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Özet
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Fransa Sefaretname’si, OsmanlÕ elçilerinin yazdÕklarÕ ve
sefaretleri hakkÕndaki raporlarÕnÕn bulundu÷u eserlerin en güzel örne÷i ve üzerinde en fazla
durulanlarÕndandÕr. Mehmed Efendi’nin söz konusu sefaretnamesi edebi ve tarihi kÕymet
bakÕmÕndan oldukça önemlidir. OsmanlÕ’nÕn BatÕlÕlaúma sürecine önemli katkÕlarÕ bulundu÷u
kabul edilen sefaretname, bu özelli÷inden dolayÕ XIX. yüzyÕlda geliúecek seyahat
anlatÕmlarÕna da üslûp açÕsÕndan oldukça etki etmiútir.
Anahtar Kelimeler: Elçi, Sefaretname, Yirmisekiz Mehmed Çelebi, Fransa, BatÕlÕlaúma,
Matbaa, Opera.

The Importance of Yirmisekiz Celebi Mehmed Efendi’s Paris
Sefaretname in the Westernization of the Ottoman Empire
Abstract
France Embassy Mission of Yirmisekiz Mehmed Celebi is one of the best and the most
studied pieces of embassy missions containing embassy reports written by Ottoman
Ambassadors. The named embassy mission of Mehmed Celebi is considered to be of great
importance for literary and historical value. The Embassy Mission considered to have a major
influence on the Westernization of Ottoman Empire is affected the style of the XIX century
travel writings substantially as a reflection of the said feature.
Key Words: Ambassador, Sefaretname, Yirmisekiz Mehmed Çelebi, France, Westernization,
Pres, Opera.
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Giriú
Sefaretname, OsmanlÕ Devleti’nin yabancÕ memleketlere göndermiú
oldu÷u sefirlerin østanbul’dan hareketlerinden baúlayarak; gittikleri yerlerde
gördükleri úeylerle, görüútükleri devlet adamlarÕ, siyasi hadiseler ve
yaptÕklarÕ iúler hakkÕnda tanzim ve takdim ettikleri raporlara verilen isimdir.
Bunlar sefirler tarafÕndan bizzat vücuda getirildi÷i gibi sefirin maiyeti
halkÕndan biri tarafÕndan da yazÕldÕ÷Õ vakidir. Bu tarzdaki eserler mensur
olarak yazÕldÕklarÕ gibi manzum olarak da vücuda getirilmiú olabilirler.2
Sefaretnameler, OsmanlÕ diplomasi tarihi hakkÕnda son derece mühim
tarihi kaynaklar arasÕndadÕrlar. Bunlar, diplomatik münasebetlerin kayna÷Õ
olmasÕnÕn yanÕ sÕra kültür tarihi açÕsÕndan da son derece önem
taúÕmaktadÕrlar3. BarÕúçÕ münasebetlerin kurulmasÕnda da önemli rol oynayan
bu tür yakÕnlaúmalar, daha ziyade OsmanlÕ Devleti’nin diplomasi tarihinin
dönüm noktasÕnÕ teúkil eden Karlofça BarÕú AntlaúmasÕndan sonra (1699),
OsmanlÕlarÕn kültürel ve sosyal yaúantÕsÕna da büyük etkide bulunmuúlardÕr.
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Paris Sefaret Takriri’nin OsmanlÕ
Devletinde matbaanÕn kurulmasÕna4 ve Ebubekir Ratib Efendi’nin Viyana
Sefaret Takriri’nin de, OsmanlÕ devlet ve askeri teúkilatÕnÕn Sultan III. Selim
zamanÕnda yeniden düzenlenmesinde ve BatÕlÕ standartlara uydurulmasÕna
büyük katkÕlarÕ oldu÷u bilinmektedir5.
OsmanlÕ Sefaretnameleri arasÕnda en çok üzerinde durulmuú olanÕ,
edebi ve tarihi kÕymet bakÕmÕndan en ehemmiyetli olanÕ ve memleket
hayatÕnda yaptÕ÷Õ mühim tesirler itibariyle de çok verimli olanÕ hiç úüphesiz
Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Fransa Sefaretnamesidir.
I. Yirmisekiz Mehmed Çelebi Efendi’nin HayatÕ
Yirmisekiz Mehmed Çelebi Efendi, Gürcü Süleyman A÷a6 isminde bir
zatÕn o÷lu olup Edirne’de dünyaya gelmiútir. Gençli÷inde Yeniçeri oca÷Õna
girmiú, Yirmisekizinci ortaya intisap eylemiútir ki kendisine “Yirmisekiz
2
Mehmet Zeki PakalÕn, “Sefaretnâme”, OsmanlÕ Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü÷ü, III,
østanbul 1993, s. 138-139.
3
AyrÕntÕlÕ bilgi için Bkz. Hidayet Tuncer, Sefaretnameler, østanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Bitirme Tezi, østanbul 1939.
4
Faik Reúit Unat, OsmanlÕ Sefirleri ve Sefaretnameleri, TTK, Ankara 1992, s. 53-58, PakalÕn,
a.g.e., s.139.
5
Ali øbrahim Savaú, Mustafa Hatti Efendinin Viyana Sefaretnamesi, TTK, Ankara 1999, s.
XV.
6
Süleyman A÷a, Sultan’Õn bekçi köpeklerinin baú bakÕcÕsÕydÕ. Bu görev OsmanlÕ idaresinde
Sultan’a yakÕn olunmasÕ sebebiyle oldukça önemli bir görevdi. Bkz. Fatma Müge Göçek, East
Encounters West, France and the Ottoman Empire in the Eighteen Century, Oxford
University Press, Washington 1987, s. 12.
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Çelebi” denilmesinin sebebi budur. ÇorbacÕlÕk ve MuhzÕr a÷alÕ÷Õ
vazifelerinde bulunduktan sonra kendisine HâceganlÕk rütbesi verilmiú ve bu
rütbe ile yeniçeri efendili÷ine tayin edilmiútir. Bundan sonra Tophane
NâzÕrlÕ÷Õna7 tayin edilen Mehmed Efendi, Pasarofça’da Avusturya ve
Venediklilerle müsalaha akdolunmak üzere hazÕrlÕk yapÕlÕrken østanbul’dan
ordugâha davet olunarak müzakereye memur edilmiútir8. Özellikle
Pasarofça’da, ecnebi devletlerin murahhaslarÕ ile müzakeratta bulunmasÕ
øbrahim Paúa’nÕn teveccühünü kazandÕrdÕ÷Õ için Paris Sefirli÷ine de yine bu
zat münasip görülmüútür9. Raúid Tarihi’nde aktarÕldÕ÷Õ üzere; “…mükâleme-i
mezbûrede tertîb-i muhâverât ve desâis-i nasaraya tahsîl-i ÕttÕlâ etmiú bir
kârdan-Õ dakîka-úinâs..”10 olmasÕ gerekçesiyle bu göreve tayin edildi÷i
belirtilmektedir11.
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, sefaret görevinden sonra 1133
senesi Zilhicce’sinin 16’sÕnda12 Defter Emini, 1135 Cemaziy’el-evvel13
Ruznâme-i Evvel, 1137 ùevval14 tarihinde Baú Muhasebeci olup 1138
Zilkade’de15 ise MÕsÕr’a memur olmuútur. 1143 Rebi’ul-evvel’inde16 tekrar
Ruznâme-i Evvel olup o sene ùevval’inde padiúah III. Ahmed’in ve Damat
øbrahim Paúa’nÕn adamlarÕndan oldu÷u için azledilip Lefkoúa’ya sürülmüú ve
iki sene sonra da yani 1145’de (1733) orada ölmüútür. Mehmed Efendi aynÕ
zamanda úair olup, “Faizî” mahlasÕ ile úiirler yazmÕútÕr17.

7

Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, (YayÕna HazÕrlayan: Nuri Akbayar),C: 2, Tarih VakfÕ
Yurt YayÕnlarÕ, østanbul 1996, s. 508’de Tophane NazÕrlÕ÷Õ yaptÕ÷ÕnÕ ifade etmekte ise de
Raúid Tarihi’nin V. Cildinde eski memuriyeti Darphane NazÕrlÕ÷Õ olarak gösterilmiútir.
Kendisinin sonradan DefterdarlÕk görevinde bulunmasÕnÕ dikkate alacak olursak Sicil-i
Osmani’de yer alan bilginin yanlÕúlÕk eseri olmasÕ muhtemeldir. Bkz. Râúid, Tarih- Râúid,
Matbaa-i Amire, c. V, østanbul 1283, s. 29-30.
8
Fikret Dirim, “Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin o÷lu Said Paúa ve torunu Mesud
Bey’in Hal Tercümeleri”, østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bitirme Tezi, 1951, s. 2.
9
Dirim, a.g.e., s. 4.
10
Daha sonra elçilerde aranacak úartlarÕn baúÕnda gelen bu cümle: “økili görüúmeleri
yapabilen, HristiyanlarÕn siyaset ve hilelerini bilen, deneyimli, bilgili ve iúin erbabÕ”
manasÕndadÕr.
11
Râúid, a.g.e., s. 212-213.
12
9 AralÕk 1721.
13
ùubat 1723.
14
Haziran 1725.
15
1726 Temmuz.
16
Eylül 1731.
17
Dirim, a.g.e., s. 12.
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II. Mehmed Efendi’nin Paris’e Gönderilme Sebepleri
Özellikle 1683 økinci Viyana KuúatmasÕ’ndan sonra OsmanlÕ ordularÕ
birbiri ardÕna yenilmeye baúlamÕú; denizlerde üstünlük AvrupalÕlara geçmiú,
sömürgeci bazÕ Avrupa Devletleri dünyanÕn di÷er yerlerine, hatta
MüslümanlarÕn yaúadÕklarÕ ülkelere yerleúmeye baúlamÕúlardÕr. øúte bu
olaylar karúÕsÕnda OsmanlÕ yönetici ve aydÕnlarÕ, AvrupalÕlarÕn hiç olmazsa
askerlik alanÕndaki üstünlüklerini kabule baúlamÕúlardÕr. Böylece
tarihimizde, XVIII. yüzyÕl baúlarÕndan itibaren ilk defa, Avrupa’dan askerlik
sanatÕ ile ilgili bazÕ yeni metotlarÕn alÕnmasÕ úeklinde baúlayÕp, giderek
OsmanlÕ kurumlarÕnÕn BatÕ örnek ve yöntemlerine göre düzenlenmeye
çalÕúÕlmasÕ úeklinde ortaya çÕkan ça÷daúlaúma hareketi de baúlamÕútÕr18.
OsmanlÕ tarihinin, bir gülistan olan østanbul bahçelerinde açmÕú renk
renk ve çeúit çeúit lâleleriyle “Lâle Devri” diye bilinen 1718–1730 yÕllarÕ
arasÕnda tahtta Sultan III. Ahmed, Sadaret makamÕnda ise Nevúehirli Damat
øbrahim Paúa bulunuyordu. 1718 yÕlÕnda imzalanan Pasarofça
AntlaúmasÕ’ndan sonra baúlayan Õslahat hareketlerinin ve devletin takip etti÷i
yeni dÕú siyaset icabÕ Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi “vesaiti umran ve
maarifine dahi lâyÕkiyle kesb-i ÕttÕla ederek kabili tatbik olanlarÕn takriri”19
için fen ve sanat müúahede etmek, Fransa üzerinde daha fazla bilgi
edinebilmek ve iki devlet arasÕndaki dostluk münasebetlerini geliútirmek
maksadÕyla Fevkalade Elçi pâyesiyle Paris’e gönderilmiútir20. Yirmisekiz
Çelebi Mehmed’den önce bu göreve kapucubaúÕlardan Kara ønci seçilmiúse
de bu zât liyakat sahibi olmadÕ÷Õ için azledilmiútir21. Bu sÕrada Fransa’nÕn
østanbul elçisi ise OsmanlÕ- FransÕz münasebetlerinde büyük rol oynayan
Marquis de Bonnac’tÕr22.
Kültürel münasebetlerin tesis ve tanzimi için Fransa’da tetkike girmiú
gibi görünen Yirmisekiz Çelebi’nin ayrÕca bir de siyasi vazifesi
bulunmaktadÕr. Fransa ve øspanya ile tecavüzi ve tedafüi (kendini müdafaa
etme, koruma) bir ittifak akdini temin suretiyle Avusturya’ya karúÕ müttefik

18

Hüseyin G. YurdaydÕn, Türkiye Tarihi III- OsmanlÕ Devleti (1600-1908), Cem YayÕnlarÕ,
østanbul 1997, s. 300.
19
Selim Nüzhet Gerçek, Türk MatbaacÕlÕ÷Õ, østanbul 1928, s. 44; Niyazi Berkes, Türkiye’de
Ça÷daúlaúma, Do÷u- BatÕ YayÕnlarÕ, østanbul 1978, s. 57; Bernard Lewis, MüslümanlarÕn
AvrupayÕ Keúfi, Çev. øhsan Duru, AyÕúÕ÷Õ Kitabevi, østanbul 2000, s. 290-291.
20
Beynun Akyavaú, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi, Ankara
1993, s. V.
21
Unat, a.g.e., s. 54.
22
Akyavaú, aynÕ yer.
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bir hareket imkânÕnÕ hazÕrlamak23, ayrÕca OsmanlÕ Devleti’nin Fransa’ya
Kudüs’te bulunan kutsal mezarÕn tamirine izin verdi÷ini bildirmektir24.
III. Sefaretname’nin Özellikleri
a) ùekli Özellikleri
Fevkalade elçi olarak Paris’e gönderilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed
Efendi’nin sefaretnamesinin yazma ve basma birçok nüshasÕ
bulunmaktadÕr25. Akyavaú’Õn 1993 basÕmlÕ eseri bu konuda yapÕlmÕú en
önemli çalÕúmalardan bir tanesidir. Akyavaú eserinde “Sefâretnâme-i
Mehmed Efendi, Matbaa-i ølmiye-yi Osmaniye, 1283” baskÕsÕnÕn metninden
yararlanmÕútÕr. Bu baskÕ esas alÕnarak daha önce yapÕlan di÷er
sadeleútirmeler ise Abdullah Uçman tarafÕndan Tercüman 1001 Temel eser,
No: 82, Hüner Tuncer tarafÕndan Belleten cilt: LI’de yayÕnlanan
çalÕúmalardÕr ki her ikisinde de eksiklikler bir hayli fazladÕr. Di÷er
sadeleútirme ise Çelebi’ye ait yazma nüshadan ùevket Rado tarafÕndan
yapÕlarak “Hayat Tarih MecmuasÕ YayÕnlarÕ”nda basÕlmÕútÕr26.
Fikret Dirim’in tezinde kullandÕ÷Õ Çelebi Mehmed Efendi’ye ait
sefaretnamenin østanbul Fatih Millet Kütüphanesi No: 836’daki yazma
nüshasÕ (13x 22) cm. ebadÕnda olup, sayfalarÕ 17 satÕrÕ ihtiva etmekte ve
toplam 32 sayfadan oluúup, yazÕ úekli de hatt-Õ rikadÕr27. ùevket Rado ise
kullandÕ÷Õ yazma nüshasÕnÕn numarasÕnÕ belirtmeden (17.5x 29) boy, sÕrt ve
köúeler kÕrmÕzÕ deri, kapaklarÕn ortasÕ ebru, 20 satÕrlÕk, siyah ve kÕrmÕzÕ
yazÕlÕ oldu÷unu ve toplam 23 sayfadan oluútu÷unu belirtmektedir28.
MatbuatÕmÕza esas olan Beynun Akyavaú’Õn eserinin sonunda yayÕnladÕ÷Õ
sefaretname metni ise toplam 83 sayfan ibaret olup, her bir sayfa 24 satÕrdan
oluúmaktadÕr29. YazarÕn kullandÕ÷Õ “østanbul, Matbaa-i ølmiye, 1283”
baskÕsÕnÕn ebadÕ (15x 22.5) cm. olarak belirtilmektedir30.

23

Dirim, a.g.e., s. 6.
Göçek, a.g.e., s. 4-5.
25
AyrÕntÕlÕ bilgi için Bkz. Unat, a.g.e., s. 57- 58, Göçek, a.g.e., s. 17. MatbuatÕmÕzda Beynun
Akyavaú, Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi, Ankara 1993 künyeli
çalÕúmayÕ eski harflerle basÕlmÕú 1283 tarihli matbû nüshasÕnÕn eklenmiú olmasÕ nedeniyle
dikkate alaca÷Õz.
26
ùevket Rado, Yirmisekiz Mehmed Çelebi’nin Fransa Seyahatnamesi, Hayat Tarih
MecmuasÕ YayÕnlarÕ, østanbul 1970.
27
Dirim, a.g.e., s. 10.
28
Rado, a.g.e., s. 17.
29
Akyavaú, a.g.e., s. 73- 155.
30
Unat, a.g.e., s. 1.
24
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b) Muhteva Özellikleri
OsmanlÕ Devleti’nin yabancÕ ülkelere gönderdi÷i sefirlere ve bunlarÕn
müúahedelerini ve vazifelerini nasÕl ifa etmiú olduklarÕ hakkÕndaki
raporlarÕnÕ nakleden “sefaretname”lere dair toplu surette yapÕlmÕú olan
çalÕúmalar hem pek kÕsa hem de oldukça sayÕlÕdÕr. Bu konuda en eski
sayabilece÷imiz çalÕúma Hammer’in OsmanlÕ ømparatorlu÷u Tarihi adlÕ
eserinin sonuna eklemiú oldu÷u elçiler listesidir. Bu liste OsmanlÕ Devleti
tarafÕndan 1774 tarihine kadar çeúitli münasebetlerle otuz altÕ hükümet
nezdine göndermiú oldu÷u elçi veya maslahatgüzarlarÕ ihtiva etmektedir31.
Bu konuda Türkiye’de yapÕlan en derli toplu çalÕúma ise Faik Reúit
Unat’a aittir. Unat eserinde, OsmanlÕ Devleti’nin yabancÕ ülkelere
gönderdi÷i elçilerden sefaretnamesi mevcut olanlarÕnÕ almÕú ve bu
sefaretnamelerin özelliklerinden bahsettikten sonra söz konusu
sefaretnamelerin literatürünü vermiú ve nüshalarÕnÕ belirtmiútir32.
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi’ni dört
bölümde incelememiz mümkündür. Birinci bölümde sefirin østanbul’dan
yola çÕkÕúÕndan Paris’e varana kadar çekti÷i zahmetlerden ve olaylardan
bahsedilir.
økinci bölümde, sefirin Paris’e varÕúÕ, burada kral huzuruna çÕkÕúÕ ve
yapÕlan törenden anlatÕlÕr.
Üçüncü bölümde, sefirin Fransa’da çeúitli úehirlere yapmÕú oldu÷u
ziyaretlerden ve buralardaki gözlemlerinden bahsetmek mümkündür.
Dördüncü ve son bölümde ise sefirin Paris’ten hareketinden østanbul’a
varana kadar yaúadÕklarÕ anlatÕlÕr.
c) Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Sefaretnamesi ve
Çelebi’nin Dikkatini Celbeden Meseleler
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi'nin kaleme aldÕ÷Õ ve 13 Ekim 172033
tarihinde østanbul'dan hareketiyle baúlayÕp, 8 Ekim 1721 tarihinde østanbul'a
varÕúÕyla34 biten sürede gezip gördüklerini anlattÕ÷Õ sefaretnamesinde;
dönemin Fransa'sÕ hakkÕnda önemli bilgiler verilirken, iki toplum arasÕndaki
farklÕlÕklar da Mehmed Efendi’nin bakÕúÕyla anlatÕlmaktadÕr. Sefaretname’de
az da olsa mukayese yoluyla anlatÕmlara yer verilmiútir. Mukayese edilen
31

Bkz. Joseph Von Hammer, Büyük OsmanlÕ Tarihi, ( HazÕrlayan: Mümin Çevik, Erol KÕlÕç),
VIII, østanbul 1998, s. 165-173.
32
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Sefaretnamesi için Bkz. Unat, a.g.e., 53- 58.
33
Dirim, a.g.e., s. 4; Rado ise bu tarihi 7 Ekim 1720 olarak kaydetmektedir. Bkz. Rado, a.g.e.,
s. 21.
34
Akyavaú, a.g.e., s. 59- 60.
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konular daha çok yerleúimlerin ya da úehirlerin fiziksel görünümleri ile
alakalÕdÕr35. Elçi, giderken yolda gördü÷ü yerleri, Paris'in saray ve
bahçelerini, halÕ ve ayna imalathanelerini, seralarÕnÕ, rasathane, matbaa,
kilise, kale ve istihkâmlarÕnÕ, opera ve apartmanlarÕ ile Parisli kadÕnlarÕ tasvir
etti÷i eseriyle Lale Devri'nin dinamiklerini oluúturmuú ve OsmanlÕ’da,
BatÕ’ya ait sosyokültürel etkiler kÕsa sürede kendini göstermiútir. Ancak bu
de÷iúim uzun soluklu olmamÕú, Patrona Halil øsyanÕ ile bu de÷iúim son
bulmuútur.
21 KasÕm 1720 tarihinde Toulon’un Nasateu (Nazarto) LimanÕna 80
kadar maiyetiyle gelen Mehmed Efendi ve Said Efendi’nin aslÕnda
yolculuklarÕ oldukça maceralÕ geçmiútir36. østanbul’dan hareket eden
Mehmed Efendi ve maiyetini taúÕyan gemi Lapseki civarlarÕnda kÕyÕya
oturmuútur. Burada bir süre bekledikten sonra yola devam eden heyet
Malta’ya vardÕ÷Õnda olumsuz hava koúullarÕ sebebiyle bir hafta burada
beklemiútir. Toulon üzerinden Buka Kalesi’ne varmÕúlar ancak yine olumsuz
hava koúullarÕ sebebiyle burada da 4 gün kadar beklemek zorunda
kalmÕúlardÕr.
Karantina UygulamasÕ
Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet Efendi, burada ortaya çÕkan bir veba
salgÕnÕ dolayÕsÕyla uygulanan karantina sistemini “... bunlarÕn vilayetlerinde
büyük bir hastalÕk zuhur ettikde, baúka vilayetlerden gelen nice günler
karÕúmayup, temas etmeksizin konuúup sohbet iderler... Purovane37
eyaletinde dahi hastalÕk zuhur itmiú Toulon úehri de ol vilayetlerden olma÷la
kendilerine ziyâde korkularÕ oldu÷undan gelen kimselere otuz-kÕrk gün ve
bazÕlarÕna daha ziyâde geçmedikçe yanaúmazlar.... Nazarto ya da
kÕrantane38 tabir iderler. Montepellier úehri içinde bu milletin hastalÕktan
korkularÕ çok olma÷la ol mahal boú yer olub gelen gideni olmadÕ÷Õ için
kÕrantane etme÷e münasip görmüúler... Bu nedenle kÕrk gün tamam oluncaya
kadar ol sÕkÕntÕlÕ yerde kalÕndÕ…”39 úeklinde verdi÷i bilgi ile daha sonraki
yÕllar için OsmanlÕ Devleti’ne numune sa÷ladÕ÷Õ görülmektedir.

35
Örne÷in Bordeaux’da önünde bulunan Garonne Nehri’nin görünümünü østanbul’a
benzetirken, aynÕ úekilde Paris’te bulunan Marly bahçesindeki su kemerini de KÕrkçeúme’deki
su kemeri ile mukayese etmiútir. Bkz. Göçek, a.g.e., s. 26.
36
Dirim, a.g.e., s. 4.
37
Provence.
38
Karantina.
39
Rado, a.g.e., s. 21.
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Buradan Mompelir40 úehrini Tuluz’a41 ba÷layan kanal yolu ile
Bordo’ya42 gelmiúlerdir. Mehmed Efendi burada bulundu÷u sÕrada
Türkiye’de görmedi÷i bir med- cezir hadisesini hayretle izledi÷ini
sefaretnamesinde anlatmaktadÕr. Neticede 19 Mart 1720 tarihinde Paris
úehrine ulaúan Mehmed Efendi, Sadrazam øbrahim Paúa’dan aldÕ÷Õ talimat
üzerine hareket etti÷i için buraya gelinceye kadar ki tüm memleketler
hakkÕnda ayrÕntÕlÕ bilgiler vermiútir. Toulon LimanÕndan itibaren pek parlak
alaylar, merasim ve úenliklerle karúÕlanan Mehmed Efendi bu durumu úu
úekilde açÕklamaktadÕr: “OsmanlÕ gördükleri olmadÕ÷Õndan aceb ne asÕl
âdemlerdir deyu görmeye talip” FransÕz halkÕ kadÕn-erkek, çoluk-çocuk
büyük bir heyecanla sokaklarÕ doldurmuúlardÕr43. Bu cümlelerden Avrupa
halklarÕnÕn OsmanlÕ Devleti mensuplarÕna yönelen merakÕ açÕkça
hissedilmektedir.
KadÕnlar
Mehmed Efendi’nin dikkatini çeken bir baúka mesele de buradaki
kadÕnlarÕn OsmanlÕ kadÕnlarÕndan farklÕ olmalarÕdÕr. Mehmed Efendi’nin
sefaretnamesinde belirtti÷i üzere: “Fransa memleketlerinde kadÕnlarÕn itibarÕ
erkeklerden üstün olma÷la istedikleri ne ise iúlerler ve murad ettikleri yere
giderler. En ala beyzade, en düúkününe haddinden ziyade riayet ve hürmet
ederler44. AvratlarÕn sözü geçer hatta Fransa avratlarÕn cennetidir, zira hiç
zahmet ve meúakkatleri yoktur.” Yine baúka bir yerde de Paris’in sokaklarÕnÕ
tasvir ederken de kadÕnlara úu úekilde de÷inmiútir: “Paris sokaklarÕ çok
kalabalÕk görünür, zira avratlar sokaklarda ev ev gezerler, asla evlerinde
oturmazlar. Erkeklerle kadÕnlar bir arada olduklarÕndan úehrin içi ziyade
kalabalÕk görünür. Dükkanlarda oturup, alÕúveriú edip, pazarlÕk eden
avratlardÕr..”45 úeklindeki de÷erlendirmesi sosyal hayata dair olaylarÕ en ince
ayrÕntÕlarÕna kadar gözlemledi÷ini göstermektedir. Bu satÕrlarÕn ileriki
yÕllarda OsmanlÕ’da kadÕnlarÕn sosyal hayata dahil olmalarÕna ilham verdi÷i
ortadadÕr.
Kanal Gezisi ve ùehir Tasvirleri
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin, kanal gezisindeki tetkikleri ise
úu úekildedir: “... Bu kanal dedikleri, etraftan toplamÕú yapma bir nehirdir.
Eskiden ticaret erbabÕ ve yolcular ta denizden nice mesafeler giderler yahut
40

Montpellier.
Toulouse.
42
Bordeux.
43
Akyavaú, a.g.e., s. VIII, 20.
44
Rado, a.g.e., s. 25.
45
Akyavaú, a.g.e., s. 8, 43-45.
41
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karadan nice meúakkat ve masrafla gidüp gelirler imiú. Gerek yolculara,
gerek ticaret ehline kolaylÕk olsun hem mesafe kÕsalsÕn hem de nakilde
kolaylÕk olsun diye, üstelik baç ve gümrükten faydalanmak düúüncesiyle
birkaç bin kise akçeler harcayÕp, bu nehri yapmÕúlar. ùimdi Akdeniz’den bir
münasip sefine ile úehir ve kara arasÕndan, karaya ayak basmadan Bâhr-i
Mûhit'e46 ulaúmak müyesser olmuú ve umulmadÕk faydasÕ görülmüú, ziyade
mal gitmiútir”47 diyerek bu sistemin ne kadar büyük getirileri oldu÷una iúaret
etmiútir.
AynÕ úekilde gezdi÷i úehirleri de oldukça ayrÕntÕlÕ bir úekilde tetkik edip
tasvir etmiútir. Toulouse úehrinin oldukça büyük ancak harap bir úehir
oldu÷undan bahsederken, Bordeux Kalesi’nin ise úehrin dÕúÕnda, sa÷lam ve
müstahkem bir kale oldu÷unu anlatÕr. Paris’i tasvir ederken ise sokaklarÕnÕn
gayet geniú ve kalabalÕk oldu÷undan, garip binalarÕn, saray ve bahçelerin
çoklu÷undan bahseder. Mehmed Efendi, Paris’in østanbul kadar olmadÕ÷ÕnÕ
ancak binalarÕn üçer dörder kattan oluútu÷unu hatta yedi kata kadar olan
binalarÕn da çok oldu÷unu belirtir.
Krala Ziyaret HazÕrlÕklarÕ
17 Rebiü’l-ahir 1133 (15 ùubat 1721) günü Bordo’dan hareket eden
Mehmed Efendi ve maiyeti çeúitli úehir, kasaba ve köylere de u÷rayarak
Paris yakÕnlarÕnda bulunan Orliyan48 úehrine ulaúÕrlar. Elçilik heyeti burada
kralÕn “ùampanye”49 adÕndaki süvari alayÕ tarafÕndan merasimle karúÕlanÕr50.
9 Cemaziye’l-evvel 113351 günü Paris yakÕnlarÕnda kendileri için hazÕrlanan
saraya varÕrlar. økinci gün “Entüredüktör”52 adlÕ karúÕlama yapmaya memur
edilen görevli gelerek kral tarafÕndan geliúlerini tebrik eder. YaklaúÕk iki gün
sonra da Paris’teki saraylarÕna yerleúmek için hareket ederler. Elçi Mehmed
Efendi ve maiyeti mükemmel bir merasimle karúÕlanÕrlar. SarayÕn her
katÕnda devletin ileri gelenlerinden kimseler tarafÕndan karúÕlanan heyet
Divanhane kapÕsÕna kadar gelirler. øçeride çok büyük bir kalabalÕk
oldu÷undan bahseden Mehmed Efendi, tahtÕn yanÕna yaklaútÕ÷Õnda Kral’Õn53
dahi aya÷a kalktÕ÷ÕnÕ belirtmektedir. SonrasÕnda ise Nâme-i Hümâyun teslim
edilmiú ve tekrar geri dönülmüútür.54
46

Atlas Okyanusu.
Rado, a.g.e., s. 26.
48
Orléans.
49
Champagne.
50
Akyavaú, a.g.e., s. 16.
51
8 Mart 1721.
52
øntroducteur: TeúrifatcÕ
53
Louis XV.
54
Akyavaú, a.g.e., s. 20-21.
47
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Opera
Mehmed Efendi Paris’te bulundu÷u süre içinde Kral ile beraber av
partilerine katÕlmÕú, askeri manevralarÕ izleme olana÷Õ bulmuútur. Hatta
askeri anlamda oldukça faydalÕ olan sÕnÕr boylarÕndaki kalelerin sahra,
bahçe, da÷ ve nehirlerine varana kadar en ince ayrÕntÕsÕna kadar resmedildi÷i
özel bir bölümü gezmiúlerdir. Yine burada ilk defa “Opâre”ye55 giden
Mehmed Efendi ve maiyeti sergilenen oyunlarÕn gerçekli÷ine hayran kalmÕú
ve bunu sefaretnamesinde uzun uzadÕya anlatmÕútÕr. ùöyle ki : “... Paris
úehrine mahsus bir e÷lence var imiú, úehrin kibarlarÕ, vasi dahi ekseriya
varÕr; kral bile ara sÕra gelir imiú. Bir gün bizi, mareúal davet eyledi. AnÕ
seyre gidecek olduk ve ol saraya opâre yapÕlmÕú, rütbesine göre herkesin
mahsus oturacak yeri vardÕr. KralÕn yanÕna oturduk... Önümüzde
sazendelerin oldu÷u mahalde iúlemeli büyük bir perde asmÕúlardÕ. Tamam,
yerleútikten sonra birdenbire ol perde kaldÕrÕlub, ardÕndan büyük bir saray
zuhur eyledi. SarayÕn avlusunda oyuncular, kendilerine mahsus elbiseleri ile
yirmi kadar peri yüzlü kÕz pÕrÕl pÕrÕl taúlÕ ve fistanlarÕ ile meclise tekrar
pÕrÕltÕlar soluyup, sazlar hadi hep birden nameye giriútiler. Sözün kÕsasÕ, ol
kadar úaúÕlacak úeyler gösterdiler ki, tabir-i kabil de÷ildir. Görülmedikçe
inanÕlmayacak kadar acayiplikler, gariplikler temâúâ olundu. Saray
opâresinde de kral sarayÕnda divanhane tarafÕndan böyle bir cemiyet için
mahsus bir rakÕs hane yapmÕúlar... divarÕ somaki mermerden yaldÕzlar içinde
acayip tasvirler ile süslü jengâri56 trabzanlarÕ ile gayet hoú bir mahalde,
vardÕ÷ÕmÕzda kibar karÕlarÕn ço÷u altÕnlar içinde ziynete bulamÕú, mücevher
elbiseleri ile gelmiúler. Her biri bir locada oturmuúlar idi. Opâre
úarkÕcÕlarÕnÕn sazendelerini götürmüúler yek pâre çalmaya giriúüp, rakkaslar
raksa baúladÕlar, ... bunlarÕn mahsus raks elbiseleri var cümle sÕrma ile
ipekli kumaú üzerinde iúleme,...Opâre halkÕ takÕmÕyla orada olma÷la acayip
ve garaip taklitler edüp, oyun oynadÕlar...”57. Türk aydÕnlarÕna müzikli sahne
oyunu- opera hakkÕnda bilgi veren ilk kaynak olma özelli÷i ile de oldukça
önemlidir58. Sonraki yÕllarda I. Mahmud’un Avusturya’ya ortaelçi olarak

55

Opera.
BakÕr çalÕ÷Õ, göztaúÕ rengi.
57
Rado, a.g.e., s. 51-55; AyrÕca Bkz. Refik Ahmet Sevengil, Türk Tiyatrosu Tarihi: Opera
San’atÕ ile ølk TemaslarÕmÕz, Maarif BasÕmevi, 1959,s. 10; Erhan Afyoncu, “OsmanlÕ
BürokratlarÕnÕn Gözüyle Opera”, Tarih ve Medeniyet, SayÕ: 45, AralÕk 1997, s. 50-51.
58
Özgecan Karada÷lÕ, Türkiye’ye Müzikli Sahne SanatlarÕnÕn Giriúi- Dikran ÇuhacÕyan
Öncesi ve SonrasÕ, BasÕlmamÕú Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Ünv., Sosyal Bilimler
Enstitüsü, østanbul 2006, s. 8. Mehmed Efendi ilk olarak Philippe Quinault’un lirik bir
trajedisi olan ve müzi÷i Lully tarafÕndan yapÕlan Thesée Opera’sÕna katÕlmÕú, ardÕndan da La
Mothe tarafÕndan yazÕlan ve müzi÷i de Destouches tarafÕndan yapÕlan La Tragédie d’Omphale
operasÕna gitmiútir. Bkz. Göçek, a.g.e., s. 47,154.
56
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yolladÕ÷Õ Mustafa Hattî Efendi59 ve dokuz yÕl baúka bir Türk elçisi ùehdî
Osman Efendi60 komedya ve opera üzerine kÕsa bilgiler vermektedirler. 1797
MayÕsÕnda Avrupa’dan gelen bir opera toplulu÷u padiúah huzurunda ilk kez
bir opera sergilemiúlerdir61. III. Selim’in SÕrkâtibi Ahmed Efendi tarafÕndan
kaleme alÕnan Ruznâme’de olay úu úekilde kaydedilmiútir: “..ertesi altÕncÕ
çahar-Õ úenbih günü Topkapu’ya nuzul ve gice Topkapu’da Aga yerinde
opera nâm muzahref müla’abe-i efrenci izhar eyleyen cend nefer frenglerin
temaúa ettirdikleri müla’abe-i çengiyane ve etvar-Õ efrancaneleri sohbetleri
ve dima÷Õ zükem eyliyen is ve paslarÕ ve tüfenglen tezkarÕyla e÷lenildi.”62 Bu
bilgilerle sefaretname, özellikle batÕ sanatÕnÕn OsmanlÕ’da tanÕtÕlmasÕnda
oldukça etkili olmuútur. Hatta ileriki yÕllarda sarayÕn tiyatro faaliyetlerine
yaklaúmasÕna ilham vermiútir.
Fransa SarayÕ’na Dair Di÷er Dikkatler
Mehmed Efendi’yi Fransa’da en fazla etkileyen hadiselerden biri de
Versailles sarayÕnÕn bahçesindeki a÷açlarÕn intizamlÕ bir úekilde dikilmiú
olmalarÕ, havuzlarÕn tasarÕmÕ, heykeller, küçük kanallar, hayvanat
bahçesinde bulunan türlü türlü hayvanlar ve úadÕrvanlarÕn ihtiúamÕdÕr. AyrÕca
Paris’te Kral’a ait bir bahçede bulunan “Teúrihhâne”yi de gezmiú, burada
insan ve hayvan kemikleri ile uzuvlarÕnÕ gözlemlemiútir. Buradan
“Tabibhâne”ye geçilmiú, dünyanÕn dört bir yanÕndan getirilen a÷aç, taú, tuz
ve madenleri görmüúlerdir. Mehmed Efendi’nin Paris’te ilk kez gördü÷ü ve
úaúÕrdÕ÷Õ úeylerden biri de seralardÕr. Elçi seralar hakkÕnda úu úekilde bilgi
vermektedir: “.. Paris úehrinin havasÕ so÷uk oldu÷u için Yeni Dünya
nebatlarÕna uygun olmadÕ÷Õndan limonluk gibi kÕúlÕk yerler yapÕp etrafÕnÕ
cam çerçevelerle kuúatmÕúlar BunlarÕn altlarÕ boú oldu÷undan ocaklar
yapmÕúlar, úiddetli kÕúta Yeni Dünya havasÕna eú olacak kadar ateú yakarak
hamam gibi alttan ÕsÕtÕrlar. SÕcaklÕk ÕlÕk ve lazÕm geldi÷i derecede olsun diye
sadece tezek yakarlar..”63 Bu sefaretname ile OsmanlÕ artÕk kentsel
yapÕlarda, özellikle de bahçe ve dÕú cephe düzenlemelerine a÷ÕrlÕk vermeye
baúlamÕú, artÕk dÕúa açÕlan bir yaúantÕ yerleúmeye baúlamÕútÕr.

59

AyrÕntÕlÕ bilgi için Bkz. Savaú, a.g.e., s. 36.
AyrÕntÕlÕ bilgi için Bkz. Türkan PolatcÕ, ùehdî Osman Efendi’nin Rusya Sefareti ve
Sefaretnamesi (1757-1758), BasÕlmamÕú Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaúa Ünv. Sosyal
Bilimler Ens., Tokat 2003, s. 25, 56.
61
Sevengil, a.g.e., s. 15.
62
Ahmed Efendi, Ruzname: III. Selim'in SÕrkâtibi Ahmed Efendi TarafÕndan Tutulan
Rûznâme.(Yay. Haz. V. Sema ArÕkan), TTK, Ankara 1993, s. 248.
63
Akyavaú, a.g.e., s. 40- 42.
60
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Rasathane
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin rasathane hakkÕndaki gözlemleri
dönemin Avrupa’sÕndaki bilim seviyesi hakkÕnda tahminlerde bulunmamÕza
yardÕmcÕ olmaktadÕr. Mehmet Efendi sefaretnamesinde: “...Bu úehirde ölmüú
olan Koca Kral64 bir Müneccimhâne bina etmiú ve Kasin65 adÕnda bir üstâd-Õ
kâmil, için de bir rasatgâh yapÕlmÕú ve kargir kule bina ettirmiú. Üç
tabakadÕr ve her tabakasÕnda müteaddit odalar vardÕr ki, yÕldÕzlarÕ
gözleyecek rasat aletleri ile dopdolu. Cerr-i Eskal66 sanayinin de müteâllik
nice aletler havasÕzlÕ÷Õ ve havayÕ tecrübe için aletler, sularÕ yokuú yukarÕ
çÕkarmak için nice aletler ve dahi türlü garip sanatlara müteallik hesapsÕz
aletler sayÕlÕr gibi de÷il... Heyet ve hendese aletleri sayÕsÕz ve çelik kürsüler
üzerinde küreler var idi ki, her birinin içine üç adem oturtmak kabil idi. Bu
arada, ay tutulmasÕnÕ bilmek için bir alet icat etmiúler. Ay’a uzandÕkça bütün
mü, eksik mi örter, her ne kadar iderse “Filan ayda, ay tutulacak ve úu
kadar parmaktÕr” deyu hükmederler...”67.
Nihayet Mehmed Efendi ile maiyeti bayramdan sonra 9 ùevval 113368
pazartesi günü østanbul’a dönmek üzere Paris’ten ayrÕlÕrlar. Cette Kalesi
önünde kendilerini bekleyen kalyona binerek østanbul’a do÷ru hareket
ederler. Yedi- sekiz gün sonra Tunus’a ulaúÕrlar. Tunus’tan beú günde Mora
ve Modon önlerine gelirler. Ancak burada olumsuz hava koúullarÕ ve
Poyraz’Õn çÕkmasÕ onlarÕ Girit AdasÕ’na sürükler. Buradan iki gün sonra
hareket eden kalyonlar 16 Zilhicce 113369 Çarúamba günü østanbul’a ulaúÕr70.
Sonuç
OsmanlÕ Devleti'nin dünya görüúünün de÷iúmesinde en önemli rollerden
biri sefaretnamelere aittir. OsmanlÕ düúünce dünyasÕnda, de÷iúimin farkÕna
varÕlmasÕ açÕsÕndan da bu sefaretnamelerin rolleri inkâr edilemez.
Sefaretnamelerin birço÷unun OsmanlÕ devlet adamlarÕnÕn ufkunu geniúletme
ve yeni ufuklar açma iúlevi görmesi, onlarÕn önemini bir kat daha artÕrmÕútÕr.
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Fransa hakkÕndaki izlenimlerini
anlattÕ÷Õ sefaretnamesi kendinden önce yazÕlmÕú sefaretnamelerden oldukça
64

XIV. Louis.
Jacques Cassini (1677–1756): Dünya kürelerini bulan meúhur astronom. Yirmisekiz Çelebi
Mehmed Efendi Paris’te o sÕrada rasathane müdürü olan Cassini ile görüúmüú hatta kendisine
Türkiye’de bulunan usturlab ve ziclerden sözetmiútir. Bkz. Feza Günergun, OsmanlÕ Bilimi
AraútÕrmalarÕ, østanbul Ünv. Edebiyat Fak., 2006, s. 62.
66
Mekanik.
67
Rado, a.g.e., s. 75-76.
68
3 A÷ustos 1721.
69
8 Ekim 1721.
70
Akyavaú, a.g.e., s. 59-60.
65
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farklÕdÕr. Örne÷in Kara Mehmed Paúa’nÕn sefaret heyetiyle Viyana’ya gitmiú
olan Evliya Çelebi, izlenimlerini kendisine has bir mübala÷a ile herhangi bir
mukayese
yapmadan
anlatmÕútÕr71.
Oysa
Mehmed
Efendi’nin
sefaretnamesine baktÕ÷ÕmÕzda; Paris’te gördüklerini genelde østanbul ile
karúÕlaútÕrdÕ÷ÕnÕ görüyoruz. Gerek üslubu gerekse ifade kabiliyeti sayesinde
úunu söyleyebiliriz ki bakmasÕnÕ, görmesini ve göstermesini bilen bir kiúi
olarak devrin tüm Fransa’sÕnÕ betimlemiútir. YaklaúÕk olarak 350 yÕl önceki
Fransa’nÕn gördü÷ü kÕsÕmlarÕnÕ naklederken itiraf etmek gerekir ki iyi bir
gazeteci kadar dikkatlidir. Mehmed Efendi karúÕlaútÕklarÕnÕ, sadece dÕú
görünüúüyle de÷il, mahiyetlerini de ö÷renmeye çalÕúarak anlatmaya bilhassa
önem vermiútir. Burada verdi÷i bilgiler OsmanlÕ sefaretname gelene÷i ve
modernleúme tarihine önemli katkÕlar sa÷lamÕútÕr.
Mehmed Efendi’nin østanbul’dan ayrÕldÕ÷Õ günden, döndü÷ü güne kadar
olan hatÕralarÕnÕ anlattÕ÷Õ ve OsmanlÕ Sefaretnameleri arasÕndan edebi ve
tarihi de÷eri bakÕmÕndan en üstün bulunan sefaretnamesini Sultan III.
Ahmed’e ve Nevúehirli Damat øbrahim Paúa’ya takdim etmiútir. Paris
hakkÕnda verdi÷i bilgiler özellikle III. Ahmed’in dikkatini çekmiú, Versailles
SarayÕ’nÕ takliden saray yaptÕrmaya kalkÕúmasÕna sebep olmuútur72.
Gerçekten Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin Paris’e beraberinde
götürdü÷ü o÷lu Said Mehmed Paúa73, oradan aldÕ÷Õ ilhamla OsmanlÕ
Türkiye’sinde ølk kez bir basÕmevinin kurulmasÕna öncülük etmiútir. Böylece
BatÕ’dan ilk kez askerlik dÕúÕnda, OsmanlÕ kültür ve düúünce hayatÕna büyük
etkiler yapacak olan bir alanda yararlanÕlmÕútÕr.
Mehmed Efendi’nin sefaretnamesi dönemin Fransa’sÕna da oldukça etki
etmiú, Fransa ve øngiltere baúta olmak üzere BatÕ’da Turguerie akÕmÕnÕn
do÷masÕna yol açmÕútÕr. Sefaret heyetinin etkisiyle Türk tatlarÕna ve
dekorasyonuna olan ilgi artmÕú ve bu ilgi XIV. Louiú’in saltanatÕ ve
sonrasÕnda da devam etmiútir. Gerek Mehmed Efendi’nin, gerekse O’nu
yirmi yÕl sonra 1742’de aynÕ vazifeyle izleyen o÷lu Said Efendi’nin
ziyaretleri, götürdükleri hediyeler, giydikleri kÕyafetler ve sergiledikleri
davranÕúlar büyük ilgi uyandÕrmÕú ve FransÕzlarÕn Türkleri daha yakÕndan
71

Ahmet HamdÕ TanpÕnar, 19’uncu AsÕr Türk EdebiyatÕ Tarihi, Ça÷layan YayÕnlarÕ, østanbul
2001, (Dokuzuncu BasÕm), s. 43.
72
PakalÕn, a.g.e, s. 139.
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Said Mehmed Paúa Fransa dönüúünde BabÕâli’deki hizmetine devam etmiú, Müteferrika
øbrahim Çelebi beraber ilk defa matbaayÕ kurmuútur. III. Sultan Osman Devrinde 1755-1756
yÕllarÕ arasÕnda altÕ ay kadar Sadrazam’lÕkta bulunmuútur.1756’da azledilerek østanköy’e
gönderilmiúse de kÕsa sürede tekrar hizmete alÕnmÕú ve Anadolu’da çeúitli valiliklerde
bulunmuútur. 1761’de Maraú Valisi iken vefat etmiútir. Harf sÕrasÕna göre Müfredât-Õ TÕb
lûgatini tasnif etmiú ve Farsça birkaç kitap yazmÕútÕr. Bkz. Mehmed Süreyya, a.g.e., C. 5, s.
1455-1456.
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tanÕmasÕnÕ sa÷lamÕútÕr74. Edebiyat, resim, sahne sanatlarÕ ve dekorasyon gibi
alanlarda Türk temalarÕ yaygÕnlaúmÕú, bilhassa Türk karakterlerinin yer
aldÕ÷Õ romanlar, bale ve operalar sÕklÕkla görülmeye baúlanmÕútÕr. Balolarda
Türk kÕyafeti giymek, Türk kÕyafetiyle portre yaptÕrmak dönemin yaygÕn
modalarÕ hâline gelmiútir. Yeni akÕmÕn önemli bir bölümünü de evleri
süsleyen porselen biblo ve heykelcikler oluúturmaktadÕr.
BatÕ’nÕn geliúiminin altÕnda yatan dinamiklerin anlaúÕlmasÕ ve OsmanlÕ
Devleti’ne hareket tarzÕ oluúturmasÕ dolayÕsÕyla birer kaynak iúlevi gören
sefaretnameler, dönemin temel özelliklerini göz önüne sermesi niteli÷i ile de
tarihi birer vesikadÕrlar. Sefaretnameler, aynÕ zamanda devlet adamÕ olan
sefirlerin de÷erlendirmelerini içinde barÕndÕrmasÕ sebebiyle OsmanlÕ devlet
adamÕnÕn düúünüú tarzÕ ve düúüncesinin içeri÷ini ortaya koyarak; OsmanlÕ
Devlet adamÕnÕn, zaman içinde niteliksel de÷iúimini yansÕtmasÕ bakÕmÕndan
da bakÕú açÕsÕ yakalamak için iyi birer felsefi belgedirler.
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