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"MARCO POLO'NUN GEZiLERi" BiR UTOPYA OLARAK
OKUNABiLiR Mi?

XIII. yUzyIlm efsanevi taciri Venedikli Marco Polo, Dogu'nun uzak
Ulkelerini kqfe ylklp Yillarca Kubilay'm Ulkesinde ve hiikiimdann korumasl
altmda ya~adlktan sonra G1kesine d6ndiigiinde lOok uzaklardaki bu topraklar
hakkmda saYlslz bilgi ve g6zlem sahibi olmu~tu. OldUgUnde ise ardmda
seyahatnamesi kalml~tJ. Degi~ik iilkelerde degi~ik adlar verilen ve yUz klrktan
lOok el yazmasl bulunan Polo' nun kitabmm uzun bir d6nem tartl~maslz etkinligi
sOrdU. AnlattJklan 6zellikle Dogu'daki zengin topraklar, <;:in'in biiyUkliigU,
gUcii ve y6netimiyle ilgili detayh bilgiler veriyordu. Marco Polo'nun rehber
niteligi ta~lyan g6zlemlerini ba~ka bir yah~mada incelemi~tik.1 Bu yah~mada ise
anlattlklan iitopya yazml ile birlikte ele ahnacaktJr.

Utopyalar Uzerine
Bir yazm tUrii olarak "Utopya" kavraml altmda kimi yah~malarm
yapllmasl, Ingiltere'de Sir Thomas More'la birlikte kar~lmlza Ylkmaktadlr.
More, "olmayan" kar~lhgl Grekye "ou" ile "yer" kar~lhgl "topos"u bir araya
getirerek "utopia" kavramml olu~turmu~ ve dU~sel cumhuriyetine iltopya adml
vermi~ti. Bu dU~sel cumhuriyetin belirIeyici bazl 6zellikleri yard!. Omegin,
6zel mUlkiyet yoktu ve egitim iicretsizdi. <;:ah~ma saatleri sllllrlandmiarak,
gUnde alh saat olarak saptanml~h. Aynca, dii~Undeki cumhuriyetinde 6zel bir
taklm elbiseler giyiliyor, tJbbi tedavi i~lemleri iicretsiz yaplhyor ve yemek
2
kamuya ait lokantalarda yeniliyordu
XVI. yiizYII ingiliz toplumunda
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yoksulluga, uzun vah~ma saatlerine, hatta vocuklann vah~tlfllmasl benzeri
olgulara slkltkla rastlandlgl du~unulUrse, titopya tilkesinde anlattlan hayatm bir
vok avldan farkhhgmm oldugu kolayca anla~tllr.
Utopya kavraml More tarafmdan ortaya konmu~ olsa da,
Batl
toplumlannm klilttirel birikimine baklldlgl zaman, 15l6'dan onceki kimi
yapltlarda da zaman dan ve mekandan soyutlanml~ ideal toplum betimlemelerine
rastlanmaktadlr. <;linkli, litopyalann ardmda yatan dli~lince, var olan dlizeni
ele~tirmek ve degi~tirilmesi olanakslz bu dlizen kar~lsmda dli~e slgmmak olarak
gozlikmektedir. DolaYlSlyla, litopya kavrammm tanllnmda altml vizmemiz
gereken yon ozellikle ideal toplumun betimlenmesi hususudur. Bu avldan
baklldlgl zaman More'un kitabmdan onceki bazl orneklerde de Utopyayl
bulmamlz mlimktindlir. Ornegin Platon, Devlet adlt yapltmda, bir filozof krahn
yonetiminde, ki~ileri tam anlamlyla erdemli kllacak bivimde idare edilen bir site
kurulmasml Onerir. 0 hal de Platon'un Devlet'inde de ideal toplum kar~lmlza
vlkmaktadlr.
Bu noktada, litopyalann var olan ve ve~itli aksakhklara sahip olan
toplumsal dlizen kar~lsmda ortaya vlkan "mutlu bir hayat" ozlemi ile birlikte
ele altnmasmm gerekliligi ortaya vlkmaktadlr. DolaYlslyla litopyalarm
kaynaklanna bazl eski yarattlt~ hikayelerini, Altm <;ag ve Arkadya Ulkesine
dair hikayeleri de koyabiliriz. Bu hikayelerde zamantmlZa gore vok uzak bir
gevmi§in umutsuz nostaljisini buluruz. Daha sonraki donemlerle alakah olarak
da yukanda da sozu edilen Platon'un "Devlet"i ornek olarak gosterilebilir. 3
Goktiirk "jngiliz Yazmmda Ada Kavramz" ba§ltklt vah§masmda4, Batl
toplumlarmda insanlann ylizYlllardan beri, mutluluk, dirIik duzenlik,
oliimslizllik yonlindeki ozlemlerini vogunlukla uzak bir ada gorlinttisliyle
birle§tirerek dile getirmeyi sevtiklerini anlatmaktadlr. ilkvagda rastladlglmlz
"ozlenen mutluluk adasl" anlaYI~I, gervek dunya ile bir kar§ltltk sergilemektedir.
Bu yontiyle bir "Ote dlinya" ogretisiyle kolayca bagda§abilmi~ ve ortavagda
Hlristiyanhgm cennet iilklisli ile birIe§mi§tir. Cennet adalar, okyanuslann
avlklarmda, otelerde bir yerlerdedir. Daha sonralan, yenivagda da More,
Campanella, Bacon gibi dli§UnUrier ozlemini duyduklan ornek toplumu avlk
denizler ortasmda birer dU§sel adada kurmu§lardlr.
ilkvag dli§lincesinde ideal toplumun ya§andlgl dey masal adasl Atlantis,
Atlantik okyanusunda yer almaktadlr. Platon'un, Kritias'ta anlattlgl Atlantis
International Encyclopedia oflhe Social Sciences, C: 16, s: 267-269.
Ak~it GOktUrk, /ngiliz Yazmmda Ada Kavraml, Adam Yaymlan, istanbul, 1982.
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Adasl, Libya ile Kiil'iik Asya'nm toplammdan daha biiyiiktiir. Atlantislilerin
bahl'eleri, orman Ian, goriilmedik bilinmedik yemi~leri ve I'il'ekleri vardlr. Hatta
toprak yJlda iki urun verir. Atlas'm soyundan gelen Atlantis ulusu da Altm <;:ag
insanlan gibi tannsal bir boll uk il'inde ya~arlar.
Atlantis adasl, merkezinden dl~a dogru I'epel'evre til' slra dey kanalla, en
dl~tan da yiiksek bir duvarla yevrilidir. Platon'un anlattlgl bu "mutluluk
iilkesi"nde en ya~hlar kral olur ve kralhk her zaman 90cuklarm en biiyiigtine
kahr. Burada varolan zenginlik, kendilerinden once hil'bir kral soyunda
goriilmedigi gibi, kendilerinden sonra da kolay kolay goriilemeyecek kadar
buyiiktiir. Ada lOok degerli madenlere ve filleri bile besleyecek otlaklara
sahiptir.
meyveler, yemi~ler, 0 zamanlar gtine~ goren bu kutsal
adada goriilmemi~ giizellikte ve saYIslz denecek kadar bol olarak yeti~iyordu.
Ada halkl, topraktan elde ettikleri biitiin bu zenginliklerle tapmaklar, saraylar,
limanlar, gemi tezgahlan kurmu~tu.5
Aynca I'qit

ge~it

ilkl'agm mutluluk adasl i~te bu ozelliklere sahiptir. Yenil'ag'm tiriinti
More'un iitopyasma geymeden once bir ornek de Ortal'ag'dan verilebilir: "St.
. Brendan'm Yolculugu". Bu soylence Hlristiyan dininin cennet ogretisi ile halk
hikayelerindeki mutlu ada anlayl~lmn birle~mesi ile ortaya 91kan iiriinlerden
biridir 6 St. Brendan irlandah bir din adamldlr. Kitabmda yeryilzii cennetini
aramak iyin yapml~ oldugu deniz yolculugunu anlalir. Eseri Latince kaleme
ahnml~ltr. St. Brendan'm yolculuk sertivenleri, biitiin Avrupa dillerine I'evrilmi~
ve geni~ halk kitlelerince gerl'ek olarak benimsenmi~tir. Yolculuk azgm
denizlerde yedi Yll siirer. Nice seriivenden sonra cennet ada bulunur. Adamn
I'evresinde koyu bir karanhk vardlr. Bu koyu karanhk kahn bir duvar gibi adaYl
orter. Ancak, bu ortuniin il'inde, siirekli giindiiz vardlr. Yerlerde degerli ta~lar,
bir ovayt alabildigince dolduran elma agal'lan, yemye~il dtizliikler, e~siz
giizellikte I'il'ekler bulunmaktadlr. Agal'lar hil'bir zaman yemi~siz, bitkiler
hil'bir zaman I'il'eksiz kalmaz. "St. Brendan'm Yolculugu"nda anlatllan ada
yiizytllar boyunca haritalarda gosterilmi~, 1526-1721 Yillan arasmda bir lOok
sefer dUzenlenerek bulunmaya I'ah~tlml~ltr. Colomb bile gezi gUnlUklerinde bu
adadan gerl'ekmi~ gibi soz etmi~tir.7

6

7
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'Yeni\,ag'a gelindiginde ise kar~lmlza Thomas More \,Ikmaktadlr.
"Otopya" yeni\,agm urunudur. Bu donemde ingiliz toplumunda hlzh degi~imler
ya~anmaktadlr. Yeni Diinyanm bulunmasl nedeniyle ingiltere'nin konumu
farkhla~ml~tIr. Deniz a~ln ticaret geli~iyor buna bagh olarak bir yanda yeni bir
slmf ortaya \,Ikarken ote yanda, i$sizlik, dilencilik ve yoksulluk da artlyordu.
ingiliz serlivenciler yeni yerler bulmak iizere dola~lyoriardl. Bu slralarda,
Bristol'den italyan asIlh gemici John Cabot i1e oglu Sebastian adamlanyla
birlikte, Japonya'ya, <;:in'e, Hindistan'a varacak en kestirme kuzey yolunu
bulmak i\,in, krahn destegiyle yola \,Iklyordu. Cabot'un gonltinde yatan umut,
uzak dogunun masal iilkesi Katay'l bulmak, gemisini altmla, giimli~le, baharatla
yiikleyerek geri donmekti. Ancak Uzakdogu'ya ula~maYI ba~aramadl ve'
1497'de Kuzey Amerika'ya, Labrador'a \,Iktl. Bu slralarda, Thomas More
heniiz ondokuz ya~mdaydl.
IS16'da "Otopya"YI yazan Thomas More, 1478'de Londra'da dogmu~ ve
hukuk ogrenimi gormU~tUr. Londra'da yIilarca siiren yargl\,iIgI slrasmda
diirUstlUgli, yoksullara kar~1 gosterdigi anlaYI~1 ve iyiligi ile tanll1ml~tIr.
"Otopya", insanm mutlulugunun yerylizUnde ger\,ekle~mesi yonUnde bir
\'abadlr. Yeni\,ag'm gozUpek serlivencisi Raphael Hythloday Otopya'nm
anlatlclsldlr. iyi Latince ve Yunanca bilir. Vespucci'nin yolculuklanna
katIlml~tIr. Hythloday, Avrupa uluslanmn ya~ayl~ml tal1lyan bir ki~i oldugu
i9in, adamn diinyadan iyi ydnlerini, Utopya toplumunun i$leyi$indeki
iistiinliiklerini kar$lia$tlrma yoluyla ortaya 9lkarzr. More, "Otopya" adasmm
diinyadan daha iyi bir yer ve diinyanm kar~ltl oldugunu Hythloday'in gozlemi
araClhglyla kavratmaktadlr.'
Yaymlamr yaymlanmaz biiyiik ilgi uyandlran ve Almanca, Felemenk\,e,
italyanca ve Franslzca'ya \,evrilen Utopya iki kitaptan olu~maktadIf. Birinci
kitapta, 0 glinkli Avrupa toplumlarmm yonetimi, krallar, egitim diizeni, kilise,
ahlaki \,okiintii ele~tirilir. ikinci kitapta Otopya adasl, biitiin bu aksakhklara bir
90ziim yolu 6nermek iizere sunulur.
Otopya uzunlugu be~yiiz mil, en geni~ yeri ikiyliz mil olan bir adadlr.
Burada ellidort bliylik ve gUzel kent vardlr. Kentler, ayl1l plana uyularak in~a
edilmi~tir ve birbirlerinden yirmid6rt mil uzakta olduklan i\,in, bir gUnltik
yiirUyU~le, birinden otekine ge\,ilebilir. Ba~kent Amaraute adal1ln tam
ortasmdadlr. Bu nedenle herkes kolayhkla ula~abilir. Ba~kent, Utopyanm oteki
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kentleriliden ne daha bUyUk ne de daha SUzeldir. Surlan, ta~ koprtileri, geni~ ve
I'amursuz sokaklan, rahat evleriyle, temiz ve ferahhglyla XVI. YUzyIlm
Londra'sma hil' mi hil' benzemez. Her evin arkasmda, Otopya'hlarm I'e~it I'e~it
agal'lar, yararh bitkiler, meyveler ve I'il'ekler yeti~tirdikleri bUyUk bahl'eler yer
ahr. Bahl'elerin ve evlerin arasmda duvarlar bulunmadlgl gibi, kapIlann kilidi
de yoktur. Bu adada hil' kimsenin ozel e~yasl olmadlgl gibi, para diye bir ~ey
de bilinmemektedir. Para olmakslZln ,ar~lya gidip istedikleri kadar e~ya ya da
yiyecek alabilirler.
Otopya, yurtta~lann ekonomik a,ldan qitligi UstUne kuruldugu il'in, bu
e~itligin simgesi olarak herkes bir ornek giyinir. Otopya'hlar il'in klymetli
ta~larm da degeri yoktur. Hatta klymetli ta~lan oynasmlar diye ,ocuklara
verirler. GUzellige ,ok onem verilir ama kadmlann sUslenmeleri, altmlar,
inciler, elmaslar takmalan gUIUnl' bulunur. incilere elmaslara aldlrmadlklan gibi
altma da on em vermezler. SUI' i~leyenlerin boynuna altm zincirler, parmaklar;na
altm yUzUkler, kulaklarma altm kUpeler takarlar:
Klsacasl Otopya adasl, devletin demokratik esaslarla yonetildigi,
toplumun iJyelerinin kusursuz bir bit;imde egitilip orgiJtlendigi, refah, bolluk ve
e$itligin oldugu bir mutluluk beldesi olarak kaqlmlza I'lkmaktadlr.

Yeryiizii Cennetlerinin Ke~fi
"Otopya" ideal toplumun kuruldugu bir dUisel adadlr. Ancak,
ilkl'aglardan beri, gerl'ek mutlulugun ya~andlgl, daha ,ok ada bi,iminde olan ve
"dUnya"dan'daha iyi olarak hayal edilen yerler, gezginlerin yazdlklan gezi
notlan ya da seyahatnameler araclhglyla gerl'eklige donU~Uyordu, Dah"l'ok
Yeni,agda gezginlerin, okyanus denizcilerinin anlattlklanna ve yazdlklanna
gore, bUyUk bir mutluluk il'inde ya~ayan ilkel topluluklar yard!.
Ornegin Colomb, yaYlmlanan gezi izlenimlerinde, vardlgl cennetin
yerlilerinin dogal, I'0cuksu iyiliklerini ovUyordu. Bunlar ban~sever, dost ve
konuksever insanlardl. Hlristiyan Ulkelerdeki ozel mUlkiyetten haberleri
olmadlgmdan toplumlarmda hil'bir ekonomik sistem yoktu. Kesin bir e~itlik
l~indeydiler. Ortak zenginlikleri hepsine yetiyordu.
Colomb ~oyle anlatmaktadlr; "Pek Hlristiyan ve pek yiice, pek saygm ve
pek kudretli hUkUmdarlar, ispanya'nm ve deniz adalarmm Kral ve Kralil'esi,
Mina Urgan, Thomas More 'un Ya~aml ve Utopia 'nm jncelenmesi, i~ Bankasl, istanbul, 2000, s:47-50.

34

Efendilerimiz, karadan Dogu'ya dogru gitmememi, bunun alt~llml~ bir yol
oldugunu, ama bugUne degin kimsenin gitmemi~ oldugu Batl yolunu tulmaml,
Hint Ulkeleri'ne gitmemi istediler. .. Hint Ulkelerinin halkl sava~ nedir bilmiyor,
elli ki~i ile tamaml tutsak ahnabilir. Ben gozUmU dort aylyor, etrafta altlll OlllP
olmadlgllla baklyorum. Buradaki insanlar yumu~ak ba~lt oldugu gibi, etraf da
alabildigine mUmbit. Bu topraklarda tek tek anlatllamayacak kadar yok bin bir
tUrlU meyve var.,,10
Colomb, kar~lsma ylkan sanki bir d(i~sel adayml~ gibi, eger demektedir,
"bu insanlan dinimize dondUrUrsek, ispanya iyin bUyUk varhklar, zenginlikler
elde ederiz. ~urasl kesin ki bu topraklarda yok bol altm var. Bu adalarda oyle
yerler varml~ ki, insanlar topraktan ylkardlklan altmdan koca koca kUpeler,
bilezikler yaplp boyunlanna, kulaklarma, kollarma, bacaklarma takarlarml~.
Aynca degerli ta$lar, inciler, baharatlar da var, hem de saylya gelmez
k ... "II
kl uta

,0

Hatta Colomb, "burada gordiiklerimin, plnl plnl akan suyun, ku~lann,
yevredeki iy aylclltgm tadl olaganUstU ve bunlan Katolik krallara aktarmaya
12
ne dil yeter, ne de yazmaya el" diyor.
Aynca kimi zaman da adamlannm
gozlemlerini aktanyor: "Her yerin yok baklmll ve gUzel ekilmi~ oldugunu
soyliiyorlar. Vadinin ortasmda yok geni~ bir Irmak vannt~, suyu oyle bol, oyle
gUrmU~ ki bUttin yoreyi sulamaya yetermi~. Yemye~ilmi~ bUttin agaylar, meyve
yUklUymU~. Yollar yok geni~, yok baklmltyml~. Her yer bulbUl sesleri, ku~
sesleri iyindeymi~, yeryUzUnde bundan daha ho~ sesler olamaz, dediler".13
Sonuy olarak Colomb, 'yeryUzU cenneti'nin Dogu'nun uylarlllda
bulundugunu soyleyen tannbilimcilerin ve diger bilginlerin soylediklerini,
buralarda yer alan topraklan ke~federek kamtladlgllll dU~Unmektedir.

"Marco Polo'nun Gezileri" veya Yeryiizii Cenneti Tasviri
Ozlenen cennet anlaYI~I, ba~ta Colomb olmak Uzere, ye~itli gezi
yazllanyla dUnyevile~tigine gore, Colomb' un oncUsii olarak kabul edilebilecek
olan Marco Polo' nun "Marco Polo'nun Geziler;" adh XIII. yUzYlhn en onemli
eserlerinden biri olarak kabul edilen "Seyahatnamesi" de, cenneti yeryiiziine
getiren bir eser ya da bir Utopya olarak okunabilir mi?

\0

II
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Avrupa toplumlan, uzun bir donem boyunca goreceli soyutlanml~, kendi
kapanml~, slmrlannm otesi hakkmda pek bilgi sahibi olmadan
ya~aml~lardl. XV. ve XVI. yOzyIllann ke~if1erinden sonra kendi dl~larmdaki
dlinya ile ilgili olarak daha yok bilgi sahibi olmu~lardlr. Bu doneme kadar ise
mit ve fantezilerle oldugu kadar bazl seyyahlann raporlarmdan da
yararlanml~lardlr. Seyyahlarm eserlerinin en popOler ve etkili olanlanndan biri
Marco Polo'nun kitabl idi. Bu gezi yazIlan, ilerlemi~ ve gOylti uygarhklanyla
daha zengin bir Dogu fikrinin BatIlIIann zihninde olu~masml saghyordu. 14
lyme

BugOn elimizde gezi notlan bulunan Marco Polo henUz yocukken,
Venedik'ten yola ylkan babasl ve amcaSl Niccolo ve Matteo Polo'lar, once
istanbul' a ula~ml~lar, daha sonra da Volga Uzerinden geyerek Rusya'nm
gUneyine varml~lardl. Ardmdan da Mogol hUkUmdan Kubilay'm ya~adlgl
<;:in'in ba~kenti Pekin'e gitmi~lerdi. Kubilay Polo karde~leri kabul etmi~,
Hlristiyanhk hakkmda bilgi almak istedigini Papa'ya iletmek Uzere onlan
g6revlendirmi~ti.

Ondort yIl aynhktan sonra 1269'da lilkelerine d6nen Niccolo ve Matteo
Polo, Marco Polo ve Papa IX. Gregoire'un gorevlendirdigi iki misyoneri de
yanlarma alarak 1271 yIlmda boyUk yolcuga ba~ladIlar. Ayas (Layazzo)
limanmdan Anadolu'ya girdiler. Daha ileri gitmeye cesaret edemeyen
misyonerlerin geri donmesi Uzerine Niccolo, Matteo ve Marco Polo, iran,
Belh, Pamir ve Dogu TUrkistan'dan geyerek uzun bir yolculuktan sonra 1275
yllmda <;:in'e ula~tIlar. Kubilay onlan yine dostane bir ~ekilde kar~I1adl. 1292
yIlma kadar yani onyedi yll boyunca Polo'lar, Mogol imparatorunun hizmetinde
bulundular. Ozellikle Marco Polo bu Ulkeye hemen uyum saglaml~ ve Tatar
dilini ogrenmi~ti. Kubilay'm gOvenini kazanmI~ ve Ulkenin ye~itli bOlgelerinde
g6revlendirilmi~ti. Hatta Uy Yll boyunca bir eyaletin yoneticiligini yaptIgl
s6ylenrri'ektedir.
Marco Polo, babasl ve amcaSl <;:in'de onyedi yIl ya~adlktan sonra
1292'de vatanlarma donme karan aidiiar. Kubilay, <;:in'e tekrar geleceklerine
dair onlardan soz aldlktan sonra gitmelerine izin verdi. Kara yoluyla gelen
Polo'lar bu kez deniz yoluyla <;:inhindi ve Hindistan klyIlanl1l takip ederek iran
Korfezi giri~indeki HUrmUz limanma geldiler. Buradan da, iran, Ermenistan ve
Trabzon Uzerinden italya'ya dondUler. Ozetle, Polo'lar 1295 Yllmda yirmi dort
yIlhk aynhgm ardmdan Venedik'e ula~ml~tlrlar.

14
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Venedik'e geldikten sonra Marco Polo iyin yeni bir macera ba~lar.
Cenovalilar'la yap 111m sava~a katllir ve esir dli~er. Ancak bu esaret donemi
Polo'nun ya~adlklannm kitap haline gelmesini saglar. Hapishane arkada~l
Rusticiano'ya, yolculugunu, <;in'de gordliklerinin, sahip oldugu bilgilerin ve
ula~lIgl yerlerin tasvirini Franslzca olarak yazdmr. Sadece tek nlishasl muhafaza
edilmi~ olan bu orijinal belgeden ba~ka, Marco Polo'nun 130Tde FranSlZ bir
~ovalyeye verdigi yine FranSlzca yazllml~ ba~ka bir elyazmasl daha
bulunmaktadlr. 1553'de" ise Ramusio tarafmdan, italyan basklsma temel olan,
ancak bize ula~mayan bir ba~ka uyarlama yaymlanml~tlr.
Barthold'a gore, Marco Polo'nun eseri Orta <;ag gezginlerinin ve
cografyacllannm eserleri arasmda lOok ozel bir yere sahiptir. Kara yoluyla <;in 'e
yo\Culuk yapmasl, deniz yoluyla d6nmesi, Mogol imparatorunun yanmda
yliksek bir mevkiye sahip olmasl Marco Polo'ya Dogu Asya hakkmda oldugu
kadar Gliney ve Ball Asya hakkmda da bir lOok yeni bilgiyi sun rna imkant
saglaml~tlr.
Kuzeyde Buz Denizi'ne, doguda Japonya'ya, glineyde de
iran' da hiy
Madagaskar'a kadar uzanan bliylik bir bolgeyi tanttml~tlr.
ya~amadlgl halde, orayla i1gili lOok kapsamli bilgiler aktarml~tlr.
<;ince'yi
bilmemesine ragmen, Kuzey ve Gliney <;in ~ehirleri hakkmda da aynntlli ve
kesin bilgiler toplaml~tlr.15
Bilindigi gibi, Marco Polo'nun yazdlklan ya~adt.gl topluma lOok
. uzaklardaki insanlan, devleti, yonetimi, uygarligl tamtmasl aylsmdan son derece
onemli olarak kabul edilmektedir. Ancak kendisine lOok yabancl olan bu uzak
toplumsal dlizen oylesine uygar, oylesine refah iyinde ve oylesine yozUmler
Ureten bir sistemdir ki, ait oldugu toplum tarafmdan kabul edilmesi lOok gill'
olmu~tur.16 GlUm d6~eginde iken bile yalanla itham edilip, hikayelerinden
vazgeymesi iyin ikna edilmeye yali~llml~l!r. Buna cevap olarak henUz
g6rdUklerinin yanSlnt bile anlatmadlgml soylemi~tir. Ortayag'da bile, eseri
santldlgmdan daha biiyiik bir etki blrakml~lIr. Okurlann Polo'nun eseri iyin
duyduklan ilgi, eserin lOok saylda terciimesi ve basklsmdan anla~I1maktadlr.
Polo'nun anlatllklannm Colomb lizerinde de etkisi olmu~tur. Bu etki
gezigiinlUgUnden de anla~I1maktadlr. Notlannda, Kral ve Kraliye tarafmdan
Hint Ulkesini ve Bliyiik Hakan denilen hiiklimdan ziyaret edip durumlannt

15

Su tarih bazl kaynaklarda 1559 olarak geymektedir.
v. v. B~rthold, Asyamn Keifi: Rusyada ve Avrupada $arkiyatqlltgm Tarihi, (rrev:Kaya Bayraktar~Ay~e
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incelemek ye onlan Hlristiyanhga dondUrmek iyin kullamlmasl uygun
yontemi ara~tlrmak Uzere gonderildigini anlatJr.

dU~ecek

Colomb da diger denizciler gibi Asya'mn dogusuna ye giineyine
giden yeni yoUar aramaktadlr. Marco Polo'nun bahsettigi altm
bakImmdan zengin "Zipangu adasl" ye "Katay iilkesi"nin yeri haritalarda
Japonya ye Cin'in geryek konumundan daha batlda yer ahyordu. Uzun
sure Katay ye Zipangu'ya giden yolu arayan denizciler bu yanh~ bilgiye
gore yol aldIlar. Vine bu hata Colomb'un yolculuguna Ye Amerika'mn
ke~fine neden olmu~tur.17
Antil adalannll1 ke~fi de Colomb'un gorU~UnU degi~tirmemi~tir. Altmla
dolu Haiti adasml Zipangu ye KUba klYllanl1l t;:in U1kesi sanml~tlr. Bu
dogrultuda 1494'de arkada~larmm da imzalamak zorunda kaldlklan tutanaklan
kaleme ahTIl~tlr. Portekizliler gibi Colomb da Oogu Asya topraklarml daha iyi
bilen MUslUmanlardan faydalanmak istemi~tir. lS02'deki son yolculugunda
Colomb, hala t;:in kly!lanna dogru gittigine inal1lyordu. Bu nedenle yanmda bir
de Arap mUtercim golUrmU~lU.18
Hatta Colomb ye beraberindekilerin
Amerika'ya ilk ayak bastlklarmda Marco Polo'nun anlattlgl yatllan altm kaph
Zipangu adasll1l11 ya da altm madenlerinin yerini sorduklan anlatllmaktadlr. 19
"Marco Polo'nun Gezileri" okundugu zaman, uzun y!llar siiren bir ke~fe
ylkan Polo'nun geryekten de gordiikleri kar~lsmda son derece bUyUk bir
~a~kll1hk ya~adlgl anla~!lmaktadlr. Oogu'nun bu bUyiik merkezlerinde lOok canh
bir hayat yardlr. "inal1llmaz derecede biiyUk zencefil depolan", "neredeyse
batacak derecede agzma kadar baharat, degerli ta~lar ye incilerle ytiklii gemiler"
gorUrler. Mayi Irmak'ta "yUkleri birbirinden degerli 0 kadar lOok gemi yardlr ki,
Hlristiyan dUnyanm bUlUn denizlerinde, biilUn Irmaklannda bulunan gemilerden
fazladlr" .
Polo'nun kar~lSIna ylkan t;:in, ticari yeteneklerini kal1ltlayan, ticaretin ye
her ye~idinde ileri a~amaya yarml~ bir U1keydi. Piriny, ~eker, ipek, inci
iyin pazarlan yard!. Oibalarla, lame kuma~larla, kadifelerle dolup ta~an
magazalan, iran'dan Arabistan'dan gelme insanlann kurdugu ticaret kolonileri
yard!. t;:in, yaym tadll1l ke~fetmi~ ye onu biiyUk yapta yaygll1la~tlrml~t!.
Porselen imalatll1l mUkemmelle~tirmi~ti. Liiks ye konforlu qyalar, ornegin
ula~lmll1

17
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koltuk kullamhyordu. iskambil ve domino biliniyordu. Bahye dUzenlemesi
sanat haline gelmi~ti ve belki de en ~awtlcl olam kaglt para kullamlmaslydl. 20
Ait oldugu topluma gardUklerini anlatmak Uzere kaleme aldlgl
seyahatnamesi sayesinde Polo iyin nelerin yok yarplCI oldugu anla~llmaktadlr.
Sanki inamlmasl gUy bir masal iilkesinde gezintiye <;Ikml~· gibi ~·a§kmlrkla yiiklii
hir ,ok hilgi verir. BUyUk Han Kubilay'l, yanetimini, kentleri ve orduyu anlatlr.
Oncelikle Kubilay'l tammlamasl yok ilgi yekicidir. GUcUnU topraklan ve
hazinesinden alan bu hUkUmdar, ademden beri varolan en gU91U imparatordur,
diye hayranhkla anlatlr. BUyUk Han Araltk, Ocak ve $ubat aylanm Katay'tn
ba~kenti olan Hanbaltk'ta geyirir. BUyUk saray da bu ~ehirde yer almaktadlr.
Saray, kare ~eklinde bUyUk bif duvarla yevrelenmi~tir. Bu karen in her bir kenan
bir mil, yevresi toplam dar! mildir. Saraytn etraftndaki duvar yok kahn ve on
bUyUk adlm yUksekligindedir. Her tarafl mazgallarla yevrelenmi~tir.
"imparatorun sava~ ko~umu da bu bUyUk saray alam iyinde muhafaza
edilmektedir", diye belirtmektedir 21
Polo iyin hayattntn belli bir danemini geyirdigi bu Ulke neredeyse bir
gaz kama~ttr\cl zenginliklere sahiptir. Ozellikle
hayran kaldlgl
bu gUzellik ve zenginlikleri uzun uzun anlatmaktadlr:
"Bilmelisiniz ki Kubilay'tn saraYI dUnyada mevcut olan en bUyUk saraydlr.
<;attsl yok yUksektir ve saraYIl1 duvarlan tamamen altll1 ve gUtnU~ kaphdlr.
Saraytn BUyUk Salonu 0 kadar bUyUktUr ki altl bin ki~i kolayhkla yemek
yiyebilir. Sarayda ~a~llacak kadar yok saYlda oda vardlr. Bu yapl 0 kadar geni~,
o kadar zengin ve 0 kadar gUzeldi ki, hi9 kimse bundan daha UstUn bir bina
tasarlayamazdl." demektedir?Z Yazann anlatttgl bu bUyUleyici saray, doguda
bir yerlerde varoldugu dii~UnUlen yeryUzU cennetine azgU bir yer izlenimi
vermektedir.
dii~·sel iilke kadar muhte~em ve

"imparator kenti" anlamtna gelen Katay'lI1 ba~kenti Hanbahk da Polo
1910 dikkat gekici azelliklere sahiptir. Seyahatnamesinde on iki kaplh, yok
saYlda gUzel ve zengin evlerin bulundugu ba~kent Hanbahk'tn plantndan da
ayrtntth bir ~ekilde saz etmektedir: "imparator ~ehri anlanuna gelen Hanbahk'm
bUyUklUgUnden bahsedecek olursak, her bir kenan altl~ar mil olan bir kare
~eklindedir. <;evresi yirmi dar! mildir. En alt kaltnhgl on adlm olan ve
yUksekligi ise on adlmdan fazla olan toprak duvarlarla yevrilidir. Ouvar
20
2]

22
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yUkseldikge kalmhgl azahr. En UstU yakla~lk olarak iiI' adlm kalmhgmdadlr.
Her tarafmda siperlikler bulunur ... Bu duvarlarda on iki adet kapl vardlr.
Caddeler 0 kadar duz ve geni~tir ki, bir u9tan diger u9taki kapl giirUlebilir.
~ehrin her yanmda 90k saylda gtizel saraylar, pek 90k gtizel hanlar ve gtizel
evler bulunur ... " 23 Polo'nun aktardlklanna giire, Hanbahk planh, zengin ve iyi
idare edilen bir yerdir.
Bu tilkede giirdtigU ticari canhhk, ntifus, zengin mal ge~itliligi, klsaca
geli~mi~ ekonomik hayat Venedikli yazan hayrete dti~UrUr. "Hanbahk'ta hem
~ehir duvarlarmm i9inde hem de dl~mda size imkanslz giirtinecek kadar 90k
ntifus vardlr" der. Ticaret hayatl son derece canh olan kenti ~iiyle aktanr bize:
"On iki kapmm her birinin dl~mda bir dl~ mahalle vardlr. Bu mahalleler de 90k
bUyUktUr. Yabancl tacir ve seyyahlar buralarda kahrlar. Hanbahk'l 90k saYlda
tUccar ziyaret eder. Tticcarlar, Kaan'a hediyeler sunmak, mal satmak veya
~ehrin ciimertge sundugu ticari imkanlardan yararlanmak i9in buraya gelirler.
~ehrin dl~mda da i9inde oldugu kadar 90k saYlda iyi ev vardlr ... Bu ~ehre
dtinyallln diger ~ehirlerinde oldugundan daha 90k tlirde ve miktarda pahah ve
nadir mallar getirilir. <;tinkti, her biilgeden, her tUrden insan, hliklimdar iyin,
pazar i9in, ~ehir i9in ya da civarda yerle~ik olan imparatorun bliytik ordusu iyin
lOok ge~itli mallar getirir. Bu mallar arasmda Hindistan'lII degerli tirtinleri, Katay
ve eyaletlerinin iyi ve nadir mall an bulunur. Biiylece ~ehre getirilen mal miktan
sonsuzla~maktadlr. Ornegin giin ge9mez ki, ~ehre bin araba ytikii ipekli ve
altmh kuma~lar girmesin. Bu da normaldir, 9tinkli ipek yok bol ve ucuzdur. ..
Hanbahk'a ge~itli uzakhklardaki iki ytiz kadar ~ehirden gel en ve ticaret yapma
imkalll bulan tacirler ~ehrin trafigini canlandlflrlar... " 24
Marco Polo i9in Dogu'nun 90k uzaklarmda kar~J!a~tlgl bu lilke ve bu
toplum geryekten olaganlistli gtizellikler ve zenginliklere sahiptir. Ancak
Katay'm sahip oldugu zenginlik Kubilay'm dogum gtinlinde 90k bliyUleyici bir
biyimde ortaya Ylkmaktadlr. Bliylik Han'm dogum glinli giiz kama~tlflcl bliytik
bir festivalle, ~olenle kutlalllr. Polo'nun Kubilay'm dogum glinU Uzerine
anlattlklan tamamen masalsl bir dUnyanm betimlemesi gibidir: "BUytik Han,
dogum gUnlinde altmlarla sUslU en iyi kaftan Ian III giyer. Bu ozel gUnde
onikibin baron ve ~iivalye de Han'm elbisesiyle aylll renkte altm ve ipekten
yapJ!ml~ klyafetlerini giyerler. Klyafetleri aylll zamanda 90k saYlda inci ve
degerli ta~larla sUslenmi~tir. Bu ~ekilde giyinen herkesin altm bir ku~agl vardlr.
Bu ku~ak da elbiseler gibi onlara hlikUmdar tarafmdan verilmi~tir. Aylll
23

24
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zamanda dogllm gUnUnde dUnyadaki tUm Mogollar ve Kaan'a sadtk olan tUm
iilke ve hUkUmetier de kendi gU~lerine gore hediyeler sunarlar.,,25
Ashnda Marco Polo' nun Mogollann ya~ayt~mdaki ihti~ama degi~ik
nedenlerle pek lOok kez tamk oldugunu gorUyoruz. Kitabmda aktardtgt bir ba~ka
goz kama~ttrlct Wren de yeni ytl Wrenleridir. Bu konudaki gozlemleri de dikkat
~ekicidir:
'Yeni ytl' ~ubat aymda ba~lar. BlI vesile ile tamamen "beyaz"
giyinmek adettendir. Kutlamada aynca bUyUk kUyUk, kadm erkek, herkes
beyaz giyer. Aynt zamanda bu Wren gUnU Kaan'a sadtk olan tOm eyaletler,
hilkUmetler, kralhklar ve Ulkeler, allm, gUmil~, inci ve degerli ta~lar, yqitli
ktymetli dokumalar hediye ederler. Sizi temin ederim 0 gUn, geleneksel
hediyelerin yal1lnda, yilz bin adet gilzel ve zengin bir ~ekilde giydirilmi~ beyaz
at da hediye edilir. Aynt zamanda 0 gUn Kaan'm saytlan be~ bine ula~an
fillerinin tOmil, hayvan ve ku~ figilrleriyle silslU kuma~larla bezenmi~ olarak
Wrene katthr. Fillerin her birinin strtmda imparatorun degerli e~yalanyla dolu
iki adet sandtk bulunur?6
Bu Ulkede degi~-toku~ degeri lOok yUksek olan ve dUnyanm en ktymetli
hazinelerini bile satm alabilecek gUyte olan 'para'nm kllllanthyor olmast Polo
iyin lOok ~a~trttctdtr. Yoksul insanlann da hazineden para alabildiklerinden
dilenciligin yasak oldugu bu Ulkede yonetici olan Kubilay iyi kalpli bir
hiikiimdardtr ve biltOn hedefi tebaasmm mutlu ya§·amaSlnl saglamaktlr.
<;:e~itli

biyimlerde anlattlan maddi refahm toplumsal orgiltlenme ilzerine
yanstmalanntn olmast da kaymtlmazdtr. Gozlemlerine gore, Kubilay'm Ulkesi
idari aytdan da bir lOok UstilnlUge sahiptir. Marco Polo, refah iyindeki bu Ulkede
tamk oldugu milkemmel idari yaptya da ornekler verir. Ozellikle posta
orgiltlenmesi ilzerine anlatttkian geryekten ~a~trttctdtr. Kurulan posta agt
sayesinde bilgi ya da haberler yok htzlt bir biyimde hedefine ula~ttrllmaktadtr.
Polo, posta kurulu~unu da detayh bir ~ekilde anlatmaktadtr: "Bilmelisiniz ki
Hanbaltk'tan ye~itli eyaletlere pek lOok yol gider. Her yol ula~ttgt ilil1 adt ile
amltr. Hanbaltk'tan ytkan imparatorun ulaklan, hangi yolu seyerlerse seysinler,
her yirmi be~ milde bir Yanb adt veri len ya da "Ath Posta Evi" diyebilecegimiz
istasyonlara rastlarlar. Bu istasyonlann her birinde ulaklann kalabilecegi bUyUk
ve giizel bir ev bulunur. Bu evlerdeki biltOn odalar iyi yataklarla ve zengin
ipekten yaptlmt~ malzemelerle do~enmi~tir. byle ki bir kral bile gelse bu
evlerde rahat edebilirdi ... ilave olarak bu istasyonlann baztlannda ulaklann
25
26

Yule, a.g.e., s:386-387
Yule, a.g.e., s:390-391

41

klillanabilecegi dort ytiz kadar at ham bekler. Gerekli ~artlara gore digerlerinde
ise iki ytiz at bulundurulur. Btiytik Kaan'a bagh ufak eyaletlerin yollarmda daha
arahkh olmakla beraber yine bu istasyon evlerden kurulmu~tur. Yani,
imparatorlln ulaklan hangi bolgeden gelirlerse gelsinler bu evlerde tUm ihtiya9
maddelerini bulabilirler. Bahsettigim bu zengin do~enmi~ evlerin saylSl on
binden 90ktur. Yani imparatorun posta orgUtlenmesi tarif edilemeyecek kadar
mUkemmel ve maliyetlidir.
imparatorun emriyle, bu posta evlerinin arasmda her til' milde bir
yevresinde kirk kadar ev blilunan kUyUk bir kale kurulmu~tur. Buralarda
imparatorun ko~uculan olarak gorev yapan ki~iler kahr. Ko~uculann her biri,
tizerinde ziller asill blilunan geni~ bir ku~ak t<tkar. 01' millik yolu ko~arken
uzaktan zil sesleri duyulur ve bir sonraki kaleye vardlgl zaman orada kendisi
gibi hazlrlanml~ ve gorevi devralmaya hazlr diger ko~ucuyu bulur. Bu degi~im
i~lemi her til' milde bir devam eder. <;:ok saYlda ko~ucusu olan imparator, bu
yontemle on gUnlUk uzakhktan, bir gUn ve gecede; ve gerektiginde ytiz gtinltik
mesafeden, on gUn ve gecede haber alabilir. Tabii ki bu 90k gU91U bir
orgUtlenmedir.,,27

Sonu~

Bazl detaylara ver vererek incelemeye yah~tlglmlz Marco Polo'nun
gozlemleri, ait oldllgu toplum ya da Batl toplumlan aylsmdan baklldlgmda, bir
yeryiizii cennetinin tasviri gibi gozUkmektedir. Ele aldlglmlz bazl yapltlarm da
ortaya koydllgu gibi
ya~alllian toplumsal dUzenin ele~tirisi ve ozlenen
toplumsal hayatm tasviri Batl bilgisi iyinde belli bir yer tutmaktadlr.
Polo' nun dikkatini geken ve hatta onu ~a~lrtan hususlar da iyinden geldigi
toplumda var olmayan kimi ~eylerdir. Bunlar aylll zamanda ilkyagdan beri
Uretilen yapltlarda dile getirilen ozlemlere benzemektedir. Ornegin, zengin bir
devlet, gUylU, bUWn hedefi tebaasmm mutlu ya~amasml saglamak olan iyi bir
hUkUmdar ve dolaYlslyla mutlu insanlarla kar~lla~ml~tJr. Ote yandan tJpkl
masallarda ya da St. Brendan'm adasmda oldugu gibi mUcevherler ve degerli
ta~lar da slk slk kar~lsma Ylkmaktadlr. Aynca, inciler, altmlar, gUmU~ler bol ve
ucuz ipekli kuma~lar, hUkUmdara sunulan pahah hediyelerden de
sUrekli soz etmektedir. DUnyallln en yUksek fiyath ve nadide mallannm ticareti
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burada yapllmaktadlr. Hatta Kubilay'm da Atlantisliler gibi besledigi binlerce
fili vardlr.
Utopya'nm anlatlclslmn Raphael Hythloday olmasl gibi Venedikli Marco
Polo da Kubilay'm Ulkesinin anlatIcIsldlr. Hythloday'm kimliginin faydasl,
Avrupa uluslannm ya~ayl~ml tam mas I nedeniyle, adanm dlinyadan iyi
yonlerini, Utopya toplumunun i~leyi~indeki listlinlliklerini kar~Ila~tIrma yoluyla
ortaya 9lkarabilmesidir. Polo'nun yaptlgl da ashnda benzer bir ~eydir. <;inli
degildir ve bu toplumun iistlinliiklerini kendi toplumu ile kar~lla~tlrarak ortaya
9lkartmaktadlr.
Nitekim, Polo'lar Ulkelerine dondiiklerinde hi~ kimse onlarll1 yIllar once
yola 91kan insanlar olduklarll1a inanmaz. Bunun iizerine bliylik bir ~olen
vererek, getirdikleri yakutlan, zlimrlitleri ve incileri konuklannm gozleri online
sererek onlan anlattlklanna inandlrmaya yah~lrlar. Hatta, bu hikayeler ve
seriivenler dinleyenlere birer peri masah gibi gelir.28
Seyahatname gergekten de 'dlinya'dan daha iyi bir yer, daha mutIu bir
ya~ama ortaml olarak dii~iiniilen, ban~, ozglirllik, glivenlik, bolluk, gibi
ozlemlerin gergek ifadesinin bulundugu bir dli~sel Ulkeyi sanki anlatmaktadlr. 0
hal de, Kubilay'll1 Ulkesinin Polo ve on un anlattIklanl1l dinleyenler aylsll1dan
dii~sel topraklar olarak tammlanmasl hi9 de gUy olmayacaktlr.

o halde

dinleyenlere boylesine inamlmaz gelen, hatta bir peri masah
olarak anla~llan amlar ya da sozkonusu gezi kitabl belki de geryekten bir iitopya
gibi dU~UnilldiigU i9in belli bir donem Polo'nun gergeklerden bahsetmedigi
samlml~tIr. Batl yazmll1da ortaya ylkan iitopyalan, ozlenen toplumsal ya~aml
anlatan bir yaZll1 tlirli olarak kabul edip slmrlanl1l bu bi9imde yizecek olursak
"Marco Polo'nun Gezileri" adh kitabm da, anlatIlan topluma yabancI olanlar
a91smdan bir iitopya gibi goziikebilecegini soylemek olanakhdlr.

28
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ABSTRACT

This article questions whether Marco Polo's book titled, "Travels of
Marco Polo", one of the most outstanding masterpieces of its era, the thirteenth
century, can be read as an "utopia". Our analysis is based upon the term
"utopia" conceptualized by Sir Thomas More in 1516 as a dream republic
reflecting one's longing for a happy life as opposed to the existing social
system. Similar to this, Marco Polo, explores in his manuscript a community, a
state, an administrative system and civilization which is geographically
distant, and distinct in social environment from his own society. Polo, describes
in his work a wealth society, happy people governed by a powerful and just
ruler. His descriptions must have been difficult for his people to visualize the
civilized, prosperous life of a community far away and regard this as real. Thus,
it is possible to conclude that Marco Polo's work can be read as an utopia.
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