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ÖZET
Bu tezde 18. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’ya gönderilip ‘Türk Modasını’ orada
yaygın hale getiren Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa sefareti ve sefaretnamesini
ele alıp bu konu hakkında bir literatür değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Sefaretname, Elçi, Osmanlı, Fransa.
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ABSTRACT
In this thesis, a critical review is made of the secondary literature on the French
embassy and its embassy report of Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, who was sent to
France in the first quarter of the 18th century and made “Turquerie” widespread there.

Keywords: Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Embassy report, Ambassador,
Ottoman, France.
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ÖNSÖZ
Bu tez çalışmasında sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da birçok araştırmaya konu
olmuş Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi hakkında yapılmış
araştırmalar hakkında bir literatür değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. Tez konumun
seçiminde bana çok yardımcı olan ve daha sonrasında zor günlerimde bana ilham verip tez
yazım sürecinde önerilerini benden eksik etmeyen sayın hocam Öğr. Gör. Abdullah
Güllüoğlu’na sonsuz şükranlarımı sunarım. Ayrıca tez yazım sürecinde aynı stresi benimle
paylaşan ve manevi anlamda her zaman destek veren değerli arkadaşlarım Sümeyye Çetin,
Yunus Şirin, Muhammed Yusuf Akyıldız’a ve benim buralara kadar gelmemi sağlayan maddi
ve manevi desteğini sürekli hissettiren aileme de teşekkür ederim.

iv

KISALTMALAR
Bkz. Bakınız
Ed. Editör
Çev. Çeviren
H. Hicrî
s. Sayfa
C. Cilt
S. Sayı
DİA. Diyanet İşleri Ansiklopedisi

v

İçindekiler
BEYAN .................................................................................................................................................... i
ÖZET .......................................................................................................................................................ii
ABSTRACT ...........................................................................................................................................iii
ÖNSÖZ ................................................................................................................................................... iv
KISALTMALAR ....................................................................................................................................v
GİRİŞ...................................................................................................................................................... 1
1.YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ’NİN HAYATI........................................................ 6
2.YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ’NİN FRANSA ELÇİLİĞİ .................................. 11
2.1. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Elçi Olarak Seçilmesi ve Gönderilme Sebepleri.. 11
2.2. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Yolcuğu ve Karşılanışı .............................. 15
2.2.1. Fransa’ya Varış ve Karantina .............................................................................................. 15
2.2.2. Paris’e Yolculuk .................................................................................................................... 17
2.2.3. Paris’e Varış ve Protokol ...................................................................................................... 20
2.2.4. Mehmed Efendi’nin İstanbul’a Dönüşü .............................................................................. 22
3. YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ’NİN FRANSA SEFARETNAMESİ ................. 23
3.1. Sefaretname .............................................................................................................................. 23
3.1.1. Sefaretname Nedir ................................................................................................................. 23
3.1.2. Klasik Dönem Osmanlı Elçileri ve Ad Hoc Diplomasi ....................................................... 25
3.1.3. Elçilerin Gönderilme Sebepleri, Görevleri ve Maiyetleri .................................................. 27
3.1.4. Klasik Sefaretname Geleneğinin Başlaması ve İlk Örneği: Kara Mehmed Paşa
Sefaretnamesi ................................................................................................................................... 29
3.1.5. Değişen Sefaretname Kültürü ve Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa
Sefaretnamesi ................................................................................................................................... 35
3.2. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesinde Öne Çıkan Bazı
Hususlar ........................................................................................................................................... 41
3.2.1. Fransa’da Kadınlar ............................................................................................................... 41
3.2.2. Askeri Hastane....................................................................................................................... 43
3.2.3. Opera ...................................................................................................................................... 44
3.2.4. Saraylar ve Bahçeler ............................................................................................................. 46
SONUÇ ................................................................................................................................................. 52
KAYNAKLAR ..................................................................................................................................... 54
EKLER ................................................................................................................................................. 58

vi

GİRİŞ
Osmanlı Devleti 17. yüzyılın sonlarına doğru özellikle 1683 başarısız Viyana
kuşatmasından sonra gerileyen ve daha sonra ‘köhneleşmiş’ diye adlandırılacak olan
devlet kurumları sebebiyle Avrupa ile arasında fark oluşmaya başlamıştır. Bu dönemle
birlikte Osmanlı Devleti yeni bir anlayış geliştirmeye çalışarak Avrupa’nın benimsediği
ve oluşum sürecinde Avrupa-İslam dünyası ilişkilerinin azımsanmayacak önemi bulunan
‘rönesans diplomasisi’ gerçeğini daha dikkatli görmeye başlamıştır. Bu sebeple 18.
yüzyılın başlarında gönderilen Osmanlı elçilerinin bahsi geçen diplomasi tarzı ile
memleketlerini en iyi şekilde temsil etmeleri beklenir ve gönderilen elçilerde bu duruma
göre seçilirdi. 1683’den sonra bu anlamda gönderilen elçilerden birisi de Yirmisekiz
Çelebi Mehmed Efendi’dir. Çelebi Mehmed Efendi, evvelinde Pasarofça anlaşmasında
ikinci murahhas olarak görev almasından sonra Fransa’ya elçi olarak gönderilmek
istenmiştir. Raşid Tarihi’nde Çelebi Mehmed için övgülü ve görevini hak ettiğini gösteren
satırlar bulunmaktadır. Aynı zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar’da Çelebi Mehmed’i
bakmasını ve görmesini bilen olarak tanımlamıştır.
Çelebi Mehmed Efendi, değişen yeni diplomasi tarzına uygun olarak elçilik görevini
yerine getirip orada bulunan yenilikler ve farklılıkları anlatış biçimiyle birçok
akademisyeni Fransa sefaretnamesi hakkında çalışmaya sevk etmiştir. Sefaretnameler
hakkında en fazla çalışılmış ve üzerine en fazla yorum yapılmış olan Yirmisekiz Çelebi
Mehmed Efendi’nin sefaretnamesi, Osmanlı’daki yapısal ve toplumsal değişimin
temellerini attığı düşünülür. Lale Devrine etkisi bilinmekte olan bu sefaretname birçok
farklı yorumlamalarla çalışılmıştır. Bizde bu literatüre ek bir çalışma olarak Yirmisekiz
Çelebi Mehmed Efendi ve sefaretnamesi hakkında yapılmış fakat dağınık biçimde kalmış
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olan özellikle Türkçe çalışmaları derleyerek kendimizce eksik kalmış olarak gördüğümüz
birkaç noktayı da ekleyerek konuya yeni bir bulgu getirdiğimiz iddiasında bulunmamakla
birlikte bir literatür değerlendirmesi yapmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra Beynun
Akyavaş, Abdullah Uçman, Şevket Rado ve Gilles Veinstein gibi sefaretname hakkında
değerli çalışmalar yapmış olup farklı nüshalar kullanan araştırmacıların eserleri arasındaki
farklılıklara değinmeye çalıştık. Ayrıca sefaretnamenin mevcut literatürde ki yazmalarına
ek olarak başka yazmaları tespit etmek araştırmanın amaçlarından birisidir.
Tezimiz dört temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Yirmisekiz Çelebi Mehmed
Efendi’nin hayatını hayatıyla ilgili bilgileri ve kaynakları değerlendirerek yeni bir bakış
açısıyla yazmayı denedik. İkinci ana başlıkta ise Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa
elçiliğini ele aldık. Alt başlıkların bulunduğu bu bölümdeki ilk alt başlıkta,

Çelebi

Mehmed Efendi’nin elçi olarak seçilme süreci ve Fransa’ya ne sebeple gönderildiği
hakkında elimizden geldiği kadar kaynakları sorgulayarak ve karşılaştırarak detaylı
bilgiler vermeye çalıştık. Diğer alt başlığımız, elçinin Fransa’ya yolculuğu ve orada
karşılanışı hakkındadır. Bu bölümü dört alt başlığa daha ayırıp, sınıflandırarak gene bir
süreç içerisinden bağlamdan çıkarmayarak anlatmaya çalıştık. İlk alt başlığımız Fransa’ya
varış süreci ve orada uygulanan fakat elçinin ilk defa karşılaştığı bu sebeple büyük
şaşkınlıkla anlattığı olay olan karantina usulünü daha önce adından bahsettiğimiz
sefaretname hakkında değerli çalışmalar yapmış olan araştırmacıların çalışmalarındaki
farklılıkları tespit ederek anlatmaya çalıştık. İkinci alt başlıkta ise karantinadan çıktıktan
sonra Paris’e doğru yolculuğu sırasında etrafında gördüğü kale ve nehirlerle ilgili verdiği
bilgileri açık bir şekilde anlatmaya çalıştık. Üçüncü alt başlığında ise Paris’e varış ve
orada Osmanlı elçisine uygulanan protokol hakkındaki bilgiler bulunmaktadır. Burada
Osmanlı elçisinin karşılaştığı ilgi ve alaka karşısında Fransızlara karşı duyduğu
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memnuniyetten bahsettik ve aynı zamanda bir elçinin bugüne kadar gelmiş diğer Osmanlı
elçilerinden farklı bir şekilde karşılandığını da anlatmaya çalıştık. Son alt başlıkta ise
İstanbul’a dönüş serüvenini açıkladık. Bu süreçte bahsettiğimiz farklılıkları anlatımın
bütününü bozmaması için dipnotlarda kısaca belirttik.
Üçüncü ana başlığımızda ise Çelebi Mehmed Efendinin Fransa Sefaretnamesini ele
aldık. Ancak öncesinde sefaretname ve sefaretnameler hakkında bir çalışma yapmayı
uygun gördük. Bu bölümü sınırlandırmak ne kadar doğru ve mümkündür tam emin
olamasam da beş ayrı başlıkta bir süreç ışığında ilerlemeye çalışarak anlatmaya çalıştık.
Bu bölümün ilk başlığında sefaretname hakkında yeni bir kaynak olarak gördüğümüz
Kemal Beydilli’nin ‘Sefaret ve Sefaretname Hakkında Yeni Bir Değerlendirme’
makalesini bölümün ana kaynağı olarak ele aldık. İkinci başlıkta ise diplomasinin gelişme
ve değişme sürecini anlatabilmek için diplomasi adına gönderilen ilk elçilere kısaca
değindik. Üçüncü alt başlık olarak elçilerin gönderilme sebepleri, maiyetleri ve görevleri
hakkında bilgiler vererek bu kurumun işlevselliğini göstermeye onların bir ülkeye
diplomasi yapmaya gitmeden önce hangi yollardan geçtikleri ve neden seçildikleri
hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bunun yanı sıra birde elçilerin maiyetleri hakkında
bulabildiğimiz örneklerle göstermeye çalıştık. Bölümün dördüncü alt başlığında ise
Osmanlı’da klasik sefaretname geleneğinin başlangıcını Kara Mehmed Paşa’nın
sefaretnamesi ile birlikte bir bağlamda anlatmaya çalıştık. Ayrıca literatürde var olan
sefaretnameler listesi için yeni bir kaynak taraması yaparak tekrar listelemeye çalışıp daha
önce bizim araştırma yaptığımız listelerde var olmayan sefaretnameleri taradık. Bunun
yanı sıra her sefaretname için sefaretname metninin de içinde olduğu çalışmaları
elimizden geldiğince dipnotlarda göstermeye çalıştık. Beşinci alt başlık olarak değişen
sefaretname kültüründen ve bu değişimin öncülerinden biri olan Yirmisekiz Çelebi
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Mehmed Efendi’nin sefaretnamesinden bahsettik. Daha sonra Fransa sefaretnamesinin
yazmaları, basmaları, neşirleri ve cumhuriyet döneminde yapılmış çalışmaları hakkında
bilgiler vermeye çalıştık. Bir diğer alt başlığımızda ise Çelebi’nin sefaretnamesinde dile
getirdiği bazı özel hususları ele aldık. Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa’da gördüğü,
dikkatini çeken ve gördüğü zaman şaşkınlık ve ilgiyle karşıladığı teknolojiyi, adetleri ve
olayları, kendimizce sınırlandırarak dört alt başlıkta inceledik. Bu alt başlıklardan ilki
elçinin Fransa’ya ayak bastığı andan itibaren kadınlar ve özellikle de soylu kadınlar
tarafından büyük ilgi görmesini ve kendisinin de kadınların bu denli rahat bir şekilde
hareket edebilmesi hakkındaki düşüncelerini anlatmaya çalıştık. Burada sadece
sefaretnameden değil başka kaynaklardan da bu konu hakkında Fransız kadınlarının
görüşlerini aktarmayı denedik. İkinci alt başlık olarak Çelebi Mehmed’in gördüğü bizim
‘Askeri hastane’ diye nitelendirdiğimiz bir askeri hizmet binasını ele aldık. Burada daha
önce sefaretname hakkında yapılmış makalelere baktığımızda bu yapıdan pek söz
edilmemiş. Aslında Çelebi Mehmed Efendi bu büyük yapının her detayını öğrenmeye
çalışarak ve memleketinin askeri anlamda ki bozukluğunun farkında olarak bu müesseseyi
padişaha ve sadrazama özellikle tanıtmak istediğini düşünebiliriz. Üçüncü alt başlık
olarak sefaretname hakkında çalışmış herkesçe bilinen operayı konu edindik. Burada elçi
ilk defa gördüğü bir uygulamayı anlatırken çok dikkatli ve titizdir ve sadece opera
binasını ve yapılan gösteriyi değil ayrıca orada uygulanan protokolü ve düzeni de
anlatmıştır. Son alt başlıkta, Fransa’da gördüğü saray ve bahçelerden üstünde en çok
durmuş olanları anlattık.
Yazının son ana başlığımızda ise sefaretname hakkında yapılan çalışmalarda pek sık
rastlamadığımız ancak elçinin Fransa’da ve Avrupa’da gündem olmasını sağlayan ‘Türk
Modası’ akımını inceledik. Burada bu konuyu müstakil olarak ele almamızın sebebi
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Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi ve Fransa elçiliğinin 1720’li yıllarının “Turquerie”
akımına tesir eden şahıs olmasından dolayıdır. Bu bölümde Haydn Williams’ın ’18.
Yüzyılda Avrupa’da Türk Modası: Turqueri’ adlı kitabını inceleyerek konuyu sadece
elçinin sefaretnamesindeki bilgilerden değil başka bir bakış açısıyla da anlatmayı denedik.
Bunun için öncelikle bu kavramın ne anlama geldiği ve nasıl bir süreçten geçtiğini
anlatarak Çelebi Mehmed Efendi’nin buna nasıl öncülük ettiği ile ilgili yorumlarımızı da
ekledik.
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1.YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ’NİN HAYATI
Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in hayatı birçok araştırıcı tarafından aslında es geçilmiş
bir konu gibi gözükmektedir. Elbette ki dönemin kaynaklarında, Çelebi Mehmed’in ismi tam
telaffuz edilmemiş ve muğlak bilgiler içermiş olması bu konu hakkındaki düşüncelerimizi
kısıtlıyor. Bu yüzden aktarılan bilgiler kümülatif bir şekilde toplanmış ve tek düze bilgi
oluşmasına neden olmuştur. Fakat biz bu konuya farklı bir açıdan bakmayı denedik.
Kaynakları ve literatürdeki bilgileri kontrol ederek ilerlediğimizde aslında doğru kabul edilen
bazı bilgilerin yanlış olduğunu gördük. Elimizden geldiğince bu yanlışları dile getirip
kanaatimizce doğru olduklarını düşündüklerimizi aktarmaya çalışacağız.
Bu konuda önemli bir çalışma yapan Tadashi Suzuki’nin, Türk Tarih Kurumu
Bildirilerinin 12. Cildinde çıkmış olan ‘Fransa Sefaretnamesi Müellifi Yirmisekiz Çelebi Mehmed
Efendi’nin Hayatına Ait Bazı Noktalar Üzerine’ adlı makalesini temel alarak ilerlemeyi uygun

gördük.
Edirne’de doğduğu bilinen Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in, birçok Osmanlı müellifinde
olduğu gibi doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Fakat Paris’e gönderildiği sırada ellili
yaşlarda olduğu tahmin edilmektedir. Nitekim Paris’te iken M. De Lauzun’un verdiği
ziyafette Saint-Simon onun altmış yaşlarında göründüğünü söylemiştir. Bu bilgilerden yola
çıkarak doğum tarihi muhtemelen 1670’li yıllarda olması gerekir.1 Literatürde ki bazı
araştırmalarda asıl adının Mehmed Faiz olduğu söylense de Faiz onun mahlasıdır. Döneminin
kaynaklarında adı Mehmed diye geçmektedir.2 Fakat Fatma Müge Göçek Oxford Üniversitesi
Yayınlarından çıkan doktora tezi, “East Encounters West, France and the Ottoman Empire in
1

Zeki Arıkan, “Yirmisekiz Çelebi Mehmed,” DİA 43, s. 551.
Tadashi Suzuki, “Fransa Sefaretnamesi Müellifi Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Hayatına Ait Bazı Noktalar
Üzerine”, TTK Bildiriler XII (1994), s. 1221.
2
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the Eighteenth Century” adlı kitabında mahlasının Feyzi olduğunu söylemiştir.3 Gençliğinde
yeniçeri ocağına giren Çelebi Mehmed, ocağın Yirmisekizinci ortasına intisap eylediği için
kendisine Yirmisekiz Çelebi Mehmed denmiştir. Babası yeniçeri ocağının önemli
zabitlerinden birisi olduğu için Çelebi Mehmed zabit olarak önce çorbacı ve daha sonra da
muhzırağalığına kadar yükselmiştir. Hakkında fazla malumat olmamasına rağmen
literatürdeki genel kabule göre babası Saksoncu başı Gürcü Süleyman Ağa’dır. Babası,
Sultan’ın bekçi köpeklerinin baş bakıcısı olması sebebiyle Sultan’a yakın olmuş ve bu sebeple
önemlidir.4 Çelebi Mehmed, muhzırağalığından sonra Yeniçeri Efendisi (katibi) olmuştur.5
Nusretname’de bu bilgi şu şekilde geçmektedir:“ Yedinci cum’a gün Unkapanı’nda yeniçeri
ile bostancı gavga idüp tarafeynden birkaç adem telef-i nefs ve bir kaçı dahi mecruh olmağın
Kul Kethüdası Laz Mehemmed Ağa yeniçerinin zabt u rabtında ihmal ü tekasüli töhmetiyle ol
sa’at azl ve tekdir ve Trabzon’a nefy olup yerine Seksoncı Gürcci Süleyman Ağa ve anın
yerine Haseki Mehemmed Ağa nasb ve Muhzır Çelebi Mehemmed Ağa matlubı üzerine
yeniçeri efendisi nasb olundı.6 Zeki Arıkan, TDV İslam Ansiklopedisi için hazırladığı ilgili
maddede bu durumdan söz ederken Haceganlık rütbesi ile Yeniçeri Efendisi olduğunu yazmış
olsa da bu bilgi yanlış gibi gözükmektedir.7 Çünkü Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa’nın
Nusretnamesi’ne göre yeniçeri efendisi olurken rütbesi sadece Muhzırağası idi.8 Tadashi
Suzuki makalesinde bu olaydan bahsederken, Nusretname’de bu olayın Hicri 1123 senesinde
gerçekleştiğini yazmıştır. Fakat bu tarihlendirme yanlıştır. Kendi isteği üzerine Yeniçeri
Efendisi oluş tarihi Hicri 1126 senesidir.
3

Fatma Müge Göçek, East Encounters West, France and the Ottoman Empire in the Eighteenth Century
(Washington, D.C: Oxford University Press, 1987), s. 12.
4
Fatma Müge Göçek, East Encounters, s. 12.
5
Suzuki, “Fransa Sefaretnamesi Müellifi”, s. 1122.
6
Fındıklılı Silahtar Mehmed Ağa, Nusretname, ed. Mehmet Topal (Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2018), s.
997.
7
Arıkan, “Yirmisekiz Çelebi Mehmed,” s. 551.
8
Mehmed Ağa, Nusretname, s. 997.
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Sicill-i Osmani’ye göre Pasarofça muahedesi için ikinci murahhas olmadan önce
tophane nazırı imiş. Fakat sefaretnameler hakkında geniş bir çalışma yapan Faik Reşit Unat
bu duruma şüphe ile yaklaşmış ve Raşid Tarihi’ne dayanarak darphane nazırlığı yaparken
ikinci murahhas olarak görevlendirildiğini söylemiştir. Fakat Raşid Tarihi’nin başka bir
bölümünde ise tophane nazırı iken ikinci murahhas olarak görev yapmış olduğu yazmaktadır.
Buda iki bilginin birbiri ile çeliştiğini gösteriyor.9 Ancak bu konu hakkında bir makale10
yayınlamış olan Türkan Polatçı makalesinin bir dipnotunda, “Kendisinin sonradan
Defterdarlık görevinde bulunmasını dikkate alacak olursak Sicil-i Osmani’de yer alan
bilginin yanlışlık eseri olması muhtemeldir”11 demiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi
Tadashi Suzuki makalesinde Raşid Tarihi’nde de bir çelişkinin olduğunu ileri sürmektedir. (1.
Tabı, c. II, yaprak 191-b,2. tabı, c. IV, s. 384) Bu sebeple kesin bir bilgi olmadan yorum
yapamıyoruz. Fakat buna bir yorum yapmamız gerekirse Defterdarlık, Nişancılık,
Beylerbeyliği veya Kazaskerlik gibi unvanlar Osmanlı elçilerine paye olarak verilmekteydi.
Ancak bu payeler yurt dışından döndüklerinde geri alınmaktaydı. Araştırdığımız ve yazımızda
kullandığımız kaynaklar Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa’ya hangi paye ile
gittiğini yazmamaktadır. Bazı kaynaklarda12 Hazinedarbaşı payesiyle gittiği yazsa da
Mehmed Efendi’nin sefaretnamesini Fransızcaya çeviren Galland, kitabın giriş kısmında
Mehmed Efendi’den bahsederken Defterdar olarak bahsetmektedir.13Aynı zamanda Unat’ın

9

Suzuki, “Fransa Sefaretnamesi Müellifi”, s. 1122.
Türkan Polatçı, Türkan Polatçı, “Osmanlı Batılılaşmasında Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Paris
Sefaretnamesi’nin Önemi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2, s. 249-263.
11
Polatçı, “Osmanlı Batılılaşması”, s. 251.
12
Bazı kaynaklar unvanından hiç bahsetmese de bazı kaynaklar Hazinedarbaşı olarak iletmektedir. Buna en açık
örnek Gilles Veinstein’dır. Bkz. Veinstein, 28 Mehmet Çelebi, s. 168. Veinstein kitabında Galland’ın metnini
kullandığını söylemekte ancak biz Galland’ın kitabına baktığımızda unvanın orada Defterdar olarak yazıldığını
çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu muhtemelen çeviri hatasından olabilir.
13
Mehmed Efendi, Relation de l’ ambassade de Mehemet-Effendi, a la cour de France, en M. DCC. XXI. Ecrite
par lui-meme, et traduite du turc, çev. Julien-Claude Galland (Paris: 1757).
10
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kitabının resimler kısmında da Çelebi Mehmed ile ilgili resimlere baktığımızda bazılarında
Deftardar unvanının yazılı olduğu gözükmektedir.14
Yirmisekiz Çelebi Mehmed, birinci murahhas Silahtar İbrahim Paşa ile birlikte
Pasarofça barış görüşmelerinden döndükten sonra da Haceganlık yapmaya devam etmiştir.
Pasarofça’da yabancı devletlerin murahhasları ile müzakeratta bulunması Sadrazam Damat
İbrahim Paşa’nın teveccühünü kazandırdığı için Paris sefirliğine de yine bu zat münasip
görülmüştür.15 Hicri 1132 senesi Zilhicce ayının 4’ünde, Fransa’ya elçi olarak gönderilmiştir.
Hicri 1133 senesi Fransa sefaretinden dönünce sırasıyla şu görevleri almıştır: Aynı senenin 16
Zilhicce’sin de Defter Emini, 1135 Cemaziy’el-evvel’inde Ruznamçe-i evvel, 1137
Şevval’inde baş muhasebeci, 1138 Zilkadesi’nde Mısır’a memur, 1143 Rebi’ul-evvel’inde
tekrar Ruznamçe-i evvel olmuştur. Aynı senenin Şevval’inde ise Padişah ve Sadrazamın
adamı olduğu söylenip Lefkoşa’ya sürülmüştür.16 Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in ölüm tarihi
ve mezarının bulunduğu yer hakkında, kullandığımız birçok araştırma aynı hatayı ihtiva
etmekteler.
Lefkoşa’ya sürüldükten kısa bir süre sonra vefat eden Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in
ölüm tarihi hakkında bulunan çalışmaların çoğunda H. 1145 olarak verilmiştir. Araştırmacılar,
Sicill-i Osmani’ye dayanarak bu tarihi kabul etmişlerdir. Ancak Tadashi Suzuki makalesinde
önerdiği gibi Halil Fikret Alasya’nın ‘Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’da Türk Eserleri’ kitabına
bakarsak müellifin orada, Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in mezartaşı kitabesini neşretmiş
olduğunu görürüz ve buna göre de ölüm tarihinin H. 1144 olması gerektiği ortaya çıkar.17

14

Bu resim için EK 1’e bakınız.
Polatçı, “Osmanlı Batılılaşması”, s. 251.
16
Polatçı, “Osmanlı Batılılaşması”, s. 251.
17
Halil Fikret Alasya, Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’da Türk Eserleri, ( Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1977),
s. 209.
15
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Mezkur kitaba göre mezarı üzerindeki kitabede şunlar yazmaktadır: “Bin yüz kırk dört
muharreminin on dördüncü günü vefat eden Yirmi Sekiz Çelebi denmekle maruf sabıka
rüznameci evvel Mehmet Efendi merhumun kabridir, Elfatiha 1144”.18 Aynı zamanda 1930
yılında Ahmet Refik Altınay ‘Hicri On İkinci Asırda İstanbul Hayatı’ isimli eserinin bir
dipnotunda da bu tarihi vermiştir.19
Mezarının yeri de aynı şekilde birçok araştırmacının kesin bir tespitte bulunamadığı
bir husustur. Kitabesini neşreden Ahmet Refik Altınay, mezarın yeri için Lefkoşa’da ki Sinan
Paşa Camii demiştir. Fakat Halil Fikret Alasya’nın eserinde ise Mağosa’da ki Buğday Camii
de olduğunu ileri sürmektedir. Aynı şekilde Oktay Aslanapa’da Mağosa’da olduğunu ileri
sürmüştür. Aslanapa, Sinan Paşa Camii’n diğer adı Buğday Camii’dir diyerek Yirmisekiz
Çelebi’nin mezarı da buradadır demiştir.20 Tarihçilerin kaynak olarak gösterdiği Bursalı
Mehmet Tahir’in eserinin 2016 yılı Ankara baskısında kabrinin yeri olarak Lefkoşa yazıktan
sonra parantez içerisinde kabri Gazimagusada’dır diyerek gösterilmiştir. Araştırmacıların
yanılgısı muhtemelen Lefkoşa’ya sürülüp burada vefat ettiği düşüncesine düşmeleridir. Ancak
Tadashi Suzuki, Mağosa’ya getirildiğini ileri sürerek muhtemelen orada bir yeniçeri kalesinin
olmasından ötürü diyerek gitme sebebini bu şekilde yorumlamıştır.

18

Alasya, Kıbrıs Tarihi, s. 209.
Suzuki, “Fransa Sefaretnamesi Müellifi”, s. 1123.
20
Suzuki, “Fransa Sefaretnamesi Müellifi”, s. 1123.
19
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2.YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ’NİN FRANSA ELÇİLİĞİ
2.1. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Elçi Olarak Seçilmesi ve Gönderilme
Sebepleri
“Hicri on ikinci asır, Osmanlılar için üzücü bir felaket asrı idi. Bu bela Viyana
surlarından başlamış Tuna sahillerine kadar devam etmişti. Osmanlılar böyle bir felaketin
olacağını hiçbir zaman akıllarına getirmemişlerdi.”21 Osmanlı Devleti, 17. asrın sonu ve 18.
Asrın başlarında artık Avrupa ile arasındaki daha sonra açılacak olan uçurumun ilk
sinyallerini almaya başlamıştır. Bunun en büyük ve en yıkıcı olarak gösterebileceğimiz olayı
ise 1683 yılındaki Viyana bozgunudur. Osmanlı paşaları ve sultanları şan ve şöhret için
orduyu ulaşılması imkansız ve başarı ihtimalinin zayıf olduğu savaşlara sokması devleti
ekonomi başta olmak üzere birçok alanda sıkıntıya sokmuş ve geri düşürmüştür. Viyana
bozgununda ise ülkenin sıhhati için bir girişimde bulunmak isteyen Osmanlı Devleti, bölgeye
Sadrazam Kara Mustafa Paşa’yı göndermiştir. Ancak Sadrazam Viyana’ya açtığı seferle
sadece şöhret hırsını tatmin etmekten başka bir amaç düşünmemişti.22 Bilinen bu olaydan
sonra Osmanlı’da birçok şey değişmesinin yanı sıra Avrupalıların tasavvurunda da birçok şey
değişmişti. Şark meselesi diye öteden beri gelen bu imgelem, Viyana bozgunundan sonra
imzalanan Karlofça Antlaşması’yla (1699) birlikte farklı bir anlam kazanmıştı. Artık Osmanlı,
Avrupa için hayati bir tehlike olmaktan çıkmıştır. Avrupalılar özellikle İngiltere ve Fransa
birer dünya devleti olma yolunda ilerlerken Osmanlı onlar için artık birer ilgi odağı haline
gelmiştir. Böylece Osmanlı toprakları için yapılan paylaşım projeleri Avrupa’daki büyük

21
22

Ahmet Refik Altınay, Tarihi Simalar (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011), s. 5.
Altınay, Tarihi Similar, s. 5.

11

güçler arasında çıkar anlaşmazlığına yol açmıştır. Bu anlaşmazlıklar 19. yüzyılda şark
meselesi adı altında anılmaya başlamıştır.23
Osmanlı bu değişen Avrupa’da ve kendi gerilemesinden dolayı artık siyasi açıdan
kendisini tehlike altında hissetmeye başlamıştır. Bu sebeple Fransa’ya elçi gönderme kararı
verilmiştir. III. Ahmet döneminde Fransa’nın elçisi olarak İstanbul’da olan Marquis de
Bonnac, Osmanlı-Fransız ilişkilerinin gelişmesinde çok etkili olabilmiştir. Sadrazam İbrahim
Paşa ile yakın dost olduğu bilinen elçi, Sadrazama Fransa’ya bir elçi gönderilme fikrini öne
sürer.24 Sadrazam ise elçinin bu yöndeki fikrini olumlu bir şekilde değerlendirerek kabul
etmiştir. Gönderilecek olan elçinin gönderilme sebebi ise tek değildir. Ancak ilk olarak
düşünülen sebep, Avusturya’ya karşı Fransızlarla anlaşılırsa uzun bir süre Osmanlı
rahatlayacaktı. Çünkü Avusturya, Osmanlı ile yapacağı bir savaşta Fransızların arkadan
vurmasından dolayı kaçınacak ve yeni bir savaşı göze alamayacaktı.25 Aynı zamanda Avrupa
karşısında alınan yenilgiler askeri teknik ve yeniliklerin transferi konusunu da Osmanlı’nın
gündemine getirmiştir.26 Bunların olması zorunlu idi çünkü “Ne Fransa, Osmanlı’dan yardım
isteyen Fransa’dır neden Osmanlı Fransa’ya yardım eden Osmanlı’dır.”27 Daha önce
bahsettiğimiz gibi Osmanlı’da gönderilen elçiler genelde Çavuş veya Müteferrikalardı. Ancak
Fransız elçisi Bonnac, gönderilecek olan elçinin gelenek ve göreneklerin farklılığı nedeniyle,
saygınlığı olan ve başka görevlerle kendini daha önce göstermiş bir kişiyi istemiştir.28 Ancak
11 Şubat 1720 tarihinde bu göreve kapıcıbaşı olan İnci Kara adında birisi atanmıştır. Ancak
23

Kemal Beydilli, “Şark Meselesi,” DİA 38, s. 353.
İbrahim Şirin, Osmanlı İmgeleminde Avrupa, (Ankara: Lotus Yayınları, 2009), s. 160. İbrahim Şirin mezkur
kitabında elçi gönderme fikrinin Fransız Elçisi Bonnac’a ait olduğunu söylemekte fakat Gillies Veinstein, İlk
Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi’nin Fransa Anıları kitabının 21. sayfasında ise Fransa’ya elçi gönderme fikrinin
Padişaha ait olduğunu söylemektedir.
25
Şirin, Avrupa, s. 160.
26
Şirin, Avrupa, s. 170.
27
Şirin, Avrupa, s. 161.
28
Gilles Veinstein, İlk Osmanlı Sefiri 28 Mehmet Çelebi’nin Fransa Anıları “Kafirlerin Cenneti,” Çev. Murat Aykaç
Erginöz, (İstanbul: Özgü Yayınları, 2002), s. 23.
24
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elçi Bonnac buna karşı çıkıp gönderilecek olan elçinin saygın biri olmasını istemiş ve daha
önce Pasarofça müzakerelerinde ikinci murahhas olarak katılmış bir devlet adamı olan
Yirmisekiz Çelebi Mehmed bu görev için layık görülmüştür.29
Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in Fransa’ya elçi olarak gönderilmesinin sebeplerinden
birisi de “vesaiti umran ve maarifine dahi layıkiyle kesb-i ıttıla ederek tatbik olanların takriri”
için fen ve sanatını gözlemlemek, Fransa hakkında daha fazla bilgi alabilmek ve ayrıca iki
devlet arasındaki ilişkileri daha da ileriye götürmesidir.30 Çelebi’nin bu göreve gelmesi
aslında şaşırılacak bir olay değildir. Çünkü birçok kişi onun bu göreve gelmesindeki
haklılığını doğrular nitelikte yazılar yazmıştır. Raşid Tarihinde, “ Devlet işlerinde tecrübeli ve
kabiliyetli, konuşma tarzı düzgün, hıristiyan desiselerinden haberdar ve uyanık” 31 olarak
tanıtılmıştır. Aynı zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar’da şu sözleri söylemiştir; “ Bakmasını,
görmesini ve bilen nadir yaratılışlardan Ahmed III’ün sefiri Yirmisekiz Çelebi Mehmed
Efendi 1721’de gitti Paris’i Evliya Çelebi’nin Viyana’yı seyrettiği gibi Kanuni asrının şanlı
hatıraları arasından ve bir serhat mücahidinin mağrur gözü ile görmez. O, 18. asır Paris’ine
Karlofça ve Pasarofça’nın milli şuurda açtığı gediklerinden ve devlet işlerinde pişmiş zeki bir
memurun tecrübesiyle bakar.”32 Çelebi’nin geliş sebebini yorumlayan dönemin Fransız
gazeteleri ise elçinin belki de sadece Kral’ın cülusunu tebrik etmek için gelmiş olabileceğini
söylemektedir.33 Ancak resmiyette asıl gidiş sebebi ise Osmanlı Devleti’nin Kamame
Kilisesinin tamiri konusundaki imtiyazı Fransa’ya verdiğini resmen bildirmek içindir.

29

Veinstein, 28 Mehmet Çelebi, s. 23.
Polatçı, “Osmanlı Batılılaşması”, s. 252.
31
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Fransa Sefaretnamesi, ed. Abdullah Uçman, (İstanbul: Dergah Yayınları,
2017), s. 9.
32
Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 9.
33
Güneş Işıksel, “Yirmisekiz Çelebi Mehmed Fransa’da: Güzergah, Toplumsal Algı, Diplomatik Pratikler ve de
Lale Devri,” Doğu Batı Yayınları 21 (2018): s. 108.
30
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34

Osmanlı topraklarına geldiğinden beri İstanbul’daki Rumların ve başka elçilerin Fransa’nın

aleyhine iş yapmasını önlemeye çalışan Bonnac, ayrıca Kamame Kilisesinin tamir iznini
Latinlere verdirmek için çalışıyordu.35 İlk başlardaki denemeleri Osmanlı’nın içinde
bulunduğu kriz dönemi sebebiyle çok fazla dikkate alınmadı. Ancak Pasarofça anlaşması için
yapılan görüşmelerde Avusturya, Kamame Kilisesi’nin tamir işlerinin kendileri adına
yapılmasını istemiştir. Bu isteklerini Karlofça Antlaşması’nda geçen ‘kiliselerin tamirine
müsaade edilmesi’ maddesine dayandırmaya çalışmışlardır. Ancak Osmanlı Devleti
Avusturya’nın bu isteğini kabul etmemiş ve bu ayrıcalık hakkını da dostluk ilişkileri kurmak
istediği Fransa’ya vermiştir.36 Bonnac, bu olayların üzerine hükümete hemen bir yazı yollayıp
kilise ile ilgili bazı maddeler ekledi. Aynı zamanda Osmanlı Devleti, Kamame Kilisesi
konusunda verdiği ayrıcalığın karşısında Fransa elçisinden zindanlarda tutulan beş yüz
Müslüman esirin özgürlüğe kavuşmasını talep etmiştir. 37
Osmanlı Devleti bu sorunların dışında birde Malta Şövalyelerinin Türk gemilerini
yakıp korsanlık faaliyetlerini durdurmalarını istemekteydi. Sadrazam İbrahim Paşa, birçoğu
Fransız olan bu şövalyeleri uyarma işini elçi Bonnac üzerinden yapmak istedi.38 Ancak
herkesin bildiği ve sefaretnamenin de bu şekilde yorumlanmasına sebep olan yollanış
nedenini ise bir uygarlık ilişkisi içerisinde düşünmek gerekmektedir. Sadrazam, elçi Mehmed
Efendi’ye “ uygarlık ve eğitim araçları konusunda derin bir araştırma yapmayı ve ülkesinde
uygulanabilecek olanlar hakkında bir rapor hazırlamasını” buyurmuştur.39

34

Eray Akçay, “İBB Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, NR. O. 34’te Kayıtlı Fransa’nın İstanbul Elçisi Marquis De
Bonnac’ın Osmanlı Bürokrasisi ile Yazışmalarını İhtiva Eden Bir Mecmua (1716-1724)” (Yüksek Lisans Tezi,
Marmara Üniversitesi, 2014), s. XXVIII.
35
Akçay, Bonnac, s. XXIII.
36
Akçay, Bonnac, s. XXVII.
37
Akçay, Bonnac, s. XXVII.
38
Veinstein, 28 Mehmet Çelebi, s. 26.
39
Veinstein, 28 Mehmet Çelebi, s. 27.
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2.2. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Yolcuğu ve Karşılanışı
2.2.1. Fransa’ya Varış ve Karantina
Yirmisekiz Çelebi’nin Fransa’ya gönderilmesi için yapılması gereken bütün hazırlıklar
neredeyse yapılmıştı. Yanına Divan Efendisi unvanına sahip oğlu Mehmed Said Efendi’yi de
alarak 7 Ekim40 1720 yılında Fransız elçisi Bonnac’ın tahsis ettiği bir tüccar kalyonu ile yola
çıkmıştı.41Osmanlı sefaret heyetinde “bir kahya, bir imam, bir hazinedar, bir mühürdar, bir
esvapçıbaşı, bir teşrifatçı, bir kethüda, hekim olan bir Rum tercüman, uşaklar, aşçı, kahveci ve
seyislerden gelen seksen kişi bulunmaktadır.”42 Deniz yolculuğu sırasında birçok badire
atlatan Osmanlı sefaret heyeti yolculuğa tedirginlikle başlamıştı. Buna örnek olarak daha
memleketten çıkar çıkmaz Lapseki yakınlarında bir yerde karaya oturdular ve mürettebatın
gemiyi onaramayacaklarını düşündüler. Aslında Çelebi Mehmed hemen çözüm arayışlarına
girmiş olsa da mürettebat gemiyi karadan çıkarmış ancak Çelebi Mehmed geminin hasar
aldığını öne sürerek binmek istemese de görev mecburiyetinden dolayı kendisini Allah’a
teslim etmiş ve Fransa’ya doğru yolculuğuna devam etmişti.43Malta civarlarına gelince orada
esir tutulan Müslümanları gördüğünü ve onlardan birkaçını kurtarmak istediğini söylemiştir.
Bu isteğini tercüman Le Noir vasıtasıyla Malta şövalyelerine iletmiştir. Fakat Malta
şövalyeleri iki Müslüman esir için iki bin kuruş istemişlerdir. Ancak Yirmisekiz Çelebi
Mehmed, altı esirinde parasını ödeyerek birisini yanlarına almışlardır diğer üçünü de
40

Bu tarihle ilgili birkaç farklılık mevcuttur. Şevket Rado ve Abdullah Uçman’nın Sefaretname hakkındaki
eserlerinde Çelebi Mehmed’in yola çıkış tarihi 7 Ekim olarak telaffuz edilmiştir. Ancak Türkan Polatçı’nın
çalışmamızda kullandığımız makalesinde bu tarih, Fikret Dirim’e dayandırılarak 13 Ekim olarak gösterilmiştir.
Bkz. Polatçı, “Osmanlı Batılılaşması”, s. 254. Abdullah Uçman kitabında bu konu hakkında şunları söylemiştir;
‘Yirmisekiz Çelebi’nin 26 eylül 1132 tarihi Rumi takvime göre olup, bu tarih Miladi takvime göre 7 Ekim 1720’ye
tekabül etmektedir.’ Bkz. Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 35.
41
Arıkan, “Yirmisekiz Çelebi Mehmed,” s. 551.
42
Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 44. Osmanlı Sefaret Heyetinin geniş ve tam sayısı için EK 3’e
bakınız.
43
Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 35-37.
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memleketlerine gönderilmek üzere gemiye bindirmişlerdir.44Çelebi Mehmed deniz yolculuğu
sırasında tıpkı Fransa’ya gidip mekanları ve olayları gözlemci kişiliğine dayanarak anlatacağı
gibi adaları ve üzerindeki kaleleri anlatmış ve buralar hakkında daha önce duyduklarından
bahsetmiştir.
Çelebi Mehmed maiyetiyle birlikte bir hafta sonra Malta’dan ayrılmış ve Toulon’a
doğru yola çıkmıştır. 21 Kasım’da Nazarto45 Limanına gelen sefaret heyeti, orada gösterişli
bir şekilde karşılandılar. Fakat limandayken bir görevli onların yanına gelip memleketlerinde
sari bir hastalık olduğunu ileri sürerek başka memleketlerden gelenlerle bir süre konuşmayıp,
uzak durduklarını söylemiştir. Nitekim Marsilya’da insanları korkunç bir şekilde telef eden bu
salgın,46 Provence eyaletine de yayılmış ve Toulon’da bu eyalete bağlı bir yerleşim yeri
olduğundan dışarıdan gelenlere yirmi, otuz hatta bazen kırk gün karantina süresince
yaklaşmazlardı.47 O günü kalyonda geçiren Çelebi Mehmed, ertesi gün ise donanmaların ve
halkın idaresine bakmakla görevli olan ve intendant48 denilen kişi Çelebi’yi resmi olarak
karşılamış ve sefaret heyetinin kalması için Kral bahçesi49 denilen yerin özel olarak
hazırlandığını söyleyip oraya davet etmiştir. Sefaret heyeti top atışları ve kutlamalarla davet
edildiği yere icabet etmiştir.50Burada bir süre dinlendikten sonra Osmanlı sefaret heyeti, kara
yolunun kapalı ve tehlike olduğuna bu yüzden deniz yoluyla gidilmek zorunda olunduğuna
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Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 37-38. Gilles Veinstein mezkur eserinde bu esir kurtarma
olayından bahsetmemiş sadece Çelebi Mehmed’in adada bir hafta kaldığı söylemiştir.
45
Nazarto: Nezaret, Karantina.
46
Beynun Akyavaş’ın Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in Fransa Sefaretnamesi hakkındaki eserinin 19. Dipnotunda,
‘1720 veba salgınında elli bin kişinin öldüğü ve ölü bir şehir haline gelen Marsilya’nın nüfusu hemen hemen
yarısının kaybettiği tahmin edilmektedir’ yazmaktadır.
47
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi, ed. Beynun
Akyavaş, (Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 1993), s. 3.
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İntendant: Kral adına Fransa’da bir yerin genel işlerini denetleyen memur.
49
Kral bahçesi denilen yer: Toulon şehrinin güneyinde Mourillon varoşunda bulunan Mitre kalesi olabilir. Bkz.
Beynun Akyavaş mezkur eseri 22. dipnot.
50
Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 39-40.
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ikna olmuştur. Böylece karantinadan dolayı uzun süredir burada bekleyen Fransa’nın baş
tercümanı olan Mösyö de Fiennes ile birlikte Paris’e doğru yolculuk başlamıştır.51
2.2.2. Paris’e Yolculuk
Toulon kalesinden ayrılırken Çelebi Mehmed kalenin nasıl bir güvenlik sisteminin
olduğunu, kalenin durduğu yerin nasıl olduğunu, kalede günlük rutinin neler olduğunu adeta
bir askeri strateji uzmanı gibi tasvir etmiştir. Toulon’dan sonra ilk durakları Cette kalesi
olmuştur. Bu kalenin limanına vardıklarında kalenin kumandanı Osmanlı sefaret heyetini
karşılamış ve onlar için Montpellier yakınlarında ki bir sarayı hazırlatmıştır. Aslında bu bir
karantina uygulamasıdır lakin sefaret heyeti bunu sonradan anlamış ve çareleri olmadığı için
beklemek zorunda kalmıştır.52 Osmanlı sefaret heyeti bu karantina durumuyla ilk defa
karşılaştıkları için muhtemelen yapılanlara karşı bir tepki vermek istemeyip sabır göstererek
yabancı memleketin adetlerine saygı duymuşlardır. Ayrıca Çelebi Mehmed, bu süre zarfında
bile Fransa devleti tarafından tayinatlarının53 verildiğinden bahsetmektedir. Tayinatlarının
sürekli ödendiğine dair bilgileri sefaretnamesinde sık sık dile getirmekte ve bunun ne kadar
önemli bir mesele olduğunu bizlere göstermektedir.
Karantina süresi dolunca sefaret heyeti için yola çıkma vakti gelmişti. Heyeti Paris’e
götürecek olan görevli onlar için bir ziyafet hazırlattığını ve Frontignan kalesine gelmelerini
söylemiştir.54 Çelebi Mehmed, kaleye vardığında beyzade dediği Paris’e götürecek olan
görevli ile bir diyaloğa girmiştir. Bu diyalog içerisinde görevli olan kişi Çelebi Mehmed için
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Akyavaş, Fransa Sefaretnamesi, s. 5.
Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 44.
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Tayinat: Osmanlı, yabancı elçi olarak İstanbul’a gelen elçilerin ikamet sürelerinin ilk altı ay içerisindeki belirli
masrafları ödemek için ‘tayinat bahası’ ödemekteydi. Bkz. Hacer Topaktaş, “Osmanlı Diplomasisinde ‘Tayinat’
Sisteminin Uygulanışı ve Kaldırılışı(1794) Üzerine Bazı Tespitler,” Akademik İncelemeler Dergisi 10 (2015), s. 36.
54
Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 45.
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övgü ile bahsetmekte ve kendisinden önce gelenlerden çok daha kıymetli olduğunu kendisinin
Avrupa’da bile çok fazla ilgi ve merak uyandırdığını dile getirmiştir. En sonunda Çelebi
Mehmed’de aynı nezaketi göstermiş ve beraber ziyafet masasına oturmuşlardır.
Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in kadınlarla ilgili bilinen yorumu ise bu kaleden
ayrılırken karşılaştığı ilginin getirdiği yorumdur. Çelebi Mehmed, kadınların gördüğü itibar
karşısında şaşırıp ‘Burada kadına verilen değer ve gösterilen itibar erkeklere gösterilenden
çok daha fazladır’ yorumunda bulunmuştur. Ayrıca Fransa’da ki kadınların durumu için şunu
söylemiştir; ‘Fransa kadınların cennetidir, çünkü kadınlar hiç zahmet ve güçlük çekmezler;
her türlü arzu ve istekleri derhal yerine getirilir!’55 Buradan ayrıldıktan sonra ilk olarak deniz
yoluyla Agde vilayetine ardından da Toulouse şehrine vardılar. Yirmisekiz Çelebi Mehmed,
halkın kendilerine olan ilgisini göstermek için anlattığı bir anısında şunları demiştir: “Beziers
şehrinden nehir üzerinden geçerken halktan bazıları yer bulabilmek için izdihama yol açmış
ve bir asker bu sebepten dolayı süngüsünü halktan birisinin göğsüne saplamış, bunu gören
kardeşi de feryad ederek hamle ettiğinden asker onu da vurup yaralamış o gece o da ölmüş.”56
Osmanlı sefaret heyeti Toulouse şehrine geldiğinde Çelebi Mehmed bu şehri bakımsız
ve harap biçimde bulduğunu sebebinin ise burasının bir ticaret merkezi olmadığı için krallığın
burayı bu bakımdan önemsemediğini söylemiştir. Sefaret heyeti burada da kadınların ilgisine
maruz kalmış ve Çelebi Mehmed, kaldıkları üç gün boyunca kadınların ilgisinden eksik
olmadıklarını söylemiştir.57 Buradan sonra Bordeaux şehrine giden Yirmisekiz Çelebi
Mehmed, şimdiye kadar Fransa’da gördüğü en mükemmel şehir olarak söylemiştir. Gerek
yapılışı ve gerek binalarıyla kendisini büyülediğini ve limanının İstanbul limanına bile
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Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 46-47.
Akyavaş, Fransa Sefaretnamesi, s. 9-10.
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Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 50.
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benzediğini söylemiştir. Çelebi Mehmed daha önce gittiği şehirlerdeki limanlardan
bahsederken bir elin parmağı geçmeyecek kadar gemi sığmaz demiştir ancak Bordeaux
limanında ise altı yüz parça kalyon ile birkaç yüz şitye olduğunu söylemiştir. Bu sebepten
dolayı tüccarların ve halkın zengin olduğunu düşünmüş ve şehrin çok bakımlı ve güzel
olduğunu söylemiştir.58 Bu şehirde iken birçok görevli Osmanlı sefaret heyetini ziyarete
gelmiş ancak mareşal gelmeyip kethüdasını göndermiştir. Protokol gereği Çelebi Mehmed’de
kendi kethüdasını göndererek karşılık vermiştir. Ertesi gün şehrin kalesine doğru yola
çıktıklarında kalenin bulunduğu durumdan bahsederken, top atışlarıyla ve şenliklerle
ağırlandıklarını söylemiştir.
Çelebi Mehmed Efendi, Paris yolculuğu sırasında en çok beğendiği diğer bir şehir ise
Orleans şehridir. Buradan bahsederken eşi benzeri olmayan bir yer olarak nitelemiştir. Fakat
tam tersi kalenin güvenlik savunması için de ihmal edilmiş ancak bunun sebebinin de Paris’e
çok yakın olduğundan dolayı olabileceğini söylemiştir. Buradan sonra Paris’e yakın bir yerde
sefaret heyeti için hazırlanan saraya doğru ilerlemişlerdir.59Çelebi Mehmed sefaretnamesinde
her gittiği şehirde olduğu gibi burada da kadınların ilgisine maruz kaldığını özellikle not
düşmüştür. Fransızlar adına gelen entrodüktör yani protokol işlerini düzenleyen memur,
elçiye hoş geldiniz diyerek alayın hazırlanması için elçiden gerekli bilgileri almış ve ihtiyaç
olan ne varsa sefaret heyetine temin etmiştir.60Burada iken yüksek makamlı bir kadının gelip
kendilerinden gizlice bir söz istemiş ki bu söz şöyledir:“ Kralın huzuruna çıkarken size samur
kürk giydirmek istiyorlar, fakat bizim elçilerimiz sizin padişahınıza gittiği zaman kaftan
giydiriyorlar; eğer bundan böyle bizim elçilerimize de samur kürk giydirilmesi hususunda
halletmeyi üzerinize alırsanız, size de samur kürk giydirilecektir!”. Yirmisekiz Çelebi
58

Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 51.
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Mehmed Efendi ise bu duruma çok fazla sinirlenip durumu anlayarak, Fransa devletinin bu
tarz oyunlarla bir elçiyi böyle şartlar altına alması ona hiç yakışmamaktadır diyerek bu teklifi
görmezden gelir.61Bütün her şeyden sonra hazırlıklar tamamlanıp alay hazır bir hale
getirilmiştir.
2.2.3. Paris’e Varış ve Protokol
Osmanlı sefaret heyetini Paris’e götürmek için görevlendirilen Mareşal d’Estree ve
entrodüktör, kral arabasına binip bunun elçi için kral tarafından gönderildiğini söylemişlerdir.
Daha sonra ikinci entrodüktör, alayı yürütmek için ayağa kalktı ve işaretiyle alayı harekete
geçirdi. Alayın düzeni şu şekilde idi: “Evvela Kralın kendisine mahsus atlı askerinden bir
süvari alayı yürüyüşe başladı. Ardından bir miktarına kürk giydirip ellerine tüfekler
verdiğimiz bizim ademlerimiz atlara binmiş olarak yürüdüler. Onları yürüttükten sonra bir
miktarına kerrake giydirip ellerine mızraklar verdiğimiz ademlerimizi yürüttük. Arkalarından
sakallı ağalar yürüdüler. Onların arkasından imam efendi ile kapıcılar kethüdası ve oğlumuz
ile kethüdamız yürüdü. Onların arkasından altı adet ağır kesmeler ile müzeyyen ve eğerli
yedek at çektirilip Kralın mirahuruyla tercümanı gittiler. Kendimizde Divan kilimi ve abasıyla
eğerlenmiş bir ata binerek katibi destar ve ferace samur kürk ile sağımızda mareşal
solumuzda entrodüktör bulunduğu halde hareket ettik. Arkamızdan bir süvari alayı geldi,
sonra rütbelerine göre arabalarına dizildiler.”62 Osmanlı sefaret heyeti 16 Mart 1720
tarihinde Paris’e girmiştir.63 Şehre girdikten sonra maruz kaldığı kalabalığı ve şehrin mimari
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Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 58. Yaşanılan bu samur kürk olayı Gilles Veinstein’ın yazımızda
kullandığımız eserinde mevcut değildir.
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Akyavaş, Fransa Sefaretnamesi, s. 18.
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Akyavaş, Fransa Sefaretnamesi, s. 70. Bu tarihlendirme ile ilgili farklılıklar mevcuttur. Bazı yazılarda, Paris’e
varış tarihiyle ilgili tarih, 19 Mart 1720 diye geçmektedir. Bkz. Polatçı, “Osmanlı Batılılaşması”, s. 256. Ancak
Basri Aktaş, Şevket Rado’ya 17.7.1970 tarihinde yazdığı bir mektupta, Osmanlı Büyük Elçisinin 16 Mart 1720
tarihinde Paris’e Saint-Antoine kapısından girişini belirten bir gravür bulduğunu söylemektedir. Aynı mektupta,
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yapısını anlatan Çelebi Mehmed her detayı gözlemleyerek mutlaka kendi yorumunu
söylemektedir. Osmanlı sefaret heyeti şehre ve saraya girerken birçok resim yaptırılmış ve bu
resimler Avrupa’nın her yerine yayılmıştır. Paris’e girdikten sonra bazı yüksek rütbeli
askerler ve memurlarda Osmanlı elçisini selamlamışlardır. En sonunda ise Mareşal,
kalacakları yeri gösterip elçiyi yalnız bırakmıştır. Fakat Çelebi Mehmed maalesef yalnız
kalamamış, sebebi ise hatırı sayılır insanların rica ile birlikte gelen bazı Fransız saray
kadınlarının elçiyi seyretmek istemesidir. Çelebi Mehmed buna karşılık vermiş ve kadınların
yanlarına gelmelerine müsaade etmiştir.64
Kral’ın karşısına çıkacaklarının haberini vermek için entrodüktör yanlarına gelip
“Cuma günü Kralımız sizi bekliyor, inşallah gidersiniz. İkram olsun diye sizin için Prens
Lambesc’i görevlendirmişlerdir.”Yirmisekiz Çelebi Mehmed ise daha önce elçilik
heyetlerinden hiçbirinin hizmetine bir prens verilmediğini söylemiş ve kendisine ne denli
değer ve kıymet verildiğini göstermek istemiştir. Aslında bu olayı bir önce gelen Müteferrika
Süleyman Ağa ile yaşanılan protokol sorunları ve çatışmalarının bir daha yaşanmaması adına
Fransa devletinin aldığı bir önlem olarak görebiliriz. Daha önce bahsettiğimiz gibi İstanbul’da
bulunan Fransız Elçisi Bonnac, özellikle görgülü ve daha önce diplomatik tecrübesi olan
birisini istemiştir. Gelen entrodüktor, Kralın elçiye karşı ayakta duracağını ve elçinin de bu
dostluğa karşı ne layık görüyorsa ona göre davranması gerektiğini söylemiştir. Daha önce
düzenlenen alayın tertibi tamamlanınca Kral’ın huzuruna doğru yürümeye başladılar. Kışlakta
bulunan askerler Osmanlı elçisi’ni selamlamak için yeni kıyafetleri ile hazırda
bulunmuşlardır. Sarayın içine girdikten sonra biraz dinlenmesi için elçiyi bir odaya
götürmüşlerdir. Daha sonra tekrar hazırlanıp merdivenlerden çıkmaya başlayan elçi heyetini
bir kitapta “Pierre Gaxotte de l`Academie français- PARIS AU XVIIIe SIEGLE” Mehmed Efendinin Paris’e varışını
anlatan bir pasaj olduğu da belirtilmiştir.
64
Uçman, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, s. 62.
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her merdiven katında başka bir devlet görevlisi karşılamaktaydı. Çelebi Mehmed’in
sefaretnamesinden dile getirdiğine göre divanhaneye elçinin yanında maiyetinden ancak on
iki kişinin girebildiğini söylemiş ve kalabalığı bu şekilde tasvir etmiştir. Kralın huzuruna
çıktığı vakit etrafında ki kadınlarda bulunan pırıl pırıl mücevherler dikkatini fazlasıyla çekmiş
ve kendisi içeri girince herkesin ayağa kalktığını söylemiştir. Çelebi Mehmed tahtın yanına
yaklaşınca kral ayağa kalkmış ve elçi elinde bulunan Padişah ve Vezir-i Azam’ın namesini
başvekilin eline teslim etmiştir. Kral’ın yaşı çok küçük olduğundan dolayı kendisi değil lalası
Mareşal Villeroi cevap vererek: “Yüce ve değerli Osmanlı Padişahı hazretlerinin
namelerinden ve elçiliğe sizin gönderilmiş olmanızdan yüce kralımız son derece memnun
olmuşlardır.” demiştir. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi geldiği gibi aynı nezaketle kralın
huzurundan ayrılmış ve misafir olduğu konağa geri dönmüştür.65
2.2.4. Mehmed Efendi’nin İstanbul’a Dönüşü
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi tıpkı Fransa’ya gelişi sırasında olduğu gibi İstanbul’a
dönerken de birçok sıkıntılarla karşılaştı. Çelebi Mehmed, dönüş yolunda gittiği yollar ve
kalelerin mesafelerinden bahsederken mil diye bahsetmekte ve bunun ise Fransız adeti
olduğunu söyleyip dönüş yolunda giderken hep bundan bahsetmiştir. Eşyalarını hazırlayan
elçi ve mahiyetinin yanına gelen tercüman yarın Kral’dan sizlere hediye 66 gelecektir demiş ve
ayrıca Bakan’da verdiği sözü yerine getirip iade edilecek esirlerin Cette kalesinde olacaklarını
söylemiş olsa da Çelebi Mehmed buna ‘Bu da yalandır!’ demiştir.67Hediyelerini adamları
arasında paylaştıran Osmanlı elçisi eşyaların hazırlanması konusunda kendilerinden sorumlu
beyzade ile tartışma yaşamıştır. Beyzade elçi ve heyetinin eşyalarını yüklemek için
hazırlamamış açıklama olarak da heyet gittikten sonra arkalarından göndereceğini söylemiştir.
65
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Fakat elçi kendilerine söz verdiğini şimdi ise sözünden caymaması gerektiğini söylemiş ve
eşyalar hazır olmadan gitmeyeceğini söyleyip o gün yola çıkmamıştır. Daha sonra eşyalar
hazırlanıp yüklendikten sonra yola çıkmıştır.68Fransa’dan ayrılmak üzere yola çıktığında tıpkı
gelişi gibi etrafında ki olan biten ve kalelerin şeklini anlatmaya başlayan Çelebi Mehmed,
Cette’ye geldiğinde gördüğü manzara karşısında üzüntü ve sinir haline girmiştir. Sebebi ise
iade edilecek esirlerin maalesef burada olmamasıdır. Elçinin hesap soracağı ve onlardan
sorumlu olan beyzade ise bunun olacağını bilip Cette’ye varmadan önce elçi ve mahiyetini
terk etmiştir.69Buradan 1 haftalık yolda giderek Tunus’a varıp burada Tunus Dayı’sı
tarafından ağırlanıp havanın düzelmesini bekledikten sonra yola çıkmışlardır. Daha sonra
Zilhicce ayının on altıncı günü70 saltanat limanına varmışlardır.71

3. YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ’NİN FRANSA
SEFARETNAMESİ
3.1. Sefaretname

3.1.1. Sefaretname Nedir
“Yabancı

memleketlere

gönderilmiş

olan

sefirlerin

(elçilerin)

İstanbul’dan

hareketlerinden başlayarak gittikleri yerlerde gördükleri şeylerle görüştükleri devlet
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adamları, siyasi hadiseler ve yaptıkları işler hakkında tanzim ve takdim ettikleri raporlara
verilen addır.”72 Sefaretname hakkında verilen ve literatürde kabul gören en doğru tanım
Mehmet Zeki Pakalın tarafından verilmiştir. Sefaretnameler Osmanlı’da çok fazla siyasi bilgi
içermeyen fakat gidilen yerlerde ki mimari, mali ve kültürel yapıyı belli bir düzeyde anlatan
ve elçinin kalemine göre değişiklik gösteren belgelerdir. Sefaretname denilen bu belge türleri
sadece Osmanlı’ya ait değildir. Daha önce de bir devlet başka bir devlete kalıcı veya geçici
olarak elçiler yollayıp o elçilerden döndüklerinde birer rapor almaları gayet doğaldır. Bunu
Emeviler

örneğinde

gösterebiliriz.

Emeviler

döneminde

Bizans’a

yollanan

elçiler

döndüklerinde temasları hakkında halifeye sözlü bir şekilde bilgi aktarırdı. Sefaretle ilgili
bilgilendirmeler daha sonra bizzat elçinin kendisi veya bir başkası tarafından yazılı hale
getirilirdi.73 Yine bu sefaretnamelere örnek olarak Venedikli elçilerin sefaret hizmetlerinden
sonra kendi meclisleri olan senato önünde ‘Relazioni’ dedikleri raporları sunmuşlardır. 74
Sefaretnamelerin türü hakkında yapılan araştırma ve yorumlarda ise bizce en isabetli
yorum Kemal Beydilli’den gelmiştir: “Sefaretnameler edebi tür olarak seyahatname ve
hatırat ile siyasi takrir (rapor) özelliklerini değişkenlik göstererek bünyesinde barındırır.”75
Kendisinin de dile getirdiği gibi sefaretnamelerde geçen yerler konaklanan mevziler yapıların
mimari özellikleri ve bu bölgelerdeki halkın tanıtılması seyahatname özelliğine dikkat çeker
ayrıca bunların yaşanmış olması da hatırat özelliğini gösterir. Ancak bu raporların resmi bir
görev sonucu yazılmış takrirler olmasını da arka plana atamayız.76
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3.1.2. Klasik Dönem Osmanlı Elçileri ve Ad Hoc Diplomasi
Osmanlı diplomasisinde elçiler ve Osmanlı diplomasi tarihi çalışmalarında bu elçilerin
kaleme aldıkları raporlar önemli bir yer tutmakta. Osmanlı yönetimi bunlar sayesinde yabancı
ülkelerle ilişkilerini geliştirebiliyor, o ülke hakkında bilgi sahibi olabiliyordu. Ancak
başlangıçta bu elçiler ‘ad hoc’ diplomasisinin temsilcisi idiler. ‘Ad hoc’ diplomasisi, acil
siyasi çözümler için fevkalade olarak maiyetleri genelde küçük olan ve geçici bir süre ile
yabancı memleketlere gönderilen, görevleri bitince ülkelerine geri dönen elçilerin yaptığı
diplomasiye denir.77 Avrupa’da 15. Ve 16. yüzyıllarda durum bu şekilde değildir. Özellikle
İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı’da cihan şümul bir devlet anlayışının ortaya çıkması
Avrupalı ve özellikle de Venedik, Ceneviz, Floransa gibi İtalyan devletlerini korkutmuştur.
Bunlar Akdeniz’deki ticaret hakimiyetinin zayıflamasından dolayı yeni bir diplomasi tarzını
icat ettiler.78 Bu diplomasiye göre devletler İstanbul’da sürekli elçi bulunduracak ve bu elçi
kendi ülkesine karşı yapılan muhalif konuşmalara karşı hükümetini uyaracaktı. Aynı zamanda
Osmanlı dış politikasında ki gelişmeleri olabildiğince takip edecekti. Böylece İtalyanlar
uluslararası sistemde ikamet elçileriyle temsil edilerek kurumsallaşmış bir diplomasi türü
bulmuştur.79
Osmanlı ilk dönemlerinde seçilen elçiler, genelde dil bilme özelliğinden dolayı seçilir,
rütbe ve unvanları çok fazla ön planda değildir. Dil bilmiyorsa bile Raşid Tarihi’nde yazdığı
gibi “Tertib-i muhaverat ve desayis-i nasaraya ıttıla hasıl etmiş”80 olması beklenirdi. Bu
noktada tercih edilen ve seçilen elçiler Divan-ı Hümayun tercümanlarından seçilebilmekteydi.
Seçilmese dahi bu elçilik heyetlerine mutlaka dahil edilip onlara diplomatik bazı görevlerde
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verilmiştir. Fatih Sultan Mehmed döneminde Lütfi Bey, ilk olarak tercümanlık görevine
getirilmiş, daha sonra 1479 tarihinde ise Venedik’e elçi olarak gönderilmiştir.81 Aynı
zamanda 1549 yılında Alman asıllı Mahmut ve 1562 yılında İbrahim isminde bir Leh asıllı
mühtedi82, Alman İmparatorluğu’na elçi olarak gönderilmişlerdir.83
Osmanlı’da 15. ve 16. yüzyıllarda yabancı asıllı mühtedi tercümanlar elçilik görevini
çoğunlukla üstlenmekte idi. Bunun başlıca birkaç sebebi olabilir. Öncelik sebebi dil bilmeleri
olmalıdır. Osmanlı dil konusunda hassasiyetini burada göstermiştir. Aynı zamanda
Müslümanların yabancı memleketleri “diyar-ı küfr”84 olarak görmesi de bu sebeplerin arasına
bizce eklenebilir. Bu sebeple Osmanlı tebaasında ki Müslümanlar yabancı devletlerle çok
fazla ilişki içine girmedikleri için dil bilme ihtiyaçları da pek fazla doğmamıştır. Bunların
dışında Osmanlı’nın ilk elçileri genelde ‘çavuş, müteferrika ve subaşı’ sıfatları ile gidip
gelmişlerdir. “Koçi Bey risalesinde bunları, ‘umur-dide ve maslahat-güzar müluk-ı etrafa
elçiliğe kadir kimesneler’ olarak tarif etmekteydi.”85 Bu elçiler dönüşlerinde genelde sadece
yaptıkları görüşmeleri anlatan sefaretnameler takdim etmişlerdir ve böylece takrir olma
özelliğini ön plana çıkarırlar.86 Ancak buna karşılık ilk dönem elçilerinin yazılı olarak
günümüze gelen metinleri pek yoktur. Bu dönemlerde sefaretnamelerden pek fazla söz
edemeyiz. Elçilerin memleketlerine döndükleri vakit bu gittikleri yerler hakkında ki raporları
şifahen yaptıklarını bilebiliriz.
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3.1.3. Elçilerin Gönderilme Sebepleri, Görevleri ve Maiyetleri
Devletlerin birbirine elçi göndermesi için birçok nedeni bulunmaktadır. Osmanlı
Devleti de kendi yabancı ülkelere daha önce bahsettiğimiz gibi birçok elçi göndermiştir. Fakat
bu elçilerin statüleri dönemlere ve öneme göre değişiklik arz etmiştir. Aynı zamanda giden
elçiler o ülkenin Osmanlı’ya gelen elçisinin rütbesine ve maiyetine denk olarak gönderilirdi.
Gönderilen elçinin yanındaki hediyeler ve elçilik heyetinin giyim kuşamı da aynı şekilde denk
olması için özen gösterilirdi. Ancak bu denklik konusunu 17. yüzyılda Osmanlı-Habsburg
ilişkilerinde görmeye başlıyoruz. Bundan öncesinde ya da başka ülkelerde 18. yüzyıla kadar
herhangi bir denkliğe özen gösterme konusu yoktur. Osmanlı’da giden elçilerin statüleri ise
orta ve büyükelçiler olarak ikiye ayrılır. Bu elçiler yurt dışına gönderilirken döndüklerinde
geri alınmak şartıyla kendilerine elçilik rütbelerine göre payeler verilirdi. Büyükelçilere
Rumeli ve Anadolu Beylerbeyliği, ortaelçilere, Defterdarlık, Nişancılık ve Mekke Payesi
verilirdi. İran’a gönderilen elçilere ise Anadolu Kazaskerliği payesi verilirdi.87
Elçilerin görevleri ve gönderilme sebeplerine baktığımızda ise birçok farklı nokta
görebiliriz. Bu sebeplerin çoğu ortak ancak bazı elçilerin bunların yanı sıra başka sebepleri de
bulunmaktadır. Bunlara en iyi örnek Fransa’ya ortaelçi rütbesiyle gönderilen Yirmisekiz
Çelebi Mehmed’i gösterebiliriz. Kendisi iki ülke arasındaki arabuluculuğu ve ilişkileri pozitif
seviyeye getirmesi ve orada gördüğü yenilikleri rapor (sefaretname) halinde sunması için
gönderiliyor. Ancak bunun yanı sıra hakkında yapılan araştırmalarda başka sebeplerde
zikredilmekte. Bu konuya ilerleyen bölümlerde geri geleceğiz. Elçilerin başlıca gönderilme
sebepleri ve görevleri şunlardır: “Padişahın cülusunu bildirmek, barış teklifinde bulunmak,
hediyeler götürmek, padişahın mektubunu iletmek, barış yapmak veya mevcut barışı
87

Muhammed Safi, Osmanlı Elçilerinin Wikileaks Raporları. (İstanbul: Ural Yayıncılık, 2011), s. 44.
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yenilemek, vergi istemek, kazanılan bir zaferi duyurmak, tahta yeni çıkan bir Avrupalı kralı
tebrik etmek, taç giyme törenine katılmak, antlaşma şartlarını görüşmek, antlaşma şartlarına
uyulmadığı takdirde şikayette bulunmak, arabuluculuk etmek, öteki devletlerin Osmanlılar
hakkındaki görüş ve fikirlerini anlamak, Osmanlı Devleti’ne taraftar kazanmak, gidilen
devleti bir üçüncü devlet aleyhine savaşa teşvik etmek, Osmanlı Devleti’nin alacaklarını
toplamak ve iyi dostluk ilişkileri kurmaktır.”88
Osmanlı’da daimi elçilikler açılıncaya kadar elçilik statüsü ne olursa olsun sefirlerin
maiyetleri genelde kalabalık olurdu. Ancak bu genelleme doğru olmayabilir orta elçi ve
onlardan daha az olan küçük elçiliklerin ise maiyetlerinin kalabalık olduğu söylenemez. Bu
ancak büyükelçiliklerde geçerli olabilir. Nitekim Faik Reşit Unat’ın dediğine göre
büyükelçiler bir Beylerbeyinin paşa kapısı halkını oluşturacak kadar maiyeti beraberinde
götürebilmekteydi.89 Sefaret heyetlerinde ‘müsteşar-ı sefaret’ veya ‘tahrir-i vakayie memur’90
gibi unvanlarla dahil olan memurlar görülmektedir. Bunların yaptıkları işlere bakılınca elçinin
eksik kalmış yönlerini tamamlayacak kişilerden seçilmiş oldukları anlaşılmaktadır. Elçilerin
maiyetlerinin sayısı dönem ve durumlara göre değişiklik göstermiştir.91 Elçilerin
maiyetlerindeki

görevlilerin

memuriyetlerini

büyükelçilerin

özelinde

şu

şekilde

sıralayabiliriz: öncelikle mutlaka bir tercüman bulunurdu. Ayrıca “Alay kethüdası, alay
çavuşları, alay çavuşbaşı, aşçılar, bayraktar, çuhadar, divan efendisi, divan katipleri,
esvapçılar, has ağa, has ahır hulefası, haznedarlar, hizmetkarlar, iç oğlanlar, iç ağalar,
kapıcı başı, kapıcılar kethüdası, kilerciler, kilerci başı, konakçı başı, mataracılar,
meşaleciler, mehteran, mirahur ağaları,

muhafız askerler(gürzcüler, okçular, kılıççılar),
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müteferrika, nakliyeciler, piyadeler, sakalar, saraçlar, seyisler, silahtarlar, vakanüvis v.s.
Bunlardan muhafızlar sipahi ve yeniçeri gibi askeri ocaklardan, katipler kalemiye sınıfından,
atlar ıstabl-ı amireden, erzak arpa emini, matbah emini tarafından sağlanırdı.”92Bunların
yanı sıra birde elçilerin sır katipleri olur. Bu sır katipleri genelde elçilerin tutması gereken
raporları tutarlar ve tuttukları raporları elçiye gösterip elçide onların üzerinden yanlışları
düzeltir ve eklemek istediğini ekler. Bu raporların bizzat katipler tarafından tutulduğu da
bilinmektedir.93 Elçilerin maiyetleri hakkında bir örnek vermemiz gerekirse 1665 yılında
Viyana’ya gönderilen Kara Mehmet Paşa’nın maiyetinde iki yüz doksan beş kişinin olduğu
biliniyor. Kendisinin maiyetinde yer alan Evliya Çelebi ise beş yüz altmışaltı nefer asker ve
elli adet kapıcı, elli adet kapıcı başı, elli adet müteferrika ve yüz muhafız olduğunu
söylemektedir.94 Ancak Evliya Çelebi’nin üslubundan dolayı olsa gerek bu rakamların abartı
olduğu da herkesçe bilinmektedir.
Sefaretname yazmanın giderek genelleştiği ve yaygınlaştığı dönem 18. yüzyıldır.
Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde en çok siyasi ilişkilerde bulunduğu Avusturya, Rusya ve
Fransa’ya birçok elçi göndermiştir. Gönderilen elçiler ise gittikleri yerlerde gördükleri
yenilikleri ve farklılıkları yazmışlar bunları da sefaretname adı altında bir rapor olarak
sunmuşlardır. Biz ise şimdi klasik sefaretname geleneğinin başlangıcı olan Kara Mehmed
Paşa’nın sefaretnamesine kısa bir şekilde değineceğiz ve ondan sonra yazılan sefaretnameleri
ülkelere göre dağılımını vererek liste halinde sıralayacağız.
3.1.4. Klasik Sefaretname Geleneğinin Başlaması ve İlk Örneği: Kara Mehmed Paşa
Sefaretnamesi
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Bölümün başında bahsettiğimiz çavuş sıfatıyla giden elçilerin hazırladıkları sayıları
fazla olmayan raporlar sadece siyasi gelişmeler anlattıkları için daha sonra sefaretname olarak
bilinecek türden ayrılırlar. Bu türün bilinen en eski örneği ise 1495 yılında Macar krallığına
gönderilen Hacı Zağanos’un elçilik raporudur.95Ancak bizim bugün tanımladığımız kapsamlı
olan sefaretnamenin bilinen ve metni mevcut olanı ilk örnek ise 1665 yılında 1664’de Vasvar
anlaşması sebebiyle, dostluk ve hediye takdimi için Viyana’ya yaklaşık üç yüz kişilik büyük
bir heyetle gönderilen Kara Mehmed Paşa’nın sefaretnamesidir. Bu sefaretname metninde
elçi, yolda uğradığı yerlerdeki merasimler, sınırdaki mübadele merasimi, Avusturya’da
görmüş olduğu ikram ve hürmeti, İmparator’un karşısına nasıl çıktığını ve kendisine verilen
hediyeleri kimisini detaylı kimisini ise çok üstünde durmadan anlatmaktadır. 96 Aslında
bundan sonra yazılacak olan diğer sefaretnamelerin de içerikleri bu şekle çok yakındır. Artık
bu dönemlerde Rönesans ve Reform hareketleri sayesinde Avrupa, teknolojisi ve
kurumlarıyla gelişmeye başlamıştır. 18. yüzyıldan itibaren elçiler gittikleri memleketlerdeki
gelişmeleri takip etmeye çalışmaktadırlar. 18. yüzyılın sonlarına geldiğimizde ise III. Selim
bazı Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açmıştır.
Kara Mehmed Paşa’nın sefaretnamesinden sonraki sefaretnameler sırası ve tarihleriyle
birlikte şu şekildedir:
Avusturya:
1. Kara Mehmed Paşa - Viyana sefaretnamesi (1665)97
2. Zülfikar Paşa - Mükaleme takriri (1688-92)98
95
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3. Seyfullah Ağa - Viyana sefaretnamesi (1711)99
4. İbrahim Paşa - Viyana sefaretnamesi (1719)100
5. Mustafa Efendi - Viyana sefaretnamesi (1730)101
6. Hatti Mustafa Efendi - Nemçe sefaretnamesi (1748)102
7. Ahmed Resmi Efendi - Viyana sefaretnamesi (1757-58)103
8. Ebubekir Ratip Efendi - Nemçe sefaretnamesi (1791-92)104
Fransa:105
1. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi - Fransa sefaretnamesi (1720-21)
2. Moralı Seyyid Ali Efendi - Fransa sefaretnamesi (1797-1802)106
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3. Amedi Mehmed Said Galib Efendi - Fransa sefaretnamesi (1802)
4. Seyyid Mehmed Emin Vahid Efendi - Fransa sefaretnamesi (1806)107
5. Seyyid Abdurrahim Muhib Efendi - Fransa sefaretname (1806-1811)108
6. Seyyid Mustafa Sami Efendi - Avrupa risalesi (1838)109
7. Abdürrezzak Bahir Efendi - risale (1845)
Rusya:
1.Nişli Mehmed Ağa - Rusya sefaretnamesi (1722-23)110
2. Mehmed Emni Efendi - Rusya sefaretnamesi (1740-42)111
3. Derviş Mehmed Efendi - Rusya sefaretnamesi (1755)
4. Şehdi Osman Efendi - Rusya sefaretnamesi (1757-58)112
5. Silahdar İbrahim Paşa - Sefaretname-i Necati (1771-75)113
6. Abdülkerim Paşa - Sefaretname-i Abdülkerim Paşa (1775-76)114
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Sefaretnamesi (1722-1723).” Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2005.
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Rusya sefareti ve sefaretnamesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1974.
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7. Mustafa Rasih Paşa - Rusya sefaretnamesi (1793-94)115
İran:
1. Ahmed Dürri Efendi - İran sefaretnamesi (1721)116
2. Mustafa Nazif Efendi - İran sefaretnamesi (1746)117
3. Kesriyeli Hacı Ahmet Paşa - İran sefaretnamesi (1747)118
4. Sümbülzade Vehbi Efendi - Kaside-i Tannane (1776)119
5. Seyyid Mehmed Ref’i Efendi - İran sefaretnamesi (1807)120
6. Yasincizade Seyyid Abdülvehhab Efendi - Musavver İran sefaretnamesi (1811)121
7. Mehmed Tahir Münif Paşa - Risale (1872-77)122
İngiltere:
1. Yusuf Agah Efendi - Havadisname-i İngiltere (1793-97)123
2. Yusuf Agah Efendi - Journal du Voyage de Mahmoud Raif Effendi en Engleterre-Ecrit Par
Luy Meme (1793-97)124
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Abdülkerim Paşa’nın sefaretnamesi için bkz. Abdülkerim Paşa. Abdülkerim Paşa’nın Rusya sefareti ve
sefaretnamesi. Ed. Abdullah Bay Ankara: Gece Kitaplığı Yayınevi, 2014. Ayrıca bkz. İlikmen, Aslı. “Sefaret-name-i
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Sefaretnamesi.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2000.
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Sefaretname: Tannane Kasidesi.” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (2015): s. 158-169.
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İran Sefaretnameleri (Transkripsiyon-İnceleme).” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, 2019.
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Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 1991. s. 288-314.
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3. Mehmed Namık Paşa - Londra sefaretnamesi (1832)125
Lehistan:
1. Mehmed Efendi - Lehistan sefaretnamesi (1730)126
2. İbrahim Müteferrika - Lehistan sefaretnamesi (1736)127
3. Ali Ağa - Lehistan sefaretnamesi (1755)128
4. Mehmed Ağa - Lehistan sefaretnamesi (1757-58)129
Prusya:
1. Ahmed Resmi Efendi - Prusya sefaretnamesi (1763-64)130
2. Ahmed Azmi Efendi - Prusya sefaretnamesi (1790-92)131
3. Giritli Ali Aziz Efendi - Prusya sefaretnamesi (1797-98)132
Fas:
1. Seyyid İsmail Efendi - Fas sefaret Takriri (1785-86)133
2. Ahmed Azmi Efendi - Fas sefaret Takriri (1787)
124

Mahmud Raif Efendi’nin hazırladığı bu sefaretname için bkz. Yalçınkaya, M. Alaaddin., “Mahmud Raif Efendi
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Ali Ağa’nın Lehistan Elçiliği ve Sefaretnamesi(1755). Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015.
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İspanya:
1. Vasıf Efendi - İspanya sefaretnamesi (1787-88)134
İsveç:
1. Mehmed Said Efendi - Istokholm sefaretnamesi (1732-33)135
İtalya:
1. Mehmed Sadık Rıfat Paşa - İtalya seyahatnamesi (1838)
Hindistan:
1. Salim Efendi - Hindistan sefaretnamesi (1744-49)136
Buhara Hanlığı:
1. Alemdar Mehmed Ağa - Buhara sefaretnamesi (1787-91)

3.1.5. Değişen Sefaretname Kültürü ve Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa
Sefaretnamesi
Birçok tarihçinin bildiği gibi 18. yüzyılda Osmanlı Devleti diğer bütün kadim devletler
gibi ‘altın çağ’ denilen dönemden yavaşça çıkmış, ülke kurumlarının köhneleşmeye başladığı
ve teknoloji ve askeri taktikler anlamında Avrupa’ya kıyasla gerilediği bir döneme girmiştir.
Avrupalıların daha önce zihinlerine koyduğu güçlü Osmanlı Devleti’nde kendi devletlerine
karşı oluşabilecek ittifakları engelleme, Osmanlı’daki devlet adamları ile iş birliği yapma ve
devletin zayıf noktalarını saptayabilme için elçilerini uyarmışlardır. Bu sebeple elçiler
gittikleri ülkelerine dönüp raporlarını takdim etmekteydiler. Bu raporların içerisinde, Türk
134
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Mehmed Said Efendi’nin İsveç elçiliği (1732-1733).” Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2004.
136
Salim Efendi’nin Hindistan Sefaretnamesi diye adlandırılan ve listelere bu şekilde giren sefaretname aslen
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İmparatorluğunun tahlili, üstünlük ve zafiyet noktalarının tespiti, devleti yöneten kadroların
etnik, eğitsel, çekişme ve zafiyet hususları yer almaktadır.137 18. yüzyıl Osmanlısına
geldiğimizde Osmanlı sefaretnameleri için de aynısı söyleyebiliriz. Bu yüzyıldaki
sefaretnameler artık reformun ihtiyacını hisseder ve bunu Avrupa’daki kurumların üstün
vasıflarını ve hizmet kalitelerini, düzen ve asayiş güvenliğini, adil yargı sistemi ve adalet
uygulamaları, ulaşım vasıtaları, kara, deniz ve nehir taşımacılığı, şehir ve belediye
hizmetlerinin kusursuzluğunu, sağlık kuruluşlarını, okulları, üniversiteleri ve ilim
merkezlerini, imalathaneler ve fabrikaları, ticaret serbestisi ve teşvikini, askeri düzen gibi
şeyleri dile getirmişlerdir. Gezilen memleketlerin ve görülenlerin anlatımı daha bu yüzyılda
‘Dünya kafirlerin cennetidir’ sözüne geçerlilik kazandırmıştır.138
Bu değişen anlayışla birlikte bahsedeceğimiz ilk ve en önemli sefaretname, Yirmisekiz
Çelebi Mehmed’in Fransa sefaretnamesi olabilir. Hakkında en çok araştırma yapılmış,
sefaretnamesi en çok tahlil edilmeye çalışılmış, gittiği ülkede en çok resmi yapılan,
gazetelerde en fazla haberi olan, sefaretnamesinin birçok nüshası bulunan, Osmanlı
Devleti’nin çağdaşlaşmasında önemli bir yere sahip olduğu dile getirilen ve Avrupa’da da
birçok hayranı olan elçi Çelebi Mehmed’dir. Bu sefaretnameyi çalışan bilim insanları sadece
tarih uzmanları değil aynı zamanda sefaretnamenin dili ve üslubunun farklılığı sebebiyle
edebiyat uzmanları da vardır.
Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in sefaretnamesinin birçok yazma nüshası, farklı baskıları,
farklı tercümeleri ve bir dizi farklı değerlendirmeleri mevcuttur. Bizce o iki dünya arasında
gizli bir karşılaştırma yoluna gitmiştir. Bunu Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Bu kitabın hemen
her satırında gizli mukayeseli fikrin beraberce yürüdüğü görülür. Hakikatte bu sefaretnamede
137
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Beydilli, “Sefaret ve Sefaretname,” s. 21.
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bütün bir program gizlidir’139 sözünden anlayabiliriz. Ayrıca Enver Ziya Karal bu sefaretname
için Osmanlılar için garpta açılmış ilk penceredir diye eklemiştir.140 Sefaretnamenin toplam
11 adet yazması bulunmaktadır. Bunların 5 tanesi Türkiye’deki kütüphanelerde 6 tanesi ise
yurtdışındaki kütüphanelerde mevcuttur.141 Ancak dünya kütüphanelerinde ve ilgili Türkçe
yazmalar kataloglarında kapsamlı bir çalışma yapılacak olursa mutlaka Unat’ın verdiği yazma
sayısından çok daha fazlasına ulaşılabilir. Tez danışman hocamız Sayın Abdullah
Güllüoğlu’nun sayesinde bizler Manchester Üniversitesi’nin Türkçe yazma eserler kataloğunu
taradığımızda üç adet yeni yazmanın olduğunu keşfetmiş bulunmaktayız.142 Ancak Şevket
Rado, numara belirtmeden bu tarz yazmalara merakı olduğu için eline bir eser geçmiş ve bunu
okuyup anladığında Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in Fransa sefaretnamesi olduğunu anlamış.
Nitekim yazmanın ilk sayfasında “Yirmisekiz Efendi merhumun Taraf-ı Devlet-i Aliyye-i
Osmaniyye’den

saadetle

Françe

memleketine

gittikte

padişahımız

hazretlerine

takrirnamesidir.”Ayrıca yazmanın son sayfasında “1132 senesi rebiyülevvel ayında
yazılmıştır. Latif mecmuanın sahibi Abdülfakir Françe elçisi Yirmisekiz Efendi’dir. Te’lif-i
mezbur tamam olmuştur.”143 ibareleri mevcuttur. Şevket Rado elindeki nüshanın şekil
özelliklerinden bahsederken (17.5x29 cm) sırt ve köşeler kırmızı deri, kapakların ortasında
ebru, 20 satırlık, siyah kırmızı yazılı 23 sayfa olduğunu söylüyor.144
Sefaretnamenin bu yazmalarının yanında ayrıca birçok basması mevcuttur. Bunlara
bakacak olursak, Paris’te okullarda okutulmak için basılmış olan bir nüsha mevcuttur. Bu
basma 1841 yılında Paris’te Firmin Didot Freres tarafından basılmıştır. 80 sayfadan oluşan bu
139
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basmanın mevcut şekli ise 16x24.5 cm’dir. Bir diğeri ise 1283 tarihli Matbaa-ı İlmiye-i
Osmaniye’den çıkan 83 sayfalı ve 15x22.5 cm boyutundadır. Üçüncü basması, Ali Suavi
tarafından Fransızcaya çevrilmiş ve giriş kısmında bir Türkçe birde Fransızca olmak üzere iki
adet mukaddeme vardır. Bu basma Paris’te 1872 yılında 48 sayfa olarak basılmıştır.
Dördüncü bilinen basması, Hicri 1306 tarihinde Matbaa-i Ebuzziya’dan çıkmış ve 151
sayfadan oluşmaktadır. Bilinen bir diğer basması ise Raşid Tarihi’nin 5. cildinde 37 sayfalık
bir bölümü oluşturmaktadır. 145Sefaretnamenin neşirleri hakkında da bilgi vermemiz gerekirse
Raşid Tarihindeki sefaretname metni, 1757’de Julien Galland tarafından Fransızcaya
çevrilmiştir. Galland bu konu hakkında çalışma yapmış ilk kişidir. Çalışmasında Fransız
kaynaklara da dayanarak ayrıca elçinin geliş sebeplerini ele almıştır.146 Fransız, Türkolog olan
Gillies Veinstein ise “Le Paradis Des Infideles” adlı kitabında Galland’ın tercümesini
kullanır.147 Metin John Seeker tarafından ‘Voyaga d’un Ministre Ottoman’ adlı bir çevirisi de
bulunmaktadır.148Ayrıca Lenior’in ‘Nouvelle description de la ville de Constantinople avec la
relation du voyage de l’ambassadeur de la Porte ottomane et de son sejour a la cour de
France’ adlı bir çevirisi daha mevcuttur.149
Sefaretname üzerinde yapılan en önemli çalışmalardan öne çıkanları, Abdullah
Uçman’ın, Beynun Akyavaş’ın, Fikret Dirim’in ve Hüner Tuncer’in çalışmalarıdır. Beynun
Akyavaş, 1283 tarihli Matbaa-i İlmiye-i Osmaniye’den çıkan basmayı ele almış aynı zamanda
Gilles Veinstein’in mezkur kitabından da yararlandığını biliyoruz.150 Beynun Akyavaş bu
çalışmasında metnin içinde yanlış yazılmış olan Fransızca kelimeleri doğru okunuş ve
145
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yazılışlarını düzelttiğini söylemiştir.151Hüner Tuncer’de aynı baskıyı kullanarak Belleten’de
yayınlanan bir makale yazmıştır. Bu çalışmalar arasında sefaretname metninin şuana kadar en
önemli neşrini gerçekleştiren Abdullah Uçman çalışmasını Topkapı Sarayı Müzesi
Kütüphanesinde rastladığı 869 numaralı nüshadan yazdığını söylemektedir. Bu nüshanın şekil
özellikleri, aharlı kağıda 215x145 cm boyutunda her sayfada 19 satır bulunup 57 yaprak
halindedir bu nüsha ayrıca rık’a ile yazılmış ve miklepli kahverengi deri ciltlidir diyerek
eklenmiş.152Aynı zamanda Uçman mevcut nüshada bulunan bazı olaylar sebebiyle diğer
nüshalarda bulunmadığı detayı dikkatini çekmiş ve bu nüshayı Fransız elçisi Bonnac’ın
isteği153 üzerine çıkarılan bazı noktaların154 burada bulunduğunu düşünerek başka yazma ve
nüshalarla155

karşılaştırarak edisyon-kritik

yapmıştır.156Uçmanın çalışmasına dikkatli

baktığımızda kenarda diğer nüshalarda olan ya da olmayan diyerek belirtilmiş kenar notları
bulunmaktadır. Bahsedilen kenar notlarında ayrıca diğer nüshalarda konunun yahut yer
isimlerinin telaffuzları da karşılaştırmalı bir şekilde verilmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra
Fatma Müge Göçek’in Oxford yayınlarından çıkan kitabı157 da bu konu hakkında yapılmış
isabetli çalışmalardan birisidir. Müstakil çalışmalardan birisi olan Güneş Işıksel, Yirmisekiz
Çelebi Mehmed hakkında yaptığı çalışmada Fransız gazetelerini kullanarak o dönemde
Avrupa basınında Osmanlı Elçisinin yarattığı havayı bu kaynaklara dayanarak araştırmacılara
iletmektedir.
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Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in sefaretnamesi türünün diğer örneklerinden birçok
yönüyle farklı durmaktadır. Gerek üslubu gerekse kullandığı dildeki samimiyet,
araştırmacıları o dönemin Osmanlı’sında Yirmisekiz Çelebi’nin farklı olduğuna inandırmıştır.
Yirmisekiz Çelebi aynı dönemde Viyana’ya veya St. Petersburg’a gönderilenlerinkine göre
oldukça az çetin müzakerelere girişmiştir. Çelebi Mehmed elinden geldiğince Fransızların
söylediği protokol kurallarına uymaya çalışmış küçüklü-büyüklü diplomatik krizlerin
doğmasını engellemeye çalışmıştır. Sadece bununla sınırlı kalmayıp toplumun farklı
kesiminden

birçok

insanla

sıcak

ilişkiler

kurmuş

ve

onları

kibar

bir

şekilde

karşılamıştır.158Fransa’daki giyim-kuşam, hal ve hareketleri ve günlük hayatı sebebiyle
Fransızların büyük merak konusu olmuş gazetelerde bahsedilen Çelebi Mehmed bulunduğu
zamanlarda oğlu daha sonra Sadrazam olacak Mehmed Said ile birlikte bir ‘Türk Modası’
başlatmıştır. Aynı zamanda memleketine döndüğünde sefaretnamesi Osmanlı’da birçok şeye
ilham verecektir. Bütün bunlara baktığımızda ise geçmiş elçi ve onların raporlarıyla
kıyaslanırsa, Çelebi Mehmed’in yaptığı şeyler kayda değer bir değişime işaret ediyor. 159
Çelebi Mehmed’in sefaretnamesini dört bölüme ayırmamız mümkündür. Birinci
bölümde Çelebi’nin İstanbul’dan çıkıp Paris’e kadar başından geçen olayları ele alır. İkinci
bölümde, sefirin Paris’e varışı ve Kral huzuruna çıkartılıp uyduğu protokollerden bahseder.
Üçüncü bölümde, Çelebi’nin Fransa’da gezdiği şehirler ve burada gözlemlediği olaylar
geçmektedir. Dördüncü ve son bölümde ise Çelebi Mehmed’in Paris’ten çıkıp İstanbul’a
kadar başından geçen olaylar anlatılır.160
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3.2. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesinde Öne Çıkan Bazı
Hususlar
Sefaret heyetleri gittikleri ülkelerde kendi istekleri doğrultusunda gezmeleri pek mümkün
değildir. Protokol gereği ülkenin temsilcileri ve kralın öngördüklerine göre hareket eder ve
onların istediklerini görür. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Fransa’da protokol
çerçevesinde gezmiş ve oraları anlatmıştır. Fransa’yı gezerken birçok ilginç yer ve şaşkınlık
içinde kaldığı adetlerle karşılaşmıştır. Özellikle gittiği şehirlerde yaptığı tasvirlerde bunu çok
rahat görebiliyoruz. Çelebi Mehmed, gördüğü şehirlerin bazılarına hayran kalmış ve bunları
anlatırken sürekli İstanbul ile kıyaslayarak onun için ne kadar güzel olduğunu göstermiştir.
Ayrıca sefaretnamesinde sürekli bahsettiği kadınlarla ilgili yazdıkları da o dönem Osmanlı
insanı için çok istisnai bir durumdur. Kadınların özgür ve rahatça dolaşabildikleri,
istediklerini yapabildiklerini söyleyip çok ilginç karşılamıştır. Bunun yanı sıra karşılaştığı
birçok yenilik bulunmaktadır. Bunlar; opera, rasathane, askeri hastane ve bazı atölyelerdir.
Fransızların ilginç seyretme adetinden de bahsetmek gerekir. Çelebi Mehmed Efendi, kendisi
yemek yerken yahut oturup sohbet ederken özellikle Fransız kadınların sürekli gelerek onu
izlemesi özellik Ramazan ayında bunu yapmaları her ne kadar elçiyi rahatsız etse de kendisi
bu adetlere saygı duymuştur. Bu ve bunlara benzeyen birçok konu sefaretnamede mevcuttur.
Ancak bazı konular Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin bilhassa daha çok dikkatini
çekmiş ve kimisini ilginç bulmuş kimisine de hayran kalmıştır.
3.2.1. Fransa’da Kadınlar
Osmanlı sefirinin kadınlarla ilk karşılaşması kendisinin Cette’de kaldığı zamana denk
gelir. Burada bir sarayda konaklarken kadınlar on beşer kişilik gruplarla sefiri görmek ve
izlemek için odasına gelmeye başlamışlardır. Çelebi Mehmed ise Fransız kadınları hakkında
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daha önce bahsettiğimiz yorumu burada yapmıştır. Kadınların bu derece serbest olduklarına
şaşıran Osmanlı sefiri, Paris’e girdiği sırada da gözlemlerine takılan ilk detaylardan birisi
gene kadınlardı. Paris sokaklarından bahsederken şu cümleleri kurmuştur: “ Paris
sokaklarında çok kalabalık görünür, zira avratlar sokaklarda ev ev gezerler, asla evlerinde
oturmazlar. Erkeklerle kadınlar bir arada olduklarından şehrin içi ziyade kalabalık görünür.
Dükkanlarda oturup, alışveriş edip, pazarlık eden avratlardır.”161 Osmanlı’da bu durum tam
tersi olarak bilinmektedir. Eğer bir kadın sokağa çıkmak istiyor ise yüzünü peçe ile kapatmak
zorundadır. Ayrıca bunun dışında şehirde yaşayan kadınların sosyal aktivitelere katılmaları
pek hoş karşılanmaz.162 Kadınların Osmanlı sefirine karşı olan ilgisini anlatmak için Orleans
düşesi Elisabeth-Charlotte’nin Prusya Kraliçesi Sophia Dorothea’ya gönderdiği mektup bize
yeterli olacaktır. Mektupta şu satılar mevcuttur: “Hanımlar onun gözüne girmeye çalışıyor;
çok kibar biri ve onları reçel, kahve ve şerbet ikramıyla şımartıyor.”163 Burada dikkati
çekilmesi gereken hususlardan birisi de Fransa’da rütbeli birisinin Osmanlı sefiri hakkında
Avrupalı başka birisine söylediği övgülerin güzelliğidir. Osmanlılar hakkında duyulan
korkunun artık yavaş yavaş azalması sadece malum Viyana başarısızlığında değil aynı
zamanda Çelebi’nin yaptığı bu nezaketli davranışların Fransa ve Avrupa’da yayılması da
etkili olmuş olabilir. Bunların yanı sıra Osmanlı sefiri de kadınların güzelliği ile ilgili birkaç
yorum yapmıştır. Bunlardan birisi Fransızların ‘kur’ dediği Kralın gezdiği bir bahçe alanında
bulunan kızlar için ettiği cümlelerdir. Kral bahçede gezerken Osmanlı sefirini de yanına davet
etmiş ve sefir bahçeye geldiğinde etraftaki güzellikleri anlatırken kadınlar için şunları
demiştir: “Peri çehreli, gümüş ve gül yanaklı güzellerle doluydu. Onlarda bizimle birlikte
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dolaşıyorlardı. Sadece onları seyretmek bile insana ferahlık veriyordu.”164 Her ne kadar
farklı ve ilginç karşılasa da Fransız kadınların bu durumunu Çelebi Mehmed bunu sapkın
yada yanlış olarak yorumlamamış sefaretnamesinde yazdıklarını kendi memleketinde görmek
istiyor yorumunu ele alarak bu konuya bakarsak muhtemelen kendi memleketinde ki
kadınlara da bu konuda bir ilham kaynağı olmak istediğini görebiliriz.
3.2.2. Askeri Hastane
Yirmisekiz Çelebi Mehmed’in hayran kaldığı şeylerden birisi de Fransa’da yaralı askerler
için bulunan saraydır. Bu saray çok fonksiyonlu bir yapı olup içerisinde sadece hastalar için
yataklar değil bunun yanı sıra bir yemekhane ve bir de kilise bulunmaktadır. Çelebi Mehmed,
bu yapıyı anlatırken çok kusursuz olduğunu dile getirmiştir. Osmanlı sefiri savaş bakanının
kendisine bu yapıyı ziyaret etmesi gerektiğini söylemiş ve oraya götürmüştür. Büyük bir
kalabalık organize eden bakan, akşam yemeği düzenleyerek orada elçinin memnun olmasını
sağlamıştır.165Sarayı gezmeye başladıklarında hastaların bulunduğu alanda beş altı yüz kadar
temiz yatak gördüğünü söylemiştir.166 Burada bir kısım hastanın yattığını ve ayrıca
doktorlarında hazır bir şekilde bulunduklarını da gözlemlemiştir. Bu kompleks yapının sadece
bununla sınırlı kalmayıp bir yemekhanesi olduğunu da söyleyen Çelebi Mehmed, yemekhane
de bir fırın mevcut ve bu fırında çıkarılan her türlü ekmeğin güzel görünümlü olduğunu
söylemiştir. Yemekhanede çıkan yemekleri incelerken orada bulunanlar sefire, burada
kalmasını ve hastaların yemek yiyişlerini seyretmesini söylemişlerdir. 167 Yirmisekiz Çelebi
Mehmed Efendi ise yemek sırasında ki düzeni şu şekilde anlatmıştır: “Özel olarak yapılmış
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ve iki sıralı masaların yerleştirildiği büyük yemekhanelerde yemek yiyorlardı. Bu masaların
her birinde iki yüz kişi oturabilirdi. Dört kişi için bir kızartma ile bir haşlama yemek ve dört
ekmekle dört şişe şarap veriliyordu. Bunları masaya getiren özel hizmetçiler vardı. Gerçeği
söylemek gerekirse bu sarayda çok kusursuz bir düzen gördüm.” 168 Bunların dışında burada
bulunan birde kilise mevcuttur. Kilise çok yüksek kubbeli, yaldızlı ve çok nefis yağlı boya
tabloları ile süslüdür. Kilisenin tabanı ren renk porfirle döşenmişti. Ayrıca çok güzel bir orgu
bulunmaktadır. Çelebi Mehmed kiliseyi seyrederken bu orgun çalındığını söylemiştir.169
3.2.3. Opera
Osmanlı elçisi Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin dikkatini çeken hususlardan bir
diğeri ise Fransızların ‘Opare’ dedikleri operadır. Çelebi Mehmed, operadan bahsederken bu
gösterinin sadece Paris’e mahsus olduğunu söylemiş ve kendisinin de çok dikkatini çektiği
için gitmek istemiştir.170 Elçi heyetinin operaya davet edilmesi sokaklarda duyurulup
neredeyse orada izdiham yaratacak bir kalabalık yaratılmış ve bu sayede opera sahibi
müşterilerden fazla para almıştır. Elçi entrodüktör tarafından araba ile mezkur yere
götürülmüştür.171 Burada iken daha önce hiç görmediği bir olayı tasvir ederken kullandığı
kelimelerin seçiciliğine dikkat etmemiz gerekmektedir. Sadece opera binasının tasviri yahut
orada bulunan insanların görünüşlerini aktarma değil ayrıca oradaki düzen hakkında da birçok
gözlem yaparak sefaretnamesinde yazmıştır. Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi operayı
anlatırken şunları söylemiştir: “Önümüzde, saz takımının oturduğu yere, işlemeli büyük bir
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perde asmışlardı. Gelen seyircilerin hepsi yerlerine oturduktan sonra, önümüzdeki perrde
aniden yukarı kaldırıldı ve arkasından ortaya büyük bir saray çıkıverdi. Oyuncular sarayın
ortasında operaya mahsus kendi özel kıyafetleriyle ve yirmi kadar peri çehreli güzel kız, pırıl
pırıl taşlarla süslü ve pahalı elbiseleriyle ortalığı aydınlatırken, çalgılar da hep birden
çalmaya başladılar. Oyuncular bir süre dans ettikten sonra operaya başladılar.”172 Osmanlı
elçisi, Philippe Quinault’un lirik bir trajedisi olan ve müziği Lully tarafından yapılan Thesee
oyununa katılmıştır.173 Çelebi Mehmed bu oyunu izlerken duygulandığını dile getirmesi ilk
defa gördüğü bu operadan ne denli etkilendiğini çok açık bir şekilde göstermektedir. Çelebi
Mehmed Efendi üç saat süren oyunun ardından konağına döndükten iki-üç gün sonra tekrar
bir oyuna davet edilmiş ancak bu seferki Kralın sarayında olacak diye söylenmiştir. Onu
operaya davet eden entrodüktör şunları söylemiştir: “Bu defa kralın sarayında opera temsili
olacaktır, eğer gelirseniz çok hoşlanacaksınız. Hem kralla yan yana oturursunuz. Kralın sağ
tarafında akrabası prensesler için ayrılmış bir yer sol tarafında ise elçiler için ayrılmış bir
yer vardır. Geldikleri zaman herkes rütbesine göre oturur, siz bütün elçilerin önüne geçip
kralın yakınında oturursunuz.”174 Sefirin bu sefer gittiği opera diğerinden farklı olarak Kralın
sarayında olması sebebiyle çok daha gösterişli ve abartılı idi. Kendisi içeri girdiğinde çok
etkilendiğini belirterek merdivenleri çıktıktan sonra kralın solundaki koltukların birincisine
oturduğunu söylemiştir. Perde açıldıktan sonra dans eden kişilerin prens, mareşal, dük veya
soylu kişilerin çocukları olduğunu çünkü Kralın sarayında ancak ve ancak onların dans
edebileceği sefirin dikkatini çekmiştir.175Çelebi Mehmed’in gittiği bu ikinci oyun La Mothe
tarafından yazılan, müziği ise Destouches tarafından yapılan La Tragedie d’Omphale
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operasıdır.176 Çelebi Mehmed’in opera ile ilgili bu denli detaylı anlatısı müzikli sahne oyunu
opera hakkında bizlere bilgi veren ilk kaynak olma özelliği bulunmaktadır.177
3.2.4. Saraylar ve Bahçeler
Çelebi Mehmed Efendi’ye Lale Devri’nin başlamasına vesile oldu diye atfedilen
söylemler aslında Fransa’da gezip gördüğü ve tasvir ettiği saray ve bahçeleri anlatması
sebebiyle olduğu söylenebilir. Elçi, Fransa’da gittiği her şehirde gördüğü sarayları ve
bahçeleri neredeyse en ince detayına kadar çok usta bir üslup ile anlatmış ve bu Osmanlı
elitlerinin çok ilgisini çekmiştir. Yazımızda birçok yerde bu saray ve bahçelerden
bahsedildiğini söylemiştik. Burada ise öne çıkan saray ve bahçeleri anlatacağız. Çelebi
Mehmed Efendi’nin en çok etkilendiği saray günümüzde de aslında herkesi hayran bırakan
Versay Sarayı’dır. Elçi saraydan bahsederken “Gönüllere ferahlık veren bir saray ve gamlara
deva olan acaip düzen müşahede olundu ki güzellikleri dil ile anlatılamaz.”178 Çelebi
Mehmed Efendi, bu sarayı diğer sarayları anlattığı gibi değil daha derinlemesine detaylı bir
şekilde tasvir ederek aslında Fransa’daki en ihtişamlı saray olduğunu göstermiştir. Özellikle
bu saraydan bahsederken “Versailles öyle bir bahçedir ki, dört saray ve dört bahçeden
meydana gelmektedir. Bunların etrafının dolaşılması tam yedi saat sürüyormuş.”179demiştir.
Sarayın içinde bulunan havuzlara özellikle dikkat çeken elçi Fransa’da gezdiği diğer
saraylarla karşılaştırma yaparak sürekli bu saraydaki havuzlar kadar büyük havuz görmediğini
dile getirmiştir. Ayrıca havuzlardan bahsederken “ikişer sıra başparmaktan kalın altmış adet
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fiskiye dizilmiş ve havai fişek gibi yerden çıkıp her biri bir yöne doğru fışkırmakta olduğunu
söylemiştir.”180
Bu bölümde bahsedeceğimiz bir diğer önemli mimari yapı ise Tuileries Sarayı ve
bahçeleridir. Buranın önemli olduğunu göstermek için şunu söyleyebiliriz; Yirmisekiz Çelebi
Mehmed Efendi’nin sarayın bahçesine girerken Charles Parrocel’in 21 Mart 1721’de yaptığı
tablo181 birçok kişi tarafından bilinmektedir. Bunun yanı sıra birçok gravürde bulunmaktadır.
Bu resimlerin çizilmesi kayıt tutmak için değil aslında bir çağrışım niteliğindeydi. XV. Louis
döneminin önemli olaylarını anmaya dönük bir dizi goblenden oluşan ve “Nouvelle Historie
du roi” dizisinin bir parçası olarak tasarlandıkları için bunların bir siyasal gündemi de
mevcuttur.182Bilindiği üzere Osmanlı elçisine karşılama protokolü bu sarayın bahçesinde
düzenlendi. Çok büyük bir bahçe olduğundan dolayı Çelebi Mehmed Efendi karşılamaya
gelenlerin çok kalabalık bir maiyette olduğunu söylemiştir.

4. YİRMİSEKİZ ÇELEBİ MEHMED EFENDİ’NİN FRANSA’DAKİ
ETKİLERİ: TURQUERİE (‘TÜRK MODASI’)
Çelebi Mehmed ve oğlu Said Efendi, Fransa’da gördüklerinden çok etkilenmişler ve
bazılarına hayran kalmışlardır. Çelebi Mehmed, bu hayranlıklarını sefaretnamesinde açıkça
belirtmiştir. Sefaretnameyi incelediğimizde Fransa’daki insanların özellikle soylu kadınlarını
dikkatini çeken Osmanlı sefiri, sadece görüntüsü değil aynı zamanda yaptığı hareketler ve
konuşurken gösterdiği tevazu ve yeniliğe açık olması sebebiyle bütün Avrupa tarafından
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konuşulmaya başlanmıştır. Avrupalılar Çelebi Mehmed’den önce de doğu kültürünü merak
etmişler ve her zaman bu tarz elçilik heyetleri sayesinde kendilerince bir doğu fikri
oluşturmuşlardır. Bu doğu fikri dediğimiz unsura “Turquerie” denmektedir. “Turquerie,
Osmanlı Türk dünyasına ilişkin çeşitli sanat biçimlerinde ortaya çıkan Avrupa bakışını
tanımlamak için kullanılan terimdir. “183 Turquerie dediğimiz bu algının bir sınırı yoktur yani
herhangi bir sanatçının düşünebildiği doğu ile ilgili her şey buna dahildir. Bu kavram en fazla
Fransa’da yayılmış ve burada gelişmiştir.184
Yüzyıllara göre farklılık gösteren bu akım, 1453 İstanbul’un fethi ile birlikte Avrupalılar
için korkunç bir anlam taşımaktaydı. Türklere karşı direnmeyi canlandırmak isteyen
propagandacılar Türk resmini şeytanlaştırarak aslında onlardan sonra gelen sanatçıların
yaklaşık iki yüz yıl kadar bu kaynaklara bağlı kalmalarını sağladılar. Bu sebeple doğuyu inşa
eden sanatçılar bu kaynaklar doğrultusunda bir canlandırma yapabildiler. Ancak 1683 yılına
geldiğimizde bu kavram başkalaşım geçirerek, aslında önceden var olan ‘Türk korkusu’
düşüncesini değiştirmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun başarısız Viyana kuşatması
sonrası gelişmelere dayanarak gerileyen devlet kurumları, birçok alanda ilerleyen Avrupa’ya
karşı diplomasi alanında elinde bulundurduğu gücü kaybetmeye başlamıştır. Bu sebeple
Avrupa’nın kullandığı Rönesans diplomasisine dikkat çekerek özellikle 18. yüzyıldan itibaren
gönderilen elçilere önem verilmeye başlanmış bunun yanı sıra bu yüzyılın sonunda da
Avrupa’da daimi elçilikler açılmıştır. Bu değişimin bir göstergesi olarak 1719’da Viyana’ya
giden büyükelçi İbrahim Paşa, barışçıl faaliyetlerini yıllar önce Osmanlılar tarafından
kuşatılmış bir kentte sürdürmesini söyleyebiliriz.185
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Fransa’da yoğunlaşmış ve burada gelişmiş olan Turquerie, 1669 yılında Müteferrika
Süleyman Ağa’nın Fransa’ya gelmesiyle kendini ön plana çıkarmıştır. Süleyman Ağa,
Fransa’da neredeyse muhteşem bir şekilde karşılanmıştır. Nitekim Fransızlar onu rütbeli ve
önemli bir kişi olduğunu düşünmekte idi. Ancak karşılarına çıkan kişinin giyim kuşamına
bakıp hayal kırıklığına uğramışlardır. Bu sebepten ötürü Kral XIV. Louis şaşırmış ve
sinirlenmiştir. Yaşanılan bu olay ise Moliere’in ‘Kibarlık Budalası’ oyununa konu olmuştur.
Bu sebeple ilk başlarda hor görülen bu olay daha sonraları keyif alınan ve eğlenilen oyun
halini almıştır. 186Her ne kadar etkisi olmayan bir elçi ziyareti gibi gözükse de Süleyman Ağa,
Paris’e kahve içme alışkanlığını getiren kişidir. Kahve daha öncede Fransa’da mevcuttu ancak
çok sevilen ve tercih edilen bir içecek değildi. Elçi Süleyman Ağa’nın zamanında bu öyle
olmadı. “Güzel Türk kostümleri içindeki genç ve yakışıklı kölelerin hanımlara yaldız püsküllü
küçük damasko peçeteler vermesi ve Japon porseleninden fincanlarda kahve ikram etmesi”187
kahveyi bir moda haline dönüştürmeye başladı. Bunun en önemli sonucu ise Süleyman
Ağa’nın elçiliğinden sonra Paris’te kahvehaneler açılmaya başlanmıştır. Bu sebeple kahvenin
kaynağı her ne kadar Yemen veya Etiyopya olsa da kahve bir Türk içeceği sayılmaya
başlanmıştır.188
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi ise Fransa’da çok daha sevilerek ve benimsenerek
ünlendi ve orada yaptıklarıyla Fransa’da ortaya çıkmakta olan Türk modası akımının başrolü
oldu. Çelebi Mehmed Efendi, Süleyman Ağa’dan farklı olarak Osmanlı hükümetinin seçerek
ve danışarak yolladığı bir elçidir. Süleyman Ağa’dan sonra güzel ve ihtişamlı giyim kuşama
sahip olan Çelebi Mehmed Efendi, Fransızlar tarafından çok ihtişamlı bir şekilde karşılanmış
ve Avrupa’da çıkan gazetelere de konu olmuştur. Yazımızda bahsettiğimiz gibi öncelikle
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Çelebi Mehmed Efendi Fransa topraklarına ayak bastığı andan itibaren sürekli insanların
ilgisinden bahsetmekte ve hatta bazen usandığını da söylemektedir. Yirmisekiz Çelebi
Mehmed Efendi’ye sadece halk değil aynı zamanda sanatçılarda ilgi göstermiş ve hem
heyetiyle birlikte hem de özel olarak resmetmişlerdir. Bu resimlere örnek verecek olursak
Charles Parrocel’in elçinin 21 Mart 1721’deTuileries bahçelerine girişini gösteren tabloyu
verebiliriz.189Bu resimlerin yapılma sebebi aslında XV. Louis döneminin önemli anlarını
kaydetmektir.190Osmanlı elçisi aslında Fransa’da gittiği dönemin en popüler yabancısıydı
diyebiliriz. Onu farklı yapanlardan biri de oğlu Mehmed Said Efendi’nin de 1742’de
Fransa’ya elçi olarak gelip tıpkı babası gibi burada esen Türk modası rüzgarına bir esinti daha
olmasıdır.
Mehmed Said Efendi, Fransa’ya geldiğinde tıpkı babası gibi ilgiyle karşılanmıştır. Bu ilgi
özellikle kadınlardan gelmektedir. Nitekim kadınlarla sohbet eden Mehmed Said Efendi ile
konutunu ziyaret eden bir kadınla samimi konuşması şu şekildedir; “Hanımefendi elçiye
Türkler neden çok eşli diye sormuş, elçi ise çünkü o eşler sizin cazibenizden yoksun
olduğundan niteliği nicelikle telafi etmek gerekiyor demiştir.”191 Mehmed Said’in babasından
farkı ise Fransızca biliyor olmasıdır. Bu sayede herkesle birebir ve istediği gibi iletişim
kurabilecekti. Mehmed Said Efendi’nin Paris’i bu ziyaretinin sonuçlarından birisi ise Fransız
sosyete hanımlarının Türk maskeli balo kıyafeti içinde portre yaptırma modasıydı.192Kendisi
aynı zamanda ‘şehvetli Türk’ algısını da ortaya çıkarmış ve birçok esere de konu olmuştur.
Baba-oğul olarak adlandırabileceğimiz iki elçi Fransa’da ki doğu fikrini Osmanlı olarak hayal
etmelerini sağladı. Bunun sebebi Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi ve oğlu Mehmed Said
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Efendi’nin Fransız sosyetesi üzerindeki etkisine bağlı olmakla birlikte, iki ülke arasındaki
kadim ve köklü ticari bağlarında bir yansımasıydı.193

193
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SONUÇ
Osmanlı

diplomasisindeki

değişimde

Yirmisekiz

Çelebi

Mehmed

Efendi’nin

sefaretnamesiyle başlayan ve bu şekilde yazılan sefaretnamelerin yeri çok önemlidir. Bazı
yazılarda mevcut olan Osmanlı’nın önceleri ‘mağrur’ bir bakışa sahip olduğu düşüncesini
reddetmekle beraber bu sefaretname sayesinde Avrupa ile aradaki makasın açıldığını fark edip
bu seviyeye ulaşılması gerektiğini anlamaya çalışan bir bakış açısı oluşmaya başlamıştır.
Yazımızda bahsettiğimiz gibi Osmanlı Devleti klasik dönem diye adlandırdığımız 15 ve 16.
yüzyıllarda güçlü olduğundan dolayı bir rapor hazırlaması için gönderilmiş elçi heyetlerine
çok az rastlanmaktadır. Ancak daha sonraları özellikle başarısız Viyana kuşatmasından sonra
diplomasi sahasında Osmanlı başka bir pozisyon almıştır. Yazımızda bu değişimin öncüsü
olarak nitelendirilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin hem elçiliği hem de
sefaretnamesi ile ilgili değinilen veya değinilmeyen noktaları bir literatür değerlendirmesi
yaparak tartıştık.
Buna göre hayatıyla ilgili çalışmalarda bir kaç hata tespit ettik. Bu hatalardan birisi ölüm
tarihi ve mezarının bulunduğu yer ile ilgilidir. Birçok araştırmacı mezarının yeri olarak
Lefkoşa’yı işaret etmişse de biz Halil Fikret Alasya’nın ‘Kıbrıs Tarihi ve Kıbrıs’da Türk
Eserleri’ kitabına bakarak mezarının Mağosa’da bulunduğunu tespit ettik. Ayrıca aynı kitapta
ölüm tarihi ile ilgili bir fotoğraf ve tarih mevcuttur. Buna göre Çelebi Mehmed Efendi’nin
ölüm tarihi ise Hicri 1144 tarihidir. Ayrıca hayatıyla ilgili araştırmalar yaparken gördük ki
elçi olarak giderken payesinin ne olduğu konusunda bir bilgi mevcut değildir. Veinstein
eserinde Hazinedarbaşı olarak nitelendirse de bu bizce çeviri yapılırken oluşan bir hatadır.
Çünkü Faik Reşit Unat’ın mezkur eserinin ekler kısmına baktığımızda Çelebi Mehmed
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Efendi’nin fotoğrafında ‘Tefterdar’ unvanı gözükmektedir. Ayrıca eser hakkında çalışma
yapmış olan Galland yazısında, Tefterdar Mehmed Çelebi diye yazmıştır.
Sefaretnameler hakkında çalışmalar yaparken eski ve güvenilir olarak nitelendirilmiş
kaynaklarla beraber yeni literatürü de kullanmaya gayret ettik. Elçiler ve Sefaretnameleri ile
ilgili yapılan listelerde bazı eksiklikler bulduk ve bazı elçi ve sefaretnamelerini listeden
çıkartıp kendimizce yeni bir sefaretnameler listesi hazırladık. Bunu hazırladıktan sonra
sefaretnamelerle ilgili

yapılan

çalışmaları

araştırmacılar için

dipnotlarda belirttik.

Sefaretnamede geçen bazı bölümler hakkında yazdığımız yazıda Abdullah Uçman, Şevket
Rado ve Beynun Akyavaş’ın sefaretname ile ilgili hazırladığı yayınları karşılaştırarak
yazımıza devam ettik. Gördüğümüz mevcut farklılıkları dipnotlarda not ettik. Ayrıca
Yirmisekiz Çelebi Mehmed ve sefaretnamesi hakkında yapılmış çalışmalarda rastlamadığımız
‘Turquerie’ kavramını Haydn Williams’ın eserine başvurarak titiz bir şekilde açıklayıp
anlatmaya çalıştık.
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