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İki millet arasındaki kültür alışverişini ve aynı milletlerin birbirleri hak-
kında besledikleri fikir  ve kanaatların nasıl değişmelere uğradığını incelemek, 
tarihin son derece çekici konularından biridir. Hele bu hususta söz konusu 
olanlar, başka başka kültür çevrelerine mensup iki büyük ulus olursa bu çeki-
cilik büsbütün artar. 

Şunu esefle  kaydedelim ki Osmanh Devleti ile Avusturya arasındaki iliş-
kilerin, sadece, kaçındmaz bütün acı sonuçlan ile savaş alanlarında karşdaş-
malardan ibaret kalmadığı gerçeği, ancak yeni yeni anlaşılmağa başlanmıştır. 
Gerçek durum şu idi ki bir yandan güçlük ve güvensizliklerle dolu barış 
zamanlan ile kesintiye uğrayan savaşlar, kıyafet,  silah ve taktik bakım-
lanndan askerlik alanında hayret edilecek ölçüde karşılıklı etkilemelere yol 
açmıştır. Öte yandan, yüzyıllar boyunca Adriyatik Denizinden Erdel'e kadar 
uzanan smır komşuluğu da, bir sıra doğrudan doğruya ve sürekli ilişkilerin 
meydana gelmesi sonucunu vermiştir. Kültür alanmda böylece doğan karşı-
lıklı etkilenmeler, din alanındaki ayrı ayrı dünya görüşlerine rağmen, hiç te 
azımsanmıyacak bir dereceye erişmiştir. Maddî kültürde bunlar, kelime hazi-
nesinde ve bitki ile hayvan türlerinin karşdıkh olarak değiş tokuş edilmesinde 
kendini göstermektedir. Aynı zamanda, resmî ticaret münasebetlerinin baş-
lamasından önce de sanıldığından çok daha yoğun olan alışveriş ilişkileri, bu 
hususta önemli katkdar getirmiştir. 

Çeşitli evreleri ile diplomatik ilişkilerin bu bakımdan rolleri genellikle 
küçümsenir. Gerçi diplomatik temaslar savaşlar vesilesiyle meydana gelmiş 

1 Bu yazı, Avusturyalı doğubilimcilerden Dr. Kari Teply tarafından  1969 da Fakültemiz 
Tarih Araştırmaları Enstitüsü'nde verilen bir konferansın  genişletilmiş metnidir. Gerek konfe-
rans, gerekse bu metin Prof.  Dr. Bekir Sıtkı Baykal tarafından  dilimize çevrilmiştir. 
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olup, siyasi düzeni kurmayı amaç edinmiştir. Bununla beraber bunlar da, is-
tenmeden ve kendiliğinden birer karşdaşma' vasıtası olmakta idiler. Sadece 
1500 ile 1700 tarihleri arasında Avusturya imparatorları tarafından  İstanbul'a 
gönderden elçilik heyetleri sayısının 120 yi bulmuş olması, üzerinde durulma-
ğa değer bir olgudur. Bu heyetler, diplomat ve doğrudan doğruya elçilik per-
soneli yanısıra, günden güne artan bir sayıda, memleketlerinin kültür ve siya-
set alanlarında nüfuz  sahibi tabakalarına mensup kimseleri de, başka türlü gi-
rilmesi güç olan Osmanlı ülkesine beraberlerinde getirmişlerdir. Hiç şüphe yok 
ki etkiler, gözle görülür gerçeklerin çok daha ötesine uzanmış ve görünmeyen 
binlerce yoldan hükmünü icra etmiştir. Bu hususta tek bir örnek verelim: 
Eğer bu tarihî olgu, yani iki millet arasındaki temaslar vukubulmasaydı, Avus-
turya'da barok kültürü, kendisini oluşturan önemli elemanlarm birinden 
elbette ki yoksun kalırdı. 

Konuşma zamanımızın sınırlı oluşu yüzünden konumuzu birkaç nokta 
etrafında  toplamamız gerekmektedir. Hatta bu dar çerçeve içinde bile, kültür 
tarihine ait bir konunun esaslı sayılabüecek ayrıntılarını da bir tarafa  bırak-
mak zorunda kalacağız. "İstanbul'a Gönderilen İmparatorluk Elçi Heyetleri" 
(Kaiserliche Gesandschaften  ans Goldene Horn) adlı kitabımda, çağdaş kay-
naklara dayanarak, Zitvatorok barış antlaşmasından öncesi ve sonrasını kapsa-
yan yarım yüzyıl boyunca, bu gibi elçi heyetlerinin yaptıkları seyahatlerin ne 
suretle cereyan ettiğini, aynı zamanda yabancı bir dünya ile karşdaşmanm bu 
insanlarda uyandırdığı hayret duygularını ifadeye  çalıştım. Şimdi, genel ola-
rak a y r ı n t ı l a r için bu kitabıma başvurmak zahmetine katlanmanızı rica etmek 
mecburiyetinde bulunduğumu esefle  ifade  edeyim. 

ı 
Konumuzdaki siyasal tarafların  da, söyliyeceklerimizin tamamiyle dışında 

bırakılması zorunluğu vardır. Çünki siyasal ilişkiler tarihine girdiğimiz takdir-
de konu, sınırsız bir ölçüde genişlemiş olacaktır. Burada söyleyeceklerimiz, 
sadece, Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin kültür tarihi çerçevesi içine giren yan-
ları olacaktır. 

Geçen yüzydın büyük doğubilimcisi Hammer Purgstall, Osmanh-Avustur-
ya siyasal ilişkilerini, İmparator I. Ferdinand tarafından  1528 tarihinde gönde-
rilmiş olan bir elçilik heyeti ile başlatmaktadır. Demek oluyor ki başlangıç nok-
tası olarak, görevi Osmanlıların Viyana yönüne doğru gelişen şiddetli akınlarını 
diplomatik vasıtalarla önlemek olan bir heyet gösterilmektedir. Gerçekte ise 
Osmanlı-Avusturya siyasî münasebetleri en azından bir çeyrek yüzyd daha ön-
cesine kadar geri gider. Zimmer'in vekayinamesinden öğrendiğimize göre daha I. 
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Maximillian (1493-1519) Babıâli ile oldukça canlı bir ilişki kurmuş bulunmak-
tadır. Gerçi 1500 tarihinden sonra İstanbul'a yollanan Şövalye Hans von 
Thurn'un elçiliği hakkında fazla  bir bilgimiz yoktur. Fakat çok ilginç bir nokta 
şudur ki daha 1504 te gönderilen ikinci elçi Freiherr von Königsegg'e,  Os-
manhlarla bir bağlaşma teklifi  yanısıra, ticaret siyaseti ile ilgili bazı tâlimat 
da verilmiş bulunmakta idi. İmparator, kuzeni olan Portekiz krahnın açtığı 
yeni yol sayesinde, doğu menşe'li baharatı Venedik'ten daha ucuza satabi-
leceğini II. Bayezit'e haber veriyordu. Bu meyanda kültür alanında da bir-
takım teşebbüslerde bulunulması unutulmuş değildi. Nitekim Königsegg 
şatosunda uzun zaman muhafaza  edilen bir şeref  kaftanı  (Guldin Rock) bu 
hususa tanıklık etmektedir. 

İki devlet arasındaki ilişkiler, Macaristan'a sahip olmak için 1526 da 
patlak veren savaştan beri daha da sıklaşmıştır. Özellikle I. Ferdinand'ın 
(1509-1564) Macaristan'ın üç parçaya bölünmesine ve batı Macaristan'da kendi-
sine bırakılan dar bir toprak şeridi karşılığında Osmanhlara haraç vermeğe razı 
olarak 1547 de bir mütareke imzalamasından beri, çok yoğun bir hale gelmiş-
tir. 1593 tarihine, yani koşulların geniş ölçüde değişmesine yol açan 14 yıllık 
Osmanlı-Avusturya savaşının başladığı yda kadar İstanbul'a gelen haraç elçi-
leri heyetlerinin sayısı 27 yi bulmuştur. Fazla göze batıp Türklerin gazebine 
uğramamaları için son derece dikkatli davranmak ve her türlü gösterişten uzak 
kalmak tâlimatı alan bu heyetlerin, Osmanh padişahı ve devlet büyüklerine na-
kit para ve mücevherat olarak getirdikleri haraç ve bağışların değeri ise bir 
milyon Duka Venedik altınını aşmıştır. 1606 tarihli Zitvatorok Barış antlaşması 
iki devlet arasındaki diplomatik ilişkiler açısından bir dönüm noktası olmuştur. 
Yıllık haraçlar bir defahk  bir ödeme ile tasfiye  edilmiş olduğundan bundan böy-
le haraç elçileri yerine büyükelçiler gönderilmiştir. Yerine göre, her iki taraftan 
aynı zamanda yola çıkarılan ve aynı ihtişam gösterisinde olmalarına itina göste-
rilen bu büyükelçilik heyetleri, artık erişilmiş olan kuvvet dengesini gayet açık 
bir şekilde ifade  etmektedir. Hemen hemen bir buçuk yüzyd boyunca bu çeşit 
heyetler, üzerinde itina ile durulan şekil ve hep aynı kalan görünüş bakım-
larından karşdıklı ilişkilerin karakterini teşkil etmiştir. Aynı zamanda bu ihti-
şam gösterisi, barok devrinin kendi kendini takdim eden mücessem bir örneği, 
barokun ta kendisidir. Şüphesiz ki bunda, görülecek işin önemi ile gösterilen 
ihtişam ve tantana arasındaki orantısızlığı gözden uzak tutmamak gerekir. 
Gerçekte en önemli sorunlar, sade bir biçimde tertiplenmiş özel elçi heyetleri 
ve 1546 tarihinden beri İstanbul'la devamh olarak teması muhafaza  eden ika-
met elçileri ve temsilciler aracdığı ile çözümlenirdi. 



250 KARL  TEPLY - BEKİR SITKI BAYKAL 

Tantanalı büyükelçilik heyetlerinin yedincisi ve sonuncusu, 1740 tari-
hinde Kont Anton Korfiz  Ulefeld'in  başkanlığında İstanbul'a vardı. Ardından 
gelen uzun barış dönemi ve bir de artık değişen zamanın gerçekçiliği, böyle 
ihtişamh elçilikler usulüne son vermiştir. Ancak, aynı nitelikteki elçilikler, 
bilinçlerde daha uzun zaman yaşamıştır. İmparator II. Josef,  1628 tarihli 
Kuefstein  Seyahatnamesi'nin kendisine sunulan nüshası başına elyazısı ile 
şu sözleri yazmıştır: "Okumayı bu kitaptan öğrendim". 

Elçilik gibi sorumlu bir görevin kimlere emanet edilebileceği, her zaman 
için önemli bir problem olarak kalmıştır. Bu bir tarafa  bırakdsa da söz konusu 
olabilecek adayların sayısı aslında pek fazla  değildi. Üstelik, en elverişli koşul-
lar altında olsa bile hemen hiç tanınmayan ülkeler içinden geçecek bir yolcu-
luğun kaçınümaz meşakkat ve tehlikelerine göğüs gererek böyle nazik bir göre-
vi üzerine almağa herkesin yanaşmaması keyfiyeti  de aday sayısmı birkat daha 
sınırlandırmakta idi. Ayrıca, elçinin, diplomatik dokunulmazlığa salt bir şe-
kilde güvenmesine imkân yoktu; çünki elçi, özellikle haraçgüzarlık ilişkileri de-
vam ettiği sürece, şahsen bir rehine olarak sayılmakta ve hükümdarının ant-
laşmalara aykırı davranışlarından kendisi sorumlu tutulmakta idi. i lk ortaelçi 
Johan Maria Malvezzi'nin tam iki yd boyunca Yedikule'ye hapsedilmesi ve 
1793 savaşının patlak vermesi sırasında Friedrich ve Krechviztz'in uğradığı 
trajik akibet, bu hususta son derece derin ve kuşaktan kuşağa unutulmayan 
bir etkiye yol açmıştı. 

İlk zamanlarda elçilik görevi için, soyları ve memurlukları gereği olarak 
sınırboylarındaki koşulları iyi tanıyan, cenklerle haşır neşir olmuş savaş adam-
ları seçiliyordu: Weixelberger, Hobersansky, Salm, Niklas Jurisic böylelerin-
dendir. Daha sonra da, çok kez yine aynı hamurdan olan kimselere elçilik göre-
vi verdirdi. Örneğin Hermann Czernin gibi. 

Hollanda'da yetişmiş olan İmparator I. Ferdinand, işbaşına geçtiği za-
man, oradan birçok hukukçu ve hümanistleri beraberinde getirmişti. Bunlar, 
hergün biraz daha karmaşık bir hal alan yönetim işlerinin derinliğine inebile-
cek kudrette yüksek kültür sahibi şahsiyetlerdi. Elçi sıfatı  ile bu kişiler, bir 
benzetme yapmak caiz ise, ağır kdıçla başarılması mümkün olamayan işi 
flöre  ile elde etmek yolunu tuttular. Bu gibiler arasında özellikle Ogier Ghis-
lain de Busbecq sivrilmektedir. Diplomasi müzakerelerinde gösterdiği maharet 
sayesindedir ki o, çok nazik bir iş olan 1562 ateşkes anlaşmasını meydana ge-
tirmeğe muvaffak  olmuş, ayrıca da zarif  bir üslupla kaleme aldığı "Türkiye'den 
Dört Mektup" adh kitabı ile Osmanlı devletinin mükemmel bir tablosunu çiz-
miştir. Bunların dışmda önemli bir nokta daha vardır: Gönderilen elçilerin çe-
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şitli milliyetlere men&up bulunmaları gerçeğinde, Avusturya hanedanının ege-
menliği altında toplanmış ülkelerin genişliği yansımaktadır. 

Gerçi biz elçiler arasında bir sıra en sivrilmiş soylu ailelerinin adlarına 
rastlamaktayız; aynı zamanda büyükelçi olabilmek için soylular smıfmdan  ol-
mak açıktan açığa şart koşulmuştur. Fakat bunlara rağmen elçilik hiçbir za-
man sadece soylu kişilere özgü bir meslek halinde kalmamıştır. Gerçekte elçi-
ler arasında basit ailelerden gelme insanlara sık sık rastlamaktayız. Bunlar 
yazar, yazman ve çevirmen olarak değerli hizmetler görmüş ve pratik bilgier 
edinmiş gayretli insanlardır. Özellikle bunlar, en başarılı temsilciler arasında 
yer almaktadırlar. Aralarından sadece Dr. Pazzen, Michael Strazer, Simon 
Reniger, Johann Rudolf  Schmidt'in adlarını vermekle yetinelim. Bu sonuncusu 
Türkiye'de gördüğü hizmetlerin ödülü olarak ilk defa  von Schwarzenhorn 
soyluluk sanını kazanmıştır. 

Elçilik heyetinin ana kadrosu daima bir, ya da iki yazmandan -bunlar-
dan biri şifre  bilmek zorunda idi-, çevirmen ve kuryelerden oluşurdu. Çevir-
menlik için önceleri becerikli ve çok dil bilen doğulular (levantenler) kullanılır-
dı. Ancak acı tecrübelerle bunlara güvenilemiyeceği  meydana çıkınca, 1580 den 
beri yerli tercümeciler  yetiştirmek deneyine girişildi. Doğrudan doğruya Türkiye'-
de Osmanhcayı öğrenmek üzere elçinin maiyetine "dil oğlanı" diye adlandırdan 
gençler verildi. Fakat bu yararh usulün sağlam temellere dayanan bir kurum 
haline getirilmesi ancak 1674 te mümkün oldu. Bu kurumun gelişmesi ile 
Maria Theresia zamanında Viyana'da Doğu Akademisi meydana geldi. Başta 
Hammer-Purgstall olmak üzere bir çok sivrilmiş doğubilimciler sağlam 
bilgilerini, işte dünya ölçüsünde ün salmış olan bu kurumda kazanmışlardır. 

Çok kere ressamlar da, resim muhabirleri sıfatiyle  elçilik heyetlerine ka-
tılırlardı. Ruh huzurunu sağlamak amacı ile din adamları, beden sağlığı ve ra-
hatlığını temin etmek için de doktor, eczacı ve berberler de hiç unutulmazdı. 
Çoğu hallerde bunlar, aynı zamanda elçilik vekayinameciliğini yaparlardı. 
Hizmetçi, arabacı ve seyislerle birlikte, o zamanki "demir perde"nin arkasına 
gitmek cesaretini gösteren bu insanların sayısı hiçbir zaman 20-30 u geçmezdi. 

XVI. yüzydın son çeyreğinde haraç elçilikleri heyetlerinin personel sayı-
sı 70-80 e, büyükelçiliklerinki ise 150-300 e, hatta Uiefeld  heyetininki 
1000'e kadar yükseldi. Seyyahlardan, hizmetçilerden ve bir barok devri 
gransenyörünün şahsî hizmetlerini gördürmek için kullandığı çeşitli uşaklar-
dan oluşan bu kalabahk içinde, asd elçilik personeli kayboluyordu. Heyetlere, 
hemen daima, soylu kişilerin katılmaları hoş karşdanırdı; çünki bunlar, 
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maiyetlerindeki hizmetkârlarla birlikte heyetlerin ihtişamını artırırlardı. Sa-

dece ihtişam gösterisi nerdeyse ana gaye oluyordu. 

Kafileye  katılan kabarık sayıda görevli ve gönüllü yolcular, yabancı 
memleket görmek özlemlerini gidermek için bu fırsattan  faydalanırlardı. 
Böyleleri arasında en garibi olduğu kadar en karakteristik de olanı, St. Flo-
rial'da doğmuş Johann Schel adındaki Avusturyalıdır. Yetmiş yaşında ol-
duğu halde Johann Schel, Ottingen heyetine, Dietrich'in dediği gibi, "sırf  is-
tanbul'u görmek hırsı ile" katdmıştır. Yolculuğun yoruculuğuna dayanama-
yarak istanbul'a varışta ölmüştür. Yine iki Avusturyalı olan Hans Chris-
tof  Teufel  von Guntersdorf  ile Georg Christof  Freiherr von Fernberger, seya-
hatlarını daha da genişleterek son derece macera dolu bir gezi haline getirmiş-
lerdir. Bunlar 1588 de istanbul'dan Mısır'a hareket etmişler, buradan Mezopo-
tamya'ya ve Basra körfezine  geçmişlerdir. Buradan da Teufel  iran'a, Fern-
berger ise Hindistan ve Seylan'a kadar uzanmışlardır. Ancak dört buçuk yıl 
sonra Fernberger istanbul üzerinden yurduna dönmüştür. Fakat biz, böyle 
aşırı halleri dikkate almamalıyız, istanbul yolunda iken bu seyyahların geç-
tikleri memleketler hakkındaki raporları da bizim için çok önemli bilgiler 
kapsamaktadır. Nitekim bu raporlar elimizde olmasaydı, Sırbistan ve Bul-
garistan'ın memleket ve halkları hakkındaki bilgilerimizin çok eksik kal-
mış olacağı şüphe götürmez. 

Dernschwam ve Leunclavius gibi hümanistler bu seyahatlara bilimsel 
amaçlarla katdmışlardır. Dornschwam 1555 te Busbecq ile birlikte Amasya'-
ya gitmiştir. Bunlar, daha önce hiç bir Avrupalının ayak basmadığı bölgeler-
den geçmişler ve tarih bilimine, vaktiyle Roma imparatoru Augustus adına 
meydana getirilmiş olup Ankara Anıtı (Monumentum Ancyranum) diye tanıdı-
ğımız yazıt hakkında ilk bilgileri kazandırmışlardır. Johann Leunclavius ise, 
1584 te Heinrich von Lichtenstein'in başkanhğmdaki haraç elçiliği heyetiyle 
birlikte ikinci defa  olarak Türkiye'ye gelmiştir. Gayesi de, "sadece o muazzam 
Osmanlı devletinde biz yabancdara hayret verici görünen şeyleri görmek değil, 
fakat  aynı zamanda Türklerle ilgili her konuda, bu meyanda Türklerin tarihi 
üzerinde de derinlemesine araştırmalar yapmak" idi. Bu çalışmaların meyvası, 
onun Osmanlı kaynaklarından faydalanarak  kaleme almış olduğu "Osmanlı 
Padişahlarının Vekayinamesi" (Annales Sultanorum Othomanidarum) adlı 
eser olmuştur. Bu eser ile Osmanlı tarihinin bilimsel bir şekilde incelenmesi baş-
lamış oluyordu. 

Soylularca alışdmış bir iş olan "şövalye gezileri" için de bu elçilik heyet-
lerinden faydalandırdı.  Bazdan bunu sırf  bir macera sayarken -Roma, Paris, 



NEMÇE ELÇİ HEYETLERİ 253 

Londra seyahatleri günlük olaylar olarak kabul olunurdu-, bazdan da seyahat-
leri sırasında kazanacakları tecrübelerden ilerisi için mesleklerinde faydala-
nabilmek amacı ile yapıyorlardı. 

Cezvit, Kapüsen ve Fransisken rahipleri, İran, Hindistan ve Yakındoğu 
ülkelerindeki misyonerlik görevleri başına gitmek amacı ile İstanbula geliyor-
lardı. Hacdar ise Kudüs'e ve ara sıra da Sina'ya ulaşabilmek için aynı şekilde 
Osmanh başkentine uğrarlardı. Sözü geçen bu gruplardan birincisine mensup 
olanlar arasmda en ünlü kişi, Linz'li rahip Gruber'dir. O, Tibet'e ayak basan ilk 
Avrupalı olmuştur. 

Normal olarak izlenen seyahat yolu şöyle idi: Viyana'da gemiye binilerek 
Budin üzerinden Belgrad'a gidilir, buradan eski askeri yol izlenir, Sırbistan ve 
Bulgaristan baştan başa aşıhp Edirne'ye ve nihayet İstanbul'a vardırdı. An-
cak olağanüstü hallerde bu normal yoldan sapıhrdı. Tâli bir yol da Krajna ve 
Bosna üzerinden geçerek Niş'e ulaşırdı. Bu tali yol, daha çok ilk zamanlarda 
tercih olunurdu. 

Böyle uzun bir yolculuk için birinci derecede gemi ve araba bakımından 
esaslı bir hazırhk yapmak gerekiyordu. Gerçi ilk zamanlarda birkaç küçük gemi 
ile iş görülebiliyordu. Daha 1587 de Pezzen sadece beş gemi kullanmıştı. Fakat 
barok biçimindeki büyükelçilikler devrinde gemi sayısı, büyüklük ve türleri 
birden bire arttı. Nihayet 1699 da Ottingen 42 ve 1718 de Yirmond 72 gemiye 
ihtiyaç duyuyordu. Bu sayılar karşısında Homer'in gemi listesi çok mütevazi 
kalmaktadır. Büyükelçinin bindiği gemi çeşitli renkler ve altın yaldızlı oyma-
lar içinde parddamakta olup dört yanma 14 tane siyah ve sarı renkte ipekli 
bayrak asdı bulunurdu. Galyon figürü  olarak Jüpiter heykeli taşınırdı. Bir 
elinde zeytin dalı, öteki elinde ise pençeleri arasmda bir şimşek taşıyan kartal 
ile bu figür,  elçiliğin önemini elle tutulur bir biçimde sembolize etmekte idi. 

Heyetleri taşıyan araba sayısı da, gemilere paralel olarak artıyordu. 1665 
te Leslie'nin başkanlığındaki büyükelçilik heyetinin emrinde çeşitli türden 130 
u aşkın araba kullanddı. Hediyeleri ve kasaları taşıyan büyük arabalardan baş-
ka üç koşulu hafif  Bulgar çiftçi  arabaları ve bir sürü öküz arabalan da vardı. 
Önemli kişilerin arabaları yeter ölçüde gösterişli olmakla beraber, altı at tara-
fından  çekilen elçi arabasının ihtişamı yanında pek silik kalıyorlardı. Bu araba 
huzura kabulden sonra IV. Sultan Mehmed'e hediye edilmiştir. Taffener,  o 
zamanki araba yapımı ustalığının bir başyapıtı olan bu arabanın, hediye edil-
dikten sonra süs figürlerinin  sökülmüş olmasını kizgın bir dille kaydeder. 
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Yabancı, Türk topraklarına ayak basınca, tamamiyle o devrin psikolojik 
savaşının etkisi altında bulunurdu. Bu psikolojik savaş, tabii bugünkü gibi ve 
geçen yüzyılda millî devletlerin kurulması zamanında olduğu gibi, hasmı bir 
şeytan olarak tanıtmakta büyük bir ustalık gösterirdi. Üstelik bu yabancı, 
aşdması güç iki engelle karşdaşırdı. Engellerden biri, din idi. Burada özgür dü-
şünen bir kimse, muhakkak surette klasik ilkçağa öyle saplanmış kalmış idi ki 
bilinçsiz olarak daima İslâm âlemine büsbütün yabancı ölçüler kullanırdı. Böy-
le olunca da, birçoklarının, biliyoruz sandıklarının ilerisinde hiçbir şey görme-
diklerine şaşılmamahdır. Özellikle bu gibilerin, zaman zaman gerçeğin nasıl 
farkına  vardıklarını müşahade etmek son derece eğlenceli olmaktadır. Birçokları 
düştükleri çelişmelerin farkına  bile varamamaktadırlar. Bir yandan bunlar kli-
şeye göre yargı verirlerken, bahsettikleri şey bambaşka bir dil konuşmaktadır. 

0 devrin Batdısına göre Hazret-i Muhammed'in öğretisi gülünç, la'net-
lenmeğe lâyık bir batıl inançtan ibarettir. Buna rağmen seyyahlar, ibadet et-
mekte olan müslümanlarda gördükleri derin ciddilik ve imanlı teslimiyetin et-
kisinden kendilerini kurtaramazlar. Bu manzara karşısında onlar, ihtiyarları 
dışında olarak, kendi tutumlarını yeniden gözden geçirmek zorunluğunu duyar-
lar. Seyahatleri sırasında, zorla yeniden katolikleştirilmek istenen Protestan 
mezhebinin çeşitli kollarına mensup hıristiyanların "imansız" Türkler tarafın-
dan korunmakta olduğunu görürler. İstanbul'da Ortodoksların nekadar ser-
bestçe kiliselerinde âyinlerini yapabildiklerine, hapishanede bile katolik âyin-
leri düzenlenmekte olduğuna tanık olurlar. Bu derece vicdan özgürlüğü ve hoş-
görürlüğün hüküm sürdüğünü gözleriyle gören Lubenau, "hiçbir Papa, bir pro-
testana böyle bir şey yapmağa müsaade etmez" demekten kendini alamamış-
tır. 

Bazı küçük olayların üzerimizde bıraktığı etki, belki de daha kuvvetli 
olur: Günün birinde bir Osmanh refakat  subayı, pazar âyini yapmakta olan 
hıristiyanları ayı oynatan bir Bulgarin rahatsız ettiğini görür ve herifi,  sırf  ken-
di inisiyatifi  ile oradan kovar. Başka bir defasında  şöyle bir olayr cereyan eder: 
İki taraftan  her biri, kendi dininin daha üstün olduğunu iddia eder.Bunun üze-
rine girişilen tartışma gittikçe kızışır. Türkler bir kenera çekilerek kafa  kafaya 
verirler ve birşeyler konuşmağa başlarlar. Bu hali gören Busbecq endişeye ka-
pılır; kendisi Türkler arasında yapayalnızdır. Acaba fazla  mı ileri gitmişti 
biraz önce? Türklerin kendi aralarında fısddaşacak  neleri vardı ki? Busbecq 
yanlarına yaklaşır ve temkinli bir ifade  ile, ne oluyor diye sorar. Çavuş ise 
gülümseyerek şu cevabı verir: Allah seni doğru yola getirsin diye dua edeceğiz! 
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Gene o devrin inançlarına göre Türkler kültürden yoksun barbarlardır. 
Yollar boyunca, çok kere görenleri hayran bırakacak mükemmellikte tesisler, 
kervansaraylar, imaretler, çeşmeler, nefis  hamamlar,azemetli köprüler ve muh-
teşem külliyeler sıralanmıştır. Külliyelerdeki camiler, sadece, her biri kamu 
yararı için vücuda getirilmiş ve gayet ahenkli bir mimarî ile biririni tamamla-
yan tesislerin merkezini teşkil eder. Bunları görünce seyyahların ağızlan açık 
kalır. İçlerinden biri, "bütün bu yapıtları iyi düzenlenmiş bir topluluğun başa-
rısını gösteren alametler" olarak kabul etmektedir; bir başkası ise, Edirne'deki 
Selimiye camiinin ışığa boğulmuş kubbesinin ve incecik minareleri içindeki bir-
birine sardmış üçer merdivenin teşkil ettiği mimarlık harikasının kendisine ver-
diği şaşkınlık içinde "fakat  bunları Türkler yapmadı, çünki onlar böyle bir şey 
yapacak kabiliyette değillerdir; bunları yapan italyan asıllı tutsaklardır" söz-
leri ile kendi kendini avutmaktadır. 

Memleketlerinde simetrik bir biçimde vücuda getirilmiş parkların orta-
sında muhteşem şatoların yükselmekte olduğunu görmeğe alışkın bu seyyahlar 
için; son derece ince bir zevkle ve hiçbir zorlamaya başvurulmaksızın tabiat 
dekorlarına uydurularak yerleştirilmiş olan bu saraylar, dış görünüşleri bakı-
mından hiç de göz alıcı değildirler. Ama aynı sarayların içerlerinde bulunan 
odaların sihirli mahremiyetindeki çekiciliğin etkisinden onlar da kendilerini 
kurtaramamışlardır. 

Fakat, bu Türkler her hâl u kârda zalim, vefasız  ve bencildirler, buna da 
denecek birşey var mı ? Hiç de suçsuz olmayarak sert bir muameleye uğrayan 
elçi Kreckwitz heyetine mensup kişilerden biri olan Friedrich Seidel, herşeye 
kadir sadrazamın önünde korkudan ölüm teri dökerek akıbetini beklemektedir. 
Bundan sonrasını kendisi şöyle anlatmaktadır: Tam bu sırada İbrahim Paşa 
elini başıma koydu ve "zavallı gâvur, Tanrı sana sağlık ve ömür versin de vata-
nına, ana ve bana kavuşasm" dedi. Aynı Seidel, daha önce kürek mahkûmu 
olarak kadırgada ve Boğaziçindeki Karakule'de tutuklu bulunduğu sıralarda 
gerek zindancılardan, gerekse halktan gelme sade insanlardan birçok defa 
iyilik ve merhamet görmüştü. 

Seyyahlardan biri, günün birinde yeni satın almış olduğu bir hah ile Elçi 
Hanı'na dönmüştür. Tam bu sırada bir Türk'ün sert bir tavırla içeri girerek 
kendisini aradığını görür. Osmanlı ülkesine geleli beri zaten hoplamış olan 
yüreği, şimdi de korkudan büsbütün duracak gibi olur. Fakat, bu sert Türk, 
onun boynuna esirlik zinciri geçirmek için gelmiş değildi; dükkânında unut-
muş olduğu para kisesini arkasından yetiştirmişti ve bunun için her hangi 
bir bahşiş almayı da kesinlikle reddediyordu. 
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Hediye konusu, birçok anlaşmazlıkların çıkmasına yol açıyordu: Yabancı-
lar bir türlü anlayamıyorlardı ki kendisiyle dostluk bağları kurulmak istenen 
bir kimseye açıktan açığa hediye vermek suretiyle onu onurlamak Türkler için 
bir nezaket kuralı sayılırdı. Bunda esas amaç, hediye verilen kimsenin itibar 
derecesini dile getirmekti. Bağışın ekonomik yani pek önemsenmezdi. Bununla 
beraber Lubenau aşağıdaki şu sözlerle bize tanıklık etmektedir ki "Türklerin 
kendilerine özgü bir erdemlikleri vardır: İyilik gördükleri bir kimseye hizmet 
etmek fırsatı  kendilerine verilirse ölçüsüz derecede şükran duygusu beslerler. 
Bunun örneğini ben çok gördüm. Benim Efendim  bir paşaya 500 Duka altını 
değerinde bir bağış verdiği zaman, aynı paşadan mutlaka 1000 Duka altını de-
ğerinde karşılık almıştır. 

Fakirlere bakım işlerinden tutunuz da ordugâhta disipline kadar sivil ve 
süel hayatın her alanından yukardakilere benzer daha birçok örnekler vermek 
hiç de güç değildir. Her ne kadar ayrıntılı olarak ispatı mümkün değilse de şah-
sî kanaatim şudur ki bu türden olaylar neticede çok verimli olmuştur; muhak-
kak ki bunlar, Batının Aydınlanma çağında İslâm dini ve kültürü hakkında 
meydana gelen yeni anlayışın biçimlenmesini geniş ölçüde etkilemişlerdir. 

Şimdi, İstanbul'a yapdan bir gezi sirasında meydana gelen başlıca olay-
lar nelerdir sorununa gelelim. 

İlkin sınırı geçme sırasında duyulan büyük heyecandan söz açmak gere-
kir. Sınırı geçme işi, uzun zaman Komaron (Komron) ile Estergon (Gran) ka-
leleri arasındaki kesimden yapılırdı. Batıdan gelenler, ilk defa  burada Osman-
lıların askerî ihtişâmı ile karşı karşıya kalırlardı. Türk süvarilerinin gösterile-
rini sanki büyülenmiş gibi izlerler, kendilerine yabancı olan bir ağırlanma 
ve çok kere hiç de iç açıcı bulmadıkları bir barındırılma tarzını yaşarlardı. 

Büyükelçilik heyetleri zamanında, sınırda iki taraf  elçilerinin son derece 
sıkı bir şekilcilik içinde cereyan eden resmi bir törenle değiş-tokuş edilmeleri 
usuldendi. Toprağa kakılan üç direk buluşma yerini gösterirdi. İstanbul'a git-
mekte olan imparatorun elçisi ile Viyana'ya doğru yol almakta olan padişahın 
elçisi tıpatıp aynı anda orta direğe varabilecek bir davranışla atlarını sürerler 
ve burada attan inerek birbirlerini resmen selâmlarlardı. Orta direğin dibine, 
bir an gibi kısa bir zaman da olsa erken varmak, uğursuz bir işaret saydır, aynı 
zamanda, daha sonra gelenin üstünlüğünü kabullenmek anlamına gelirdi. 
Karşılaşma sırasında cereyan eden bu yüklü teşrifat,  bütün ayrıntıları ile karşı 
taraf  üzerinde derin bir izlenim bırakmak ve kendi kendine hiçbir ihmali af-
fetmemek  amacını güderdi. Daha bu zamanda imparatorun elçileri, kendilerini 
küçültecek herhangi bir hareketi cevapsız bırakmamak durumunda idiler. 
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Karşılama törenleri, Budin ve öteki büyük şehirlerde de tekrarlanır 
ve nihayet İstanbul'a girişte en parlak noktasına erişirdi. Bu sırada çok kere 
bazı protokol anlaşmazlıkları çıkar ve her iki tarafın  da aynı inatla direnmeleri 
yüzünden bu anlaşmazlıkların çözümlenmesi kolay olmazdı. İmparatorun el-
çileri bayraklarını dalgalandırarak Osmanlı başkentine girebilmek için öteden 
beri çaba harcamışlardır. Fakat ancak Prens Eugen'in Türklere karşı kazandığı 
zaferlerden  sonradır ki kendilerine bu hak tanınmıştır. 

Seyahat sırasında misafirlerin  ağırlanması ve korunması işleri bir kılavuza 
emanet edilirdi. Kdavuzlar arasında bazı aksi kimselere de rastlanırdı. Fakat 
burada çıkan anlaşmazhkların suçlusu daima ve mutlak surette Türk me-
murları değillerdi. 

Yolun Tuna nehri üzerinden aşılan ilk kesiminde yolculuk oldukça rahat 
ve çabuk geçerdi. Geri kalan 1100 km uzunluğundaki kara yolunu aşmak ise 
tam bir ay sürerdi. Gerek yazın kızgın güneş altında kavrulan ovalar, gerekse 
kışın fırtına  ve tipinin hiç eksik bulunmadığı dağ geçitleri, heyet üyelerinden 
çoğunun dayanamayacağı güçlükler ortaya çıkarırdı. Birçoğu seyahat sırasında 
hastalanıp ölürlerdi. Böyle ağır koşullar altında yolculuk sona erdiğinde herke-
sin rahata kavuşup derin bir nefes  alarak İstanbul'u selâmlayışını gayet ola-
ğan birşey görmemiz gerekir. 

Venedik, Fransa ve sonradan İngiltere gibi öteki Avrupa devletlerinin 
temsilcileri Galata'da karargâh kurarlar ve burada daha geniş bir hareket ser-
bestliğinden faydalanırlardı.  Buna karşıhk imparatorun elçileri XVII. yüzyıl 
ortalarına kadar Tavukpazarında bir kaleye benzeyen Nemçe Hanm'da oturmak 
zorunda idiler. Nemçe Hanı, gayet geniş bir eski kervansaray idi. Bununla be-
raber uzun zaman içinde yaşamak için sıkıcı olduğu gibi dar da geliyordu. 
Ancak birkaç hafta  kalmak üzere gelen haraç elçilik heyetleri için burası ol-
dukça yeterli saydabilirdi. Fakat Büyükelçilik heyetleri aylarca, ikamet elçi-
leri ise mûtad olarak 3-5 yd, hatta bazıları daha da uzun süre burada kalırlar-
dı. Nitekim Busbecq sekiz yıl, Starzer ise tam 12 yıl İstanbul'da kalmışlardır. 
Nemçe Hanındaki 41 odadan bir kısmı barınak olarak kullanılırdı. Öteki-
leri ise, zaman zaman birkaçı birleştirilip büyük salonlar haline sokulmak su-
retiyle, büro, ibadet yeri, yemek salonu ve benzeri amaçlar için ayrdmıştı. 
Her elçi kendi zevkine göre binayı biçime sokar, kimisi çiçek yetiştirmeye ve 
avluyu ağaçlandırmaya, kimisi de hayvan beslemeğe önem verirdi. Zaman za-
man Nemçe Hanı, Nuh'un gemisini andıran bir görünüşe bürünmüştür: Alt-
taki ahırlarda atlar, geyikler, köpekler, oynatdmak üzere beslenen ayılarla; 
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yukardaki koridorlarda da kaplumbağalar, gelincikler, maymunlar ve çeşit 
çeşit kuşlarla dolup taşmaktadır. 

Osmanlılar bütün elçilere resmen memur edilmiş casus ve entrikacdar 
gözü ile bakarlardı ki çoğu hallerde durum gerçekten böyledir. Bu nedenle 
elçilerin hareket serbestliklei, özellikle öteki hıristiyan devletlerin temsilcileri 
ile temas etmeleri sıkı bir şekilde kısıtlanırdı. Kısıtlama görevini bir çavuşun 
komutası altında bulunan bir yeniçeri birliği yapardı. Aynı asker birliği, el-
çilerin güvenliğini de sağlardı. Zira çok kere, özellikle savaş gerginliğinin hü-
küm sürdüğü zamanlarda, itimatsızlık ve birikmiş nefret  duyguları anî bir pat-
lama şeklinde kendini gösterebiliyordu. Neticesinin sert veya mülâyım olup 
olmayacağı, sadece genel siyasî duruma değil, aynı derecede elçinin muhafızı  ile 
olan kişisel ilişkilerinin kötü veya iyi oluşuna da bağb idi. Özellikle Busbecq, 
sefaret  çavuşları ile ilişkilerde büyük bir ustahk göstermiştir. Busbecq buna dair 
birçok zarif  fıkralar  anlatmaktadır. 

Hergün belli tâymın getirilmesi, Türk ve Avrupa'lı misafirlerin  hâl ve 
hatır sormak üzere gelmeleri, tüccar ve hacıların ziyaretleri ve nihayet kurye-
lerin gelişleri, elçilikteki günlük hayatta yeter ölçüde renk ve hareket yaratan, 
olaylardı. Elçilik mensuplarından en uyuşuk olanlar, sonu gelmez içki alemleri 
ile günlerini öldürürlerdi. Ötekiler ise, boş zamanlarından faydalanarak  istan-
bul içinde ve çevresinde araştırma gezileri yaparlardı. Bu gibilerin uya-
nık ve keskin gözlemleri sayesindedir ki bize birçok canlı raporların, 
intikal etmesi sağlanmıştır. Gerçi bu raporlardan Hammer ve daha son-
raki bilginler faydalanmışlardır,  amma raporlar tüm olarak ele alınıp 
sistematik bir şekilde değerlendirilmiş değildir. Eğer günün birinde bunlar 
üzerinde sistematik bir çalışma yapılacak olursa, bazı sürprizlerle karşılaşa-
cağımıza muhakkak gözüyle bakılabilir. 

Sıkıntdı siyaset ve savaş olaylarının yarattığı sarsıntdar, Nemçe Hanmdaki 
hayata sık sık gölge düşürmüştür. Zaman zaman istanbul'a getirilen savaş 
tutsaklarının, birbirlerine zincirle bağlanmış ve savaşta ölmüş arkadaşlarının 
uzun mızraklara takılmış kafalarını  taşır bir halde alayla Elçi Hanı'nın önün-
den geçirilmeleri, muhakak ki sinirleri son haddine kadar hırpalayan sahneler-
dendi. Sınır boylarındaki sürtüşmelerin, açıktan açığa bir savaşa götürecek de-
recede tehlikeli göründüğü zaman, imparator hükümetinin arasıra hediyelerin 
gönderilmesini durdurduğu olurdu. Fakat aynı zamanda memurların ihmalcilik 
ve dalgınlıkları veya para sıkıntısı dolayısıyle üç ydda iki defa  hediye gönderme 
yollarının aranması gibi sebeplerle, haraç elçileri uzun gecikmelerden sonra yola 
çıkarlardı. Bu hâl Istanbul'dakilere uğursuz haftalar  yaşatırdı. Lubenau, "ba-
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zdarının nasıl bir ruh hali içine düştüklerini anlayabilmek için bizzat yaşa-
mak gerekir" diyerek bunu ifade  etmektedir. Hemen hemen her yd ortaya çı-
kan veba salgınını da burada hiç olmazsa anmak yerinde olur. Yukarda sözü 
edilen korkuları geçiren eczacı Lubenau, 1587 tarihindeki veba salgınından 
sonra, İstanbul'da artık kalmamağa ve sadece "ot yeyip su içmek zorunda kal-
sa bile" bu memleketten çıkıp gitmeğe Tanrı önünde yemin ediyordu. Gerçek-
te, böyle korkunç bir yemine onu sürükleyen, çaresizliğin son derecesine gelmiş 
bulunmasıdır. 

İstanbul'da yapılan diplomasi çalışmaları hakkında kısa sözlerle neler söy-
lenebilir ? 

Özel vesilelerle doğan çeşitli sorunlara ve muntazaman barış ile savaş ve 
sınır anlaşmazlıklarına ilişkin olmak üzere elçilere verilen talimatın yanısıra, 
elçilerin bir de hiçbir zaman değişmeyen bir görevi daha vardı. Bu, Osmanlı-
ların askerî güçlerinin gözlenmesi ve askerî plânlarının uygulanmasını önlemek 
için gerekli tedbirlerin aknması görevi idi. Böyle bir görev ise, her vasıtaya baş-
vurmak suretiyle yürütülecek gerçek bir casusluk faaliyetini  zorunlu kılmakta 
idi. Bunun için de bazı halk toplulukları ile, Rumlarla, Ermenilerle ve Osmanlı 
İmparatorluğunun gerisindeki büyük düşmanları Şiilerle ilişkiler kurmak, baş-
vurulması gereken vasıtalar arasında bulunuyordu. 

Bu cümleden olarak, İran Şahı ile bir işbirliği kurmak için II. Rudolf 
zamanından beri daima tekrarlanan bu çeşit çabaların kültür tarihi bakı-
mından ilginç bir sonucu, Ermeni soyundan Eremiya Çelebi Kömürcüyan ta-
rafından  XVII. yüzyılın ikinci yarısında Avusturya İmparatorunun bir elçisi 
için hazırlanan ve açıklamalarla teçhiz edilen bir Anadolu haritasıdır. Harita, 
Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzanan bölgeleri içine almaktadır. 

Türlü türlü seyyahların bir menzil durağı olarak kullanılan Nemçe Hanı, 
kendiliğinden, en uzak eyaletlerden gelen her çeşit havadisin kaynağı haline 
gelmiş bulunuyordu. Aynı havadislerin bir kısmı, Augsburg'daki Fugger ti-
caret kumpanyasının İstanbul temsilciliği aracılığı ile Fugger gazetelerine ka-
dar ulaştırılırdı. Ekonomik çıkarların resmi olarak ele alınması işi epeyce daha 
sonraki zamana rastlar. Bununla beraber, eskiden beri elçilere ipek, muslin, 
hah, sof,  pelesenk yağı, çiçek soğanı, İznik çinisi gibi ticaret mallarının vatan-
larına gönderilmesi için siparişlerde bulunulduğu da bir gerçektir. 

Sözü edilen görevlerin yerine getirilmesi çalışmalarında Avusturya elçisi, 
öteki Avrupa devletleri temsilcileri ile rekabet ve gerginlik ilişkileri içinde idi. 
Buna karşılık, hıristiyan savaş tutsakları ile kaçırdmış kişilerin özgürlüğe ka-
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vuşturulması ve yurtlarına geri gönderilmesi işlerinde ise, bütün elçiler arasm-
da daba çok işbirliği yapdıyordu. Gerçekten de bu alanda elçiler, daha devlet 
kendi görevinin bilincine gereği kadar varmadan, kişisel teşebbüsleri ve ben-
liklerini ortaya koymak suretiyle çok büyük başarılar sağlamışlardır. Kişisel 
ağırlıklarını ortaya koymakta elçiler sonradan o derece talimatlarını aşmış-
lardır ki çok kere kelleyi koltuğa almışlardır. 1699 ve 1718 barış antlaşmaları 
bu hususta da daha büyük teşkilat görevleri yükleyince, elçiler, bunları da 
parlak bir şekilde çözümlemişlerdir. 

Ne yazık ki elçiler, Osmanh hayatının iç dünyası hakkında kahcı nitelik-
te olacak değerde hemen hiçbir izlenim kazanamamışlardır. Çünki onlar, hiçbir 
zaman Osmanh hayatının mahrem tarafları  ile temasa gelememişlerdir. Şeref-
lerine tertiplenen saray şenlikleri kadar, halk tarafından  sokaklarda kutlanan 
bayramlar da bu imkânı sağlamak için elverişli fırsatlar  değildi... Gerçekte bu 
şenlikler, askerî, kaba nitelik ve görünüşte olurdu. Ancak, bu hâl, seyyahları, 
çeşitli bayram ve alayları büyük bir heyecanla tasvir etmekten alıkoymamıştır. 

Her elçinin yaşantısının en parlak noktasını, doruğunu teşkil eden olay, 
onun padişah tarafından  kabul edilmesi oluyordu. Hacılar veya seyyahlar, 
büyük sahneyi birlikte yaşamak ve hiç olmazsa esrar dolu sarayın içinde bir-
kaç adım atabilmek için aylarca bir elçilik heyetinin gelmesini büyük bir sabır-
la gözlerlerdi. Eğer elçi sadece bağış getirmiş idiyse bunları sunmakla görevini 
tamamlamış olurdu. Fakat ikamet elçileri de sadece bu vesileyle, bir de veda 
ziyaretinde ardıllarını takdim etmek ve memleketlerine dönüş izni kâğıdını 
rica eylemek vesilesiyle son defa  huzura çıkarlardı. 

Kabul günü, saati, huzura gireceklerin sayısı ve yapılacak konuşmada 
sözü edilecek konular, daha önceden sadrâzam veya kaymakamla yapılan bir 
görüşmede ayrıntıları ile saptanırdı. Aynı zamanda elçiye, en ilerigelen devlet 
büyüklerini, kubbe vezirlerini, kaptanpaşayı, şeyhülislâmı, yeniçeri ağasmı, 
icabında en yüksek derecedeki dilmaçları ve saray subaylarını merasimle ziya-
ret etmek müsaadesi verilirdi. 

Tıpkı İstanbul'a girişte olduğu gibi, heyetin huzura kabul töreni de her 
iki tarafa  göz kamaştırıcı ihtişam gösterisine fırsat  hazırlardı. Tarafınızdan  da 
gayet iyi bilindiği gibi, kabul törenine kutsal bir şekil veren unsurlar çeşitli 
kaynaklardan gelmekte idi: Anayurdun isteplerinden kalma en eski gelenekle-
rin, büyük Pers kurallarının saraylarından alınma kuralların, aynı surette Bi-
zans ile Arap ve yine Osmanh İmparatorluğunun mirasçısı bulunduğu bütün 
diğer kültürlerin katkıları bu törende görülürdü. 
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Tabiidir ki böylesine inceliklerle dolu bir tören, protokol çerçevesi içinde 
hiçbir zaman değişmeyen "gururlu bir mesafe  bırakma"nın yanısıra, karşdıklı 
ilişkilerin bütün nüanslarını ifade  edebilme fırsatını  da verirdi. Bu nedenle 
elçi, her ayrıntıyı, özellikle padişahın davranışını etraflı  bir şekilde bildirmekle 
yükümlü idi. Öteki devletlerin elçileri de kabul töreninin cerayanını büyük bir 
dikkat ve kıskançlıkla, ya da, eğer bir tatsızlık görürlerse, gizli bir sevinçle 
izlerlerdi. 

Elçi, daha sabah erkenden, en ihtişamlı bir kıyafete  sokulmuş maiyeti 
ile birlikte çavuşbaşı tarafından  alınarak saraya götürülürdü. Bağış elçileri, 
getirdiklerini divanda teslim ederlerdi. Sikkeler kontrol edilip tartıldıktan son-
ra kendilerine bir makbuz verilirdi. Elçi devletin en ilerigelen büyükleri ile 
yemek yedikten sonra, geleneklere uygun olarak, Babüssaade'nin önünde bir 
süre beklerdi. Bu sırada Osmanh gücünün ve devlet yönetimindeki ustabğınm 
örneklerini görmek fırsatını  bulurdu. Adalet örgütünün süratli ve mükemmel 
bir şekilde işleyişine tanık olur, yeniçerilere ulufe  ve yemek dağıtıbşmı seyreder, 
bu arada onların pilav kazanma koşmalarındaki hızdan siyasi barometrenin 
o andaki durumunu okuyabilirdi. Yine bu arada, sanki bir tesadüf  ederi imiş 
gibi, vergi yükünü getiren kervanlar, ya da -açık bir ihtar anlamına gelmek üze-
re- mızraklara geçirilmiş başlarla esir kafileleri  elçinin önünden geçerlerdi. 

Bütün bunlardan sonra elçinin getirdiği hediyeler padişaha takdim olu-
nurdu. Genel olarak bu hediyeler ileri bir tekniğin eseri olan mekanik saatlar, 
altın yemek takımları, bardaklar, Nürnberg ve Prag'daki son derece gelişmiş 
atölyelerde vücuda getirilmiş yüksek değerde sanat eserleri idi. 

En sonunda, elçiye ve beraberindekilerin bir kısmına şeref  kaftanları 
giydirilir ve hepsi birden mabeynciler tarafından  alınarak, saygılarını sunmak 
üzere, padişahın huzuruna götürülürdü. Ne yazık ki bugün, böyle bir törenin 
bıraktığı derin izlenimi saptayan bir belgeye sahip bulunmamaktayız. Ancak 
onun izleri o devrin hikâye ve dram türünden meydana getirilen eserlerine geç-
miş bulunmaktadır. 

Seyyahlardan çoğunun, Haliç kıyısındaki bu şehirden ayrılırken bir ra-
hatlık duygusu içinde bulunduklarını söylememek haksızlık olur. Dr. Pezen 
gibi metin bir adam bile "dünya üzerindeki bu a'raftan"  kendisini kurtarma-
sını imparatorundan dramatik bir dille rica ediyordu. Gerçekten de o vakitler 
bir savaşın patlak vermesi bekleniyordu. Elçilik yazmanı Schieferdecker  mem-
leketine döndüğü zaman günlük andarını kayettiği  defterini  şu etkili sözlerle 
sona erdiriyordu: "Sevinçten içe içe sarhoş olduk". Yakında yurda dönmek 
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sevincinin, ölçülü ve şöhretlerine önem veren kimselerde bile ne derecede aşırı 
bir heyecan uyandırabileceğini Busbecq'de okumak mümkündür. 

Artık gerek kişisel istekler, gerekse başkalarının ısmarlamaları olarak satın 
alınan eşya çoktandır hazırlanmış, denkler halinde durmaktadır. Satın alınan 
eşyanın listesi, aziz kalıntılarından ipek hahlara, bitki fidanlarından  yabani 
hayvanlara kadar çok çeşitli şeyleri kapsamı içine almaktadır. Çünki İstanbul'-
da geçirilen günlerin anısını çok özel hâtıra eşyaları ile ebedileştirmek ihtirası 
büyüktür. Her halde, çoğu kez padişahın cömertçe bağışlarından biri olan asil 
kanb atlar da beraberde götürülürdü. Eski para ve yazma kitaplar ise memle-
ketlerinde çok değer verilen eşyadandı. Nitekim Busbecq, bunlardan bir araba 
dolusu getirmişti. Busbecq'in 240 kitaptan oluşan yazmalar koleksiyonu, bu 
gün, Avusturya Milli Kitaplığının en kıymetli hazineleri arasmdadır. Yine 
Busbecq'in çabalan iledir ki ünlü Dioskurides yazması II. Maksimilliyan ta-
rafından  satın aldınlmıştır. 

Doğu ülkelerine özgü birçok bitki türlerinin bu arada Avusturya'ya geti-
rilip üretilmesi, dahe büyük önemde bir olaydır. En azından leylak, lâle, sün-
bül ve tuğışahî gibi çiçeklerin Avusturya'ya gelişini Busbecq'e borçlu bulun-
maktayız. Safran  denilen bitkinin de 1579 tarihinde Ulrich von Königsberg he-
yeti tarafından  Orta-Avrupa'ya götürüldüğünü bilen pek az kimse vardır. 
Yine aynı sıralarda idi ki David Ungrad İmparatorluk saray bahçıvanı Clusi-
us'a at kestanesi ve fındık  ağaçlannın tohumlarını yollamıştır. Saydığımız bit-
kiler bugün okadar yayılmıştır ki, düzlüklerini ve yamaçlannı aynı bitkilerin 
süslemediği bir Avusturya tasavvur etmek artık mümkün değildir. 

Elçilik heyetlerinin dönüş yolculuğu, Macaristan'ı boydan boya kara yo-
lundan aşmak gerektiğinden, en az kırk gün, çoğu kez bunun iki katı, hatta 
daha da uzun sürerdi. Kanunî Sultan Süleyman, Drava ile Tuna ırmaklannın 
meydana getirdikleri dirsekteki bataklık üzerine strateji bakımından önemli 
bir noktada muhteşem bir köprü yaptırmıştı. 8665 adım uzunluğu ile o vakitler 
Avrupa'nın en uzun köprüsü olan bu muazzam yapıt, elçilik mensuplarına, ge-
ne törenle vatanlarının smırlanndan içeri girerken, Osmanlı savaş mimarisi-
nin mükemmelliği hakkında son bir izlenim bırakırdı. 

Bu büyük seyahat, birçoklarınca, hayatlarının en parlak noktası olarak 
saydırdı. Bunun en canh belirtisi, dönüşte getirilen andarın, çocuk ve torun-
lara intikal etmek üzere, son derece hassas bir titizlikle saklanmasında kendini 
göstermektedir. Aynı hâtıralar, bugün de bizim için iki kültürün karşılaşmasın-
dan doğan önemli sonuçların tanığı olmak bakımından son derece büyük de-
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ğer taşımaktadırlar. Andreas Wolf  von Steinach'ın günlük anılar defteri,  Prag 
ile Viyana arasındaki seyahatında çalmmıştı. Tam yirmi yd sonra bu anılarını 
yeniden meydana getirmeğe koyulduğu zaman bütün samimiyeti ile şu sözleri 
yazıyordu: "1604 tarihinde, aklımda kaldığı ve unutmadığım kadar iyi kötü 
buraya yazmak istedim. Aldandığını, eksik veya fazla  yazdığım, asd sebepleri 
bilemediğim veya yanlış raporlara dayandığım yerleri düzletmelerini okuyucu-
larımdan rica ederim." 
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