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Japonya n n 19. yüzy lda Türkiye yi daha yak ndan tan ma çabas

 

içinde oldu u 
bilinen bir gerçektir. Bu dönemde, k sa bir süre stanbul da bulunmu

 

Japon tarihçi ve ga-
zeteci Tokutomi Soh nun, ba bakan kuma Shigenobu ya yazd mektuplardaki Türkiye 
izlenimleri, o dönemde Japonya daki Türkiye bilgisinin niteli ini anlamak için büyük bir 
önem ta maktad r. Bu makalede bu Japon entelektüelin stanbul izlenimleri ve Türkler 
hakk ndaki görü ü ele al nacak ve Japonya daki 19. yüzy l Türkiye bilgisinin genel bir de-

erlendirmesi yap lacakt r. 
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Abstract 

Japan s attempts to get to know more about Turkey during the late nineteenth 
century is a well known fact. In such an era, the short visit of Tokutomi Soh the Japanese 
historian and journalist- to Istanbul in 1896 is very important as he notes down his 
impressions of Turkey, the people and politics into the letters addressed to Prime Minister 

kuma Shigenobu. This paper deals with this Japanese intellectual s view of Turkey of the 
late 19th century, and the general notion of Turkey in Japan. 
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1  Bu makale, 2007 y l nda Kyoto Üniversitesi, Be eri Bilimler ve Çevre Bilimleri Enstitüsü nde 
tamamlanan The Japanese View of Turkey during the Meiji Era: A Study Focused on Torajir

 

Ya-
mada adl doktora çal mas ndan (Erdemir, 2007) geli tirilerek yaz lm t r.  
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1. Giri

 
19. yüzy lda Japonya kendisiyle ayn iki sorunu -bat l devletlere verilen 

zorunlu kapitülasyonlar ve Rusya tehdidi- ya ayan Türkiye yi daha yak ndan tan -
ma gayreti içindedir. Bu dönemde stanbul ziyaretleri s ras ndaki Türkiye gözlem-
lerini kaleme alan Japonlar dan birisi de, Tokutomi Soh dur. 1896 y l n n 22 
Ekim - 30 Ekim tarihleri aras ndaki stanbul ziyareti s ras nda Japonya Ba bakan

 

kuma Shigenobu2ya yazd mektuplarda betimledi i Türkiye portresi, 19. yüz-
y lda Japonya'da peki en Türkiye bilgisinin önemli kaynaklar ndan biridir. 

Bu makalede öncelikle Tokutomi Soh hakk nda genel bilgi verilecek, 
Tokutomi nin Türkiye görü ünü anlayabilmek için, Japonya da 1896 y l na de in 
olu mu Türkiye bilgisine genel hatlar yla de inilecektir. Tokutomi nin stanbul 
ziyareti s ras nda edindi i Türkiye bilgilerinin olas kaynaklar üzerinde de durula-
cakt r.  

Tokutomi nin mektuplar Sugii Mutsur taraf ndan Tokutomi Soh no 
kenkyuu (1977) adl kitapta siyasi konular üzerine odakl ekilde ele al nm t r. 
Daha çok bat l bak aç s yla ele al nan bu konulara burada tekrar de inilmesi ori-
jinallik ta mayacakt r. Bu yaz da as l ele al nacak konu ise Tokutomi nin stanbul 
ziyaretinden mektuplar na yans yan Türkiye izlenimleri ve Türkler hakk ndaki gö-
rü leridir.   

2. Tokutomi Soh

  

(1863-1957)  

Japon tarihçi, gazeteci ve ele tirmendir. As l ad Tokutomi ichiro dur.  

Kumamato Y gakk da ba lad rangaku3 e itimine Kyoto D shisha da  
(günümüzde D shisha Üniversitesi) devam etse de, mezun olmadan memleketi 
Kumamoto ya döndü. Burada yerel bir gazete ç karmakla ba lad gazetecilik ya-
am , 1887 de ç kard Japonya n n ilk genel haber dergisi Kokumin no Tomo ile 

profesyonel hale gelmi tir. Yay n hayat 1898 e kadar devam eden bu derginin 
Meiji Dönemi Japon siyasi ya am

 

üzerinde oldukça etkili oldu u söylenir.  

Gazetecilik ya am na, Katei zasshi (1892-1898) ve Kokumin no Tomo nun 
ngilizce versiyonu The Far East (1896-1929) ve yüksek tirajl

 

Kokumin Shimbun 
(1890-1929) ile devam etmi tir. 

Tokutomi Bat l devletlerin, özellikle de Amerika Birle ik Devletleri nin, 
sosyal ve politik düzeninin Japonya ya uygulanmas yla, Japonya n n da k sa bir 
sürede modern bir ülke olaca na inanm t . Ancak ilk Çin-Japon Harbinin ard n-
dan siyasi görü ü de i ti ve 1890 larda Meiji oligar isini destekler hale geldi. Bu 
                                                

 

2  

 

1838-1922 (Japonca da soyad isimden önce yaz l r.) 
3  As l terim Y gaku dur. Geni anlam yla Edo Dönemi (1600-1868) s ras nda Bat dan al nan t p, dil 
sanat vb. bilimlerinin Japonya da çal lmas d r. Bu dönemde pek çok konu Hollanda dan ö renildi i 
için rangaku (Hollanda bilimi) olarak da bilinir. Japan, An Illustrated Encyclopedia, 1992, s.1697. 
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dü üncelerle ç kard

 
Kokumin Shimbun 1905 de neredeyse hükümetin resmi ga-

zetesi halini alm t .1910 y l nda ise Japonya n n ilhak etti i Kore de Keijo Nippo 
adl gazete ile Meiji hükümetine deste ini sürdürdü.  

Tokutomi gazetecilik ve çe itli gazete ve dergilerdeki ba editörlük görev-
lerinin yan s ra, tarih, uluslar aras ili kiler, biyografi ve edebiyat konular nda üç 
yüz elli kadar makale ve erken dönem Japon tarihi üzerine Kinsei Nihon Kokumin 
shi adl bir kitap yazd . 

1943 y l nda Japon Hükümeti taraf ndan, edebiyat, kültür ve sanat alan nda 
ba ar l görülen ki ilere verilen Kültür Madalyas  ile ödüllendirildi.  

1945 y l nda sava suçu üphesiyle tutukland . Dava sonuçlanmad ysa da 
ya am n n geri kalan n Atami de ev hapsinde geçirdi.  

3. Japonya da Türkiye Bilgileri 

Kobe ehri Kosetsu Sanat Müzesi nde bulunan nebaht Sava Resmi 
adl

 

tablodan4 Japonya da Türk alg s n n 16. yüzy l sonlar nda ba lad tahmin 
edilebilir. Portekizli tacirler taraf ndan Japonya ya bu dönemde getirildi i dü ünü-
len, 1571 nebaht sava n konu alan resimde Osmanl Devleti nin, Hristiyan bat y 
tehdit eden güçlü (anti-Hristiyan) dü man imaj belirgindir.5 

Nishikawa Joken 1695 y l nda yay mlanan Kai Ts sh k

 

ba l kl kitab nda 
Türkiye yi Turkein olarak belirtip, ülke konumu, Hollandal lara benzeyen insan 
ve ürünleri hakk nda bilgi verilir.6 

Yine, Arai Hakuseki nin yazd , Sairan gen (1713) adl kitapta ad 
Toruka olarak geçen Türkiye için ...Bu ülke çok güçlüdür. Çevresindekilerin hepsi 
ona itaat eder...Kendine ba l çok ülke vard r. nsanlar Hollandal lar a benzer... 
denilmektedir.7 

18. yüzy lda yay nlanan Komozatsuwa ve Bankoku Shinwa adl kitaplarda, 
hakk nda yabanc l ve hayali tan mlamalar bulunan Osmanl mparatorlu u ndan 
üç k tada hüküm süren müthi askeri kuvvet olarak da bahsedilir. Bu bilgilerin 

ise 16. ve 17. yüzy lda Portekizliler ya da Hollandal lar taraf ndan Japonya ya geti-
rildi i tahmin edilmektedir.8 

19. Yüzy lda Osmanl mparatorlu u ve Japonya iki büyük sorunla (kapi-
tülasyonlar ve Rusya tehditi) ile ba a ç kmaya çal yordu. Bu dönemde Japon-
ya n n Osmanl mparatorlu u na gösterdi i siyasi ilgi yo unla m , Türkiye ye 
                                                

 

4  Tablonun as l ad 

 

5  Kiichiro Nakayama  ( ) n n konuyla ilgili detayl yaz s için bkz: Esenbel S., U. Rasim 
and Misawa N. (text writers) 2003, s.16-18. 
6  Erkin, ubat 2002, s.91-92.  
7  A.g.e. s. 28-29. 
8  Esenbel, 1996, s. 238. 
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gönderilen heyet ve askeri gözlemci say s artm t r. Örneklendirmek gerekirse; 
1881 y l nda Yoshida Heyeti stanbul da Sultan II. Abdülhamid ile görü mü , bu 
ziyareti 1892-1893 y llar nda Japon Genel Kurmay ndan istihbarat subay Albay 
Fukushima Yasumasa takip etmi tir. Ienaga Tokoyichi nin ziyareti de benzer bir 
ekilde siyasi içeriklidir.9   

Bu ziyaretlerin d nda ise 19. yüzy l sonu ve 20. yüzy l ba nda Asahina 
Chisen, Tokutomi Kenjir ve bu yaz da ele al nan Tokutomi Soh gibi Meiji Dö-
nemi (1868-1912) entelektüellerinin stanbul ziyaretleri s ras nda edindikleri izle-
nimleri yazd klar makale ve seyahatnameler Japonya daki Türkiye bilgisine 
önemli katk sa lam t r.10 

I. Dünya Sava ç kana de in stanbul da yakla k yirmi iki y l ti-
caret ile u ra p, fahri konsolosluk yapan Yamada Torajir nun yazd 
Toruko Gakan (1911) adl kitap ile Japonya daki gazete ve dergilerde 
Türkiye ve Türk halk konulu yaz lar n n da Japonya daki Türkiye bilgi-
si olu umuna katk s unutulmamal d r.11 

1877 Ekim ay nda stanbul a ayak bas p, Türkiye yi kendi gözleriyle gören 

Japon veliaht

  

Higashi Fushimi no Miya n n ( ) bu ziyaretine cevaben, 

Sultan II. Abdülhamid, 1889 y l nda Osman Pa a idaresindeki bir heyeti Ertu rul 
F rkateyni ile Japonya ya göndermi tir. Böylece Ertu rul F rkateyni nin u ram 
oldu u Nagasaki, Tokyo ve Kobe gibi liman ehirlerindeki Japonlar Türkler i gör-
me f rsat bulmu lard r.  

Tokutomi nin stanbul a geldi i 1896 y l nda Japonya da art k ekillenmi 
Türk bilgisinin varl ndan söz edilebilir.   

3. Olas Yerel Bilgi Kayna

 

Torajir Yamada, Türkiye ve Japonya aras nda diplomatik ili kilerin henüz 
resmen kurulmad 19. yüzy lda fahri konsolos görevini yerine getirmi , ayr ca 
stanbul u ziyaret eden Japonlar a rehberlik ve tercümanl k yapm t r.12 Tokutomi 

de kendisinden bahsetmektedir: 

Burada ( stanbul da), Torajir Yamada ad nda bir Japon var. Ge-
miye kadar gelip beni görmesinden memnun oldum.13 

                                                

 

9  Esenbel, ubat 2002, s.4-5. 
10  Bu üç entelektüelin Türkiye izlenimleri hakk nda bkz: Erdemir, 2007. s. 42-77. 
11  Torajir Yamada n n Türkiye görü ü, Japon-Türk ili kilerine katk s , stanbul da yapt klar vb. 
konular hakk nda detayl bilgi için bkz: Erdemir, 2007. s. 4-41. 
12  1866 1957 1892 y l ndan itibaren yakla k 22 y l stanbul da ya am , Sultan II. 
Abdülhamid e uzak do u porselenleri konusunda dan manl k yapm t r. Ticaretin d nda, stan-
bul daki ilk y llar nda Türk deniz askerlerine Japonca ö retmenli i görevini üstlenmi tir.  
13  Sugii, 
1977, p. 326 
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stanbul da ticaretle u ra an Yamada, uzak do u porselenlerine merakl 

Sultan II. Abdülhamid e dan manl k yapm , sarayda askerlere Japonca ö retmi -
tir. Kendisine Türkiye yarar na çal malar yapt dü üncesiyle 4. Mecidiye Ni an 
ve 4. Rütbeden Osmani Ni an verilmi tir14. Tüm bu noktalar göz önüne al n nca, 
Yamada n n çevresindeki pa a, yüksek gelirli Türkler ve yabanc uyruklu tüccarlar 
gibi toplumun üst gelir s n f n n kap lar n Tokutomi ye açt tahmin edilebilir. 
Di er yandan Yamada n n rehberli i ile s n rl kalmayan Tokutomi, bildi i yabanc 
dilleri kullanarak da yerel halkla ileti im kurmakta, ngiliz ve Frans z dillerinde 
ç kan yerel gazeteleri okuyabilmektedir: 

Burada, çe itli dillerde anla abiliyorum. Herkes Frans zca biliyor. 
ngilizce de neredeyse her yerde konu uluyor. ngilizce ve Frans zca 

yay mlanan iki de gazete var.15 

Buraya kadar yap lan al nt larda, Tokutomi nin stanbul da edindi i genel 
bilginin yerli ve yabanc kaynaklara dayand görülür.  

4. stanbul zlenimleri 

22 Ekim 1896 tarihinde stanbul a varan Tokutomi Soh 30 Ekim e de in 
bu ehirde kalm , bu ziyareti s ras nda gerek stanbul gerekse stanbul halk n 
gözlemleme f rsat bulmu tur. Tokutomi yi en ba ta etkileyen eylerden birisi s-
tanbul bo az n n güzelli idir: 

Asya ve Avrupa k talar n birbirine ba layan, da larla ve denizle 
kapl bu muhte em manzaray tarife kelimeler yetersiz kal r.16  

stanbul bo az ndan sonra Tokutomi nin en çok bahsetti i eylerden biri, 
Japon mutfa ndan farkl ve daha çe itli yiyecekleri içeren Türk mutfa d r: 

Türkler kuzu eti yemeyi çok seviyorlar. Burada hiç s r eti yok, 
sadece kuzu eti.17   

Türk yemek kültürü hakk ndaki gözlemlerini u sat rlarda da görmek 
mümkün: 

Türkler ya la k zart lm pirinci çok yerler18... Uji çay n içmekte 
kullan lan kaselere benzeyen kaplarda ac kahve içmeyi seviyorlar.19 

                                                

 

14 Bu madalyalar stanbul Deniz Müzesi nde sergilenmektedir. Esenbel S., U. Rasim and Misawa N. 
(text writers) 2003. s.45. 
15

[ ] Sugii, 
1977, s. 330.  
16 a.g

.e. s. 325-326. 
17 a.g.e. s. 329. 
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stanbul daki yiyecek çe itlili i ve yabanc ll ilgisini çeker: 

stanbul daki meyve çe itlili i çok ilginç 20Bunlar n d nda Ja-
ponya da bulunmayan elma çe itleri, armut gibi meyveler de var. 

Bunlar n d nda de i ik gelen bir di er ey ise Ekim ay ndaki ik-
limdir: 

stanbul da hava s cakl na a rd m. Mont bir yana, kazakla bile 
terleniyor.21 

stanbul u tek ba na da gezen Tokutomi, bir akasya a ac gölgesinde kah-
ve içen bir grupla sohbet eden Tokutomi yi gören ki iler de bu gruba kat l r: 

stanbul da bir Japon a rastlamak ender bir ey olsa gerek

 

Biri-
si bana Türkiye nin o ünlü tütününden ikram ederken bir di eri ise kon-
yak sundu. Keyifli bir ortamd .22 

Tokutomi nin buraya kadar belirtilen Türkiye izlenimleri; stanbul un fizi-
ki güzelli i, yabanc l ve çe itli yiyecek ve içecekleri, fincan ve kaplar içeren ye-
mek kültürü, iklim, tütün gibi göze ve duyulara hitap eden objelerle s n rl d r. Bun-
lar, farkl bir kültürel ortamdan gelen s radan bir yabanc n n fark edebilece i türde, 
genel ve s radan ö elerdir.   

6. Türkler 

Tokutomi nin Türkiye ye geldi i 1896 y l na de in Japonya da olu mu 
Türkiye bilgisinden faydalan p, Türkler hakk nda bir genel görü e sahip olarak s-
tanbul a geldi i tahmin edilebilir. Onun bu görü ü k sa ziyareti s ras nda daha be-
lirginle ir: 

Türkler genelde Japonlar a kar arkada canl s d r, samurai kül-
türünden geldiklerinden çok sayg duyarlar. Türkler, Koreliler den daha 
yürekli, Çinliler den daha milliyetçi, Yahudiler den daha dürüsttürler. 

                                                                                                                           

 

18 a.g.e. s 329 
19 a.g.e. 
s. 329 
20

a.g.e. s. 330.  
21 . a.g.e. s. 326. 
22

a.g.e. s. 332. 
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Öte yandan, ülkenin siyasi durumunun iyi gitmemesi büyük talihsizlik-
tir.23 

Tokutomi, yukar daki al nt daki de erlendirmesinde Japonya y yüksek 
bir da n zirvesine yerle tirip, etraf na dizdi i küçük tepelere di er ülkeleri ko-
numland rm t r. Her ne kadar Türkiye yi, modernle mede Asya ülkelerinin üzeri-
ne koymas ve siyasi olaylar n iyi gitmedi i vurgusu, onun Türkiye ye bir yak nl k 
duydu unu dü ündürse de, bu yak nl kta e itlik de il, üstten bak farkedilir. Bu-
nun temel dayana ise, bu dönemdeki Japonya n n modernle medeki ba ar s ol-
mal d r. 1850 lerde bat l ülkelerin zorla dayatt kapitülasyonlar kabul etmek 
zorunda kalan Bat l ülkelere göre geri kalm Japonya da 1882 de üç tersane, elli 
bir ticaret gemisi, elli iki fabrika, on maden oca , yetmi be mil uzunlu unda de-
miryolu a ve bir telgraf sistemi vard . 1890 y l na kadar tüm bu mal varl defa-
larca katlan p artt .24 Tokutomi nin 1896 y l ndaki stanbul ziyareti s ras nda Ja-
ponya modern bir bat l devlet olma iddias ndayd .  

Tokutomi nin ülke politikas ve Türk askeri üzerine yorumlar öyle de-
vam eder: 

Dün Sultan n cami ziyaretini izledik. Sultan çok zeki görünüyor. 
Ne var ki, yard mc s

 

olacak nitelikte bir ba vezir yok. Dahas , art k ül-
keyi kurtaracak bir yöntem de yok. Askerlerin ve atlar n görüntüleri ise 
çok etkileyiciydi. Böylesine cesur askerlerden olu an muhte em bir or-
dunun yok olu unu izlemek son derece üzücü.25   

Tokutomi nin Osmanl

 

mparatorlu u nun y k laca öngörüsündeki 
duygusal yakla m

 

ve Sultan ile Türk askeri konusundaki hayranl n n temeli ise 
u sat rlar okundu unda daha netlik kazanacakt r:  

Japonlar ba ta kendilerininki olmak üzere, tarih ve kültüre, yeni-
li in her türlüsüne inan lmaz bir ilgi duyuyorlard . Teknoloji ve sonucu 
askeri ya da iktisadi güç kavram da çok ilgilendikleri eylerdi. Asl nda 
kendi tarihleri de bir bak ma; önce Çin-Kore, ard ndan Avrupa ve Ame-
rika dan ça da kültür, bilgi, teknik ve yöntemlerin ba ar l bir biçimde 
aktar larak özümsenmesiyle gerçekle tirilen, h zl ça da la man n tari-

                                                

 

23

a.g.e. s. 334. 
24 Edwin, 1995, s. 19. 
25

  

Sugii, 1977, s.325, 326.  
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hiydi. Onun içindir ki tüm dünyaya oldu u gibi, bizi de üç aç dan de-

erlendiriyorlard : Tarih-kültür, teknoloji-güç ve ça da l k-yenilik....26  

Japonya n n Meiji Dönemindeki (1868-1912) temel politikas Refah Ül-

ke-Güçlü Ordu ( ) olmu , bunun yöntemi ise Japon Ruhu-Bat Tekni i 

( ) ile ifade edilmi tir. Böylece, Japonlar öz kültürlerini koruyarak, bat l 

devletlerin geli mi tekni ini alacak ve güçlü ordusu ile öncelikle bat ya verdikleri 
kapitülasyonlardan kurtulacak, sonras nda da ekonomisini geli tirerek refaha ere-
cektir. Bir ada ülkesi olan Japonya n n gerek ham madde gerekse toprak ihtiyac n 
gidermek için Meiji döneminde ba layan ana k taya taarruzlar

 

ileriki y llarda daha 
da artacakt r.   

5. Sonuç 

Tokutomi nin mektuplar ndaki stanbul un tüm Türkiye, stanbul halk n n 
da tüm Türk halk olarak alg lanma yan lg s göz ard edilirse 19. yüzy l Türkiye 
görü leri a a daki gibi özetlenebilir: 

19. yüzy lda Japonya da art k olgunla maya ba lam bir Türkiye bilgisin-
den söz edilebilir. Ne var ki bu iki kutupludur. Birincisi, 16. yüzy l n sonlar ndan 
itibaren Bat l lar arac l yla Japonya ya ula m ve kökle mi olan d r. Yüzy llar 
boyunca sava t Türkiye hakk ndaki bu görü lerin nesnelli i son derece üpheli-
dir. kinci ise, Türkiye topraklar na ayak bas p, gözlemlerini bilinçli ya da bilinç-
sizce Japonya ya aktaran Japonlar n olu turdu u Türkiye bilgisidir. Tokutomi nin 
stanbul ziyareti s ras nda yazd mektuplardaki 19. yüzy l Türkiye imgeleri de bu 

bilginin içinde yer al r. 

Tokutomi nin ziyaret süresinin sekiz günle s n rl kalm olmas n n, onun 
Türkiye yi ve yerel halk tan mas aç s ndan olumsuz bir etken oldu u yads namaz. 
Ancak, gerek tercüman arac l yla, gerekse stanbul sokaklar nda rastla t in-
sanlarla ngilizce ve muhtemelen Frans zca da konu arak ileti im kurmas yla bu 
dezavantaj k smen giderdi i dü ünülmektedir. Yine de, stanbul da yerli ve ya-
banc ki ilerle ileti im kursa da, onlardan Türkiye konusunda genel bilgi d nda 
daha önemli konularda bilgi edinmeyi tercih etmemi tir. Mektuplar nda göze hitap 
eden yabanc l ö elerin a rl kl yer almas ndan Tokutomi nin Türkiye ziyaretinin 
turistik gezi amac n n ötesine geçemedi i anla lmaktad r. Bu noktalar göz önüne 
al nd nda, dönemin önemli tarihçi ve gazetecisi olarak Türkiye deki siyasi olay-
lar bat gözlü ü alt nda de erlendirmesi, stanbul da somut olarak elde etti i dü-
ünülen çe itli kaynaklar kullanmamas , Japonlar n Türkler i tan mas aç s ndan 

talihsiz bir yakla md r.  

                                                

 

26 A. Mete TUNCOKU (Prof. Dr.) Truva At , Mehter, Keriman Halis ve Japonlar Yeniden mece 
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Bununla birlikte, Tokutomi nin Türkler e yakla m nda üstten bak söz 

konusudur. Türkler i iyi niyetli ifadelerle anlatmaya çal sa da bunun temeli somut 
bilgiye de il, üç k tada birçok devlete hükmetmi Osmanl mparatorlu u ve Sul-
tan n kudretine duydu u hayranl ktan kaynaklanmaktad r. Asl nda Tokutomi nin 
Türk askerinin gücü ve Sultan n kudretine genel bir hayranl k d nda Türkiye 
hakk nda somut bilgiler sunmamas

 

19. yüzy lda Japonya da ba da k Türkiye bil-
gisinin olmad n n kan t d r.    
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