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Ekim 1823 tarihinde Almanya’nın Dessau şehrinde dünyaya geldi.
Babası meşhur Alman halk şairi Johann Ludwig Wilhelm Müller’dir.
Küçük yaşta babasını kaybeden Müller, 1841 yılında Leipzig Üniversitesi’ne
girdi. Burada Yunanca ve Latince eğitiminin yanısıra, Arapça dilbilgisi,
Hint edebiyatı tarihi, felsefe ve Sanskirtçe gibi dersler aldı. 1843 yılında bu
üniversiteden doktor unvanı alarak mezun oldu.
Dinler tarihi, Hint edebiyatı, felsefe ve mitoloji üzerine çalışmalar yaptı. Bu alanlardaki araştırmalarını derinleştirmek üzere bir süre Berlin ve
Paris’te kaldı. 1846 yılında bir araştırma vesilesi ile Londra’ya gitti. Burada, 3 Ağustos 1859 tarihinde Georgina Adelaide Grenfell ile evlendi ve
dört çocuğu oldu. Hayatının geri kalanını İngiltere’de geçiren yazar, Oxford Üniversitesi’nde filoloji ve mitoloji alanlarında dersler verdi. Bu arada
çalıştığı alanlarda birçok eser kaleme aldı. 1870 tarihinde bu üniversiteden
emekli oldu ve ölümüne kadar “The Sacred of the East” (Doğu’nun Kutsal
Kitapları) adlı elli ciltlik dev eserini hazırlamaya başladı.
28 Aralık 1900 tarihinde Oxford’da hayata gözlerini kapayan Max
Müller, ardında dinler tarihi, Hint edebiyatı, filoloji, felsefe ve mitoloji
alanlarında pek çok önemli eser bıraktı.
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835 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. 3 Ağustos 1859 tarihinde Oxford Üniversitesi hocalarından Friedrich Max Müller ile evlendi. Bu
evlilikten dört çocuk dünyaya geldi.
Eşi ile birlikte 1873 yılında Osmanlı Devleti İngiliz Sefareti’nde çalışan
oğlunu ziyarete gelen Georgina Adelaide Müller, burada tuttuğu notları,
1897 yılında “Letters from Constantinople” adıyla bir araya getirdi. Ayrıca 1900 yılında eşinin ölümünden sonra onun yaşamını ve mektuplarını
konu alan “The Life and Letter of the Right Honaurable” adlı eseri yayınladı.
17 Temmuz 1916 yılında 81 yaşında hayata veda etti.
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Eylül 1911 yılında Afganistan’ın Kabil kentinde, Afgan bir annenin
ve Türk bir babanın üç çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.
Babası, Tarabya Sanatoryumu’nun kurucularından Dr. Münir İzzet
Bey, Jön Türk hareketinin içerisinde olduğu gerekçesiyle adına idam kararı çıkarılması üzerine yakın arkadaşı Mustafa Kemal Atatürk’ün desteğiyle Kral Amanullah’ın başında bulunduğu modernleşme hareketi sürecindeki Afganistan’a, saray doktorlarından birisi olmak üzere gönderildi.
Afganistan’ın ilk tam teşeküllü modern hastahanesini ve eczanesi kurdu.
Burada bir saray mensubu olan -Afife Buğra’nın annesi- Fatima (Gülçemen) ile evlendi.
Afife Buğra ilk öğretiminin büyük bir kısmını Afganistan’da okudu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte ailesi ile Türkiye’ye döndü
ve ilk öğretiminin son senelerini İstanbul’da tamamladı. Orta ve lise eğitimini, şimdiki ismi Robert Kolej olan, Arnavutköy Kız Koleji’nin Edebiyat
bölümünde tamamladı.
Mezuniyeti sonrası İngilizce öğretmeni olarak yaşamına devam eden
Afife Buğra; Çamlıca Kız Lisesi, Erenköy Kız Lisesi ve Fenerbahçe Lisesi gibi
birçok okulda İngilizce öğretmenliği yaptı. Bu esnada çeşitli gazete ve dergilerde çevirmenlik faaliyetlerini yürütmeye devam etti. Mrs. Max Müller’in
“İstanbul’dan Mektuplar”ını ve bunun gibi pek çok kitabı İngilizce’den dilimize kazandıran Afife Buğra, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği
Kalamış’taki evinde, 19 Eylül 1999’da 88 yaşında vefat etti.
8
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Başlarken
SEYAHATNAMELERE DAİR

İ

nsanoğlu, dünya yüzüne bırakıldığı günden bu yana, fıtratında mündemiç olan eksiklik hissi ve buna bağlı olarak gelişen bir “arayış” hali
ile malûldür. Bu arayış onu, çok zaman başka insanlara ve diyarlara doğru
bir yolculuğa çıkarmıştır. Yine bu arayış sebebiyledir ki, kendisinden farklı olanı keşfetme ve dış dünyayı daha yakından tanıma arzusuna bîgâne
kalamamış, sık sık seyahatler yapmak durumunda kalmıştır.
Seyahatlerin temelinde bu arayış hali yatıyorsa da, bu duruma eşlik
eden başka saikler de insanoğlunun yola düşmesini sağlamıştır. Bunlar
kimi zaman dinî, siyasî, askerî, diplomatik mecburiyerlere olurken; kimi
zaman da tebdîl-i mekân, dünyayı başka bir açıdan görme isteği gibi daha
şahsî nedenlerle meydana gelmiştir. Her ne sebeple olursa olsun yola düşen
seyyahların bir kısmı, sadece gezmekle kalmamışlar, gördüklerini kayda
geçirmek suretiyle seyahatnameler kaleme almışlardır. Böylelikle hem
memleketlerine eli boş dönmemişler, hem de tarihe karşı önemli bir vazife
ifa etmişlerdir.
Hikâyesini kısaca bu şekilde özetlediğimiz seyahatnameler, eski devirlerden beri merakla takip edilse de, son birkaç asırdır hem çeşitlilik
9
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hem de içerik açısından kitap dünyasında kendisine hatırı sayılır bir yer
edinmiştir. Elbette bunun altında yatan pek çok sebep vardır. Bunlar arasında Batı’da; Cemil Meriç’in ifadesiyle “sömürgeciliğin keşif kolu olan
oryantalizm”in palazlanmaya başlamasıyla Doğu’nun mercek altına alınması, Doğu’nun ise özgüveni kaybederek kendisine örnek olarak seçtiği
Batı’yla yakınlaşma isteği ilk sırada zikredilecek sebepler arasındadır.
Bu siyasi sebepler dışında edebî bir tür olarak kabul görmeye başlaması, tarih metodolojisinde yararlanılacak kaynaklar arasında zikredilmesi
ve sosyolojik hadiselerin izahında başvurulması, seyahatnamelere önem
kazandıran nedenler arasındadır. Ayrıca bütün subjektifliğine rağmen seyahatnameler döneminin anlayışlarını, ilmî ve kültürel seviyesini, hayat
tarzını, iktisadî ve sosyolojik durumunu açıklaması bakımından da dikkate değerdir.
Günümüzde ise seyahatnameler, eskisine nazaran daha fazla öneme
haizdir. Çünkü küreselleşme adı altında dünya aynîleşmekte ve yerel unsurlar hızla yok olup gitmektedir. Bugünün dünyasından çekilmeye başlayan değerlerin, dünün seyyahlarının kaleminden okumak, hiç şüphesiz
ki yaşadığımız dünyayı daha iyi anlamlandırmamızı sağlamaktadır. Bunların dışında günümüz dünyasında iyice karmaşıklaşan siyasî ilişkilerin
ipuçları da yine seyahatnamelerin içerisinde gizli olabilmektedir. Tıpkı
bütünün, ayrıntıda gizli olması gibi...

ESERE DAİR

Bu noktalardan hareketle Şehir Yayınları olarak “Seyahat Kitaplığı”
başlığı altında, pek çok önemli seyahatnameyi yayına hazırlamaktayız.
Bunların ilki; Oxford Üniversitesi hocalarından Friedrich Max Müller’in
eşi Mrs. Max Müller’in kaleme aldığı “Letters From Constantinople” adlı
eser, “İstanbul’dan Mektuplar” adıyla, olarak okurların istifadesine sunulmuştur.
Mrs. Max Müller ve eşi, 1800’lerin sonunda İstanbul’da İngiliz konsolosluğunda görevli olan oğullarını ziyarete gelmişler ve iki ay kadar
İstanbul’da kalmışlardır. Bu süre içerisinde pek çok defa Yıldız Sarayı’nda
Sultan II. Abdülhamid’in misafiri olmuşlar ve Sultan’ın tahsis ettiği bir saray yaveri eşliğinde İstanbul’u gezmişlerdir. Elinizdeki eser, bu seyahat boyunca tutulan notlardan oluşmaktadır. Kitaptaki dört yazı, konuyla daha
yakından ilgili olması hasebiyle Friedrich Max Müller tarafından kaleme
alınmıştır. Eser, Sultan II. Abdülhamid’e, 19. yüzyıl İstanbul’una ve dönemin siyasi atmosferine dair önemli veriler ihtiva etmektedir. Osmanlı’nın
bir Batılı aynasındaki yansımalarından oluşan eserin ayırıcı özelliği, döneminin adeta sarî hastalığı olan Abdülhamid düşmanlığına yakalanmamış olmasıdır. Yazarın, olaylara olabildiğince tarafsız ve objektif bir şekilde yaklaşmaya çalışması da, eserin değerini arttıran hususlardandır.
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YAYINLANMA SÜRECİNE DAİR

Eserdeki mektupların bazıları ilk olarak İngiltere’deki dergilerde, daha
sonra 1897 yılında Londra’da “Longmans, Green&Co” tarafından kitap
halinde neşredilmiştir. Fakat bu önemli seyahatname, Türkiye’de uzun
yıllar dikkatlerden kaçmıştır. Çalışmayı ülkemizde ilk kez gündeme getiren 1968’de “Türk Kültürü” dergisinin 66. sayısında yayınlanan yazısıyla
Orhan F. Köprülü’dür. Bundan on yıl sonra yine Köprülü’nün teşebbüsleri
ile, “Tercüman Gazetesi 1001 Temel Eser” dizisinin 131. kitabı olarak Afife
Buğra tarafından ilk kez Türkçe’ye tercüme edilmiştir.
Şehir Yayınları olarak “Seyahat Kitaplığı” oluşturmak düşüncesiyle yola
çıktığımızda, “İstanbul’dan Mektuplar” yayınlamak istediğimiz eserler
arasında ilk sıralarda yer almıştı. İlk önce orijinal metni yeniden çevirtmeyi düşündüysek de, Afife Buğra Hanımefendi’nin, akıcı dili ve latif üslubu bizleri, bugün dahi bu çevirinin yayınlanması lüzumunu hissettirdi.
Fakat bir eseri, çevirmenin kendisinden izin almadan yeniden neşretmek,
yayınevimizin ilkeleriyle çelişmesi dolayısıyla bizim için uzun bir araştırma safhası başladı. Araştırmalarımız sonucunda Afife Hanım’ın vefat ettiğini büyük bir teessürle manevi kızı Füsun Buğra Hanım’dan öğrenmiş
olduk. Füsun Hanım’ın alakası, nazik yaklaşımı ve gösterdiği kolaylıklar
sonucunda mezkûr nüshayı esas alarak eseri tekrar neşretme imkânına
kavuştuk.
Bu vesile ile belirtmek gerekir ki çeviri, İngilizce metinle karşılaştırması yapıldıktan ve günümüz imlasına uygun hale getirildikten sonra son
şeklini aldı. Ayrıca bahsi geçen nüshada yer alan yazara ait dipnotlarla
Orhan F. Köprülü’ye ait önsöz ve dipnotlar, yeni baskıya derc edildi. Gerekli görülen yerlere, tarafımızdan yeni dipnotlar da eklendi. Dipnotların
kime ait olduğuna dair bir karmaşa olmaması için dipnot sonunda, yazara
ait olanlar (Y. N.), Orhan F. Köprülü’nün notları (O. F. K.), tarafımızdan
eklenenler ise (Ed. N.) şeklinde gösterildi.
Eserin orjinalinde yer alan ve II. Abdülhamid döneminin meşhur fotoğrafçısı Abdullah Fréres (Abdullah Biraderler)’e ait olan fotoğraflar, yine
orijinal nüshaya sadık kalınarak kitaba dahil edildi. Ayrıca son kısma “Ekler” bölümü ilave edildi. Bu kısımda, yazarın eserde bahsettiği Osmanlıca gazetelerden biri olan Tercüman-ı Hakikat’in ilgili nüshaları ve transkripsiyonları ile New York Times gazetesinde 1897 tarihinde yayınlanmış
eserle ilgili bir yazı bulunmaktadır. Yazının yer aldığı gazete kupürünün
yanısıra, Ayşe Handan Konar tarafından yapılan Türkçe çevirisine de yer
verildi. Yazarın eşi Friedrich Max Müller’i 40’lı yaşlarında resmeden bir
fotoğraf ve orijinal nüshanın ilk baskısının ilk sayfası da yine bu bölüme
eklendi.
Buraya kadar ifade ettiklerimizden anlaşılacağı üzere eser, büyük bir
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titizlikle yayına hazırlandı. Buna rağmen ortaya çıkabilecek eksik, kusur
yahut hatalar dolayısı ile okurlarımızın müsamahasına sığınıyoruz.
19. yüzyılın son çeyreğine ve Osmanlı’nın son dönemlerine dair önemli
tesbitler ihtiva eden bu eserin, hem tarihçiler hem de genel okur kitlesi
tarafından ilgiyle okunacağını umuyoruz.
Başka seyahat(name)lerde buluşmak dileği ile...
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Kitap ve Yazarı
Hakkında Birkaç Söz

G

erek tarih ve kültürümüz, gerek çeşitli sosyal meselelerimiz için
büyük bir ehemmiyet taşıyan, yabancı dillerde yazılmış pek çok
eser bugüne kadar tarihçilerimiz için bile meçhul kalmıştır. Bunun sebeplerini izah etmeye burada ne imkân ne de lüzum vardır. Biz fırsat buldukça
bu türlü çalışmaların “1001 Temel Eser” serisi içinde dilimize çevrilmesi
suretiyle, geniş aydın çevrelerine olduğu kadar bu sahanın mütehassıslarına da yardımcı olmaya çalışacağız.
Üzülerek ifade etmek isteriz ki, Türkiye’nin çeşitli meselelerine ışık tutabilecek olduğu hâlde, kendi tarihlerimizde yer verilmeyen veya sükûtla
geçiştirilen hususları aydınlığa kavuşturabilecek bu cins kitapların dilimize mâl edilmesi ne yazık ki bugüne kadar ihmal edilmiştir. Bu türlü yabancı kitaplardan birçoğu âdeta bir yazma eser kadar nâdir, elde edilmesi
de o nispette güçtür.
Mrs. G. Max Müller’in “Letters from Constantinople”nu2 (Londra
1897), “İstanbul’dan Mektuplar” adı altında 1001 Temel Eser okuyucularına sunmakla iftihar ediyoruz. Bu eser, Erenköy Kız Lisesi emekli İngilizce
1 Mrs. Max Müller’in bu eserinden ilk defa, Osmanlı tarihi ile alâkalı İngilizce kitap ve
risâleler hakkında bazı notlar (Türk Kültürü, Nisan 1968, sayı 66, s. 15-18) adlı makalemizde bahsetmiştik ve bu kitabın yakın tarihimiz bakımından taşıdığı değeri belirtmiştik. İstanbul ile alâkalı meselelerde derin bir vukuf sahibi olan değerli dostum Prof. Semavi
Eyice, her ne kadar Letters from Constantinople’dan İslam Ansiklopedisi’ndeki İstanbul
(Tarihî Eserler, s. 1214/144) maddesinde söz etmişse de Max Müller’in yanına koyduğu (?)
işaretinden onun da bu eseri görmediği açıkça anlaşılmaktadır.
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öğretmenlerinden Afife Buğra’nın titiz çalışması sonucunda dilimize kazandırılmış bulunmaktadır.
Bu kitabın yazarı Mrs. G. Max Müller, 1893 yılında, bir İngiliz milletvekili olan kocasıyla birlikte İngiliz Sefareti’nde vazifeli bulunan oğlunu
ziyaret etmek için İstanbul’a gelmişti. Elimizdeki eser, İstanbul’da bulunduğu sırada Mrs. Max Müller’in buradan İngiltere’ye yolladığı mektupların sonradan genişletilmesiyle meydana gelmiştir. Kitapta yer alan
16 mektuptan 12 tanesi Mrs. G. Max Müller, dördü ise kocası tarafından
kaleme alınmıştır. Kocası gibi kendisinin de aydın bir insan ve ileriyi iyi
gören bir müşâhit olduğu açıkça görülen Mrs. Max Müller, İstanbul’un turistler için de emsalsiz bir şehir olduğunu ısrarla belirtmiştir. Türk kadınları ve onların yaşayış tarzları hakkında da Mrs. Max Müller sağlam görüşler ileri sürmüştür. Kocası Mr. F. Müller ise, Osmanlı Devleti’nin kolay
yutulacak bir lokma olmadığını, II. Abdülhamid’in geliştirmekte olduğu
maarif sisteminin ileride meyvesini vereceğine, birçoklarının iddialarının
aksine, Müslümanlığın terakkiye mâni bir din olmadığına kesin bir şekilde inanmaktadır.
Birçok doğru hükümlerin yanında kitapta, birtakım indî görüşlere yer
verilmiş olmasını tabii karşılamak icap eder. Okuyucu için izah edilmesi
gereken hususlar, büyük bir kısmı tarafımızdan olmak üzere, kitaba ilave
edilen notlarla açıklığa kavuşturulmuştur. Mrs. Max Müller’in uzun cümlelerle dolu ve tercümesi epeyce zahmetli olan bu XIX. yüzyıl İngilizcesi
sayın Afife Buğra’nın kalemiyle muhtevasından bir şey kaybetmeden dilimize aktarılmıştır.
Bu eserin yalnız aydınlarımız için zevkle ve ibretle okunacak bir kitap
olmakla kalmayıp, bunun aslını görememiş tarihçilerimiz için de faydalanılabilecek bir kaynak olacağı kanaatindeyiz.
Prof. Dr. Orhan F. Köprülü
Indiana Üniversitesi Osmanlı Tarihi Eski Assosc. Profesörü
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W
Önsöz

B

u mektuplar, üç sene evvel gitmiş olduğum İstanbul’un güzel güneşli günlerinin zevkini çıkardığım sıralarda yazmış olduğum
mektupların genişletilmiş, tafsilâtlı birer şeklidir. Oraya, hava tebdiline ve
istirahata ihtiyacı olan kocamla beraber sefaret kâtibi oğlumuzu görmeye
gitmiştik. Oğlum hâlâ orada aynı vazife ile İngiliz Sefâreti’nde bulunmaktadır. Her ne kadar yazmış olduğu mektuplar bizde o ülkede çok enteresan
şeyler görme ümidini yaratmış idiyse de, Boğaziçi’nin sonsuz güzelliği ve
İstanbul şehrinin iç ve dış kısımlarında bulunan tarihî âbidelerin ilginçliği bizim için tamamıyla bir sürpriz olmuştur. İngiliz Sefiri olan Sir Clare
Ford ve bütün sefâret erkânı bize karşı büyük bir sevgi ve yakınlık gösterdiler. Zat-ı Şâhâneleri Sultan Abdülhamid de bize pek az seyyaha nasip
olan büyük lütuflarda bulundular. Türkiye’de kaldığımız üç ay zarfında
bize her yerde refakât eden bir saray yaverinin sayesinde pek az kişinin
görebileceği şeyleri en iyi şartlar altında gördük. Onun resmî üniforması
hiçbir bahşişin açamayacağı kapıları bize açmıştır.
İstanbul’un kalabalık sokaklarından geçerken yahut bir camiyi ziyaret ederken veya daha tenha ve terk edilmiş Bizans kalıntılarını gezerken,
herhangi bir korku veya tehlike fikri aklımızdan bile geçmemiştir. Oradan
ayrılırken bir gün tekrar dönme ümidi ve arzusu içinde idik. Bu mektupları bastırmamın asıl gayesi de başka insanların tatillerini bu güzel beldenin
tatlı havası içinde Boğaziçi’nin harikulâde manzaralarını seyrederek geçirmeleri idi. Fakat geçen seneki son gelişmelerden sonra, bu büyük arzularımızın tahakkuk edebileceğini pek zannetmiyorum.
Bu mektuplardan bazılarının kocam tarafından yazılmış olduğu görülecektir.
			
		
Ocak, 1897
Georgina Max Müller
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1

x
İstanbul’a Geliş
aydi kalkın, Adalar göründü!” bir mayıs sabahı saat yedi sula“H
rında, kamaranın kapısında biri böyle sesleniyordu. İkinci bir
çağrıya lüzum yoktu. Hepimiz kalkmış alelacele giyinmiş, İstanbul’dan

bir saatlik mesafede bulunan Marmara’nın, bu ünlü adalarını görmek için
güverteye koşmuştuk. Lâkin orada kesif karanlık bir sisle karşılaşınca çok
büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Daha dün, akşam yedide vardığımız
Çanakkale Boğazı’na doğru Adalar denizinde yol alırken, en uzak adaları
bile ne kadar net görebilmiştik.
Gemiye, Pire’de, akşam geç vakit bindiğimizde garip bir insan kalabalığı ile karşılaştık. Büyük bir kısmı Karadağlı ve Arnavut olan bu kafile
bütün alt güverteyi doldurmuştu. Çoluk çocuk hep beraber İstanbul’a iş
aramaya gidiyorlarmış. Duyduğumuza göre, bu vahşi, pis suratlı adamların Korfu’da vapura girmeden önce üstleri aranmış ve silahları alınmış.
Hepsi yatağını, yorganını, halısını ve mutfak eşyalarını beraberinde götürüyordu. Yemek ve uyku saatleri dışında hep kumar oynuyorlardı. Yanlarında iskambil kâğıdı bulunanlar bunlarla, diğerleri ise kendilerine has
bazı işaretler koydukları küçük kâğıt parçaları ile sanki hakiki iskambil
imiş gibi oynuyorlardı.
Bize, alt güverteye bakan kamara pencerelerini açık bırakmamamız
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