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Seyyah Söylemi ve Trabzon'a Gelen Yabanci
Seyyahlar

Fatma ACUN*

Seyahatnameler, sosyal tarihçiler ve sehir tarihçilerinin sikça müracaat ettigi
kaynaklardan olagelmistir. Özellikle de, arsiv belgeleri veya diger tür kaynakla-
rin yetersizligi durumlarinda, seyyahlarin verdigi bilgiler daha da degerli ol-
makta ve arastirmacilar tarafindan, fazla elestirilmeden kullanilmaktadir. Bu bil-
gilerin degeri gözardi edilmemekle birlikte, içinde bir dizi önyargiyi ve kurguyu
barindirdigi unutulmamalidir. Öncelikle, seyahat eden ve gözlemlerinfkaydeden
sahis, bir tek kisidir ve kendi sahsi ve içinden geldigi kültürün penceresinden,
yabanci -Avrupali olmayan- bir kültürü gözlemlemektedir. Gördükleri. ve algila-
diI<1ariparça-bölük realiteden, tutarli bir hikaye olusturma endisesini her zaman
tasimaktadir. Diger yandan, bir kültürü tanimlama metotlarinin, diger bir kültür
veya kültürler tarafindan belirlendigi dogru kabul edilirse, Osmanli ülkesine
gelen yabanci seyyahlarin gözlemlerinin de, büyük ölçüde, hayal mahsulü oldu-
gunu kabul etmek gerekmektedir. Sonuçta, yabanci seyyahlarin anlattiklarinin
';olgu" mu, yoksa "kurgu" mu oldugunu ayirt etmek, bir yandan, ilgili dönemin
kaynaklariyla dogrulamayi gerektirirken, diger yandan da, anlatilanlarin, döne-
min olaylari ve söylemleri baglaminda incelenmesini gerektirmektedir.

Bu çalismada yapilmak istenen ikincisidir. Bu yaklasim tarzi iki noktada ma-
zur gösterilebilir. Bunlardan ilki, sömürge döneminin (1870-1960) 1<j60'larda
sona erisinin ardindan, Avrupalilarin, Avrupali olmayan oryantal ve koloniyal
toplumlar hakkindaki, çogunlukla kendi gazeteci, yazar ve seyyahlarinin göz-
lemlerine dayanan görüslerini gözden geçirmeye baslamis olmasidir. Bu türden
çalismalar özellikle de 1990'li yillarda daha da artmistir.l Ikincisi ise tamamen
metodoloji ile ilgilidir.

Bildirinin geri kalan kisminda, eskiçaglardan günümüze uzanan çizgide
Trabzon'a ugrayan seyyahlar ve seyahatnameleri antik, ortaçag, romantizm,
oryantal ve koloniyal dönemleri halinde ve ilgili dönemlerde hakim olan söy-
lemler baglamlarinda ele alinacaktir. Bahsedilen söylemlerin eski çaglarda fazla

Dr., Hacettepe Üniversitesi Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi EnstItOsü, Ankara.

Takip eden eserler bu türden çalismalardir. British Romantic Writers and the East,
Cambridge University Press, Cambridge 1992; David Spurr, The Rethoric of Empire:
C%nia/ Discourse in Journa/ism, Trave/ Writting and Imperia/ Administration, Durham
1993; Reinhold Schiffer, Orienta/ Panorama: British Trave//ers in /9th. Century Turkey,
Amsterdam i 999.
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belirgin olmadigini, 19 yüzyildan itibaren ön plana geçtigini hemen belirtmek
gerekmektedir,

EskiçaglardaAnadolu'ya yapilan sexahatlerin en belirgin özelligi, bunlarin
öncelikle cagrafi ve askeri nitelikte almasi, gezi natlarindan çak yasanantarih
alarak kalemealinmis olmasidir. Seyahatedilen yerlerdeki yerli halklardanbah-
sedilir, fakat bu, dast veyadüsmanalma vesilesiyledir.Bu dönemdeAnadolu'da
pek çak sehir devletlerinin ve kiyilarda ticaret kalanilerinin bulunmasi, bu tür-
den iliskilere canliIik kazandirmakta, dalayisiyla da, seyyahlarin ilgilerini bu
türden konulara ç~kmektedir. Bu baglamda Trabzan'a gelen ilk seyyah
Ksenophonadli Yunanli bir komudmdir. M.Ö. 400 yilinda Perslerekarsi yapilan
savastayenilen Yunan ordusunun, Dogu Anadolu'dan Karadeniz'earadan da,

i

deniz yoluyla ülkelerine ulastirmasi sirasinda kaleme aldigi eserinde,yolculuk
esnasindayasananolaylari, ordunun güzergahiüzerindekiyerleri tasvir etmekte,
buralarda yasayanhalklar hakkinda ise temaslari ölçüsündebilgi vermektedir.
Anabasisadli seyahatnamesindeKsenaphon,EskiçaglardaKaradenizbölgesinde
yasayan yerli halklar kanusunda bilgi vermekte ve bu kanuda basvurulan ilk
kaynaklardan almaktadir. Ksenaphan'u takiben M.S. ikinci yüzyilda bölgeye
gelen Arrianas'unTrabzon notlari .oldukçakisa ve çagunluklacagrafidir.2Bahse-
dilen her iki seyyahin,antik dönemin en geliskinuygarligi olan Yunan'dangeldi-
gi ve dalayisiyla, yer ve zaman bilincine sahip kisiler alarak çevrelerini göz-
lemledigi dikkati çekmektedir.

OrtaçagdaTrabzon'u ugrayan tek seyyah Clavija'dur. Kadis'ten (Ispanya)
Semerkant'aTimur'un sarayina elçilik göreviyle yaptigi seyahat esnasindaka-
leme aldigi eserinde,1404'deziyaret ettigi Trabzonve civarinin mevcutdurumu
hakkinda bilgi vermektedir. Bu bilgilerin çagu, elçilik heyetini karsilayan Trab-
zon imparatarunun oglunun giydigi süslü sapkadan,Türklerin Timur'a vergi
vermesineve heyetin bindigi geminin kaptaninin adina kadar pek çok ayrintiyi
içermektedir. Ayrintiya dair bu kadar tafsilatli bilgi vermesi,Doguyumerak eden
Avrupalilarin merakini giderme amaçli olmalidir. Bu dönemdeDagu siyasi, kül-
türel, ekanamik yönlerden Avrupa'danöndedir. Avrupalilarin gözündezenginve
ihtisamli bir Dagu imaji hakimdir. Bu durumda, Clavija'yadüsende gördüklerini
bütün ayrintilariyla anlatmak olmaktadir. Dalayisiyla, iklim ve bitki örtüsü ka-
dar, ticaret, fiziki ve beseriçevrede seyahatkayitlariarasinadahil almustur.3

Avrupa Ramantizminin önemli bir parçasi alan "Dogu bilimi" (Oryantalizm)
18. yüzyilda efsanevi Dogu'nun kesfi ve tasviri ile .ortaya çikmistir. Dis görünüs
ve kültürel kanulardaki tasvirler, bu dönemde gelisen oryantalist edebiyatin
önemli bir parçasi haline gelmistir. Avrupa'ya uzak ve yabanci olan Dagu, canli
ve bir o kadar da hayal mahsulü olarak, Bin Bir Gece Masallari'nin tercümele-

2 Bahsedilen iki seyyah hakkinda iakip eden esere bkz. Veysel Usta, Anabasis'len Alalürk'e
SeVliliainanielerdeTrabzon, Trabzon1999.s.13-27. -
JohnFreely. The Black Sea Coasl ofTiirkey, ISlanbul 1999, s. i 23-124.3
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riyle, 18. yüzyilin baslarinda Avrupalilara sunulmustur. Daguya seyahat etmek
zar .oldugu ve nadiren yapildigi için, Avrupalilar, kendilerine yabanci alan insan-
larin gelenekleri, yasam tarzlari, dinleri vb. kanularda, seyahatnamelerden daha

fazla bilgi veren bu hikayelere müracaat etmislerdir. Çak geçmeden, seyyahlar
Bin Bir Gece Masallarim dagrulama ve gördüklerini bu hikayelerde geçenlerle
iliskilendirme telasina düsmüsler, Dagu sehirlerinin kalabalik pazarlari ve dar
sakaklarinda, masallarda anlatilanlari aramislardir. 1716-1718'de Istanbul'a

gelen Ingiliz Büyükelçisinin esi Lady Mary Wartley Mamagu'nun mektuplari bu
baglamda degerlendirilebilir. Lady Mantagu Istanbul'un evleri, hamamlari, ca-
mileri ve günlük hayatinin canli birer tasvirlerini vermekte, Bin Bir Gece Masal-

larinda geçen, yumurta büyüklügündeki mücevherlerden, damelli peçetelerden
bahsetmektedir. Yine, Lady Mantagu, "biz seyyahlar, bizden önce söylenenlere

bir sey katmazsak sikici .oluruz, yeni bir sey söyledigimizde ise romantik veya
hayalci diye bize gülerler" diyerek, bu dönemdeki seyyahlarin kanumunu çak iyitanimlamistir.4

Bu anlatilanlar .Trabzon'a ugrayan seyyahlar ve verdikleri bilgilere nasil yan-
simistir? Öncelikle, seyyahlari yönlendiren, bahsedilen efsanevi ve hayali bakis
açisinin, çagunlukla büyük sehirlerin gözlemlenmesinde geçerli .oldugu, digerleri
söz kanusu .oldugunda ise daha gerçekçi bir üslup takip edildigi görülmektedir.

Diger yandan, 18. yüzyil aydinlanma dönemi .olup, takip eden yüzyildaki bilimsel
katlara zemin hazirlayan bir dönemdir. Diger bir ifadeyle, bilgi taplama ve bu

bilgileri sistematize etme dönemidir. 18. yüzyilin basinda, 1701-1702, yaptigi

Anadalu gezisi esnasinda Trabzan'a gelen Fransiz seyyah Joseph Pitton de
Tarunefart, bilimsel arastirma yapmak üzere Anadalu'ya gönderilen bir batanik

profesörüdür. Görevi ise, öncelikli alarak bitki türlerini tespit etmektir. Seyahat-

namesinde, gördügü bitkilerin tammi için sayfalar ayirdigi, resimlerini çizdigi

bile .olmustur: "Trabzan verimli ve güzel bitj<ilerle dalu. Fakat bunlar sehrin gü-
neydagusunda bulunan kutsal Jahannes'in büyük manastirimn .oldugu .o güzel
daglardakilerle karsilastirilamaz. Alplerde bile bu kadar güzel .ormanlar yak"
demektedir. s Bitki türlerini anlatirken Taurnefort, bölgenin tarihi hakkinda bilgi
vermeyi de ihmal etmez. Bahsettigi bir diger konu da sehirde ve civarinda bulu-

nan manastirlar ve içlerindeki rahiplerdir. Ancak, Taurnefart'un bahsettigi bu

San iki kanu, derinligine tasvirler almaktan ziyade, bahsettigi yerlere gittigini ve
bitkileri gördügünü dagrular mahiyettedir.

18. yüzyilin sanunda Hindistan'da Ingiliz Imparatorlugu'nun kurulmasi,

Fransizlarin Misir'i isgali ye Ingiliz-Fransiz rekabeti, Dagu'ya giden Ingiliz sey-

yahlarinin sayisinda beklenmedik bir artisa neden .olmustur. Seyyahlar, Daguyla

4
Bin Bir Gece Masallarinin ingiliz edebiyatina tesiri konusunda bkz. Fatma Moussa-

Mahmoud, "English Traveliers and the Arabian Nights", The Arabian Nig/iis in English
Li/era/ltre, cd, by Peter L. Caracciolo, London 1988,5,95-109.
Bkz, Usta, Seyahainamelerde Trabzon, 5.69.5
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ilgili her türlü bilgiyi okumaya hazir bir okuyucu kitlesini doyurmak üzere ciltler
dolusu seyahat notlari yayinlamislardir. Oryantalizm denen bilgi bütünü, 19.

yüzyilda, Avrupa'nin Dogu kültürleri üzerinde önce hegemonya kurmasinda ve
yüzyilin sonlarina dogru da buradaki ülkeleri kolonilere dönüsmelerinde önemli
roloynamistir. Avrupali seyyahlarin Doguyu sistemli sekilde incelemeleri, kültü-
rel ve siyasi konularda sistemli istismarlara yol açmistir. Avrupalilarin, Osmanli-
larla olan ticari iliskilerinin yerini 19. yüzyilda giderek iç islerine sistemli müda-
haleye birakmasi, bu politikanin bir örnegini teskil etmektedir.

19.. yüzyilda Dogu (Orient) terimi ile Osmanli cografyasi, kastedilmektedir.
1770'lerden itibaren, Avrupa, özellikle de Ingiliz kamuoyunun, dünyanin bu
kesimi ile ilgili haberlere talebi olusmus, 19. yüzyil boyunca artarak devam eden

\

bu talep 1870'lerden gelindiginde doyum noktasina ulasmistir. Gözlemlerini'
yayinlamasinin yayincilik görevi oldugunu hatirlatan seyyahlara, bir editörün,
siradan bir Ingilizin Istanbul hakkinda Londra'dan daha fazla sey bildigini söy-
lemesi, bu doygunlugun bir neticesidir.

Zaman içerisinde Avrupa kamuoyunun ilgisini çeken konularin degistigi gö-
rülmektedir.' Baslangiçta ilgi agirlikli olarak siyasi konulardadir. Savaslar, Sul-
taniarin yaptigi anlasmalar, diplomatik manevralar seyyahlarin anlatimlarinda
yankilanmistir. 19. yüzyil seyyahlarindan birer siyaset ve kültür analistilyorum-
cusu olmalari beklenmistir. Bu yük, seyyah1arin omuzundan, ancak yüzyilin son-
larina dogru kismen kalkmis ve seyyahlar kendi tecrübelerini aktarmaya basla-
mislardir. 6

Bu dönemde, Ingiliz hükümetinin çikarlari dolayisiyla, Osmanli ülkesinde

gelisen olaylar, seyyahlar vasitasiyla zamaninda takip edilmektedir. Örnegin,
1876-77 kisinda Istanbul'dan yola çikarak, Ankara, Sivas, Erzurum, Van yoluyla
Dogu Karadeniz'e ulasan Ingiliz Yüzbasi Frederick Gustavus Burnaby (1842-
1885)'nin, bir yayin evinden yüklü miktarda avans alarak bes ay içinde yaptigi

yolculugun asil amaci, 1877'de Türk-Rus Savasi'nin iyice kizistigi bir dönemde
bölgede olanlari kendi gözleriyle görmek, Avrupa kamuoyunda, Osmanli Devle-
ti'ndeki azinliklarla ilgili, özellikle de, Türklerin Hiristiyanlari katlettiklerine dair

ortaya atilan iddialarin gerçeklikderecesini anlamaktir. Diger bir amaci da, As-
ya'daki Rus yayilmaciliginin Ingiltere çikarlari için olusturdugu tehlikenin bo-
yutlarini tespit etmekti. Burnaby'nin eserinde dikkati çeken en önemli özellik,
dönemindeki siyasi gelismelere paralel sekilde gezisini anlatmasidir. Bir diger
özellik de, karsilastigi insanlari, etnik adlariyla kaydetmesidir: Türk, Ermeni,

Kürt, Çerkez, Rum gibi. 7

6
7

SchifTer, Orienia/ Panorama, 5.339.

Freed Burnaby'nin eseri iki kez Türkçeye tercüme edilmistir. Bkz. Küçük Asya Seyahatname

si. Anadolii'da Bir ingiliz Siibayi, 1876, Sabah Yayinlari, Terc. Meral Gaspirali, Isianbul

i 998; Ai Sirtinda Anadolii, Iletisim Yayinlari, çeviren Fatma Taskent, Istanbul 1999.
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1818'de Anadolu'yu, oldukça karisik bir rota takip ederek dolasan, bu arada
Trabzon'a ugrayan John Macdonald Kinneir (1782-1830)'in amaci, Anadolu
cografyasi hakkinda bilgi edinmek ve olasi bir Hindistan istilasi esnasinda takip
edilecek yollari tespit etmektL8

1836-1837 yillarinda Anadolu'yu ziyaret eden William John Hamilton
(1805-1867), jeolog ve cografyacidir. Kendisini Doguya seyahate iten güdünün
seyahat aski oldugunu söyleyen ve onu bekleyen arkeolojik, cografi ve jeolojik
kesiflerin olduguna inanan Hamilton'un gezilerinin büyük bir kismini eskiçag
kalintilari ve yazitlari almistir. Anadolu'da geçtigi yerlerin haritasini da çizmistir.
Türklerle ilgili fanatik görüsler ileri sürerek, Anadolu'dan atilmalari gerektigini,
bundan kurtuluslarinin ise yalnizca Hiristiyan olmalari ile gerçeklesecegini sa-
vunmustur.9 Trabzon'a ugrayan Hamilton'un sehir ile ilgili gözlemleri, iklim,
yetistirilen ürünler, ticaret, özellikle de Ingilizlerle olan ticaret ve kiliselerin du-
rumu ile ilgilidir. Seyyah bu son konuda ayrintili bilgiler vermekte, denize yakin
Si. Sophia kilisesinin mevcut durumunu, duvarlardaki resimlere varincaya kadar
tasvir etmekte... Türklerin bu kiliseyi camiye çevirdiklerinden ve çesitli kisimlari-
ni tahrip ettiklerindenbahsetmektedir.LO Hamilton'unTrabzon hakkinda verdigi
bilgilerin agirlikli olarak ticaret ve eskiçag eserlerine yönelik olmasi, onun fana-
tik fikirlerinin kaynagini gösterir mahiyettedir.

Ingiliz seyyah geleneginden bahsederken, Ingiltere'nin Trabzon konsolosu
olarak görev yapan sahislara da deginmek gerekmektedir. Bu sahislar, seyahat-
nameden ziyade, Ingiliz hükümetine raporlar hazirlamislardir. Bunlarin bazilari
çesitli dergilerde yayinlanmistir. Örnegin 1867-1873 tarihleri arasinda Ingiltere'-
nin Trabzon konsolosu olan William G. Palgrave, (1826-?) raporlarinda Trab-
zon'un mevcut sosyal ve ekonomik durumuna dair bilgiler vermektedir.1I çogun-
lugu, bölgenin cografi özeHikleri ve insanlarina iliskin olan bu raporlarin gizli
olanlari yayinlanmamistir.

Ingiliz seyyahlarinin, gezileri esnasinda siyasi gündemi yakalama endisele-
rine karsin, Fransiz ve Alman seyyahlarin çevreye daha duyarli ve bilimsel amaçli
görünmeleri seyahatlerinin önemli özelligini teskil etmektedir.

Bu seyyahlarin hemen tamami eski Anadolu arkeolojisi ile ilgilenirken, yal-
nizca az bir kismi cografya tabiat, bitki türleri vs. incelemeye yönelmistir. Es-
kiçag kolonilerinden ve Komnenoslarin baskenti olan Trabzon seyyahlarin ilgisini
çekmistir. Ingiliz seyyahlarin seçici bakis açilarina nazaran, Fransiz ve Alman
'seyyahlarin çevrelerinde gördükleri hemen herseyi ayrintilariyla tasvir ettigi ve
daha dengeli bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Örnegin, 1840-42 ve 1847-

Schiffer, Oriental Panorama, 5383.
Schiffer, Oriental Panorama, 5377-378.
William J. Hamilion, Research in Asia Minor, Pontiis and Armenia, London 1842,5.242-
243.

i Usta,Seyahatnamelerde Trabzon, 5.153-i 78.
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4S yillarinda Anadolu'ya iki kez seyahat eden Alman Jacop P. Fal1merayer,
(1790-?) sehrin mahalleleri, nüfusu, insanlari hakkinda gözlemlerde bulunmakta
ve bunlari Avrupa'daidlerle karsllastirmaktadir.12 Fransa hükümeti tarafindan,
Türkiye'nin Dogu bölgesinde incelemeler yapmak üzere, lS69 tarihinde görev-
lendirilen Teophile Deyrolle bir tabiat bilimcisidir. Trabzon'a ugrayarak oradan
Van Gölü'ne ulasir. Trabzon'da bulunan kus ve balik türlerinden, evlere kervan-
saraylara, geleneklere ve kadinlarin kiyaretlerine kadar, gündelik yasamla ilgili
pek çok ayrinti bu eserde bulunabilirY

Yukarida da bahsedildigi üzere, Oryantalizm içinde gelisen, Avrupa merkezli
bir dünya görüsünü yansitan ve Avrupa'nin her alanda üstünlügünü savunan
koloniyal söylem, 19. yüzyilin sonlarinda daha güçlü hale gelmis, literatür, gaze- \
tecilik, seyahat yazilari, siyasi konusmalar vs. ye yansimistir. Bu dönemdeki Av-
rupalilarin, özellikle de seyyahlarin Doguya bakis açilari magrur ve bilgisizce,
emperyalist ve irkçi olmakla itham edilmektedir. Osmanlilar açisindan degerlen-
dirildiginde, benzeri bir bakis açisinin geçerli oldugu söylenebilir. 19. yüzyilin
ikinci yarisindaki seyyah elestirmenleri, Dogunun yalnizca fazla degil, kötü bir
tarzda islendigini, oryantalist bilginin yanlis kullanildigini söylemektedir. Gide-
rek anan bu türden elestiriler, 20. yüzyila gelindiginde, Dogu'ya giden seyyah-
lari, mevcut bilginin nasil aninlacagi, daha iyi nasil gözlem yapilacagi konula-
rinda metotlar gelistirmeye yöneltmistir. Bu yüzyilin ilk dönemlerinde Trabzon'a
ugrayan seyyahlarin olmamasi onlarin ne tür metotlar gelistirdigi konusunu tes-
piti yüzyilin onalarina birakmistir. 1960'li yillarda Anadolu'ya gelen ve Trabzon'a
ugrayan iki Ingiliz seyyahin notlari bu bakimdan ilgi çekicidir. Öncelikle, gezi
notlarinin bir araya getirildigi kitaba,I 9. yüzyilda rastlanan, Anadolu'ya Seyahat
gibi basliklar yerine, Türkiye'deki Seyahatlerim (My Travtls in Turkey) ve Tür-
kiye Gözlem Altinda (Turkey Observed) gibi basliklarin verilmesi, bir perspektif
degisikligini aksettirmektedir.Bahsedilen eserlerin içerigi ve bilgilerin düzen-
lenme tarzi ise, 19. yüzyildaki gibi cografi ve kronolojik sira takip emek yerine,
tahlili ve bölgelerin özelliklerine göredir. Örnegin, eseriili 1964'de yayinlayan
Ingiliz seyyah Denis Hills Nuh'un Dagi, Eski Laz, Ararat'ta Yalniz Basina, Kervan
Yolu gibi basliklar altinda gezilerini aktarmistir. Hills'in Trabzon ile ilgili göz-
lemleri, ayrintilarin tasviri, simdiki ile geçmis zaman arasinda baglantilar kur-
masi ve mevcut durumu çarpici bir sekilde sunmasina dayanmaktadir. Ankara'.
dan Trabzon'a yolculuk ettigi otobüste bulunan tavuklar ve hasta çocuklar, bölge
halkinin mezarlara bagladigi bezler ve agir yükleri tasiyan kadinlari anlatimi ile
Romantik dönemdeki efsanevi ve ihtisamli dogu imajina benzer sekilde, Avrupali
okuyuculara farkli ve uzak bir dünyayi tanitmaktadir.14

12 Usta. Seyahatnamelerde Trabzon. s. i 07-1 i 5.
13 Usta, Seyahatnamelerde Trabzon, s.135-15 i.
14 Denis HiIls'in Trabzon gözlemlerine dair bkz. My Travells in Turkey. London 1964, s.IOO-

113. .
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Diger seyyah Ustner'in eseri de Türkiye'nin çesitli bölgelerinin özellikierini
tanitacak sekilde düzenlenmis tasvirlerle doludur. Ilginç sekilde, Trabzon seya-
hati gözlemlerinin arasinda, Türkçe'nin özellikieri, gramer yapisi ve harf inkila-
bindan bahsetmektedir. Trabzon'da rastladigi bir avukatin bozuk Ingilizeesi ile
kendisiyleanlasmayaçalismasinabile genis yer vermistir.IS Bütün bunlar kisisel
tecrübelerdir ve kitabinin daha canli ve okunabilir olmasi için yazilmis olsa ge-rektir.

20 yüzyilda, daha önceki dönemlerde fazla rastlanmayan bir olgu da kadin-
larin seyahat etmesidir. Bu kez seyahat eden, IS. yüzyildaki Lady Montagu ben-
zeri, bir Fransiz büyükelçisinin esi, Marie Noele Kelly'dir. Türk Lokumu (Turkish
Delight) adini verdigi ve 1951 yilinda yayinladigi seyahat kitabinda, Türkiye'nin
gezilip görülmeye deger yerlerini anlatmis, bu esnada Trabzon'a da yer vermistir.
Trabzon'a hava yoluyla gelen ve deniz yoluyla ayrilan Madam Kelly'ni tasvirleri,
sehir merkezine ve burada araba ile yaptigi yolculukta gördüklerine sinirlidir.

Yine de sehirdeki binalara yönelik pek çok ayrintiyi yakalamis ve kaydetmistir.
Yolculuk etme sekIi dolayisiyla, diger seyyahlar gibi, bölge halki ve günlük ya-
sami yakindan gözlemlerne firsati 0lamamistir.16

Seyyahlarin Dogu ülkelerine yaptiklari seyahat/er çerçevesinde, Osmanli
topraklarina ve Trabzon'a yapilan seyahatlerin incelendigi bu çalismada su so-
nuçlar çikarilabilir: Eskiçaglardan günümüze kadar uzanan süreçte bir degerlen-
dirme yapildiginda, eski ve onaçaglardaki, gördüklerini kaydeden seyyahlardan,
19 ve 20. yüzyillardaki, iyi tanimlanmis bir amaci olan, ne aradigini bilen sey-
yahlara dogru bir degisim gözlenmektedir. Bu degisim seyyahlardan bekIenen-
lerle paralel sekilde gerçeklesmis, Eskiçaglardaki seyirci seyyahlar, yakin dö-
nemlerdeki yorumcu ve günümüzdeki turist seyyahlara dönüsmüstür. Seyyahla-
rm verdigi bilgiler tarihi çalismalarda veri olarak degerlendirilirken, bu dönü-
sümlerin dikkate alinmasi geregi kendiliginden onaya çikmaktadir. Bununla
birlikte, Batili seyyahlarin, Batili olmayan bir dünyada karsilastiklari, çogu za-
man anlasilmasi güç olaylari, nasil anlamli bir bütün halinde bir araya getirdi-
gine, diger bir ifadeyle, Batili olmayan insanlar hakkinda gelistirilen anlatimtarzlarina da bakilmalidir.

15 R. P. Lister, Turkey Observed, London 1967,5.207-215.

16 Marie Noele Kelly'nin Trabzon gözlemleri hakkinda bkz. Turkish Deliglit, London 1951,5.131-140.


