatorluğun dışişleri politikasını, Avrupalı 

güçlerin imparatorluk karşısında takındıkları tavır ve yaklaşımları, Osmanlı aydınının 

protokol ilişkilerinde gösterdiği tutum ve davranışları ortaya koyması bakımından dö-

nemin diğer seyahatnamelerinden farklılık gösterir.  

Tezimizde değindiğimiz üzre bu seyahatnamelerdeki protokoller, verilen hediye-

ler, nişanlar ve madalyalar dikkat çekmektedir. Özellikle Osmanlı’nın son zamanlarında 
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Avrupa ve komşularıyla olan ilişkilerde izlediği yol hem seyahatname ve ondan bir 

adım öte yaşanılan diyalogları kaleme alma ve bunları döndüğünde padişâha arz etme 

inceliği görülmektedir. 

Ali Cevâd’ın seyahatnameleri ayrı ayrı üç farklı yazmadan müteşekkil olduğu 

için her bir seyahatnamenin birinci, ikinci ve son iki sayfalarını ek olarak çalışmanın 

arkasına ilave edilmiştir. Üç eserinde aynı el yazısı karakteriyle yazıldığı görülmektedir. 
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Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine başladı. Bu programda eğitime halen davem 

etmektedir. 
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