MARCO POLO'NUN DOGU iLE iLGiLi
GOZLEMLERi*
Awen $ATIROGLU**

Gir~

Modem toplumlarda ya~ayan, modemizmin bunahmlanndan kurtulmak ve
mesut bir ya~ama kavu~mak amaClyla, yollarda ozellikle Hindistan, Nepal, Tibet
ve Dogunun gizemli dtinyasmda macera pe~inde kendilerini tammaya yah~an,
Budizm gibi Dogu ogretilerinde etik ve insani degerlere ula~mak isteyen yagda~
insan, aslmda yUzylllar once geyilmi~ bir gtizergahm tekrarlaYlclsl durumunda
bulunuyor.
Dtinyada toplumlann birbirlerine dair bilgileri, kelimenin geryek anlaml
ile tacir ve gezginler yoluyla elde ettikleri bir yagda, Marco Polo Dogu'nun yok
uzaklanndan efsanevi zenginlikler ve hazinelerle ilgili bilgilerlhikayeler anlatlyordu. Bilindigi kadanyla, Bat! dtinyasmm sava~t!gl, yat1~t!gl zengin Dogu islam dtinyasmm daha uzaklannda, en az onlar kadar zengin Mtisltiman olmayan
insanlann ya~adlgl yerler vardl. Ustelik bu insanlar hem yabancllara ka~1 ho~
gorulti hem de comerttiler. Bu bilinmeyen efsanevi diyarlar hakkmda efsaneleri
daha da gtiylendiren bilgiler Marco Polo tarafmdan Ylllar stiren bir maceranm
sonunda detayh bir biyimde Bat! bilgisine eklendi.
XIII. YiizyIl'da Dogu'nun ve BatJ'mn Giiriiniimii

tS. IOOO'i izleyen yI1larda Tiirkler, Mogollar, <;:in'de, Ortadogu'da, Hindistan'da ve Dogu Avrupa'da yonetimi ele geyinneye ba~ladiiar. Aym tarihlerde
tacirler ve din adamlan, Mtisltimanhgl, Dogu ve Bat! Afrika'ya, Gtineydogu Asya'ya hatta bazl <;:in eyaletlerine soktular.
BatJda, Latin (Roma Katolik) ve Yunan (Ortodoks) Hlristiyanhk dtinyalan
lOS4'den itibaren birbirlerinden tamamen aynlml~lard1. Ortodoks Hlristiyanhk
* Konu He i1gili notlar 1998 Ylhnda Prof. Dr. Baykan Sezer'le yapllan ~ah~ma Slfasmda aJmml$t1r.
** Yrd. Doc;:. Dr., LO. Edcbiyat Fakiiltcsi. Sosyoloji B6Himu.
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diinyasl doguda Kii"iik Asya ve Giiney Rusya'Yl Tiirklere kaptJrdlgl gibi ballda
da Norman ~ovalyeleri 1071 'de giiney italya'Yl, 1091 'de Sicilya'Yl Bizanshlann
elinden aldllar 1•
islam toplumuna yeni katllan Tiirkler, Miisliiman iilkelerin slmrlanm geni~lettiler, Bah diinyasma kar~l biiyiik ba~anlar kazand!lar. \071 y!lmda Malazgirt Sava~mdan sonra Anadolu'nun iy bOlgelerinin denetimi Bizanshlardan
Selyuklu Tiirklerinin yonetimine geyti. Aym tarihlerde bir ba~ka Tiirk kabilesi
olan K1pyaklar, bUgUn Ukrayna olarak bilinen topraklara girerek, Biians ve Hlristiyanhga yeni geymi~ olan Rusya arasmdaki en kolay ileti~im yolunu kestiler.
XI. yiizy!ldan itibaren Bat! ile Dogu arasmda y!llar siirecek bir kar~l kar~lya gelme siirecinin, Hayh Seferlerinin ba~ladlgl gOriilmektedir. Birinci Hayh
Seferi 1095-1099 y!llan arasmda yapllm. Bizans'm yardlmlyla Anadolu'ya gelen
Hayhlar, biiyiik kaYlplar verseler de I. K1hyaslan yekilmek zonmda kald!. Hayhlar I098'de Antakya'ya girdiler. Biiyiik gUyliiklerle Kudiis'e vard!lar. Fahmilerin elinde bulunan ~ehri ~iddetIi bir ku~atJnadan sonra alarak I099'da ele geyirerek yagma ettiler. Kudiis'te bir Latin Kralhgl kurarak ba~ma seferin ba~ku
mandanlm getirdiler. Suriye ve Filistin iyine alan kralhkta dini ve askeri bir te~
kilat kurduIar2 •
Bunun iizerine Kudiis'iin geri ahnabilmesi iyin ciddi bir baskl ba~lat!lm.
Musul atabeklerinden imadeddin Zengi Urfa'Yl 1144 y!lmda geri aid!. Boylece,
Kudiis kralhgl papadan yardlm istemek zonmda kald!.
Kudiis kralhgma yardlm etJnek iyin ikinci Hayh Seferi 1147 y!lmda
ba~lahldl; beklenen sonuy elde edilemedi. Daha sonra, 1187 y!lmda S. Eyyubi
Kudiis'ii ku~atarak Hayhlardan geri aid!. Bunun iizerine II 89'da UyUncii Sefer
diizenlendi. Fransa, ingiltere krah ve Alman imparatoru da sefere kat!ld!. Fakat
Kudiis almamadl ve I I 92'de ban~ yap!ld!. Bununla beraber, Hayhlarm Dogu'ya
hakim olmak amaclyla giri~tikleri miicadele heniiz sona ermemi~tj3.
Hlristiyan ve Miisliirnanlann sava~lmlarmm dl~mda yine Dogu'da bir ba~
ka gUy daha vardl: Mogollar. XIII. yiizy!lm ba~mda Mogolistan'm birligi saglamru~t!. Mogollar yoban, siivari ve attlgml vuran okyulard!. Pagan bir halkh.
I William McNeill, DOoya Tarihi. (yev: Alaeddin $enel) imge Kitabcvi. Ankara, 1994, s. 284·289
2 McNeill, s. 297-299
3 1096'da Har;hlann. Kutsal Topraklan MtisHimanlann elinden kurtannak ve Dogu Hlristiyanianna yardlm
ctmek iddialanyla b~lattlklan saldtnlar I I 92'deki ban$tan soora da devam ctti. 1204 Ylhnda yine kutsal
yerteri ele gcr;irmek iyin yota ~aklldl. Fakat. istanbul yagmalandl ve 1261 yllma dek devam eden Latin
Devleti kuruldu. 1217'de Akka'ya gclindi (Bc$inci Hayh Sefori) aneak bir ba$sn saglanamadl. 1228'dc
Friedrich dcniz yoluyla Akka'ya geldi (Altmci Sefer). Bu strada Mclik Kamil, Suriyc Eyyubileri ilc sava~
halinde oldugu i.yin hayhlann Kudiis'dc oturmalanna izin veren on yiIltk bir anla~ma yapt! (1229). Fakat bir
sure sonra Kudiis tckrar Eyyubilerin cline ge.yti. 1245'de Ycdinci Sefcri b~anstzhkla sonu.ylandt. 1268'dc
Antakya'mn dii~mcsi Sckizinci Scferc yol as:t1. Tunus ku~at!ldl.
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Cengiz Han giiylii bir askeri te~kilat, giiyJii bir fetih siyaseti ve dini ho~gorii iizerinde imparatorlugun sistemini temellendirmi~ti. Mogollann steplere hakim 01malan sayesinde Avrupa ile Uzakdogu arasmdaki mallannm gidi~ geli~i kolayla~t!. Mogol giicii Cengiz Han ile Hindistan ve Avrupa'nm iylerine dogru yaYllml~t!. 1206-1227 arasmda Mogol imparatorlugunu yoneten Cengiz Han Bozklr
halklanm birle~tirdikten sonra giineyde <;:in'e, battda iran ve Irak Miisliimanlanna, aym zamanda da Rusya'mn Hlristiyan topluluklanna saldlrd!.
Cengiz'in oliimiinden sonra imparatorlugu dort oglu arasmda payla~lldl.
Ogullan, devleti az yok kararh bir siyasi orgiit biyimine donii~tiirdiiler. imparatorlugun birbirinden ayn dort boliimii arasmda uzun siire etkin bir i~birligi
siirdiiriildii. Gelenege uyarak, onderlik Cengiz'in en kiiyiik oglunun elinde kaldl,
<;:in'i ve Mogolistan'l onlar yonettiler, hemen hemen tiim Mogol ordusuna onlar
komuta ettiler. <;:ok geni~ bir cografyaYI kapsayan Mogol topraklan, Kubilay'la
birlikte <;:in'i de topraklanna kattl4 •
XIII. yy'm ikinci yansmda da Batthlann yakm doguya Yiinelen saldmlan
devam ederken ote yanda Sekizinci Hayh Seferleriyle aym donemlerde, 1243
ytlmm temrnuz aymda Selyuklulan Mogollarla kar~tla~tlran Kosedag Sava~l
yaptld!. Kiisedag Sava~l yenilgi ile sonuylanmca Selyuklu imparatorlugu ve imparator II. Keyhiisrev Mogol hakimiyetine boyun egmek zorunda kaldl 5 . Do'gu'daki bu giiciin yiikseli~inin bazl sonuylan ortaya Ylktl. Bu sonuylarmm ilki
ticaret iizerindeki etkisiydi. Mogollar ve oteki bozklr halklan tacirlere biiyiik
onem veriyordu. Geleneksel <;:in kiiltiiriinde Konfiyyiisyii dii~iince baglammda
tacirlere, toplumun asalaklan olarak bakllmasma ragmen Mogol yonetimi Slrasmda tacirler toplulugu biiyiik geli~me gosterdi. Marco Polo'nun tamk oldugu
donem de tacirlerin korundugu ve kollandlgl Mogol yoneticilerinin donemi
01du6 .
Mogol egemenligi ile tekrar harekete geyen hem Dogu-Batt ticaretinin en
onemli giizergahl, hem de iki diinya arasmda bilgi ahFeri~inin araCI olan ipek
yolu, <;:in ile Hint-iran ve Yunan diinyasl arasmda i~leyen kervanlann yolunun
adlyd!. Roma Suriye'sinin ba~~ehri Antakya'dan ba~layan ipek Yolu Flrat'l a~a
rak Hamadan, ~imdiki Tahran yakmlanndaki Rey'e, Merv'e ugramakta, Bekh
~ehrinden Pamir'e geyiyordu. Pamir vadisinde Komeday daglannm eteklerinde
ta~tan bir kule yard!. Bu kulenin dibinde batth kervancllarla dogulu kervancllar
mal mubadelesi yaparlardl. Ka~gar'da ipek Yolu ikiye aynhyordu. Kuzey'e giden yol KUya'ya dogru ilerliyor. Kara~ahr, Lobnor iizerinde Leu-Ian ve Yu-men
kuan kaplsmdan geyiyordu. Guney yolu ise, Ka~gar'dan Yarkand'a, Hotan'a,
4 McNeill, s. 270.
5 Rene Groussct, Bozktr imparatorlugu, Otiikcn Yaymlan, istanbul, 1980,5.218.

h McNeill, s. 282.
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Niya ve Miran'a ugruyordu. Her iki yol Tuen-huang'da birie~iyordu. Ipek yolu
daha sonra Cin'e giriyor ve Lo-yang'da son buluyordu7 •
Mogol hakimiyetinin ticareti ge1i~tirmek dl~mda ikinci sonucu, Batlhlann
Doguya ul~masl oniindeki engelleri kaldlrmasl oldu. Bir fransisken papazl olan
Piano Carpini Mogolistan'a gelen ilk Batlh gezgindir. Yil 1246'dlr. Onu, Franslz
krallann ve papanm ell'ileriyle bir lOok tacirin takip ettigi goriilmektedir8 •
Batlhlar Mogollara sempati ile yakla~lyoriard1. Ciinkii yatl~tlklan Islam
diinyasmm otesinde putperest bir diinya ortaya I'lkml~tl. Batlhlara gore bu kavim de inanl'SIZdl fakat Miisliiman da degildi. Ustelik Islam Diinyasmm dii~
mam olabilirdi. Hatta, Be~inci Hal'h Seferi slrasmda Batlhlar Mogollan, Batlyl
Islam korkusundan kurtarmak amaclyla Uzak Dogu'dan gelecek efsanevi Rahip
John'un ordulan olarak goriiyoriardl9 .
XIII. yiizyllda Batl Diinyasmm, Cengiz Han'm Papa'mn ell'ilerine iyi
niyetli davram~lanndan da hareket ederek, I'atl~tlklan ve daha yakmdan tamdlkIan Dogu Islam diinyasmm arkalannda dost bir dinin varhgml dii~iindiikleri
anla~ilmaktadlr.

XIII. Yiizyihn Efsanevi Taciri: Marco Polo

Niccolo ve Matteo Polo Dogu ile ticaret yapan Venedikli tacir ve gezgin
iki karde~tirler. Marco Polo, Niccolo Polo'nun ogludur. 1254 yilmda Venedik'te
dogar. Dogumunun iizerinden bir yil gel'tikten sonra 1255 yilmda babasl Niccolo ve amcaSI Matteo Polo ticaret yapmak iizere Venedik'ten aynlarak Istanbul'a dogru yola Ylkariar.
Kmm'm giineydogu kiYlsmda bir Venedik kolonisi olan Sudak oradan da
Saray'a ula~tilar. Yani Altmordu Devleti iyinde ticaretle ugra~tllar. Klpyak Prensi
Berke Hanm saraymda bir yil aglriandllar. Dort bolgeye aynlml~ olan Mogol
Imparatorlugu 'nun eski Abbasi Imparatoriugunun iran bolgesini yoneten Mogol
hiikiimdan Hulagu ile Kipyaklann prensi Berke arasmda bu donemde bir sava~
I'iktl. Bu nedenle Niccolo ve Matteo Polo'nun Avrnpa'ya donii~ yolu kapamr.
Hazar Denizi 'ni dola~lrlar, Buhara'ya gel'erler. Buhara'da iiI' Yll beklerler. Bu
Slfada Kubilay karde~i Hulagu'ya ell'iler yollar. Tacirier ell'ilerie kar~ila~lrlar. Bu
diplomatik heyete katilarak HanbaluklO yakmmdaki Mogol sarayma kadar giderler. Boylece Biiyiik Okyanustan Avrupa kapllanna kadar uzanan geni~ toprak7 Grousset, s. 58~59.
8 Grousset, s. 218.
9 Richard William Southern, Western Views of Islam in the Middle Ages,Cambridge, Harvard University
Press, 1962, s. 46.
10 Cambaiuc, Pekin ya da Sangu.
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larda egemenliklerini siirdiiren Mogollar'm iilkesi <;in'e ula~ml~ olurlar. Polo
<;in'e giren ilk Avrupahlardan sayIilriar.
Kubilay Polo karde~leri iyi kar~!lar ve onlardan Hlristiyanhkla ilgili bilgiler ahr. Polo karde~lerin Kubilay'm saraymda birkay yIi kaldlklan samlmaktadlr. Ancak bununla ilgili hiybir beige blrakmarm~lardlr. Kubilay Polo karde~
lerle birlikte Papaya mektup yollayarak halkma Hlristiyanhgm ogretilmesi iyin
yUz misyoner ister. Polo karde~ler, 1269'da Akka'ya donerler. Ancak bu arada
papa Clemens IV Olmii~, yerine yeni papa seyilememi~tir. Mektup ellerinde
kahr, Kubilay'm istegini yerine yetiremezler. 1269'da 14 Yll ayn kaldlklan iilkelerine, Venedik'e ula~ml~ olurlar.
iki Yll Venedik'te ya~adlktan sonra tacir karde~ler, 1271 'de 17 ya~mda olan
Marco Polo'yu da yanlarmaalarak Filistin'e dogru yola Ylkarlar. Boylece biiyiik
gezi Niccolo, Matheo ve Marco Polo' dan olu~an iiy ki~ilik ekiple ba~laml~tlr.
Suriye k,y,lanna ula~tlklannda papahk seyimlerinin yapIidlglm, Gregorius
X'un papa seyildigini ogrenirler. Bunun iizerine Kubilay'a verdikleri sozii yerine
getinnek iyin italya'ya geri donerler. Gregorius, Kubilay'a pek de yeterli donanlrna sahip olmayan iki dominiken papazl gonderir. Bu iki papaz, yetin yolculuga
dayanamaz ve geri donerler. 1271 'de tekrar yola ylkan Polo'lar once Akka'ya
oradan iskenderun korfezinde kiiyiik bir ~ehir olan Ayas'a!! geyerler. Yezd ve
Kennan'dan geyerek iran Korfezindeki Hiinniiz'e ula~lrlar. Deniz yolculugunu
degil de kuzeyden kara yolculugunu tercih etlni~lerdir. iran'dan geyip Belh'e
buradan da Yukarl Amuderya boyunca ilerleyerek Wakhan'a vanrlar. Pamir!2
yaylasml a~t!lar. Sonra yolculuklarma Ka~gar, Yarkent ve Hotan iistiinden
devam ettiler13. Hotan'dan sonra Gobi yoliinden geyerek, Sou-Cou (Kiuyiien) ve
<;ang-an (Si-an) yoluyla <;in'e girdiler. 1274 yIimda Giandu-Sahngtu'ya, Kubilay'm yazlan ya~adlgl ~ehre vard!lar. 1275 yIimda ise uzun siiren bir yolculugun
sonunda Hanbahk'ta Kubilay'm huzuruna Ylktllar.
Uzun siiren yolcugun sonunda Kubilay'm huzuruna ylkan Marco Polo kisa
siirede kendini kabul ettirdi. Kubilay'm hizmetine girdi, MogolcaYl ogrendi.
Gorevli olarak iilkenin biryok bolgesini dola~tl. Biryok tecriibe kazandl. Gorev
yaptlgl yerler iizerine notlar aldl. $ehirlerin durumu, gelenekleri, ekonomileri
iizerine bilgi topladl. Marco Polo, babasl ve amcaSl onyedi yIi Kubilay'm
hizmetinde kaldlktan sonra iilkelerine donmek istediler. Ellerine geyen bir flfSatl
donii~ yolculugu iyin degerlendirdiler. Kubilay'm karde~i Hulagu'nun torunu
olan Argun iran ilhamydl. <;in'e elyiler yollayarak olen kansmm yerine bir gelin
istemi~ti. Pekin-Tebriz arasmdaki karayolu, sava~lar yUziinden giivenli olma-

karde~ler

II Bugiinkii adlyla Yumurtahk. italyan tiiccarlar Ajuzzo veya Laiazzo dcrlcrdi,

12 Marco Pamir adml kayda g~ircn ilk AvrupahdlT.
13 Avrupahlar XIX. yy ortasma kadar bu bOlgcnin varhgmdan habcrsizdilcr.
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dlgmdan Argun'un el,ileri deniz yolunu kullanmak istediler. Kubilay'dan Polo'lan kendileri ile birlikte yollamalanm istediler. Boylece, onyedi yll <;:in'de
kaldlktan soma Polo'lar donli§ yolculuguna ba§hyorlardlr. Hlristiyanhgm onde
gelenlerine sunulmak lizere mesajlar, papa, Fransa ve ingiltere krallanna yazllml§ mektuplarla birlikte 1292'de Polo'lar donii§ yolculuguna ba§ladllar. Zaitun'
dan yola ,lkarak Singapur ve Malakka bogazlanndan ge,erek Nicobar adalanna
geldiler. 1294'te Seylan ve Malabar yoluyla Hiinnliz'e ula§tllar. iran'a geldiklerinde Argun Han olmli§tii. Bunun lizerine gelin Argun Han'm oglu Gazan Han
ile evlendi. Polo'lar iran saraymda dokuz ay kaldllar. Sonra Tebriz'den yola
,lkarak, Trabzon'a geldiler. Gemi ile istanbul lizerinden Venedik'e 1295 yllmda,
24 yll ayn kaldlktan soma ula§tllar.
Biiylik yolculuk yinni dort yll slinnli§tli. Venedik'te kaYlp gozli ile bakllan
Polo'lar 1295 senesinde bir glin Tatar elbiseleri ile ortaya ,lktllar. Evlerine yerle§tikten bir siire soma dost ve akrabalarma miikellef bir ziyafet verdiler. Sofra
top lamp hizmetkarlar ortadan ,ekildikten soma, Marco Polo yemek salonunun
yanmdaki odaya gidip, Venedik'e geldigi slrada giydigi elbiseyi getirerek, bu
elbisenin diki§ yerlerini soktli; ve i,inden ziimriitler, safirler ve her tlirlli Iaymetli
ta§lar doklildii. Bu durum herkesi hayrete dli§linnli§tli. Halk bu konuyla bliylik
bir merakla ilgileniyor ve Polo'lar da anlattlklan pek ,ok hikaye ile onlarm ilgilerini tatmin ediyorlardl. Polo'nun hikayelerinde devamh tekrar eden kelime
'milyon'du: Milyonlarca gelir, milyonlarca zenginlik, milyonlarca niifus ... Polo'lar Venedik'e dondiikten soma anlattlklan hikayeler merak uyandlrdlgl kadar
pek ,ok ki§i de glillip ge,mi§ti. Soylentiye gore Marco Polo'ya bOylece Million
lakabl verilmi§ti 14.
X. yy ile XVI. yy arasmda Akdeniz'de dort deniz giicii yard!: Arnalfi, Pisa,
Cenova, Venedik Curnhuriyetleri. Marco Polo'nun geri donli§iiniin lizerinden li,
yll ge,tikten soma ticari rekabet nedeniyle kaql kar§lya gelen Cenova ile Venedik
cumhuriyetleri arasmda sava§ patlak verdi. Marco Polo bir geminin ba~ma ge,erek Curzola'da sava~tl. Polo I 298'de Curzola sava~mda esir ahmr. Cenova'da hapiste kaldlgl siireyi Pisa'h yazar Rusti,eIlo ile birlikte ge,irir. Polo ve Rusti,ello
bir ytl aym hiicreyi payla~lrlar. Polo, Venedik,e'den ba~ka, Fars,a, Mogolca, Uygurca ve <;:ince biliyordu. Yolculugu slrasmda bir gezi kitabl kaleme almaYl isteyip istemedigi bilimnemekle beraber, ya~adlklanm, bu dillerden birinde not ettigi
samlmaktadlr. Bununla beraber Polo, ne Venedik,e ne de Latince yazmaYl biliyordu. Rusti,ello, Polo'ya maceralanm Franslzca olarak yazmaYl teklif etti. Boylece Rusti,ello Polo'nun amlanm kaleme aId!. 1299'da kitap tamamland!. ElyazmaSl eseri Polo Venedik'e getinni~tir; fakat eser kaybolmu~turl5.
14 Lablachc, s. 25.

15 Pierre Marc-Stano Dusik, Olaganiistii Gczilcriylc Marco Polo, Ccv: Gtildcrcn Pamir, AD Yay., istanbul,

1995.
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Bununla beraber, kIsa siirede Avmpa'ya ozgiin eserin saYlslz kopyalan ve
yevirileri yaylllr. ilk baSlm 1559 yllmda Venedik Onlar Kumlunun sekreteri
Giovanni Battista Ramusio tarafmdan yapllml~tJr. Kitabm iinii bundan sonra tUm
diinyaya yaYllml~hr. Polo'nun kitabmm adl ingilizce'de "The Travels of Marco
Polo"dur. italyanlar ise "il Millione" 16 derler. 11 Milione Almancaya, Latinceye,
ispanyolcaya, Venedik ve Toskana dillerine de yevrilmi$tir. Marco Polo'nun Kitabmm yiiz kIrktan yok el yazmasl bulunmu$tur. Bu elyazmalan Franslzca, italyanca ve Latince'dir.
Polo, 8 Ocak 1324'de Ylhnda 70 ya$mda Venedikte oldii. Oldiigiinde kansl
Donata, klzlan Fantina, Bellela ve Moreta hayattayd!. San Lorenza kilisesine
gomiildii. Polo'nun verdigi bilgiler ancak XV. yy sonlarmda ba~layan biiyiik
deniz yolculuklanndan sonra geni$ olyiide kullamlmaya ba$land!. Polo'nun kitabl ozellikle Kolomb iyin esin kaynagl oldu, yolculugunda yanmda Ramusio'
nun Latince basklsl da yard!. Kitap, BatJya dogm giderek Ulu Hakan'm saraYlna, Katay'a 17 , altmlara ula$ma hedefini olu~turdu. "Marco Polo'nun Kitabl" ozellikle XIX.yy'da geryek anlamda tamndl ve bir yok dile yevrildi. Polo'nun ortaya
koydugu cografi bilgileri zamamn cografyac!lan hemen benimsemediler. (:iinkii
anlathklanna olaganiistU hikayeler olarak baklld!. Polo'nun etkisini ta$lyan ilk
harita biiyiik Katalan Atlasl'dlr. Kitabmda Polo, (:in'in biiyiikliigii ve giicii
iistUne bilgiler verdi. 0 zamana kadar Avmpah haritacllann bilmedigi biryok
yeri ke$fetti. Kitapta aynca onemli bir ~ekilde ticari bilgilere yer verilir. ;>ehirlerarasl uzakhklann listesi, yon tayini ve ia~e temini iyin gerekli oneriler, rota
tasvirleri, kar~lla$llabilecek tehlikeler, yerel ah~kanhklar ve iiretim maddeleri,
geyerli komnma ve savumna yontemleri gibi.

<;:in' e Dogru
Polo'nun geride blrakhgl kitabl okundugu zaman yok geni~ bir cografya
iizerinde bilgiler verdigi goriihnektedir, Dikkati yeken ilk nokta, kar~lla~tJgl
farkh kiiltiirler ile ilgili verdigi bilgilerdir. Polo bir yabancldlr ve yogunlukla
kendisine 'farkh' goriineiJ. bu insanlarl ve ya~antllanm, ya~am mekanlanm, adetlerini, ekonomilerini ~a~kmhkla anlatlf. Fakat, en biiyiik ~a$kmhgl ve hayranhgl
(:in'e ve Kubilay'a kar~ldlr. (:in'e ula~maya yah$lrken geytigi cografyaYl ve
burada kar~lla~tlgl halklan tasvirinde dikkati yeken noktalara dair bazl omekler
verilebilir.
16 Millionc admm nereden gcldigi uzcrinc tartl~malar yap!lmi,~hr. Bir goru*c gore, anlattlan hikayclcr ~ok
lugu ncdcniylc bu adm vcrildigidir. Ba*ka bir g6rii*c gore isc Millionc, Marco'nun gcr~ck ad! olan
Emilio'nun klsaitmasldlr.

17 Cathay, (in.
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Ayas'tan yolculuga ba~layan Polo, Ermenistan'm bir kral tarafmdan
yanetildigini ve bu iilkede bir yok kasaba ve kay oldugunu anlatJr. Gazlemine
gore, her~ey boldur ve ticaret yok onemlidir. Tiiccar olsun ya da olmasm
Dogunun iylerine seyahat etmek isteyen herkesin yolunun geytigi bu bolge,
biitiin baharat, ipek, altm ve diger degerli e~yalann geldigi ve Venedik, Cenova
ve diger iilkelerin tiiccarlann da ticaret yapliklan bir merkezdir.
Tiirkistan iyin Polo, 'burada iiI' farkh grup insan ya~amaktadlr; birincisi
Tiirkler, Muhammed'e inamrlar; digerleri Ermeniler ve Rumlardlr. Kasaba ve
~ehirlerde ya~arlar; ticaret ve eli~leriyle ugra~lrlar. Diinyanm en giizel hahlanm
dokurlar.' demektedir.
Tatarlann tebaasl olan Giircistan halkl Ortodokstur. ipek iiretimi yaparlar.
Buramn insanlarl altmdan ve ye~itli ipekli kuma~lardan elbiseler giyerler. Halk
ticaret ve eli~leriyle ugra~lr. Ghel 18 Denizinde ye~itli biiyiikliikte bahklar ozellikle mersinbahgl, som bahgl ya~ar. Giircistan smmnm yakmlannda yok biiyiik
bir kuyudan bir ta~lmda yiiz gemi dolduracak kadar koyu bir SIVI fl~kmr. Bu SIVI
yenmez, yanar ve boliSI verir, diye anlatmaktadlr Polo.
Musu! Kralhgl'nda ya~ayan halk Polo'nun anlatligma gore Muslin denilen
altm ve ipekten imal edilen kuma~lar dokumaktadlr. Bagdat I'ok biiyiik bir
~ehirdir; Miisliimanlarm ruhani lideri burada ya~ar. Dogudan gelen klymetli
ta~lar burada yontulup ~ekillendirilir. islam dini ve pozitif bilimler de burada
ogretilir. Bagdat'ta ya~ayan halifelerin zenginlikleri ve hazineleri I'ok me~hur
duro Basra korfezine dokiilen biiyiik bir nehi,r vardlr ve tiiccarlar mallanm bu
yolla ta~lrlar. <;:ok ye~itli ipekli malzeme ve altm i~lemelerden ve aynca hayvan
ve ku~ figiirlii dokumalardan elbiseler giyerler.
Polo, Tebriz'in lrak adl verilen bolgede yer alan biiyiik ve iinlii bir ~ehir
oldugunu soyler. Tebrizinsam ticaret ve eli~leriyle hayahm kazanlr. Altm ve
giirnii~ten dokumnu~ giizel ve degerli I'ok I'e~itli elbiseler giyer. Bu ~ehir ticari
anlamda I'ok onemli bir pozisyonda bu!unmaktadlr: Buradan Latin tiiccarlar
ozellikIe de Cenovahlar mallar satm ahrlar ve burasl kiymetli ta~lar al'lsmdan
biiyiik bir pazardlr. Bu b61gede, Ermeniler, Nestorenler l9 , Jacobitler20, Giirciiler,
Acemler ve Miisliimanlar ya~amaktadlr.
iran biiyiik bir iilkedir, diye yazmaktadlr Marco Polo. <;:ok iyi kalitede atlar
mevcuttur ve bunlar Hindistan'a gotiiriiliir; iyi fiyatlarla sahhrlar. ::;ehirlerde tiiccarlar ve zanaatl'ilar tiirlii tiirlii altm ve ipekli dokumalardan elbiseler giyerler.
Olkede bol miktarda pamuk, bugday, arpa, dan, ~arap ve her I'e~it meyv~ iiretimi vardlr,
18 Hazar Denizi.
19 Nasturilcr.

20 Yakubiler.
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Bala~an'da Yakut Ylkanhr. Yakut yok degerli bir ta~tlr. Ta~ ve giirtlii~ ylkarmak hilkilmdann iznine baghdlr. Gilmil~ ve yakuttan ba~ka ylkanlan degerli
madenler de vardlr: Safir, baklr, kur~un. Burada halk biiyiik siiruler de besler,
demektedir Polo ..
Polo'lar iyin bir ba~ka durak giineydeki Ke~mir'dir. Ke~mir iii halkl pagandlr; kendilerine ait bir dilleri var. Bu iilkede yogunlukla miinzeviler ya~ar.
inzivaya yekilirler ye yemeden iymeden uzak durur, uzun Ylllar ya~arlar.
Pamir, oniki giinde kar~ldan kar~lya geyilebilen bir ovadlr. iklim yok soguktur. Yol boyunca uyan bir ku~ bile goremezsiniz, diyen Polo Ka~gar'm biiyiik
bir ~ehir ve biiyiik bir pazar oldugunu anlatlr. Halk Miisliirtlandlr, insanlar yok
sefil bir ~ekilde ya~arlar. Miisliirtlanlardan ba~ka kiliseleri olan nestoryan hlristiyanlar da bu bolgede ya~amaktadlr.
Ka~gar'dan Pein'e kadar olan bolge Tiirkistan'a baghdlr. Polo, bu bolgede
varolan kendisini yok ~a~lrtan bir adetten soz eder: Bu iilkede eger bir koca bir
yolculuga ylkar ve yirmi giinden uzun bir siire geri donmez ise, kadm ba~ka bir
erkekle, erkek ise ba~ka bir kadmla evlenebilir.
<;:ol'ii geymek isteyen yolculann bir hafta dinlendikleri Lop ~ehri Biiyiik
<;:ol'iin yakmmda bir ~ehir ve burada Kubilay'a bagh Miisliiman halk ya~lyor.
Polo, <;:01 iizerindeki otuz giinliik bir yolculuktan sonra Sachiu ~ehrine ula~tlk
lanm anlatlr. Tangut'un bir eyaleti olan Sachiu halkmm biiyiik yogunlugu pagandlr. Fakat nestoren hmstiyan ve sarakenler de vardlr.
Polo'lar eski zamanlarda kralhk olan, iki yol arasmda kalan Camul eyaletinden de geyerler. Eyaletin bir tarafmda Biiyiik <;:01; diger yanda iiy giinliik yolculukla geyilen kiiyiik yol yer ahr. Halla pagandlr; acayip bir dil konu~uyorlar.
Hiybir ~ey dii~iinmeyen, oynayan, ~arki soyleyen, dans eden insanlardlr. Polo, bu
bolgeye alt olan ve ~a~kinhkla ogrendigi bir adetten ~oyle sozeder: Bu insanlardan birinin evine kalmak iyin bir yabancl gelirse, evsahibi misafirini memnun
etlnek iyin kanslm misafrrin kullamnuna verir. Koca yabancl evden aynlana dek
buradan uzakla~lr. Kocalar bu durum nedeniyle utanmazlar. Mangu Han bu adeti
yasaklamak istemi~tir; fakat hala muhafaza edilmektedir.
Polo <;:in yolculugunun son safhalannda, <;:oliin kuzeybatl smmnda yer
alan Chingintalas eyaletinden geger. Biiyiikliigii altl giinliik bir yolculukla olyiilebilir, demektedir. Bu bOlgede maden daman olan bir dag vardlr; Kuzey-doguya
on giinliik bir yolculuk yaptlktan sonra Sukchur eyaletine ula~lilr. Halkin bir
klsml Hlristiyan bir klsml ise pagandlr. Boylece Polo'lar Katay'a ula~lrlar.

Dogunun Zenginligi
Polo uzuiJ. bir yolculuktan sonra Kubilay'm sarayma ula~tlgmda once
hayranhk iyinde hiikiimdan ve saraYl tasvir eder. 'Kaan, hiikiimdarlann hiikiim-
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dan ya da imparator demektir, Kubilay, yok giiyliidiir. Giieii topraklanna ve hazinesine dayamr. ilk Mogol hiikiimdan Cengiz Han soyundan gelen Kubilay,
ademden beri varolan en giiylii imparatordur.
1256 ylhnda tahta ylkan Kubilay, ne uzun ne klsa boylu, normal kiloda bir
insandlr. Diirt kansl vardlr. Her kansmm kendi saraymda en az 10.000 hizmetkan bulunur. Kubilay yIlm arahk, ocak ve ~ubat aylanm, Katay'm ba~kenti olan
Hanbaluk'ta geyirir. Burada biiyiik bir saraYI var. Saray kare biyiminde duvarla
yevrili. Uzunlugu I mil, biitiin duvarlar 4 mildir. Duvann her bir kii~esinde birer
giizel ve zengin saray vard!r. Buralarda imparatoru korumak iyin athlar ve bir
ordunun ihtiyay duydugu her~ey bulunmaktadlr. Kii~elerdeki saraylarm tam orta
noktasmda ise bir ba~ka saray vard!r. Her bir saray, bir ye~it askeri birim iyin
aynlml~tIr. Giiney tarafta be~ biiyiik kapi var. Ortadakinden sadece Kubilay,
diger taraftaki kiiyiik kap!dan ise herkes girip Ylkabilir.
Biiyiik Saraym tavanlarl yok yiiksek, duvarlar ise tamamen altIn ve giimii~le kaphd!r. Duvarlar ejderha tasvirleri, yaldlzh ku~ ve hayvanlar, ~iivalyeler,
idoller ve diger subjeler ile siislenmi~tir. Tavan da aIM ve giimii~le kaphd!r ve
diirt bir tarafta mermerler vard!r. Saraym Biiyiik Salonunda 6.000 ki~i kolayhkla ak~am yemegi yiyebilir. Bu yap! yok geni~, yok zengin ve de yok giizeldir.
Diinyada hiybir kimse daha iyisini dizayn edemez. Saraym dammm dl~l alev klrmIZIS!, san, ye~il mavi ve diger renklerle boyanml~. Vemikle sabitle~tirilmi~ ve
kristal gibi parhyor. Bu dam iiyle giiylii ve dayamkh yapIlml~ ki daima ayakta
kalabilir.
Saraym iy tarafmda salonlar ve odalardan olu~an geni~ biiliimler var.
imparatorun iizel dairesi burada yer ahyor. Altm, giimii~, miicevherler, inciler,
altm tabaklardan olu~an hazinesi de buradadlf. SaraYI yevreleyen d!~ duvar ile
iyteki duvar arasmda yok giizel bahyeler ve meyveli agaylar vard!r. ~e~itli tiirlerde hayvanlar, di~i ve erkek geyikler, ceylan ve karacalar, giizel sincaplarla her
yer dopdolu. Duvann kuzeybatIsmda giize1 bir giil bulunmaktadlr. GiiWn iyinde
imparator tarafmdan b!rakIlan bol miktarda bahk vardlr. Bundan ba~ka saraym
kuzey tarafmda ok atmak iyin yapIlml~ bir tepe vard!r. Yiiz ad!m yiiksekliginde
ve bir mil yapmdadlr. Bu tepe hiy yaprak diikmeyen daima ye~il kalan agaylarla
tamamen kaplanml~t!r. Sizi temin ederim bu giizel agaylar geryekten vard!r; ve
imparator yenilerini getirterek tepeye diktirir. Agaylann biiyiikliigii iinemli
degildir. Agaylan filler ta~lr ve bu yolla imparator diinyadaki en giizel agay
koleksiyonuna sahip olmu~tur. Bu tepe ye~il renkli degi~ik bir madenle kaphdlr.
Bu nedenle sadece agaylar degil tepe de ye~il giiriinmektedir. Ye~il dl~mda bir
~ey giiriinmedigi iyin bu tepeye 'Ye~il Tepc' adl verilmi~tir. Bu tepenin iistiinde
iyi ve dl~l ye~il renkli giizel bir saray daha var. Biiylece tepe, agaylar ve saray
giiriilmeye deger bir manzaraya sahip oluyor. Kubilay Han bu giizel manzaraYI
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goniil rahathgml saglamak ic;in yaptIITm~. imparator kendinden soma imparator
olacak oglu ic;in de aym biiyiikliikte bir saray yaptlrml~. Bu saray gOliin kar~l
klYlsmda ve birinden digerine bir kopru ile ula~lhyor.'
Katay'm ba~kenti Hanbaluk. Bizim dilimizde anlaml 'imparator ~ehri'dir.
Fakat, astrologlar imparatora burada otoriteye kar~l bir ayaklanma olacagml
haber vermi~lerdir. ~imdiki ~ehir eskisinin yamnda yapIiml~ yeni ~ehirdir. ikisinin arasmda sadece bir nehir vardlr. Yeni kente Taidu adl verilir. Biiyiik Han'm
devletini 12.000 ki~ilik 'keshican' adl verilen athlar koruyor. 12.000 ki~iyi 4 ki~i
kumanda ediyor. Herbirinin emrinde 3000 ki~i var. Her 3000 ki~i tiC; giin ve gece
boyunca saraYl koruyor. Dc; giiniin sonunda, diger 3000 ki~i aym siireyle nobet
tutrnaya ba~hyor; ve 12.000 ki$i tamamlanana dek bu gorev devam ediyor.
Yemek SlTasmda Biiyiik Han'm sofraya oturmasl da belli bir kurala gore
olur. Masasl en yiiksek olamdlr. Kuzeyde bulunur. Yiiziinii giineye dogru c;evirir.
ilk kanSl solunda oturur. Yemek salonunda 40.000'den fazla ki~i bulunabilir.
Biiyiik Han'm masaSl kare bic;iminde, kenarian yakla~lk iiC; adlm ve hayvan
figiirleriyle siislenmi~ bir sanat eseri gibidir. Ortasmda muhte~em altm bir kap
vardlr. ic;ine ~arap koyulur. Masamn her bir ko~esinde daha kiiC;iik boyutta
muhte~em kaplar bulunur. Bu kaplar paha bic;ilmez degerdedir. Biiyiik Han'm bu
tip kaplan altm ya da giimii~tiir; daha once gormeyen ya da duymayan inanamaz.
Biiyiik Han'm dogum giinii 28 Eyliildiir. Biiyiik bir festivalle, ~olenle kutlanlr. Altmdan yapIiml~ c;ok giizel bir kaftan giyer. Bu ozel giinde 12.000 Baron
da aym renkte altm ve ipekli kaftan giyerier. Elbiseleri c;ok saYlda inci ve degerIi ta~laria siislenmi~tir. Bu elbiselerinin birinin degeri 10.000 altmdlr. Bugiin
diinyadaki tiim Mogollar hiikiimdara hediyeler sunarlar.
Mogollarda 'yeni yIi' ~ubat aymda ba~lar. 'Beyaz ~olen' adl verilir. Herkes
beyaz giyer. Bugiin Han'a bagh olan herkes altin, giimii~, inci ve degerii ta~lar,
klymetii dokumalardan hediyeler sunarlar. Sizi garanti ederim, boyle bir giinde,
bir geleneksel !Oren slrasmda Biiyiik Han'a memleketin dort bir yanmdan getirilmi~ ve zengin kuma~larla siislenmi~ 100.000 beyaz at ve c;ok giizel hayvanlar
sunulabilir. Hediye verilecek e~ya 'dokuz kere dokuz' kuralma gore verilmelidir.
Ornegin at hediye edilecekse dokuz kere dokuz, yani 81 at verilecektir; ya da
altm ise 'dokuz kere dokuz' parC;a altm verilmesi gerekir. Yine bu ozel giinde
Han'm sayIian 5.000 olan filleri gosteri yapar. Slrtlarmda iki sandlk ta~lriar; ve
ic;leri hayvan ve ku~ figiirieriyle stislenmi~ kuma~lar ile 'Beyaz ~olen' nedeniyle
getirtilen tabaklar ve diger e~yalarla doludur. Bunu c;ok saYlda devenin gec;i~i
izler. Bunlar da ~Olen ic;in gerekli olan e~yalarla yiikliidiir. Biitiin bunlar imparatordan once gec;er ve diinyadaki en giizel manzaraYl olu~tururlar....
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Kubilay'm Hanbaluk'ta bir darphanesi de vardlr. Hiinerli ustalar tarafmdan
dut agacmm kabugu ile odunu arasmdaki ince tabaka ~lkartlhr; bu ince ve
saglam tabaka bazl kimyevi i~lemlerden ge~irilir. Dikdiirtgen bi,iminde, ~e~itli
biiyiikliiklerde kesilir ve tasnif edilir. Bu ileri kimyasal i~lemi yapmaYl atalanndan iigrenir ve gizli tutarlar. Yiiksek memurlar Kubilay'm klrmlzl miihriinii
paramn iizerine basarlar. Bu paralann miibadele degeri ~ok yiiksektir, diinyanm
en klymetli hazineleri bile ahnabilir. Polo yoksul insanlann da hazineden para
alabildiklerinden bu iilkede dilenciligin yasak oldugundan siizeder.
Polo'nun Kubilay'm posta te~kilatma iizellikle bayranhk duydugu anla~Il
maktadlr. Postaci yola ~lkar 30 km yol ahr, at degi~tirme yerine gelir. Burada
hanlar vanhr; ham bekleyen en az ii~ yiiz, diirt yiiz attan birini alarak yola
devam eder. Posta hizmeti i~in en az iki yiiz bin at ve en az on bin ki~inin hazlr
bulundugundan inamlmaz bir~ey olarak siizeder. Polo, slk slk Kubilay'm iyi
kalpli bir hiikiimdar oldugunu ve biitiin hedefinin tebaasmm mutlu ya~amasml
saglamak oldugunu anlatIr.

Sonu\!
Marco Polo, Batlh bir seyyah ve tacir olarak XIII. yiizyIlm ikinci yansmda Dogunun i~inde, eski bir uygarhk alanmdaki gii~lii bir devletin biinyesinde
ya~aml~tIr. Babasmm ve amcasmm da tecriibeleriyle ii~ yIl siiren bir yolculukla
ve karayoluyla Anadolu ve iran iizerinden Orta Asya'dan ge,erek <;:in'e ula~
ml~tIr. Yol boyunca kar~lla~tIgl hatta zaman zaman birlikte ya~adlgl toplumlan
anlatIm~tIr.

Anlattlklarmdan dikkati ~eken ilk nokta bunlann rehber niteligi ta~lmakta
olmasldlr. Kentler niteligi, kentler arasl uzakhklar, zenginlikler, tarim, hayvancIllk, madenler, din, adetler, cografi iizellikler ve iklim kitabmda aynntIlanyla anlatIlmaktadlr. KubilaY'I, ~ok yakmmda ya~adlgl biri olarak, hayranhk
duyulan dost bir hiikiimdar olarak tamtmaktadlr. Kubilay'm, ozellikle Hlristiyanhkla ilgilendiginden uzun uzun sozetmektedir. Hiikiimdar, biiyiik bir zenginlik
iizerinde ya~amaktadlr. Bununla beraber zenginligi halklyla da payla~maktadlr.
Eli a~lk bir hiikiimdardlr. Zenginliginin gostergesi sadece ya~arugl saraylar, yaptIrrugl gorkemli binalar degil, aym zamanda kurdugu idari orgiittiir. Marco
Polo'nun hayranhkla anlattlgl posta orgiitiiniin biiyiikliigii ve i~leyi~indeki miikemmellikle de iilkenin zenginligini yanSltInaktadlr. Bunun yanmda sokaklarda
dilencilerin olmamasl, Polo'ya yabanci gelen kaglt para basan bir darphanenin
olmasl da saraYl siisleyen altm, giimii~, yakut, inci gibi degerli ta~ ve madenlerden olu~an hazine kadar dikkat ~ekicidir.
<;:ok geni~ bir bOlgenin idaresi Kubilay'm elindedir. idaresi altmda ya~ayan
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halklar kendi iylerine doniik ya~antJian ve garip adetleriyle goze yarpmaktadlrlar. BatJ, Yakm Dogu ile ozellikle de islam diinyasl ile ili~ki iyindedir. Oysa
Marco Polo'mm anlattJklan ile yeni bir diinyaYI tamtmaktadlr. Bu diinya islam'lrt
otesinde garip adetleri olan halklar ile bunun da otesinde yer alan zengin ve
uygar bir diinyadlr. Bu diinyanm ke~fi yeni aylhmlara neden olabilecektir.
Polo tanltacagl bolge halkmm dini iizerine bilgi verir. Ulkenin ekonomik
tanltJmml yapar: Ticaret, madenler, hayvanclhk, sahip olunan zenginlikler, degerli ta~lar, baharatlar... Metin okundugunda Ortadogu iizerinde derinlemesine
durulmadlgl, Uzakdogu'nun yok zengin ve ileri bulundugu, hayranhk dolu iisliiptan anla~!llr. Kimi adetleri garip buldugunu soyler. Bunlann ozellikle din ve
aile ili§kileri iizerine yogunla~tJgl goriiliir. Hamamlan yadlrgadlgmdan slkhkla
bahseder. Oliilerin yakJimasml anlayamaz. Haremlerden ve yocuk saYIsmdan
bahseder. Fal inanclm yadlrgar. Kubilay'm iilkesindeki zenginlik ve niifusun tokluguna hayranhk duyar. Sefil insanlarm, hlrslzlann yoklugu, i~siz kimse bulunsa bunlara i~ saglanmasl, fakir yocuklann bakJimasl tammadlgl bir orgiitlenmenin gostergesidir. Kubilay'm "kIt olan ~eyin degerinin arttJgI" ilkesinden hareket ettiginden slkya sozeder. Klsacasl bu uzak iilkedeki idari te~kilata, posta
te~kilatma, devlet orgiitlenmesine hayran kalml~tJr.
Polo'nun kitabmda Orta Asya'nm ve Tibet'in tasviri olumsuzdur. En yok
anlat!lan iki ~ehir: Hanbaluk ve Kinsay'dlr. Kubilay'dan her zaman "Biiyiik Kubilay Han" diye sozedilmesi de gostennektedir ki, yok aylk bir hayranhk vardlr.
Dinlere, oliilere, inanylara sayglsmdan onun yiiceligi anla~Jiml~ olunur. <;:ok
geni~ bir orduya sahip olan ve askeri tedbirlerinden sozettigi Kubilay'm diizeni
saglamak iyin kurdugu bu yonetimini ~iddet olarak yorumlamaz.
Bir yeri ve durumu tammlamasmda ve anlatlnasmda geryeklerden uzakla~tJgI kolayca anla~Jilr. Anla~Jimamak kayglsmm otesinde bunun hikayeyi caziple~tinnek iyin yap!lrugl akla gelir. Uzak Asya, <;:in ve Hindistan oylesine biiyiileyicidir ki, Tiirkistan iyin sozedilen ~eyler, ancak sava~lar ve hiikiimdarhk
miicadeleleri olmu~tl!r.
<;:in, islam Diinyasmm kontroliindeki Yakm-dogu denetiminin dl~mda bir
zenginlik merkezi ve aynca biiyiik bir uygarhktJr. Bu nedenle Polo'nun gozlemleri Ortayagda Batmm Doguya olan ilgisinin en aylk belirtisidir. Yazdlklan,
dogrulugu iizerinde tartl~malar olsa da BatJdaki bilgi ve efsanelerin kaynagldlr.
Marco Polo'nun gozlemleri, aym zamanda Batmm goziinden Dogunun nasJi
goriindiigiinii tamtlnasl aylSlndan da onem ta§lmaktadlr.
Y!llar siiren bu maceranm ve donii~iinde yazdlklanmn bir sonucu merkezin italya'dan Atlantik'e kaymasldlr. Once Marco Polo ve onun gozlemleri,
daha soura bu giizlemlerle harekete geyen Colomb siizkonusu degi~imin iki kilit
ismidir. Bu derece iinemli sonuylara yol ayan kitabm 'oteki diinyaYI' tamtJm
i~levini yerine getiraigi siiylenebilir.
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ABSTRACT

Marco Polo's writings bring up western images about East in his own era.
Polo's adventurous travels have some important clues to interpret an historical
period more clearly. West had had information about East through trade and
wars. And then West has recognized "other" world which beyond Muslim world
through Polo.
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1266 ... Mogolistan'a kadar gitmi~ alan Polo karde~ler. Viu Hakan tarafmdan Papa'ya ulak olarak
yollandtlar. Kubilay halkma Hlristiyanhgm ogretilmesi i~in yiiz misyoner istemi§ti.
1268... Sekizinci Ha~h Seferi yaplhr
1269... Niccolo ve Matteo Polo 14 yll aynhktan soma Venedik'e geri dondiiler.

1271... Niccolo, Matteo ve Marco Polo Filistin'e dogru yola c;akttlar ve boylece biiyiik yolculuk
bajladl.
1274... Giandu-Sahngtu, Kubilay'm yazlan yajadlgl jebre vardIlar.

1275 ... Pekin'de Kubilay'm huzuruna

~lkarlar.

1292...Venedikli doniij yolculuguna bajladIlar.

1295 ... 24 ytl aynhktan sonra Venedik'e ula§tilar.
1298 ... Sava§ta esir dii§er
1299 ... EI yazmasl kitap
1324... 70 yajmda Oldii.
I 559 ... Giovanni Battista Ramusio "Navigazioni e viaggi" isimli eserinin ikinci cildinde

"Miilione"yi ilk kez yaymladl.
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