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Dogu ile Batl'nm bilgi tarihinde seyahatnamelerin tuttugu yer
ayncahkhdlr. Dogu hakkmdaki Batlh kaynaklanmn ba~mda gelen
seyahatnameler Batl dii~iincesi literatiiriinde ozel bir alamm meydana
getirmekle kalmaml~, giiniimiizde dahi gegerliligini biiyiik 6l9iide koruyan
yaygmla~ml~ bilgi ye kanaatlerin de kaynagl olmu~lardlr. Seyahatnamelerin
sagladlgl bilgilerin onemi ku~kusuz oncelikle yaztldtklan donemlerdeki
toplumlararast ili~kilerin niteligi ile baglantlhdtr; bu baglantl kimi metinlerin
9aglanm a~acak Wrden bir oneme sahip olmalanm anlamamtza imkan verir.
Marco Polo'nun seyahatnamesi bu tiirden oneme sahip metinlerden biri.
Hem Orta9ag Ayrupasmm Dogu hakkmda ortaya koyabildigi yazth kaynaklann
ba~mda geliyor, hem de daha sonraki donemlerde Dogu'ya ula~mak isteyen
Batthlann ktlayuz kitabt olmak ozelligine sahip. Metnin iyerigini dogru
yoziimlemek ye ote yandan bu ayncahkh niteligini kayrayabilmek, ancak Dogu
ile Batt'nm ili~ki tarihindeki siyasi yeryeyeyi gozoniinde bulundurmakla
miimkiindiir.
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Venedikli Marco Polo' nun bu me~hur tasvmne konu olan Dogu
yolculuklan 1260'tan 1295 yIima kadar uzanan bir d6nemi kapsar; Marco, tacir
Polo ailesinin 1272'de ba~layan ikinci yolculuguna bizzat kalllml~t1. Bu
yolculuklarm hikayesiyle ba~lamak gerekirse; Marco'nun baba ve amcasl olan
Nicolo ile Mafeo Polo karde~lerin 1254'de dogru Venedik'ten yola ylklP HayiI
i~galil altmdaki istanbul'a, d6nemin sundugu irnkanlardan yararanarak ticaret
yapmak iizere yerle~mi~ olduklarnil belirtmeliyiz. On Ian <;:in'e kadar gotiirecek
olan yolculugun ba~langll' noktasl da istanbul olacaktlr; Nicolo ve Mafeo
karde~ler Marco Polo'nun deyi~iyle, diinyanm her tarafinda servet aramak irin
1260'da buradan denize al'Iidllar. Marco Polo'nun seyahatnamesi de bu tarihten
itibaren ba~lar. Nicolo ile Mafeo Polo istanbul'dan Kmm'a, oradan Volga
iizerinden iiI' yIi kalacaklan Buhara'ya ula~lliar ve sonunda resmi bir ell'i
heyetine kalliarak Orta Asya'YI a~lp l265'de <;:in'e vardIiar. Polo karde~leri
kabul ettigi anla~llan Mogol HaUl Kubilay'm Papa'ya yazdlgl bir mektupla,
onlar aracliIgla Roma'dan yiiz bilgin talep ettigi de biIinen hikayedir. Polo'lar
iiI' Yllhk bir yolculuk neticesinde Ulkelerine dondiiler ancak 1271 'de yendien
<;:in'e gitmek iizere yola I'lkacaklardl ve bu ikinci yolculukta yanlarma
Nicolo'nun oglu Marco'yu da alml~lard1.
Kafile, Kilikya'da Layazzo2 limanmdan yola I'lkarak yakla~lk iiI' yIi siiren
bir yolculuk sonunda Kafkaslarm giineyinden dola~arak iran, Pamir, Dogu
Tiirkistan iizerinden Pekin3 ~ehrine ula~tl ve Polo'lar 1291'e kadar <;:in'de
kaldtlar. Bu siire il'inde Marco Polo' nun Kubilay'm giivenini ve dostlugunu
kazandlgl anla~llmaktadlr; Mogol dilini ogrenmesinden sonra <;:in'in degi~ik
hiilge ve ~ehirlerini gezip gorme flrsall veren resmi gorevler elde etmi~tir. Polo
ailesi, 1291 'de KubiJay'm sagladlgl bir filoya kallla,rak deniz yolundan hareket
etti. Hindil'in ve Hindistan klYllaflUl izleyerek iran korfezi giri~indeki Hiirmiiz
limanma vardtlar; oradan iran' I llrmanarak iiI' ay konakladlklarl Azarbaycan' a
ve sonra Trabzon ve istanbul iizerinden l295'de Venedik'e dondUler.
Belki de Marco Polo seyahatnamesinin ortaya I'lkmasma yol ayan
geli~me, bu uzun yolculuk tamamlandlktan sonra italya'da ya~andl; Marco

Nicolo ve Mafeo Polo'nun istanbul'da ge'Yirdikleri SOre, Bizans b~kentinin Hayhlarm eline geymesi
Ozerine kurulan Latin imparatoriugu dOnemine (1204·1261) denk dO~mektedir.
Ayas, Yumurtahk.
Kubilay, Mogol bruj:kentini 1260'da Karakurum'dan Pekin'e

t~lml~,

1267'de eski kentin kuzey-

dogusunda Han ~ehri~ Hanbaltg olarak tamnan yeni bir ~ehir kurdutmu~tu. Marco Polo'da oldugu gibi
dOnemin diger seyyahlarmda da Pekin bu adla (Cambaluc) olarak hiliniyordu.
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Cenevizlilere kar~t bir sava~a kattldt, esir dU~tU ve Cenova zindanlanndaki
esareti strasmda hapisane arkada~t Pisah Rustichello'ya seyahatini yazdtrd1. 4
Hiy ku~kusuz Marco Polo'nun eseri Ortayag seyyah ve cografyactlarmm eserleri
arasmda ayn bir yere sahiptir. <;:in'e kara yolundan yolculuk, deniz yoluyla geri
donU~, baba ve amcamn ilk yolculugundan kuzey yolu hakkmda edinilmi~
bilgiler ile Mogol Hanmm hizmetinde elde ettigi resmi konum, Marco Polo'ya
GUney ve Batt Asya hakkmda oldugu kadar, Dogu Asya Uzerine de biryok yeni
bilgi saglamt~t1. Kitabtnda sundugu bilgiler iran' dan <;:in'e, kuzeyde Buz
Denizine ve dogu yonUnde Japonya'ya kadar uzanmaktadtr. Kuzey ve GUney
<;:in ~ehirleri Uzerinde <;:ince bilmedigi halde aynntth ve kesin bilgiler elde
edebilmi~ti ve bilhassa bu sonucu konudaki tasvirleri her donemde Uzak
Dogu'ya ula~maya yah~an Batthlan yaktndan ilgilendirmi~tir.
Marco Polo'nun seyahatinin ortaya koydugu olgulan dogru saptarnamtz
gerekirse, once bu. yolculugun bizzat kendisini imkanh ktlan tarihi ve siyasi
geli~meleri anmamtz gerekecektir. Zira, Batth gezginlerin Roma imparatorlugu
doneminde dahi ula~amadtklan bir imkam, yani Avrupa'ntn <;:in ile dogrudan
temasa geymestnt saglayan geli~me Asya'daki Mogol istilalan ve
egemenliginden ba~ka bir ~ey degildir. Polo'lartn kendilerine onca servet ve
Batt'ya geni~ ve yeni bilgiler kazandtran Mogol fetihlerinin yol ayttgt
sonuylardan elde edilmi~ ftrsatlardtr.
Donemi bUtUnlUgUyle gorebilmek tytn ihmal edilmemesi gereken bir
diger geli~me, aym donemin Hayh seferlerine kar~thk gelmesi ve Asya'daki
Mogol istilalanntn bu yeryevede Batt iyin farkh bir anlam kazanmt~ olmastdtr.
Yaktn Dogu'da islamiyet ile sava~makta olan Batt iyin' Mogollar, once
MUslUman Dogu'nun gerisindeki hayali bir htristiyan kralhgt ile ozde~ kthnmt~,
Mogollann htristiyan olmadtklan ve olmayacaklartntn kesinlik kazanmast
Uzerine, Yaktn Dogu'daki temel yatt~ma ekseninde ~ekillenen ittifaktn taraft
0Imu~lard1.5 Polo'larmkiyle beraber donemin diger Asya yolculuklarma ftrsat

Tek bir elyazmasl olarak korunan bu orijinai Franslzca haskldan ba!$ka, yine FranSlzca olan ve Marco
Polo'nun 1307'de bir Franstz $Ovalyeye yaz<hrdt~1 elyazmasl temel ahnarak hazJrlanml~ bir b~ka
versiyon daba vardlf. Amcasl He babasmm hikayeleri, orijinali gunOmUze ul~mayan, ancak lS53'de
Ramusio taraflOdan yaYlOlanan itlyanca basktya temel t~kil eden u~OncU bir (latince) versiyona dahil
edilmi$tir.
Bu dOnemde Do~u-Batt i1i$kUerinin ve dOoya tarihinin aldlg,1 bi~jm, esas olarak bir ba$ka c;ah$mamlzm
konusudur; burada 0 yah$manm sonuylarma Marco Polo seyahati He i1gitisi aylsmdan deg,inmekle
yetinmekteyiz.
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veren Mogollann iran' dan <;:in'e kadar uzanan
ylkardlgl bu elveri~li durumdur.

geni~

egemenliginin ortaya

Mogol istilalan kara yolianm oldugu gibi deniz yolianm da serbestye
Bauhlara ayml~tI; Bagdat Halifeliginin dU~U~Unden iran'da islamiyetin kesin
zaferine kadar Avrupah tacirler ve misyonerler Tebriz'den HUrmUz'e rahatya
inmi~ler ve <;:in'e giden gemilere binmi~lerdir. <;:in, TUrkistan, iran ve
Rusya'nm Mogol hakimiyeti altmda toplanmasl, Eskiyagm sonundan beri
Bauhlara kapah olan ipek ve baharat yolianm ayml~ ve tarihte ilk defa olmak
Uzere BatI'nm Uzak Dogu i1e dogrudan ili~kiye geymesine imkan tamml~tI.
Marco Polo seyahatnamesi, bir yandan bu sebeple BatI'daki en
bUtUnlUklU Asya tasvirlerinin ba~mda gelir ve sagladlgl bilgilerin BatI bilimi ve
cografyasma katklsl bununla ili~kili olarak bUyUktUr. Ve 5te yandan bu
bUtUnlUklU tasvir, Dogu 'ya ula~mak isteyen Batlhlann yine geni~ olarak
yararlanacaklan bir ba~vuru kaynagl niteligini hak etmi~tir. Diinyanm Marco
Polo tarafmdan hikaye edili§i bu yeryevede aylkhkla kavrayabilecegimiz bir
anlam kazanmaktadlr.
Dilimizde iki cilt olarak yaymlanan seyahatname, metnin gUnUmUzdeki
gUvenilir baskllarmdan kabul edilen Editions La Decouverte basklsmdan
yevrilmi~ bulunuyor. Bu alandaki literatUrUn dilimize tercUmesinin bu zamana
kadar ihmal edilmi~ oldugu dU~UnUldUgUnde eseri Gezi-Yorum serisi i~inde -ilk
kitaplar olarak- yaymlayan ithaki Yaymlannm bu giri~iminin memnuniyet
verici oldugunu soylemek istiyoruz. Yaym, ilk ciltte Stefanos Yerasimos'un,
seyahatnamenin ortaya pkmasma temel saglayan yeryeve hakkmda yeterli
bilgiler sundugu Giri~ yazlSlm da iyeriyor. ilk cilt FranSlzca yevirilerden, her iki
dile hakimiyeti ile ba~ansma biryok yeviri metinde tamk oldugumuz I~lk
ErgUden, ikinci cilt farkh bir yevirmen; Z. ZUhre ilkgelen tarafmdan
TUrkyele~tirilmi~. <;:eviri bUtUnlUgUnUn eserin tamammda saglanml~ oldugunu,
keyifle okunan bir tUrkye metinle kar~l kar~lya oldugumuzu da belirtelim.

