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Gerçek Adı Nedir?
Evliya Çelebi ile ilgili bilgiler çoğunlukla kendi eseri
olan Seyahatname’den elde edilmiştir ve bu eserde
de adı Evliya Çelebi* olarak geçtiği için, bunun dışında
bir adı olup olmadığı bilinmemektedir.
Bir görüşe göre babası, devrin büyük imamlarından
Evliya Mehmed Efendiye çok saygı duyduğu için
oğlunun ismini Evliya koymuştur; diğer bir görüşe
göre ise Evliya kendisi hocasına saygısından bu ismi
almıştır.

Nerede ve Ne Zaman Doğdu?
Seyahatname’de geçen ve kendi ağzından
ifadelere dayanan bilgilere göre Evliya Çelebi, 25 Mart
1611 tarihinde, İstanbul, Unkapanı’nda doğmuştur.

Unkapanı 17.yy.

*

Evliya, ermiş; çelebi ise görgülü, terbiyeli, olgun (kimse) anlamındadır (TDK).
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Çelebi, eserinde kendisinin de bir kahramanı olduğu olaylardan
anlaşıldığı kadarıyla uysal yaradılışı, zekâsı, gelişmiş mizah gücü ve
kültürü sayesinde girdiği ortamların neşesi olan ve aranan sevimli bir
kişidir. Ancak bütün bu özellikleri onu, gördüğü olumsuzlukları eleştirel
bir dille aktarmasından geri koymamıştır.
Zengin bir hayal gücüne sahip olduğu, Seyahatnamenin üslubundan
anlaşılan Evliya Çelebi, serüvenci ruhunu da seyahatlerle beslemiştir.
Geleneklerine bağlı ve diğer Osmanlı çağdaşları gibi, kendi
kültürünün üstünlüğünden emin olan inançlı bir Müslüman olması,
onu yabancı dünyaları ve becerileri tanımaktan alıkoymamıştır. Saf bir
dindarlığın yanı sıra tipik bir 17. yüzyıl Osmanlısı olarak hatırı sayılır
bir hoşgörüye sahiptir. Eserinde, kiliseleri ziyaret ettiğini anlatmakta
ve Hıristiyan dua metinlerini aktarmakta, ayrıca konukları için evinde
yasaklanmış içki ve uyarıcı hazır bulundurmakta - bu gibi maddeleri
kullanmadığı anlaşılan bir kişi olarak - sakınca görmeyen Evliya’nın dar
görüşlü olamayacağı ortadadır (Karamuk, 1997).
Ancak kimi kaynaklarda onun, Kütahya’nın günümüzde Saray
Mahallesi diye bilinen Zeryen Mahallesi’nde doğduğundan da bahsedilir.

Nasıl Biriydi?
Senelerce at üzerinde seyâhat etmiş olması, cirit oynadığını ve
iyi silâh kullandığını belirtmesi, Evliya Çelebi’nin çevik ve sağlıklı bir
yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Birçok savaşa katılmış, ata iyi binen, sırası geldiği zaman yaman
dövüşen bir savaşçı olarak birçok kez ölüm tehlikesiyle yüz yüze
gelmiş, fakat ince zekâsı, hazırcevaplılığı ve güler yüzü ile bu ölüm
tehlikelerinden yakasını kurtarmayı başarmış biridir.
Evliya Çelebi, saray hayatını tanımış ve iyi imkânlarla bu hayatın bir
parçası olabilecekken hiçbir makam hırsına kapılmamıştır. O, ömrünü
gezmeye, yeni yerler ve insanlar tanımaya vakfetmiştir.
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Nasıl Bir Dönemde Yaşadı?
Bu benzersiz Osmanlı gezmen ve anlatı ustasının yaşadığı yıllar
(1611-1683/84) IV. Murad’ın ve Köprülü sadrazamları Mehmed ile Fazıl
Ahmed’in yönetimleri altında iç politikada iki defa toparlanabilmiş olan
Osmanlı İmparatorluğu’nun duraksama döneminin sonlarına rastlar.

Evliya Çelebi’nin doğumundan ölümüne kadar 6 Osmanlı padişahı
görev yapmıştır:
Ahmed I. (1603-1617)
Mustafa I. (1617-1623)
Osman II.(1618-1622)
Murat IV. (1623-1640)
Ibrahim I. (1640-1648)
Mehmed IV. (1648-1687)
Evliya’nın ilk gençlik yılları İstanbul’da IV. Murat döneminde geçmiştir.

IV. Murat
Babası: Sultan 1. Ahmed
Annesi: Kösem Sultan (Mahpeyker)
Doğum Tarihi: 27 Temmuz 1612
Tahta Çıkışı: 10 Eylül 1623
Ölümü: 19 Şubat 1640 gecesi
IV. Murat 12 yaşında hükümdar olmuş ve hükümdarlığının ilk yılları
karışıklık içinde geçmiştir. 22 yaşlarına geldiğinde devlet yönetimini
eline alarak ıslahatlara başlamıştır. İcraatlarının bazıları şunlardır:
İstanbul’daki yeniçeri zorbalarını ortadan kaldırmak, içki ve sigarayı
yasaklamak, kahvehaneleri kapatmak ve bu yolla asayiş ve güvenliği
sağlamaya çalışmak.
17. yüzyıl imparatorluk için yönetim uygulamalarının yozlaşmasıyla
el ele giden, ekonomik ve toplumsal sıkıntıların yaygın olduğu bir
çağdır. Anadolu Celâlî ayaklanmalarıyla sarsılırken, İstanbul zaman
zaman Yeniçerilerin ve değişik saray hiziplerinin çatışma alanına
dönüşüyordu. İran ile açık çatışmanın Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla (1639)
geçici olarak son bulmasından rahatlayan Osmanlı İmparatorluğu
Venedik’e, Lehistan’a ve Alman İmparatoru’na karşı daha geniş çapta
savaş girişimlerine yönelmiştir ki bu siyaset İkinci Viyana kuşatmasıyla
doruğuna ulaşmıştır (Karamuk, 1997).
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IV. Murad döneminde 1633’te İstanbul’da büyük bir
yangın çıkmış ve İstanbul’un % 20’si yanmıştı. Bu
sebeple IV. Murat yangınlara sebep olduğu gerekçesi
ile tütün ve içki içilmesini yasakladı. Tebdil-i kıyafet
ederek ( kıyafet değiştirerek) İstanbul’u gezer ve
yasağa uymayanları cezalandırırdı.
Anadolu’da çıkan Celali isyanlarını bastırdıktan sonra İran seferlerine
çıkarak Bağdat’ı almış ve böylece devletin iç ve dış durumunu
düzeltmiştir. Yeniçeri Ocağını düzene sokmuş ve maliyeyi de nispeten
düzeltmiştir. IV. Murat devletin duraklamasının nedenlerini araştırıp
sorunlara kesin çözümler bulmak amacıyla devlet adamlarına raporlar
hazırlatmış ve Koçi Bey’in raporları doğrultusunda ıslahatlar yapmış,
ancak genç yaşta ölümü ıslahatların yarım kalmasına yol açmıştır.
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Hangi Unvan ve Sıfatları Kullandı?
Çelebi, Evliya’nın en bilinen unvanıdır. Bazıları Efendi’yi de
kullanır. Kendisi ise mücerred (bekâr, aile bağları olmayan), derviş
veya fakir, bir de bî-riyâ (riyakâr olmayan) sıfatlarını kullanır.
Bazen de hezar-aşina (bin tanıdığı olan) ile alüfte ve aşüfte (uysal,
hoşgörülü ve arsız) der (Dankoff, 2010, s. 139).
Evliya, eserinde kendisinden (Seyyah-ı âlem ve nedim-i beni
âdem Evliya-yı bî-riyâ) yani (Dünya gezgini, insanoğlunun dostu,
riyasız Evliya) diye bahseder.

MELEK AHMET PAŞA CAMİİ
Urfa Kapı yakınında yer alan cami, 1587-1591 yılları arasında
Melek Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Renkli kesme taştan
(siyah- beyaz) inşaa edilen yapının iç mekanı 16.yüzyıl Osmanlı
çinileri ile bezelidir.

Evliya Çelebi Kimlerdendir?
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinin altıncı cildinde, aile kökünün
Ahmet Yesevî’ye kadar ulaştığını yazmaktadır.

Süleymân Hân aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufrân rûhiyçün ve bu gazâlarda bulunan pederimiz
Ser-zergerân‑ı Dergâh‑ı âlî, ya‘nî Dervîş Mehemmed Zıllî ibn Kara Ahmed ibn Kara
Mustafâ ibn Yavuz Er ibn Ece Ya‘kûb ibn Germiyânzâde Ya‘kûb ilâ Türk‑i Türkân Hoca
Ahmed‑i Yesevî ibn Muhammed Hanefî ve ilâ İmâm Zeyne’l-âbidîn ve ibn İmâm Hüseyin
ve ibn İmâm Ali ve Fâtımatü’z-Zehrâ ve bizzât cedd‑i ızâmımız Hazret‑i Risâlet-penâh
rûhiyçün Allâh rızâsıyçün el-Fâtiha ma‘a’s-salavât.

Atası Ece Yakup, Osmanlıların atası Ertuğrul ile birlikte
Maveraünnehrdeki Mahan’dan gelmiş, ya da Kütahya’da
doğmuştur ve Sultan Orhan’ın sütkardeşidir (Dankoff, 2010, s. 44).
Evliya Çelebi’nin ailesi, İstanbul’un fethinden sonra
Kütahya’dan buraya gelip Unkapanı yöresine yerleşmiştir.
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DULLARLA YETİMLERDEN BEDDUA ALAN
SADRAZAMIN GEMİSİ BATTI
Sadrazam Melek Ahmed Paşa, devlet hazinesinin ödeme güçlüğü
içerine girmesi üzerine 1651’de dulların, yetimlerin ve din álimlerinin
maaşını keserek parayı orduya aktardı, kendisine ‘Beddua
alıyorsun, bu işin sonu iyi olmaz’ diyenlere de kulak vermedi.
Ama uğursuzluk söylentileri çok kısa bir müddet sonra doğru
çıktı ve Paşa’nın emriyle inşa edilen o günlerin en büyük
kalyonunun denize indirilmesi töreninde tam bir facia yaşandı.
Kalyon devrildi, 50 denizci hayatını kaybetti ve bütün
bunların
üzerine
Melek
Ahmed
Paşa
da
azledildi.
SULTAN
Dördüncü
Mehmed
döneminde
ekonomik
sıkıntı
yüzünden
1651’de
dul,
yetim,
ulema,
derviş
ve
şeyhlerin
devletten
aldıkları
maaş
ödenmedi.

Babası Derviş Mehmed Zıllî, I. Süleyman’dan I. Ahmed’e
kadarki padişahların kuyumcubaşılığında bulunmuş ve seferlere
katılmıştır.

Bir süre sonra dönemin sadrazamı Melek Ahmed Paşa’nın
yaptırdığı
kalyonun
denize
indirilirken
batması,
halk
arasında rızkı kesilen mazlumların ahı çıktı diye yorumlandı

Annesi hakkında pek bilgi olmamakla birlikte, sarayla
bağlantısının anne tarafına dayandığı bilinmektedir. Evliya
Çelebi’ye devlet kapısında memuriyet verilmesine aracılık eden
Silâhtar Melek Ahmet Paşa, kimilerine göre dayısı, kimilerine göre
ise Evliya’nın teyzesinin kocasıydı.

Türk nesrinin büyük ismi Evliya Çelebi’nin dayısı olan Melek Ahmed
Paşa, 5 Ağustos 1650’de sadrazamlığa getirildiği zaman, ekonomik
sıkıntı had safhadaydı ve askerin maaşı bile ödenemiyordu.
29 Ekim 2009 / Hürriyet
Murat Bardakçı’nın Ramazan Çadırı
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Çelebi, Seyahatname’de Mahmud adında bir erkek kardeşinden
ve isim vermeksizin birkaç kız kardeşi olduğundan bahsetmektedir.
Evlenmediği ve çocuğu olmadığı tahmin edilmektedir.

Eğitim Hayatı Hakkında Bilinenler Nelerdir?
Seyahatnamedeki dağınık bilgilere göre Evliya, eğitiminin ilk
aşamasında daha çok babasının Unkapanı pazar yerindeki dükkânına
gelen bilgili ve çok yönlü tanıdıklardan yararlanmış, daha sonra
Unkapanı’nda Fil Yokuşu’ndaki Hamid Efendi Medresesinde, yedi yıl
eğitim görmüştür. Bu arada Sâdizâde Dârülkurrâ’sına giderek Kur’ân-ı
Kerîmi ezberlemiş ve babasından da zamânın güzel sanatlarından
olan hat, nakış, tezhib öğrenmiştir.
Ancak 1635 yılında, akrabası Silahdâr Melek Ahmed Paşa
vasıtasıyla Ayasofya Câmii’nde IV. Murad Han ile tanıştırılan Evliya
Çelebi, yüksek seviyede devlet ve bilim adamları ile üst rütbeli askerlerin
yetiştiği Enderûn Mektebine* kabul edilmiştir.

*

Enderûn Mektebi: II. Murad zamanında kurulup, zamanla çeşitli değişikliklere uğramakla beraber Osmanlı
Devleti'nin son zamanlarına kadar (1908) varlığını sürdüren bir saray okuludur. Hristiyan ailelerden devşirilen
çocukların zekî ve gösterişlileri saraya alınarak özel bir şekilde yetiştirilirlerdi. Fatih Sultan Mehmed döneminde
geliştirilmiştir.
Enderûn mektebine alınan çocuklara, Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, kelâm gibi dini dersler, edebiyat, inşa (şiir),
dil bilgisi, Arapça, Farsça gibi dil ve edebiyat dersleri ve matematik, coğrafya, mantık gibi müsbet ilimler dersleri
okutulurdu. Bir taraftan da Osmanlı saray geleneği ve görgüsüyle, protokol kaideleri ve bürokratik işler öğretilirdi.
Bunların yanında çeşitli sanat kollarında beceriler kazandırıldığı gibi sportif faaliyetlere de yer verilirdi.
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Hangi Dilleri Biliyordu?
Eserinden anlaşıldığı kadarı ile
Türkçeyi düzgün, etkili ve sanatsal
kullanabilme becerisine sahip olan
Evliya, Enderun’da Arapça, Farsça
ve Rumca; babasının arkadaşı
Simyon Usta’dan ise Latince ve
Yunanca öğrenmiştir.
Hayatını Nasıl Kazandı?
Ailesinin maddi durumu iyi
olduğu için pek geçim sıkıntısı
çekmemiş olan Evliya, Enderun
eğitiminden sonra saraya musâhib
(sohbetçi, sohbet arkadaşı) olarak
kabul edilmiş ve daha sonra da aylık
40 akçe* ile sipahiler** zümresine
katılmıştır. Seyahatlerinin büyük bir
kısmını da resmi görevli sıfatıyla
gerçekleştirmiş veya çeşitli görevler
için gittiği ülkeleri seyahatinin bir
parçası olarak değerlendirmiştir.
Değişik
alanlarda
görev
yapmıştır. Sesinin güzel olduğu
bilinen Çelebi, şarkı-gazel okur,
ezana kalkar, imam bulunmadığı
durumlarda namaz kıldırırmış.
Güler yüzlü, hoşsohbet, kimsenin
kalbini kırmayan, herkesle hoş
geçinen bir kişi olduğu için de kısa
bir zamanda sarayda ün yapmıştır.
Böylece, 1630 yılında başlayan
sarayla bağlantısı inişli çıkışlı
olsa da son zamanlarına kadar
sürmüştür.
Katıldığı pek çok savaştan
aldığı ganîmetler, verilen hediyeler

ve gezdiği yerlerde yaptığı ticâretten
elde ettiği para ile de rahat bir hayat
sürmüştür.
Seyahat Fikri Nasıl Oluştu ve
Gerçekleşti?
Evliya Çelebi’nin seyahate
olan merakının babasının anlattığı
son derece ilginç ve macera
dolu öykülere dayandığı, yakın
çevrelerinde bulunan çok renkli ve
bilgili tanıdıkların da bunda katkısı
olduğu kabul edilmektedir.
Evliya Çelebi, Seyahatname’de
seyahatlere başlama öyküsünü
bir rüyaya dayandırır. Simgesel
motifler barındıran ve babasına
seyahat fikrini kabul ettirmeye
yönelik kurgulanmış olan rüya,
eserin başlarında kendi ağzından
anlatılmaktadır.
Evliya Çelebi, 19 Ağustos
1630 gecesi, rüyâsında, Yemiş
İskelesindeki Ahi Çelebi Câmii’nde*
kalabalık bir cemâat arasında
Peygamber efendimizi (sallallahü
aleyhi ve sellem) görmüş, huzûruna
varınca; “Şefâat yâ Resûlallah!”
diyecekken, heyacanla; “Seyâhat
yâ Resûlallah!” demiştir. Peygamber
efendimiz de tebessüm ederek bu
gence hem şefâatini müjdelemiş,
hem de seyâhati ihsân etmiş,
orada bulunan Sa’d bin Ebî Vakkas
da gezdiği yerleri ve gördüklerini
yazmasını tavsiye etmiştir.

Küçük gümüş para.
Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker (TDK).
***
Rüyada kendisini gördüğü cami (Ahi Çelebi Camii) Yemiş İskelesi’ndedir. Bugünkü
Galata Köprüsü’nün Eminönü ayağında sol taraftadır. Bu cami 2005 yılında restore
edilmiştir.
*

**
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“İstanbul’da hanemde bir gece uykuya dalmıştım. Birden bire kendimi
Yemiş iskelesi yanında bulunan Ahi Çelebi Camiinde gördüm.
Camiinin içi nur yüzlü bir cemaatle dolup taşmıştı. Ben de bu camiinin
içine girerek minberin dibine diz çöküp oturdum. Bu nur yüzlü
pirleri hayranlıkla temaşaya daldım. Fakat bunlann kim olduklarını
anlayamamıştım. Nihayet yanımda bulunan bir zata sordum: ‘-Benim
sultanım, ism-i şerifinizi ihsan buyurur musunuz?’ dedim. O zat,
Kemankeşlerin Piri “Sa’d ibni Ebi Vakkas“ olduğunu söyledi. Derhal
elini öptüm. Yine:
“-Sizin yanınızdaki zatlar kimlerdir?’ diye sual ettiğimde: ‘Sahabe-i
Kiram ve Ensar Hazretleridir dedi. O tarafa baktım. Bu zatlar sıra ile
Hazret-i Ebu Bekir (ra), Hazret-i Ömer (ra), Hazret-i Osman (ra), Hazret-i
Ali (ra) idiler. Bunları doya doya seyredip taze can buldum. Mihrapta
ise Kâinatın Efendisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselâtü vesselam
oturmakta idi. Biraz sonra yanımda oturmakta bulunan Sa’d İbni
Ebi Vakkas Hazretleri elimden tutup beni Peygamber Efendimizin
huzuruna götürdü ve dedi ki:
” ‘Âşık’ı sâdıkın ve ümmet-i müştakın Evliya kulun şefatin rica eder.’
“Ben de derhal Hazret-i Peygamberin dest-i mübareklerini bûs ettim.
Fakat heybetlerinden çok korkarak titredim. Kendilerine:
” ‘Şefaat ya Resulallah!‘ diyeceğim yerde:
“Seyahat ve Resulullah! diyi verdim. Cenab-ı Peygamber derhal
tebessüm ettiler. Seyahatlerimin hayırlı olması için ‘Fatiha’ dediler.
Bundan sonra sıra ile Eshab-ı Kiram’in ellerini birer birer öptüm.
Cümlesi:
“Seyyâh-ı âlem ve ferîd-i beni âdem ol! “diye dua ettiler. Ben de Ahi
Çelebi Camiinden dışarı çıktım.
“Sabah olup uyanınca bir abdest alıp bu rüyamı tabir ettirmek üzere
Kasımpaşa’da İbrahim Efendi Hazretlerine gittim. Bu zat bana:
“Sen büyük bir seyyah olacaksın!’
“buyurdu. Ben de bundan sonra seyahata çıkıp gördüklerimi yazmaya
başladım.”
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Hulâsa‑i menâm Sa‘d‑ı Vakkâs ta‘lîmiyle edâ‑yı hidmeti tamâm edüp Hazret‑i Risâlet mihrâbda savt‑ı muhrik
ile uzzâl makâmında bir Yâsîn‑i şerîf ve üç sûre‑i İzâ câ’e ve sûre‑i mu‘avvezeteynleri bi’t-tamâm tilâvet edüp Bilâl
Fâtiha deyüp Hazret mihrâbda ayağ üzre dururken hemân Sa‘d‑ı Vakkâs hazretleri destimden yapışup huzûr‑ı
Hazret’e götürüp;
“Âşık‑ı sâdıkın ve ümmet‑i müştâkın Evliyâ kulun şefâ‘atin ricâ eder” deyüp Hazret’e götürüp “Mübârek dest‑i
şerîflerin bûs eyle” deyince bükâ-âlûd olup mübârek dest‑i şerîfine küstâhâne leb urup mehâbetinden,
“Şefâ‘at yâ Resûlallâh” diyecek mahalde hemân
“Seyâhat yâ Resûlallâh” demişim. Hemân Hazret tebessüm edüp
“Şefâ‘atî ve seyâhatî ve ziyâretî ve Allâhümme yessir bi’s-sıhhati ve’s-selâme” deyüp Fâtiha dediler. Cümle Sahâbe‑i
kirâm Fâtiha tilâvet edüp cümle huzzâr‑ı meclisin dest‑i şerîflerin bûs ederdim. Ve her birinin hayır du‘âsın alup
giderdim. Kiminin dest‑i şerîfi müşk gibi, kimi amber ve kimi sünbül ve kimi gül ve kimi reyhân ve kimi zaymurân
ve kimi benefsec, kimi karanfîl gibi kokardı. Ammâ bizzât râyiha‑i Hazret‑i Resûl za‘ferân‑ı verd‑i handân gibi
kokardı. Ve mübârek sağ elin bûs etdüğimde gûyâ pembe-misâl kemiksiz bir dest‑i şerîf idi. Ammâ sâ’ir enbiyânın
dest‑i şerîfleri ayva râyihası kokardı. Hazret‑i Ebûbekir es-Sıddîk’ın dest‑i şerîfleri kavun gibi şemm olunurdu.
Hazret‑i Ömer ke-râyihati’l-amber gibi idi. Hazret‑i Osmân benefşe gibi râyihası var idi. Hazret‑i Alî ke-râyiha‑i
yâsemen idi. İmâm Hasan karanfîl gibi İmâm Hüseyin verd‑i ebyaz gibi kokardı. Rıdvânullâhi Ta‘âlâ aleyhim ecma‘în.
Bu hâl üzre cemî‘i huzzâr‑ı meclisin dest‑i şerîflerin bûs edüp yine Hazret‑i Risâlet bir Fâtiha deyüp cümle
Ashâb‑ı güzîn savt‑ı a‘lâ ile seb‘ü’l-mesânîyi tilâvet edüp hemân Hazret‑i Risâlet-penâh mihrâbdan “Esselamü aleyküm
eyâ ihvânûn” deyüp câmi‘den taşra revâne olunca cümle Sahâbe‑i kirâm hakîre gûnâ-gûn hayır du‘â ve iltiyâm etdiler.
Ve câmi‘den çıkup gitdiler. Hemân Sa‘d‑ı Vakkâs hazretleri belinden sadağın çıkarup hakîrin beline kuşadup tekbîr
edüp;
“Yürü sehm [ü] kavs ile gazâ eyle ve Allâh’ın hıfz [u] emânında ol ve müjde olsun sana bu meclisde ne kadar
ervâh ile görüşüp dest‑i şerîflerin bûs etdinse cümlesini ziyâret etmek müyesser olup seyyâh‑ı âlem ve ferîd‑i âdem
olursun. Ammâ geşt [ü] güzâr etdüğin memâlik‑i mahrûseleri ve kılâ‘‑ı büldânları ve âsâr‑ı acîbe ve garîbeleri ve her
diyârın memdûhât, sanâyi‘ât, me’kûlât [ü] meşrûbâtını ve arz‑ı beledi ve tûl‑ı nehârların tahrîr edüp bir âsâr‑ı garîbe
eyle. Ve benim silâhımla amel edüp dünyâ ve âhiret oğlum ol. Tarîk‑i hakkı elden koma, gıll [u] gışdan berî ol, nân
u nemek hakkın gözle, yâr‑ı sâdık ol, yaramazlarla yâr olma, eyilerden eylik öğren” deyü va‘z [u] bendler edüp ve
alnım bûs edüp Ahî Çelebi câmi‘inden taşra çıkup gitdiler. Hakîr mebhût olup hâb‑ı râhatdan bîdâr olup;
“Âyâ bu benim vâkı‘am mıdır, yohsa vâkı‘‑ı hâlim midir, yohsa rü’yâ‑yı sâliham mıdır” deyü gûnâ-gûn
tefekkür ile inşirâh‑ı sadr [ve] zevk‑i derûna nâ’il oldum. Ba‘dehu ale’s-sabâh pâk âbdest alup salât‑ı fecri edâ edüp
İslâmbol’dan Kâsımpaşa’ya ubûr edüp mu‘abbir İbrâhîm Efendi’ye rü’yâmız ta‘bîr etdirüp;
“Cihân-ârâ ve âlem-geşt seyyâh‑ı âlem olup hüsn‑i hâtime ile işin itmâm bulup Hazret’in şefâ‘ati ile dâhil‑i
huld‑i berîn olursun” deyü tebşîr edüp el-Fâtiha dedi. Andan Kâsımpaşa Mevlevîhânesi şeyhi Abdullâh Dede’ye
varup dest‑i şerîflerin bûs edüp vâkı‘amı anlara dahi ta‘bîr etdirdim.
“On iki imâmın destin bûs etmişsin, dünyâda hümâm olursun. Aşere‑i Mübeşşere ellerin öpmüşsün, dâhil‑i
cinân olursun. Çâr-yâr‑ı güzînin yed‑i mübâreklerin bûs etmişsin, dünyâda cemî‘i pâdişâhların şeref‑i sohbetleri ile
müşerref olup nedîm‑i hâsları olursun. Ol kim Hazret‑i Risâlet’in cemâlin görüp dest‑i şerîflerin takbîl edüp hayr
du‘âsın almışsın, sa‘âdet‑i dâreyne vâsıl olursun. Ve Sa‘d‑ı Vakkâs’ın nasîhatı üzre ibtidâ bizim İslâmıbolcuğazımızı
[8a] tahrîr etmeğe bezl‑i himmet edüp var makdûrun sarf eyle, ‘El-mukadder kâ’in’ fehvâsınca sana dahi takdîr olan
nasîbin elbette gelir” deyü yedi cild tevârîh‑i kütüb‑i mu‘teber‑i nefîse ihsân edüp “Yürü işin râst gele, el-Fâtiha”
deyüp du‘â‑yı hayrları ile behre-mend olduk.
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O gün, üzüntü içindeki evimize varıp babam ile annemin mübârek
ellerinden öptüm. Huzurlarında el bağlayıp durduğumda, aziz babam
buyurdu ki: “Safa geldin, Bursa seyyahı! Safa geldin!” Hâlbuki ne tarafa
gittiğimden kimsenin haberi yoktu. Babama:
“Sultanım, Bursa’da olduğumu nereden bildiniz?”.
“Sen, Aşûre günü kaybolduğun mübârek gecede duâ ettim. O gece
rüyâmda seni gördüm. Bursa’da Emir Sultan Hazretlerini ziyaretle seyahat rica
edip ağlıyordun. O gece benden nice Evliyalar rica edip seyahata gitmen için
izin talep ettiler. Ben dahi o gece cümlenin rızasıyla sana izin verdim. Gel imdi
oğul! Bundan sonra sana seyahat göründü. ALLAH mübârek eyliya! Ama
sana bir nasihatim var.”
Ahi Çelebi Câmii Restorasyondan Önce

O anda elimden yapışıp huzurunda diz çöktürdü. Sağ eliyle sol kulağıma
sıkıca yapışıp;
“Oğul!.. İyi adını kötü yapma ve kötülerle arkadaş olma, zararını çekersin.
İleri yürü, geri kalma! Tarla basma! Dost malına göz dikme! Komadığın yere
el uzatma! İki kişi söyleşirken dinleme! Davetsiz bir yere varma! Sır sakla!
Bir mecliste dinlediğin sözleri sakla! Evden eve söz taşıma! Kimseyi kınama,
çekiştir-me! Güzel ahlâk sahibi ol! Herkesle iyi geçin! Kimseye dil uzatma!
Senden uluların önünden gitme! İhtiyarlara hürmet et! Daima temiz ol! Haram
şeylere karşı perhizkâr ol! Arkadaşlık ettiğin vezirlere, âlimlere, halka varıp, her
an, dünya için bir şey ricasında olma ki, senden nefret etmesinler, sana soğuk
davranmasınlar!
Eline giren malı israf etme! Kanaatle geçin! Sağlık ve hastalıkta lâzım olur!
Dünyalık akçayı yiyecek, içecek için muhafaza edip namerde muhtaç olma!

Restorasyondan Sonra

Evliya Çelebi, rüyasını Kasımpaşa Mevlevihanesi şeyhi Abdullah
Dede’ye anlatmıştır. Şeyh, bu rüyanın hayırlı olduğunu ve mutlaka
seyahate çıkması gerektiğini tavsiye etmiştir.

Cümle ziyaretgâhları ve her diyarın konak yerlerinden olan çöl ve ovaları,
yüksek dağları, ağaçları ve acayip kayaları, ibretle seyredilecek eserlerini,
kalelerini, ulularını yazarak “Seyahatname” namıyla bir kitap yaz! Öğütlerimi de
kulağına küpe yap!..”
Deyip, enseme pehlivanca bir sille vurdu, kulağımı burup; “Yürü, akıbetin
hayrola!” dedi.

Babası, Evliya Çelebi’nin İstanbul dışına çıkmasına uzun zaman
karşı koymuş ve izin vermemiştir. Acak 1640’ta, eski dostu Okçuzâde
Ahmed Çelebi ile gizlice Bursa’ya giden Evliya Çelebi’nin bu yolculuğu
bir ay sürmüş, dönüşünde artık oğlunu tutamayacağını anlayan babası,
seyahate çıkmasına izin vermiştir.
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Ne Zaman Öldü?
Hakîr dahi bin elli Saferü’l-muzafferinin yigirmi
beşinci günü Belde‑i Tayyibe ya‘nî İslâmbol’a dâhil
olduk. Ol gün hâne‑i gam-gînimize varup peder u
mâderlerin dest‑i şerîflerin bûs edüp huzûrlarında el
bağlayup karâr etdiğimizde peder‑i azîzimiz eyitdi,
“Safâ geldin Bursa seyyâhı, safâ geldin” deyü
buyurdular.
Hâlâ ki bir cânibe gideceğimden bir kimesnenin
haber [u] âgâhı yok idi. Hakîr pedere eyitdim,
“Sultânım, hakîrin Bursa’da idiğimiz neden
bildiniz” dedim. Buyurdular kim,
“Sen bin elli Muharrem’inin yevm‑i aşûrasında
gâ’ib olduğun leyle‑i mübârekede niçe ed‘iye‑i
mü’essire tilâvet edüp ve sûre‑i innâ a‘teynâ’yı bin kerre
kırâ‘at edüp ol gice vâkı‘amda seni görürüm. Bursa’da
Emîr Sultân hazretlerin ziyâret edüp rûhâniyyetinden
istimdâd taleb {idüp} seyâhat ricâ edüp bükâ ederdin
ve ol gice bana niçe kibâr‑ı evliyâullahlar ricâ edüp
senin seyâhata gitmen içün izin taleb etdiler. Ben
dahi ol gice cümlenin rızâsıyla sana destûr verüp
Fâtiha tilâvet etdiler. Gel imdi oğul, şimden gerü
sana seyâhat göründü. Allah mübârek eyleye. Ammâ
sana nasîhatim var” deyü elimden yapışup huzûrunda
ber-zânû oturup sağ eliyle sol kulağıma berk yapışup
nasîhate âğâze etdi.
Pendnâme‑i peder‑i büzürgvâr : “Oğul, âdem
yohsul olur, Besmelesiz ta‘âm yime. Ser verecek sözün
var ise sakın avretine deme. [241b] Cünüb olup yemek
yime. Esbâbın söküğün üstünde dikme,. İyi adın keme
takma ve keme yoldaş olma zararın çekersin. Yürü
ileri gözüm, kalma geri. Alay bozma, tarla basma,
yârân pâyine sarkma. Komadığın yire el uzatma. İki
kişi söyleşirken dinleme, nân u nemek hakkın gözet,
nâ-mahreme nazar edüp ihânet etme,. Da‘vetsiz bir
yire varma, varırsan emn [ü] emân yirde ehl‑i ırza var.
Mahrem‑i esrâr ol, her meclisde istimâ‘ etdiğin sözleri
hıfz eyle. Evden eve müsâferet edüp söz gezdirme,
zemm ü nemm ü gıybet u mesâvîden ârî ol. Halûk ol,
*

herkesle hüsn‑i ülfet edüp lecûc ve zebân-dırâz olma.
Senden ulular önünde gitme, ihtiyârlara ri‘âyet et.
Dâ’imâ tâhir olup her muharramât-ı menhiyyâtdan
perhizkâr ol. Evkât‑ı hamseye müdâvemet edüp
salah‑ı hâl ile mukayyed olup ilme meşgûl ol. Beyt‑i
nasîhat:

Evliya Çelebi’nin ne zaman öldüğü ve mezarının nerede olduğu
bilinmemektedir.
Bir kısım araştırmacı onun 71 yaşlarında, 1682 yıllarına doğru
İstanbul’da öldüğünü; bir kısım araştırmacı ise 1682’de Mısır’dan
dönerken yolda ya da İstanbul’da öldüğünü belirtmektedir*.
Evliya Çelebi Hangi Yönleriyle Eleştiriliyor?

Sormağa ey yâr, eyleme gel âr
Anla ne kim var ilm‑i tamâmı

Seyahatnamenin güvenilirliği ile ilgili ciddi tartışmalar vardır.
Bunun en önemli nedeni de Evliya Çelebi’nin abartmalara çok yer
vermesi, zaman mefhumunu kurgularıyla gerçeklikten çıkarması vb.
üslup seçmiş olmasıdır. Bu durum da eserin içeriğine yönelik güven
duygusunu zedelemektedir. Hatta Evliya Çelebi, abartılarıyla dillerde
dolaşmakta, alay edilmekte ve gizlice aşağılanmaktadır.

Fârsi’yi bilgil, ehlini bulgıl
Afsah‑ı nâs ol, Arb u Acamı
Vakt‑i namaz et, Hakka niyâz et
Hâlıkı yâd et, gözle imâmı
Bildiğin öğret, dersini fikr et
Eyleme hiç red, hâs u avâmı
İlme harîs ol, şuğle enîs ol
Ehl‑i celîs ol, görme melâlı

Hattâ efvâh‑ı nâsda darb‑ı meseldir kim bir dervişe “Kanden gelirsin?”,
derler? “Berf rahmetinden gelirim”, der. Ol ne diyârdır, derler; sovukdan
“Ere zulüm” olan Erzurûm’dur, der. “Anda
yaz olduğuna râst geldin mi”, derler? Derviş
eydür: “Vallahi on bir ay yigirmi tokuz gün
sâkin oldum, cümle halkı yaz gelir derler,
ammâ görmedim”, der. Hatta bir kerre bir
kedi bir damdan bir dama pertâb ederken
mu‘allakda donup kalır. Sekiz aydan Nevrûz‑ı
Harzemşâhî geldikde mezkûr kedinin donu çözülüp mırnav deyüp yere düşer. Meşhûr latîfe‑i darb‑ı
meseldir. Ammâ hakîkatü’l-hâl bir âdemin eli yaş
iken bir demir pâresine yapışsa derhâl müncemid
olup elinden demir ve demirden eli kopmak ihtimali
yokdur. Âhenden eli bin âh‑ı serd ile halâs ederse
eli ayasının sehl derisi âhiyle âhende kalır. Bu şiddet‑i şitâyı
diyâr‑ı Azak’da ve Deşt‑i Kıpçak’da erba‘în ve zemherîr geçirdik,
böyle keskin kış görmedik.
2. Kitap

Damla-be-damla, göl olur anla
Sözümü dinle, temm ü kelâmı
Ve oğul dünyâ cihetinde nasîhatim oldur ki,
dâ’imâ sebük-rûh olup ankâ-meşreb ol kim hem celîs,
hem enîs olduğun vüzerâ ve vükelâ ve a‘yân-ı kibârlara
varup her bâr cihet‑i dünyâ içün bir şey ricâsında
olma kim senden nefret edüp istiskâl etmeyeler. Rızâ
lokmasına kanâ‘at eyle, eline giren mâlı dahi isrâf
etme, kanâ‘atle geçin, “el-Kanâ‘atü kenzün lâ yüfnâ” *
demişler. Sağlık ve sayrılıkda {lâzım olur}, dünyâlık
akçeyi lokma ve hırka içün hıfz edüp nâmerde muhtac
olma. Beyt:
Düşmana kalırsa kalsın dosta muhtâc olma tek **

2.Kitap

Kanaat tükenmez bir hazinedir.
Beytin burada yazılmayan ilk dizesi şöyledir:
Pâran isrâf eylemekden kendini pek sakla pek

**

*
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Bazı araştırmacılara göre ise, Seyahatname’de anlatılan olayların tarihlerine dayalı
olarak, Evliyâ Çelebi 1683 yılında yaşıyor olmalıdır.
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İstediği zaman en az Batılı gezginler kadar gerçekçi olabilen,
bazen onlardan daha etkin akıl yürütebilen Çelebinin, abartmaya dayalı
üslubunu bilinçli olarak seçtiği de düşünülmektedir.
Halil İnalcık’ın “En büyük sosyal tarihçi” diye tarif ettiği Evliya
Çelebi’nin bu büyük eseri için Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir’inde
“Ben Evliya Çelebi’yi tenkit etmek için değil, ona inanmak için okurum
ve bu yüzden de daima kârlı çıkarım.” der.
Evliya’nın eserinde anlattığı olayların hepsine şahit olup olmadığı
da çok tartışılmaktadır. Bir kısım olayların daha çok hayal mahsulü
olduğu tahmin edilmekte ve gittiğini söylediği bazı yerlere aslında
gitmediği de tartışılmaktadır.

“Gel bak gör bu benî âdemünbir nân-pâre içün hâl-i diyergûnunu”, dedikde hakîr dahi ilerice
vardıkda ağzıma ve burnuma koyun makremesin koyup mecrûh herîfin kellesi içine nazar etdim.
Azamet-i Hudâ garîp insânın beynisi kafâ içinde gûyâ tavuk yumurtasından yavrusu henüz
çıkmış gibi bir kuş yavrusu gibi büzülmüş başı ve gözleri ve burnu ve kanatları ile büzülmüş durur, ammâ
üzerinde bir kalaın deriden zarfı, ya’nî bir beyâz zarı var. Cerrâhbaşı hakîrin ağzına makrameyi koyup kafâ
içine baktığımdan eytdi:
“Niçün ağzını ve burnunu makrame ile kapayup bakarsın”, dedikde hakîr eyitdim:
“Belki bakarken yâ aksıram yâ öksürüp nefes alup verirken herîfin kellesi içre rûzgâr girmesin
deyü ağzım ve burnum kapadım”, dedikde cerrâh eydir:
“Âferîm sad bârekallâh işte sen bu ilme mukayyed olsan üstâd-ı kâmil cerrâh olurdun ve imâ’n-ı
nazar ile takayyüd edüp bakdığından bildim ki bu dünyâda çok şey görmüşsün”, deyüphemân acele
ile
mecrûh herîfin beynisi yanından bir çifte ile kurşumu alup bir sarı sünger gibi şey ile kurşumun bu kadar
zamândan berü durduğu yerdeki uyuşuk kanları ve sarı sulu ahlâtları cümle sünger ile alup süngeri şarâp
ile yaykayup yine kafâ içini ve beyni etrâfların pâk ü pâkîze silüp hemân yine acele ile kafâyı yerine koyup
depesinden ve çenesi altından yassı kayışlarla muhkem sarup meydân-ı mahabbete bir kutu getirüp kodu.

Der-beyân-ı kemâl-i cerâhat-ı üstâdân
Bu mecrûh kefere ne ölür ne ilâç pezîr olur. Âhır-ı kâr kral eydir:
“Benim ecdâdlarımın dâr-ı şifâlarında bu kadar vazîfe-i mu’ayyene yer cerrâh-ı kâmiller ve fassâd-ı
âmiller var. Elbette benim bu akrabâma bir dâ-i devâ etsinler, yohsa cümlesini kat-ı erzâk ederim”, dedikte
İstifani deyrinin cerrâhbaşısı ilac edecek olduğun hakîr istimâ’ edüp cerrâhbaşıy varup hüsn-i ülfet etdikte
ol ân mecrûh kefereyi getirüp bir çârpâlı serîr-i harîr üzre darîr-misâl a’mâ gibi yatırdılar, ammâ başı Adana
kabağı gibi cümle şişmiş.
Hemân hekîmbaşı cümle kefereleri taşra kovup bir hüddâmı ve Hakîr ile bir ıssı câmlı odada kalup
hemân mecrûha bir Filcân za’ferân gibi bir su içirüp kefere kendüden geçüp mest-i medhûş olunca oda içre
bir mankal âteş Yakup bir köşede kodu ve hemân ol ân mecrûhun vücûdun hekîmin hüddâmı kucağına alup
cerrâh mecrûhun başına kelle-pûş Kenârı olan yerin etrâfına bir dizge bağı gibi bir tasma kayış bağlayup bir
keskin usturayı eline alup herîf-i mecrûhun önüne cerrâhbaşı oturup herîfin alnının derisin iki kulaklarına
varınca başının derisin çizüp sağ kulağı yanından deriyi sehel yüzüp kafâ kemiği bembeyâz nümâyân olup
zerre kadar bir katre kan akıtmadı.
Hemân cerrâh mecrûhun kulağından ileri şakak ta’bîr etdikleri yerden kafânın en yerinden kafâyı
sehel delüp bir demir mengane sokup menganenin burmasın burdukça herîfin kellesi tâ şu derisi çizilen
yerden kelle-pûş kadar kafâsı kalkmağa başlayup herîf-i mecrûh sehel hareket etdi.
Andan yine menganeyi burdukça herîfin kellesi kabağı bi-emrillâhi te’âlâ kellenin diş diş kined
yerlerinden açılup kelle içinde beyni enseden tarafa nümâyân olup kellenin içi kulaklar mâbeynine dek sulu
kan ve sümük gibi ba’zı ahlât ile memlû olup beyni yanında tüfeng kurşumu kâğızıyle durur. Meğer beş
dirhem çakmaklı tüfeng kurşumu imiş, beyninin zarı yanında durup kırmızı kan ile mülemma’ olup durur.
Hemân üstâd-ı kâmil cerrâh hakîre eydir:
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Viyana’da İzlediği Beyin Ameliyatı
Evliya Çelebi, Viyana’da şahit olduğu ve izlemesine izin verildiğini belirttiği
bir beyin ameliyatını aşağıdaki biçimde anlatmaktadır:
“Kefereyi (kâfiri) dört ayaklı ipekli bir sedir üzerine yatırdılar. Başı Adana kabağı,
burnu Mora patlıcanı gibi şişmişti. Hekimbaşı cümle kefereleri dışarı koğup
mecruha (yaralıya) hemen safran gibi bir su içirip onu kendinden geçirdi.
Hizmetkarı mecruhu kucağına alınca hekim adamın başının takke kenarı yerin
etrafına tasma-kayış bağladı. Bir keskin ustura alıp, herifin alnının derisini iki
kulaklarına kadar çizip sağ kulağı yanından deriyi biraz yüzünce kafa kemiği
bembeyaz göründü.
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Cerrah hemen şakaktaki ek yerinden kafayı delip bir demir mengene sokup
burmaya başladı. O burdukça herifin kellesinin kapağı takke gibi kalkmaya
başladı. Allah’ın emriyle kelle diş diş kenet yerlerinden açıldı. İçinde beyninin
enseden tarafı göründü. Kellenin içi kulaklara kadar sulu kan ve sümük gibi bazı
karışık şeylerle dolu olup beynin yanında kurşun dururdu. Meğer bu beş dirhem
çakmaklı tüfek kurşunu imiş. Beynin zarı yanında kırmızı kana bulanmış durur.
Hemen üstad cerrah hakire (bana), “Gör bak âdemoğlunun bir ekmek parçası için
girdiği hali” dediğinde hakir dahi ileri varıp ağzıma ve burnuma mendili koyup
mecruhun kellesinin içine nazar ettim. Garip insanın beyni kafa içinde güya tavuk
yumurtasından yavrusu henüz çıkmış kuş gibi büzülmüş durur… Ama üzerinde
bir kalın deriden zarfı yani zarı var. Cerrahbaşı ağzıma mendil koyup kafa içine
baktığımdan dolayı bana, “Niçin ağzını ve burnunu kapayıp bakarsın” dedikte,
hakir, “Belki bakarken aksırırım, öksürürüm. Herifin kellesinin içine rüzgâr girmesin
diye kapadım” dedim. Cerrah, “Aferin. Sen bu ilimle meşgul olsan kâmil üstad
cerrah olurdun” deyip aceleyle mecruh herifin beyni yanındaki kurşunu alıp sarı
sünger gibi bir şeyle kurşunun durduğu yerdeki kanları, cerahatleri sildi, şarapla
temizledi. Aceleyle kafayı yerine koydu, sonra tepesinden ve çenesi altından
kayışlarla bağladı. O dakika hizmetkârı meydana bir kutu getirdi. Kutunun içinde
iri karıncalar vardı… Bunlardan birini demir çifteyle (cımbız) alıp herifin kafa
derisinin kesilen yerine yaklaştırınca aç karınca bir yerden iki deriyi birden ısırdı.
O an cerrah karıncayı belinden makasla kesti ve karıncanın başı iki deri kenarını
ısırakaldı… Öyle öyle ekleyip bir kulaktan bir kulağa seksen karıncayı ısırtıp kesti.
Sonra yarayı merhemledi. Bu hakir, yedi gün gelip gidip adamı seyreyledim.
Sekizinci günde herif iyileşip biraz hareket etmeye başladı. On beşinci gün kralın
huzuruna götürdüler.”

Seyahatname Ne Zaman Yazıldı?
Seyahatname 17. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu’nun en geniş
sınırlara ulaştığı 1683 Viyana bozgunu öncesi yıllarında yazılmıştır.
Seyahatname İlk Ne Zaman Basıldı?
Seyahatname yazılışından iki yüzyıl sonra, ancak 1896 yılında
yani 19. yüzyılda Arap harfleriyle basılabilmiştir.
Orhan Şaik Gökyay, Seyahatnamenin birinci cildini 1996’da Latin
alfabesine çevirmiş ve bu tarihten sonra eser daha çok kişi tarafından
incelenmeye başlanmıştır.
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Seyahatname Yazmasının Amacı Nedir?
Osmanlı İmparatorluğu’nun ve çevresinin eksiksiz bir tasvirini ….. ve
seyahatlerin eksiksiz bir kaydını sunmaktır (Dankoff, 2010, s. 40).
Seyahatnamede Ne Tür Bilgiler Yer Alıyor?
17. yüzyıl Osmanlı coğrafyası,
Bu dönem konuşulan Türkçe ve ağız özellikleri,
azık
tahıl
dehle
ekmek
buğday
gözet
yevmi gitmiç
kızan
kız
uşak
Safâ yalavaç
Âdem peygamber
Ese yalavaç
İsâ peygamber
aydıncı
banalabân
şeyh
mü’ezzin
savu yeri
sîn yeri
mezârlık
mezârlık
tola
çomar
zağar
koyun
köpeği

zıbar
ğanlı
ün
râhatlık
yat
araba
âvâz
avret
cılız
cıbâr
merd
küçük
aru
âdem
Çalab hakkı
Yalavaç hakkı
Allah hakkı
Peygamber hakkı
çebü fakı
heleci
çelebi hoca
söz [278b]
sala
mezgit
ayne damı
namaz
mescid
cum‘a câmi‘i
tâhirlik
savu
köplez
hammâm
ağlamak
yavru köpek
mastı
yetegen
çınak
fino köpek
tazı
arslan

2. Kitap

akı
vuba
ıhpa
bişba
huba
kıba
bizba
1
2
3
4
5
6
7
aba
jiba
zuba
akı zuba
vuba zuba
8
9
10
11
12
vây
oçi
otôy {imâle}
okıl
omçin
erpiş
sîcâb gi
{imâle}
git
otur
kalk
gitme
oğlan
derim
gel
abhuş
siñiçam
özü miçozivi erpiş
sire izdirvi
avret
gitmem
niçün gitmezsin oğlan
ben bilirim
ôra {imâle}yudirvâ {imâle}
vehaç kıssî
sire izdirvâ
sen ne bilirsin
canım gözüm
benim bildiğim
sîre isiskat
eris izohova zivi
vav bozve
bana yeter
böyle niçin söylersin
sayıklar mısın

Lisân‑ı garîb ü
acîb-i Abaza

ishova zivi
sire işirdirim
ôra yohova
ne söylüyorum
ben bilmem
senin söylediğin
ora yudirve
aka orahâ oka gub
ânçiki
sen bilirsin
amma senin aklın yokdur
Allah’ım
ov‘aki
irmiş
ini sijdirem ânçeriş
ve halk
hakkiçün
bir şey bilmem vallahi
osin koç sirishab
sire âkır evussahun
incitme bana yazıkdır
ya ben bir şey mi söyliyorum
ançirniş Apeşi amle sipşivi
siçap pasta yofirm
vallahi Abaza karnım açtır
giderim pasta yerim
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Dinler tarihi açısından önemli mesajlar,
Gittiği bütün yerlerin genel durumu, coğrafi konumu, tarihi,
halkının özellikleri, dili, dini, kıyafetleri, sanatları, gündelik
yaşamları, tarih, karşılaştırmalı coğrafya, sanat tarihi ve etnografya
açısından eşsiz bilgiler,
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Gayrimüslim halkların gündelik hayatları, ekonomik ve kültürel
durumları, nüfusları, ibadet yerleri, inanç ve itikatları,
Farklı topluluklara ait öyküler, türküler, halk şiirleri, söylenceler,
masal, mani, ağız ayrılıkları, halk oyunları, giyim-kuşam, düğün,
eğlence, inançlar, komşuluk bağlantıları, toplumsal davranışlar,
sanat ve zanaat varlıkları,

Kahve İçen Kadınlar. Jean-Baptiste
Vanmour

Manzara-i tûl [u] arîz-i Bahr-i siyâh
Seyyâhân-ı berr [u] bihâra ma’lûm ola ki bu
Karadeniz’i seyâhat edüp im’ân-ı nazar ile gavvâsı
olup temâşâ etdiğimiz hesâbı üzre bu boğazdan
karadeniz’in tûlu Anadolu cânibine şimâle gidüp tâ
Faşa Çayı boğazına varınca bin beş yüz mildir. Ve
yine Boğazdan tâ Azak Kal’ası bucağına varınca iki
bin mîl tûlu bir Karadeniz’dir. Anadolu ve Rûmeli
cânibinde bu Karadeniz’e bin yedi yüz sağîr ü kebîr
nehr-i azîm mahlût olur. Cümlesinden ulu nehr-i
azîm Rûmeli’nde nehr-i Tuna’dır. Kim ana da yedi
yüz nehr-i azîm munsab olmağıla bahr-i azîm olup
Bahr-i siyâha Kili Kal’ası önünde ve Tulça Kal’ası
dibinde ve Saluna Boğazı’nda ve Karaharman
Boğazı’nda ve Hızır-İlyâs Boğazı’nda, bu beş yerde
Karadeniz’e karışır. Bu nehirden küçük Tarabefzûn
kurbunda nehr-i Faşa ve nehr-i Çoruğ ve Taman
Kal’ası kurbunda nehr-i Kuban, andan küçük nehr-i
Tün Azak dibinde ve nehr-i Özü, andan küçük
Anadolu cânibinde Bafra kurbunda Kızılırmak
ve nehr-i Çehârşenbe ve nehr-i Sakarya. Bu zikr
olunanlar deryâ-misâl nehr-i azîmlerdir. Bunlardan
mâ’adâ bin altı yüz seksen nehirler, geçit vermez
azîm sular mahlût olur, böyle bir Bahr-i siyâhdır.
Ve yine İslâmbol Boğazı’ndan Kefe’ye (---) mildir.
Ve Balıklağa (---) mildir. Ve Akkirmân (---) mildir.
Ve Varna kal’ası (---) mildir. Ve Keliğra kayası

Osmanlı toplumundaki müslim-gayrimüslim ilişkileri,

Fenerli Rum Kadınlar, Suna
ve İnan Kıraç Koleksiyonu

Eyle olunca bu esnâf ordu‑yı İslâmda elzem‑i levâzımından olmağile bu âşbâzlara mensûb cümle ehl‑i
hırefleriyle beyân olunur. Cenâb‑ı Bârî, bir şehri ve bir orduyu ekmeksiz ve susuz ve ta‘âmsız etmesin. Zîrâ
atalar “Cân boğazdan girir” demişler, Türkmânîce kelâmdır.
burnundan karşu Anadolu tarafında Sinop kal’ası
burnu (---) mildir. Ve yine Boğazdan Amasra (---)
mildir. Ve Ereğli (---) mildir. Ve karadeniz’in dâirenmâdâr cânib-i etrâfı Azak deniziyle bile cümle altı
bin altmış mil ihâta eder. Ve karadan devr olunsa
konak hesâbınca Karadeniz’in etrâfı yüz elli konak
ve beş aylık yoldur. Her konağı on ikişer sâ’at olmak
üzre Karadeniz beş ayda devr olunur. Böyle bir
bahr-i azîmdir. Bu hakîr-i pür-taksîr Karadeniz’in
dâiren-mâdârın seyâhat edüp bin elli (---) Şa’bânü’lmu’azzamının evvelki gün Karadeniz Boğazı’ndan
sıhhat u selâmetle İslâmbol’a dâhil olup hemân ol
sâ’at Ebâ Eyyûb-ı Ensârî hazretlerine varup âsitâne-i
sa’âdetine yüz sürüp rûh-ı şerîfiyçün bir hatm-i şerîfe
şürû’ edüp râh-ı Hakka bir kurbân edüp andan peder
ü mâderimize gelüp buluşdukda hakîri bağırlarına
basdılar. Andan hakîr bir dahi Karadeniz’e gemiyle
çıkmağa tevbe-i nasûh etdim.Hak Te’âlâ cemî’i
ümmet-i Muhammed’i şerrinden emîn eyleye. Âmîn,
yâ mu’în.
Ba’dehû elli (---) Ramazân’ında Gümrük Emîni
Alî Ağa’ya imâm olup gicelerimiz kadr, rûzlarımız
rûz-ı ıyd olup cemî’î dilberânlar ile cân sohbetleri
edüp beleğan mâ-belağ ihsân [u] in’âmlar alıp
Karadeniz’de zâyî’ [268b] olan esbâblarımız ve gark
olan on tokuz aded kölelerimizin ıvazın Cenâb-ı Bârî
ihsân etdi. Hamd-i Hudâ,

1. Kitap
Gezilen yörelerin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han,
saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra
gibi değişik yapıların bütün özellikleri; bunların yapılış yılları,
onarımları, yapan, yaptıran veya onaranlar,
Bulunduğu bölgelerin mutfak kültürü ile ilgili zengin bilgiler,
Gezilen bölgenin yönetiminden, eski ailelerinden, ileri gelen
kişilerinden, şairlerinden, oyuncularından, çeşitli kademelerdeki
görevlilerine kadar ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.
Yemekte Tarih Var Sempozyumu
Kapanış Yemeği

Evliya Çelebi Yalnız Türkiye’de mi Tanınıyor?
Aslında Evliya Çelebi Türkiye dışında çok daha fazla tanınmakta
ve hem şahsına hem de eserine çok önem verilmektedir.
Seyahatname’nin 1814 yılında Hammer* tarafından
keşfedilmesinden sonra birçok yabancı bilim adamı Çelebi
hakkında araştırmalar yapmış eseri birçok dile çevrilmiş ve
yayımlanmıştır. Gezi güzergâhı ve gittiği yerler onun eserinde
geçen yönleri ile yeniden incelenmiştir.
*

Seyahatnameyi Batı ülkelerine Avusturyalı tarihçi, diplomat ve Doğu bilimleri
uzmanı Joseph von Hammer-Purgstall tanıtmıştır.
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Türklerden ve Diğer Milletlerden Nasıl Söz Ediyor?
Evliya Türk soyundan olduğu için gurur duymaktadır ancak bir
Osmanlı aydını olarak zaman zaman Anadolu’da yaşayan Türkler
için Etrâk-i bî-idrâk (akılsız Türkler), Etrâk-i nâ-pak (pis Türkler) diye
bahseder.

27 Nisan 1640

Bursa-İstanbul-İzmit

Ağustos 1640

Trabzon-Karadeniz’de fırtına

Ekim 1640		

İstanbul

1645		

Hanya Seferi

Diğer milletlerden ise biraz da söz sanatı kullanarak Kazak-ı âk
(İnatçı Kazak), Rus-ı menhus (uğursuz Ukraynalılar), Portukal-ı dâl
(avare Portekizli), Migril-i rezil (rezil Megreliler), Erdel-i erzel (utanmaz
Transilvanyalılar), Macar-ı füccar (zinacı Macarlar), Alaman-ı bî-eman
(hain Almanlar), Urban-ı uryan (çıplak Araplar), urban-ı bî-edyân (dinsiz
Araplar) (Dankoff, 2010: 83) diye bahsetmektedir.

1646		Erzurum-Azerbaycan-Ermenistan-Gürcistan

Seyahatnamede Hangi Ülkelerden Bahsediliyor?
70 yılı aşkın bir hayat yaşamış ve bu ömrünün 50 yılını seyahatlerde
geçirmiş olan Evliya, 26 milyon kilometrekare yüzölçümüne sahip, 3
kıta imparatorluğu olan muazzam devletin hemen her tarafını gezmiştir.
Anadolu, Rumeli, Suriye, Irak, Mısır, Girit, Hicaz, Ukrayna,
Romanya, Slovakya, Transilvanya, Moldovya, Avusturya, Macaristan,
Polonya, Almanya, Hollanda, Bosna-Hersek, Dalmaçya, Güney Rusya,
Kırım, Kafkasya, İran. Mısır, Habeşistan ve Sudan’a kadar gitmiştir.

İbtidâ Tatar’dan tenâsül bulan kavm‑i gûnâ-gûnlardan : Evvelâ, kavm‑i
Tatar ve Hind ü Sindî
ve Muğânî ve Lûristanî ve Moltânî ve Banyânî ve âteş-perest‑i Hindistân, on
iki kavm ve on iki lisândır,
ve kavm‑i Çîn ve Hıtâ ve Hoten ve Fağfûr ve Kavzak ve Moğol ve Noğol
ve Türk-Tatar ve Özbek ve
Acem ve Dağıstân’da Kumuk ve Kılmah, on iki kavm ve on iki lisândır, ve
Nogay ve Heşdek ve Labka
ve Çağatay ve Lezgi ve Gürcî ve Mikrîl ve Şavşad ve Dadyan ve Açıkbaş ve Ermeni
ve Urum ve Türkmân
ve Kababta ve İsrâ’ilî ya‘nî Yehûdî ve Moskov, Gürcî’dendir, ve Ya‘kûbî
ve Karâyî ve Frenk, on iki
kavm lisândır, Yahûdîdir ammâ Mesîhâ-mezhebdirler, evvelâ İşpaniya ve Fransa
ve Ceneviz ve Portakal
ve Venedik ve Dodoşka ve Sırf ve Latin ve Bulkar ve Hırvad ve Lotozyan ve
lisân‑ı Talyan (‑‑‑) (‑‑‑) (‑‑‑).

22

2. Kitap

Evliya Çelebi’nin Seyahat Programı Nasıldır?

1647		

Celali İsyanları?

Temmuz 1648

İstanbul

Eylül 1648		

Şam

1649		

Sivas

Temmuz 1650

İstanbul

1651		

Özi-Silistre-Sofya

1653		

İstanbul

1655		

Van-Bağdat

1656		

Van

Mayıs 1657		

Özi

1658		

İstanbul

1659		

Batı Anadolu-Bozcaada

1660		

Eflak-Boğdan SeferleriSplit-Hırvatistan

1661		

Sofya-Macaristan

Şubat 1662		

Arnavutluk

1663		

Macaristan

12-22 Ekim 1663

Amsterdam

1664		

Raab-St.Gotthard

Nisan 1665		

Viyana

Kış 1665-1666

Viyana-Budapeşte-Oçakov

1666 		

Krakow-Kırım-Bahçesaray-Dağıstan

1667 		Terek-Astrahan-Saratov-Kazan-(Ural)-Kalmukya-Azov
1671		İstanbul-Kütahya-Manisa-İzmir-Saqız Adası-Rodos-Adana-Haleb-Kudüs
1672 		

Medine-Mekke-Medine-Kahire
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Seyahatname Yayınları
Nelerdir?
Evliya Çelebi’nin kendi el
yazısı olarak kabul edilen ilk 8
ciltten sonra telif kabul edilen IX.
ve X. ciltler bulunamamıştır.
Seyâhatnâme
ilk
olarak
1848’de
Kâhire
Bulak
Matbaasında Müntehâbât-ı Evliya
Çelebi adıyla yayımlanmıştır.
İkdam Gazetesi sâhibi Ahmed
Cevdet Bey ile Necib Âsım Bey,
Pertev Paşa Kütüphânesindeki
nüshayı esas alarak 1896
senesinde İstanbul’da basmaya
başlamışlardır.

1902 senesine kadar ancak
ilk altı cildi yayımlanabilmiştir.
Seyahatnâme’nin
bu
matbu
nüshası Türkiye’de olduğu kadar
bütün dünyada da kullanılmıştır.
Yedinci ve sekizinci ciltleri
1928’de Türk Târih Encümeni,
dokuz ve onuncu ciltleri ise 19351938’de yeni harflerle Türkiye
Cumhuriyeti
Maarif
Vekâleti
tarafından yayımlanmıştır.
Bu
neşrin
ilk
cildinin
yayınından 100 yıl sonra 1996
yılında Yapı Kredi Yayınları
tarafından birinci cildin tam metni
yeniden yayımlanmıştır.

Ciltler:
Dankoff, R.; Kahraman, Kahraman, S.A. ve Dağlı, Y. (2006). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (1. Kitap). İstanbul: YKY.
Kurşun, Z.; Kahraman, S.A. ve Dağlı, Y. (1999). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (2. Kitap). İstanbul: YKY.
Dağlı, Y.; Kahraman, S.A. (1999). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (3. Kitap). İstanbul: YKY.
Dağlı, Y.; Kahraman, S.A. (2001). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (4. Kitap). İstanbul: YKY.
Dağlı, Y.; Kahraman, S.A. ve Sezgin, İ. (2001). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (5. Kitap). İstanbul: YKY.
Kahraman, S.A.; Dağlı, Y. (2002). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (6. Kitap). İstanbul: YKY.
Dağlı, Y.; Kahraman, S.A. ve Dankoff, R. (2003). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (7. Kitap). İstanbul: YKY.
Kahraman, S.A.; Dağlı, Y. ve Dankoff, R. (2003). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (8. Kitap). İstanbul: YKY.
Dağlı, Y.; Kahraman, S.A. ve Dankoff, R. (2005). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (9. Kitap). İstanbul: YKY.
Dağlı, Y.; Kahraman, S.A. ve Dankoff, R. (2007). Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (10. Kitap). İstanbul: YKY.
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Yeni baskıları daha çok seçmeler hâlinde çıkmıştır. Bunlar
arasında, Reşat Ekrem Koçu’nun Evliya Çelebi Seyahat-nâmesi
(5 cilt, 1943-1951); Mustafa Nihat Özön’ün Seyahat-nâmesi (3 cilt,
1944-1945); Mehmet Aksoy ile Server İskit’in Evliya Çelebi Seyahatnâmesinden En Güzel Parçalar’ı (1962); Zuhuri Danışman’ın Evliya
Çelebi Seyahatnâmesi (10 cilt, 1969-1970); Nihâl Atsız’ın Evliya
Çelebi’den Seçmeleri (2 cilt, 1971, 1972) sayılabilir.
Seyahatnamenin Kaç Nüshası Vardır?
Yazarın el yazma nüshası kabul
edilen birinci ve ikinci kitabın bir
arada ciltli bulunduğu Topkapı Sarayı
Kütüphanesi Bağdat Köşkü 304-305306-307-308 numaralı yazmalar.
304 numaralı yazma, sırtı
koyu fes renginde meşin, miklepli,
kapakları şemseli ve açık yeşil renk
atlas bir cilt içindedir. 235x345 mm.
ebadında âharlı beyaz, kalın iyi cins
âbadi bir kâğıda yazılmıştır. Hattı
rik’a ile nesih arasında karışık bir
yazıdır. Her sayfa 36 satırdan ibaret
olup birinci cilt 217 varaktır.
306 numarada kayıtlı olan
nüshanın özellikleri şöyledir: 315x205
mm boyutlarında, 387 yaprak ve 29
satırdır. Miklepli, kahverengi deri
cilt içindedir. H. 1165/M. 1751-52
yılında aharlı krem rengi kâğıda Hacı
Mehmed tarafından Nesih yazıyla
istinsah edilmiştir.
308 numaralı yazma eser,
şemseli ve köşelikli kahverengi deri
cilt içinde, aharlı ince bir kâğıda
yazılmış olup 310 mm. boyunda
ve 205 mm. eninde 383 yapraktan
ibarettir. Yazmanın ilk188 yaprağını
VII. cilt, son 195 varağını ise VIII.
cilt oluşturmaktadır. Kötü bir nesihle
kaleme alınmıştır. Sayfadaki yazı
uzunluğu 166 mm.’dir. Her sayfada
33 satır mevcuttur.. Az da olsa bazı
sayfalarda
çıkmalar (derkenar)
bulunmaktadır.

Topkapı Sarayı Kütüphanesi,
Revan Köşkü nüshası
1457 numarada kayıtlı nüsha.
Aharlı ince bir kâğıda yazılmış olup
310 mm. boyunda ve 200 mm.
eninde 188 yaprak olup, kötü bir
nesihle kaleme alınmıştır. Sayfadaki
yazı uzunluğu 165 mm.’dir. Cetveller
kırmızıdır. Miklepli, kahve
renkli
deri ve ebru ciltlidir. Az da olsa bazı
sayfalarda
çıkmalar
(derkenar)
bulunmaktadır.

Topkapı Nüshaları Bağdat
Köşkü Nüshaları

Pertev Paşa nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi’nde
Pertev Paşa bölümünde 462
numarada kayıtlı olan bu nüshanın
özellikleri şöyledir: Yazı alanı
295x175 mm, dış ölçüleri 380x245
mm., 3+158 yaprak, 48 satırdır. H.
1155/M. 1742 yılında Hâfız Ahmed
tarafından Nesih yazıyla istinsah
edilmiştir.
Hacı Beşir Ağa nüshası
Süleymaniye Kütüphanesi’nde
Hacı Beşir Ağa bölümünde 452
numarada kayıtlı olan nüshanın
özellikleri: Yazı alanı 269x253 mm,
dış ölçüleri 280x173 mm., 3+158
yaprak, 48 satırdır. Tezhipli, meşin
ciltlidir. H. 1158/M. 1745 yılında
Nesih, Nesih
yazıyla istinsah
edilmiştir.
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Seyahatname Ciltlerinin Konuları Nelerdir?
1. Cilt
Eserin birinci cildinde 1630-40 yılları arası İstanbul’un târihi,
kuşatmaları ve fethi, İstanbul’daki kutsal makamlar, câmiler, Sultan
Süleyman Kanunnâmesi, Anadolu ve Rumeli’nin mülkî taksimâtı, çeşitli
kimselerin yaptırdığı câmi, medrese, mescit, türbe, tekke, imâret,
hastane, konak, kervansaray, sebilhâne, hamamlar... Fâtih Sultan
Mehmed zamânından itibaren yetişen vezirler, âlimler, nişancılar,
İstanbul esnâfı ve sanatkârları yer almaktadır.

2. Cilt
İkinci ciltte Mudanya ve Bursa, Osmanlı Devletinin kuruluşu,
İstanbul’un fethinden önceki Osmanlı sultanları, Bursa’nın âlimleri,
vezirleri ve şâirleri, Sinop, Trabzon ve havâlisi, Gürcistan dolayları;
Kırım, Karadeniz, Bolu, Amasya, Niksar, Erzurum, Nahçivan, Tebriz,
Baku, Erzurum, Bayburt, Erzincan, Merzifon, Ankara.
3. Cilt
Üçüncü ciltte Üsküdar’dan Şam’a kadar yol boyunca bütün şehir
ve kasabalar; Eskişehir, Konya, İskenderun, Tire, Akre, Kızıl Deniz,
Ölü Deniz, Urfa, Kayseri, Sivas, İskilik, Rusçuk, Niğbolu, Silistre, Filibe,
Edirne, Sofya ve Şumnu şehirleri hakkında geniş bilgiler.
4. Cilt

{Her lisânda İslâmbol ismin beyân eder}
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Ve İslâmbol kal‘asının ibtidâ ismi {lisân‑ı Latin’de} Makdonya’dır.
Andan Yanko binâ etdüğiyçün {lisân‑ı Süryânî’de} Yankoviçe dediler.
Andan İskender binâ etdüğiyçün {lisân‑ı İbrî’de} Aleksandıra dediler.
Andan bir zamân {Sırf’da} Pozanta dediler.
Bir zamân {lisân‑ı Yahûd’da} Vejendonya dediler.
Andan {Freng’de} Yağfurya dediler.
Tokuzuncu kerrede Kostantîn binâ etdüğiyçün {lisân‑ı Yûnân’da
Poznatyam} ve Kostantıniyye dediler. Ve,
Lisân‑ı Nemse’de Kostantîn Opol derler.
Lisân‑ı Maskov’da Tekurya derler.
Lisân‑ı Afrika’da Grandurya derler.
Lisân‑ı Macar’da Vezendovar derler.
Lisân‑ı Leh’de Kanaturya derler.
Lisân‑ı Çeh’de Aliyana derler.
Lisân‑ı İsfaç’da Harkılban derler.
Lisân‑ı Felemenk’de İstifanya derler.
Lisân‑ı Fransa’da İğrandona.
Lisân‑ı Portakal’da Kostıyya. [14b]
Lisân‑ı Arab’da Kostantıniyye‑i Kübrâ.
Lisân‑ı Acem’de Kayser-zemîn.
Lisân‑ı Hind’de Taht‑ı Rûm.
Lisân‑ı Mogolî’de Cakdurkan.
Lisân‑ı Tatar’da Sakâlibe.
Lisân‑ı Âl‑i Osmâniyân’da İslâmbol derler.
Gulgule‑i Rûm nâmıyla şöhre‑i şehr olmuşdur. Hafizahullâh.
1. Kitap

Dördüncü ciltte İstanbul’dan Van’a kadar yol üzerindeki bütün şehir
ve kasabalar; Malatya, Diyarbakır, Mardin, Sincar, Bitlis, Ahlat. Evliya
Çelebi’nin elçi olarak İran’a gidişi, İran ve Irak hakkında bilgiler; Tebriz,
Erdebil, Kazvin, Kum, Bağdad, Necef/Kufe, Basra, Abadan, Cizre,
Musul, Tikrit.
5. Cilt
Beşinci ciltte Tokat sonra Rumeli, Sarıkamış’tan Avrupa’ya kadar
çeşitli ülke ve eyâletler; Kırklareli/Kırkkilise, Varna, İstanbul, Silistre,
Hoten, Özi, İznik, Bursa, Gelibolu, Edirne, Belgrad, Temeşvar,
Libhova, Yanova, Varad, Sarayevo, Zagrep, Üsküp, Köstence, Sofya,
Semendire.

beyân eder
Vilâyet‑i Boğdan’dan Eflâk memleketine sefere gitdiğimiz menâzilleri
süvâr olup mukaddemâ
Evvelâ cümle asker bir yere gelüp keneş ve meşveret edüp cümle yarar atlarına
sadaklı ve savatlı ve cürd atlı
aldıkları esîrleri cümle Iskıntı nehr[i] kenârında kılıçdan geçirüp salt kalup cümle
yiğitler olup ol gün çapul civerüp tâ vakt‑i gurûbdan otuz bir sâ‘at yer alup,
mâl‑ı ganâ’im ve üsârâlar
Menzil‑i kasaba‑i Iskıntı: Ol ân üç yüz aded hânesin âteşe urup bu kadar
alındı. Andan yine cânib‑i garba ılgar‑ı çapul edüp,
Andan,
Menzil‑i kasaba‑i Vasiloy {Vasilev}: Bu dahi ıhrâk olup mâl‑ı ganâ’imi alındı.
Andan,
ik.
d
et
harâb
Menzil‑i kasaba‑i Birlad {Burlat}: Bunu dahi
çıkup [103a] şehirleri ıhrâk
Menzil‑i şehr‑i Teküc: Bunun cümle ahâlîsi ve boyarları hedâyâlar ile karşu
olunmadı. Andan yine garba ılgar ile,
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Menzil‑i şehr‑i azîm Fohşan: Boğdan ve Eflâk’ın iki boyarı bu şehre hükm edüp gümrük alınır
şehr‑i azîmdir kim re‘âyâ ve hatmanları karşu gelüp bî-kıyâs hedâyâlar getirdiklerinden şehirleri nehb u
gâret u hasâret olmayup berbâd olunmadı. Ertesi gün nehr‑i Fohşan’ı atlar ile ol mahalde geçüp vilâyet‑i
Eflâk’dır, andan ılgar ile gidüp
Sevâd‑ı mu‘azzam şehr‑i Rimlik: Cümle re‘âyâsı Mihne taburuna gitmek ile şehir âteşe urulup
mâl‑ı ganâ’im ve üsârâlar bulunmadı. Andan yine garb cânibine ol gün çengelistân dağlar içre ılgar
ederken sekiz bin güzîde esîrler alınup, andan,
Menzil‑i kasaba‑i Bozav: Gâyet ma‘mûr idi. Bir vakt‑i seher ıhrâk bi’n-nâr olup her kâfir âteş
havfinden evlerinden taşra çıkınca cümle on bin ma‘dûd kâfir bilâ-ceng [u] cidâl esîr‑i kayd [u] bend‑i
hicrân oldular. Andan yine garba meyyâl,
Menzil‑i kasaba‑i Geregiçse: Vakt‑i şâfi‘îde bu şehri çevirüp bir kefere dahi hânesinden çıkma
dan şebhûn edüp yedi bin aded pâk u pâkîze mahbûb u mahbûbeleri esîr‑i giriftâr edüp bu kadar mâl‑ı
ganâ’im alınmışdır kim cümlemiz bay olduk, ammâ şehri âteşe urmayup andan ılgar ile ol gece,
Menzil‑i taht‑ı Eflâk bender‑i azîm Tirkoviş: Bunu dahi vakt‑i şâfi‘îde muhâsara edüp vakt‑i
Hanefîde “Allâh Allâh” deyüp hücûm edüp içinde aslâ karşu gelir eli dutar kâfir bulunmayup cümle
tabura gidüp ancak yigirmi üç bin aded avrat ve oğlan ve bintân esîrler ve yetmiş aded kilisalardan bîhadd ü bî-kıyâs mâl‑ı hazâ’inler alınup bu mahalde Gâzî Batır Ağa’yı mâl‑ı menâl üsârâlar üzre on bin
yiğit dündâr kalup cümle asker salt kalup bu kerre cânib‑i kıbleye ılgar edüp dokuz sâ‘at yeri bir sâ‘atde
alup yine vakt‑i seherde,
Menzil‑i taht‑ı Eflâk şehr‑i azîm Bükreş: Benderin muhâsara edüp ale’s-sabâh Allâh Allâh diyerek
şehre asker‑i Tatar istîlâ edince cümle avrat ve oğlan ve bintân câme-hâblarından uryân çıkup bir gırîv‑i
feryâd ederek cümlesi esîr-i nâlân olup bunda dahi ol kadar mâl‑ı menâl‑ı hazâ’in ve defâ’in ve tefâruk
kısmı alınmışdır kim ta‘bîr ü tavsîf olmaz.
5. Kitap

6. Cilt
Altıncı ciltte Macaristan ve Almanya; Temeşvar, Koloşvar, Kaşav,
Sibiv, Mohaç, Peç, Budin, Uyvar, Estergon, Belgrad, Dubrovnik, Mostar,
Zigetvar, Kanije.
Der-beyân‑ı hudûd‑ı Alaman‑ı bî‑amân
Bu hâk‑i çengelistân ormanistân cümle Nemse çâsârı hükmündedir. Tâc‑ı İskender sâhibi, ya‘nî gorona nâm
tâca mâlik olmagile yedi kral üzre tasaddur edüp hükmü nâfizdir ve bin yedi yüz altmış pâre kal‘aya mâlikdir. Gerçi
İsevîden olup kitâbları İncîl’dir, ammâ Nemse lisânına kitâb‑ı İncîl’i terceme etmişlerdir ve Zebûr dahi okurlar.
Mezhebleri Papişde’dir, ya‘nî irim papa nâ-mezhebindedirler.
Cümle siyâh rokla geyüp başlarında Eflâtûniyye şapkaları sâ’ir Fireng gibi siyâh degildir. Sarı ve mâvî yeşil ve
kırmızı gûnâ-gûn şapkaları üzre turna telleri ve devekuşu telleri takarlar.
Bu hâk‑i pâk‑i amber-âsâlarına kadem basup bir gün kâmil ılgar edüp Alaman kurâları ve kasabâtların gâret
ederek.

28

7. Cilt
Yedinci ciltte Avusturya, Kırım, Dağıstan, Çerkezistan, Kıpçak
diyârı; Ejderhan havâlisi; Belgrad, Viyana, Wallaçya, Budapeşte,
Oçakov, Krakow, Kırım, Bahçesaray, Dağıstan, Astrahan, Saratov,
Kazan, Kalmukya, Azov.
Der-fasl‑ı be-dürüstî lisân‑ı Nemçe
Evvelâ Nemçe lisân‑ı Macar’da lafz‑ı nem değilim ma’nâsınadır, ya’nî “Çeh değilim Nemse’yim”
derler, ammâ fusehâ‑yı Nemse’ye su’âl etsen “Nemeş kavmiyiz” derler, ya’nî “Nemçe değiliz” demek olur.
Her kavmün bir zu’mları vardır. Evvelâ Nemse’nin bey‘ [u] şirâlarında hisâbları bu yüzden add olunur
kim lisân‑ı sahîhleri ale’l-ittifâk budur: Evvelâ,

ans
1

isçpa
2

tiray {imâle}
3

fir
4

finf
5

sekes
6

siben
7

ahet
8

nayin
9

çen
10

çiyançet
20

tiraysik
30

firçik
40

fufçik
50

siyihçik
60

bürot
ekmekdir

bosır
su

vayin
şarâb

lihit
mûm

lıhter
şem’dân

meser
bıçak

feder
kalem

fin tirdid
divit kalem

tinte
mürekkeb

papir
kâğız

Kot
Allâh

Marya
Meryem Ana

Kostıtin opol
İslâmbol pâdişâhı

çâsâr
kraldır

inpirator pâdişahlar
pâdişâhı, ya’nî şehinşâh
pampol
pamuk
niksi
yokdur
may firav
benim kadınım
mayn fodir
benim babam

Lipolde inpirator Engür
Nemse’nin Ungurus kralı

[72b] kum her
gel beri
uskut
eyidir
yug firav
benim kızım
mayn püluda
benim karındaşım

seçnide
otur
na mayin hurbu
yok ağam
furta {imâle}
bire kaç
geher kılanı
gel küçük
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8. Cilt
VIII. cilt içinde Evliya
Çelebi’nin, Azak’tan Kırım’a; Kefe,
Bahçesaray, Kılburun, Akkerman, İsmail, Girit olayları, Babadağı,
Hasköy, Edirne, Dimetoka, Gümülcine, Drama, Selânik üzerinden
bütün Yunanistan ve Mora’yı dolaşarak Hanya, Kandiye, Arnavutluk;
Yanya, Tepedelen, Avlonya, Draç, İlbasan, Ohri, Resne, Manastır,
İştip, Tikveş, Cisr-i Mustafa Paşa, Edirne üzerinden İstanbul’a dönüş
seyahatleri bulunmaktadır.

Bu Mekri şehri bu su ile ve çınâr‑ı azîm ile meşhûr bir şehr‑i ma‘mûrdur.
Ve bu şehrin âb [u] hevâsı gâyet latîf ve i‘tidâl üzre olduğundan Rûm keratsa kızları ve pençe‑i âfitâb gulâmları var.
Ve bâğ u bâğçesinde nârı ve inciri ve dudu gâyet çokdur. Ve hevâsının sevâhilliğinden dağı ve taşı zeytûn ağacı
ormanları cihânı dutmuşdur kim dânedâr Girid ve Moton ve Koron zeytûnu kadar latîf zeytûnu olur. İslâmbol’dan bu
mahalle gelince zeytûn nâdirdir, zîrâ ol taraflar şiddet‑i şitâdır, ammâ bu Mekri iklîm‑i sâlisin vasatında bulunup hevâsı
sehîldir. Anıniçün bu şehrin şimâl cânibindeki dağlar serâpâ bâğlardır, ahâlîsi tendürüst ve sağlardır.
Ve bu şehrin kıble cânibi yigirmi mîl alarkada Akdeniz içinde nümâyân olan cezîre‑i Semâdirek otuz beş mîl ihâta eder
bir ma‘mûr ve müzeyyen kal‘ası ve liman‑ı azîmi var. Cezâyir eyâletinde kapudan paşanın hükmündedir.
Ve bu Mekre kazâsı ve Ferecik kazâsının cümle kefere re‘âyâları aslâ Urûmca kelimât etmeyüp Türkçe’ye yakın bir
gûne Çıtak lisânları var. Cümle beyâz abâ ve kebe geyerler müşekkel keferelerdir kim isti‘mâl etdikleri lehçe‑i mahsûsaları
bunlardır.
8. Kitap

Der vasf‑ı tulû‘‑ı âb‑ı Zemzem

Hazret‑i İbrâhîm’in oğlu İsmâ‘îli âlem‑i sabâvetde mehdde iken vâlidesi Hacer
Ana İsmâ‘îl’i yere bırağup
kendü işine meşgûl oldukda Hazret‑i İsmâ‘îl bükâ edüp nem‑i dîdeleri zemîne
düşdükde nemden yem-misâl
ayneyn eşkinden iki uyûn zâhir olup kavm‑i Benî Cürhüm lisân-ı İbrîde bu uyûn
lara Zemzem dediler. Ammâ
kavl‑i kavî oldur kim kaçan Hazret‑i İsmâ‘îl âlem‑i sabâvetde iken arz üzre hâk-âlû
d olup hâb‑ı nâzdan bîdâr
oldukda debelenerek mübârek pây‑i şerîflerinin ökçesiyle zemîni urdukda
bi-emrillâh iki uyûn zâhir olup
İsmâ‘îl’i gark mertebesinde etdükde İsmâ‘îl feryâd [u] figâna âheng eder. Derhâl
Hacer Ana bükâ‑yı İsmâ‘îl’i
istimâ‘ edince Safâ ve Merve mâbeyninde sa‘y ederek gelüp görse kim İsmâ‘îl
gark‑ı âb oluyor. Bire meded
cânım pâresi sana n’oldu, deyüp İsmâ‘îl’i dirâgûş edüp âb‑ı Zemzem’in zâhir
olduğuna bin bin hamd edüp
ibtidâ Hacer Ana nûş edüp elhamdülillâh yerine lisân‑ı İbrîce Zemzem deyüp
du‘â etdikde,
Hâzâ du‘â‑i Hacer Ana zevce‑i Hazret‑i İbrâhîm ya‘nî ümmü Hazret
‑i İsmâ‘îl: {Du‘â gûyend
lisân‑ı İbrî berâ‑yı âb‑ı Zemzem:}

Haban hu ja bij jemjem
beni Allâhım bu Zemzem’den
Julu bnha jum bidij
avretlere hüsn ver
Jujajlm jk jtja
Rahmet ile yarlığa
Jidej dersan flavarja
cennetine niçe zamân ko yıllar ile

9. Cilt
IX. cildin içinde Evliya Çelebi’nin İstanbul’dan hareketle Kütahya,
Afyon, Manisa, İzmir, Sakız, Kuşadası, Aydın, Tire, Denizli, Muğla,
Bodrum, Ege adaları, Isparta, Antalya, Alanya, Karaman, Silifke,
Tarsus, Adana, Maraş, Antep, Kilis, Haleb, Lazkiye, Şam, Beyrut,
Sayda, Safet, Nablus, Kudüs, Evliya menkıbeleri ile Mekke ve Medîne
hakkında geniş bilgiler bulunmaktadır.

Huj rivajı Jbaş ndaj
Nûh ile tâc‑ı nübüvvet ile îmân ver
Tuj mja jlm jlm jida yz kılm jba
dağ kadar garîk garîk cennet rahmeti ver
Büraj fir flajriba flajriba
dertlerinden kurtar kurtar

9. Kitap
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{Der- vasf‑ı nâhiye‑i Tat eli}
10. Cilt
Onuncu ciltte ise Mısır ve çevresi yer almaktadır; Kahire, Tanta,
İskenderiye, Nil, Funcistan (Mogadişu, Suakin, Hadendoa, Bahnisa,
Feyyum).

Ve mine’l-acîbe: Bu timsâh Nîl‑i mübârekin ejderhâsıdır. Cümle
mahlûk andan havf edüp cümlesin ekl eder. Nîl içinde andan çâpük, andan
şedîd hayvân yokdur. Ammâ karada gâyet batîdir, zîrâ elleri ve ayakları
kısadır, karnı yere sürünüp kendi cüst [ü] çâpük hareket edemez ve çok
gezemez. Ve taşrada üç günden ziyâde duramaz, hemân mürd olur.
el-Faslu’s-sâbi‘ ve erba‘în
Nîl içinde hâsıl olan hayvânâtları ve hâssaların beyân eder
Evvelâ Nîl içinde niçe bin elvân mâhîler vardır. Ammâ cümleden
timsâh derler bir mehîb ve ziyânkâr hayvândır kim Rûm’da hâsıl olur
bir gûne kertenkele ve keler ve vezaka ta‘bîr ederler üç nev‘a hayvânlar
var, bu timsâh dahi hemân ayniyle anlara müşâbeheti vardır. Dörd
ayağı ve kuyruğu vardır. Lisân‑ı Arab’da ana timsâh derler, lisân‑ı Fâ
risîde neheng derler, Türkîde luy derler, lisân‑ı Moğolî’de selkun derler,
vilâyet‑i Nûbe’de vûlî derler, vilâyet‑i Ulvî’de şûnşâr derler, mel‘ûn
mahlûkdur. Ammâ bu timsâhın kaddi on beş arşın tavîl olur.
10. Kitap

Seyahatnamenin dili ve üslubu nasıldır?
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Lâkin Kırım’ın kıblesi tarafında Çadır dağının ardında kıble tarafı ki Karadeniz sâhilleridir kim Kefe
eyâletinde ol mahalle Tat elleri derler, şiddet‑i şitâsı yok sevâhil ve âb [u] hevâsı latîf bir nâhiye‑i azîmdir.
Ekseriyyâ kavmi Rûm keferesi ve Laz Ahıryânları sâkin olur, zîrâ bu ülkenin karşu tarafı Karadeniz aşırı üç
yüz mîl Tırabzan vilâyeti olmağile anın halkı bu Tat eline gemiyle geçüp sâkin olurlar.
Âb [u] hevâsı hûb ve Rûm gulâmları ve mahbûbe kızları merğûb mahbûb olup bir zevk u safâ yerleridir
kim Kırım cezîresinin nısfı bu tarafdır kim bi-emri Hayy‑ı Kadîr sevâhildir.
Hattâ kûhlarında ve kurâlarında incir ve limon ve turunc ve zeytûn ve nâr ve şeftâli ve kiraz ve vişne
[ve] tut ve servî ve kavak ve bîd‑i ser-nigûn ve çimşîr ve üvez ve muşmula ve latîf ayva ve kestâne ve gûnâgûn âlûları, ya‘nî erikleri ve kaysı ve zerdâlûleri olur kim lâ-nazîr kabîlesindendir. Hattâ Tarabefzûn’da,
ya‘nî Tırabzan şehrinde olan gibi karanfîlleri olur kim râyihasından âdemlerin dimâğları mu‘attar olur.
Hattâ bu Tat eline hân tarafından Tat ağası nâmında bir ağa hâkimdir. Ol ağa her bâr hânları ve
kalga ve nûreddîn vüzerâ ve gayri sultânlara meyvenin zamânında her envâ‘ından meyve‑i âbdârlar getirir
kim âdem yemeden doymaz, ammâ incir ve ayvası ve üzümü ve nârına aşk olsun. Hattâ şele sepetler ile iki
merhale yerden atlar ile engûrü ve inciri ve gayri müsmirâtları gelüp henüz letâfet [ü] halâveti bâkî gelir.
Ve tûl‑ı zamânda meyve‑i âbdârlarının reng‑i rûylarına aslâ ve kat‘â tağayyür gelmez. Böyle bir hevâsı
latîf yerde hâsıl olmuş meyve‑i gûnâ-gûnlardır.

Trabzon’un havası ve suyu güzel olup bütün halkı da zevkine ve gezmeye
düşkündür. Bazıları içkiye düşkün, gamsız ve kayıtsız kimselerdir; ama zarif dost
ve sadık insanlardır.
Buralarda kadınlar arasında Abaza, Gürcü; Çerkeş güzelleri olup her biri
birer ay parçasıdır. Bu şehrin halkı eskiden beri yedi kısımdır. Bir kısmı idareci ve
kibar olan beylerdir ki güzel samur kürklerle gezerler. Bir kısmı ilim ve irfan sahibi
şahıslardır.
Bunların özel elbiseleri vardır. Üçüncü kısım da tüccarlardır ki Azak, Kazak,
Mebril, Abaza, Çerkezistan ve Kırım’a gidip ticaret yaparlar. Çuha ferace ve kontuş,
dolama ve yelek giyerler.

Döneminin diğer edebî ürünlerine göre son derece sade bir dille
yazılmıştır. Kolay anlaşılır ve konuşma diline yakın, sürükleyici bir
anlatımı vardır. Yer yer mizah unsurları ile ifadeler renklendirilmiştir.

Dördüncüsü sanayicilerdir ki hepsi çuha ferace elbise giyerler. Beşincisi
Karadeniz gemicileridir ki elbiseleri kendilerine göre demir koparan, şalvar, çuha
dolama giyerek bellerine astar sararak deniz üzerinde ticaret yaparak para
kazanırlar. Altıncısı bağ bekçileri ve bahçıvanlardır.

Evliya, özellikle önem verdiği ve geleceğe kayıt düştüğü bölümleri
nesnel bir anlatımla kaleme almış, sıkıcı olabileceği veya daha çok ilgi
çekmek istediği bölümlerde ise öznel ifadelerden kaçınmamıştır. Güçlü
bir gözlemcidir ama çoğu kez gözlemlerin kendi düşünce ve görüşlerini
katarak vermiştir.

Bu şehirde Boztepe bağları otuz bin kadar bağ ve bahçeler vardır. Yedinci
kısım da balık avcılarıdır. Çünkü Trabzonlular balığı pek severler. Yeryüzünde Trabzon’un kuyumcuları gibi usta kuyumcular yoktur. Bir çeşit buhurdan,
gülapdan, kılıç, kama, aşçı bıçakları işlerler ki bunlar başka diyarlarda bulunmaz.
“Gurguroğlu Bıçağı” adıyla anılan bıçaklar yaparlar; bunlar çok keskin ve kalitelidir.
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Trabzon baltası adıyla da bir cins balta yaparlar. Ayrıca sedef işçiliği de
çok meşhurdur.
Buranın kirazları, armutları, üzümleri de gayet nefis olur. Bir de patlıcan
inciri denilen bir çeşit inciri vardır. Limonu, turuncu, narı, zeytini her tarafta
meşhurdur. Yedi türlü zeytini olur. Trabzon hurması da denilen hurmayı fırında
kurutup çeşitli illere gönderirler. Bu hurma, iki üç çekirdekli ve çok lezzetli bir
meyvedir. Trabzon’un çeşit çeşit çiçekleri vardır.
Trabzon’un dağlarında şimşir, bağlarında servi ve ceviz ağaçları vardır.
Zağnos kapısından dışarıda Kavak Meydanı vardır. Paşaların çoğu, tatil günleri
askerleriyle birlikte buralara gelip cirit oynarlar. Burası çok geniş bir meydandır.
Ortasına üç kat gemi direklerini birbirine bağlayıp dikmişlerdir. Tepesinde de
bir altın yaldızlı top vardır. Bütün biniciler atı bırakıp o topa cirit atarlar. Vurana
hediye verilir. Bunlar bir tür eğlencedir. Bu eğlencelerle insanlar sıkıntılarını
unutup mutlu olurlar.

Yaşadığı dönemde Osmanlı bilim tarihi açısından önemli olay
ve gelişmelere şahitlik etmiş ve günümüzde çok ileri teknolojik
gelişmelerle insanlık için hayatın vazgeçilmezlerinden olan iki
önemli icadın ilk denemelerini eserinde kendi hoş üslubuyla
anlatmıştır.
Hezarfen* Ahmet Çelebi
1632 yılında lodoslu bir havada Galata Kulesi’nden kuş kanatlarına
benzer bir araç takıp kendini boşluğa bırakan ve uçarak** İstanbul
Boğazı’nı geçip 6000 m. ötede Üsküdar’da Doğancılar’a inen
Hezarfen Ahmet Çelebi, Türk havacılık tarihinin en kayda değer
simalarından birisidir. Bu uçuş hakkındaki belgeler şimdiye kadar
sadece Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde verdiği bilgilerden
ibarettir:

Seyahatname’de zaman çok boyutlu olarak yer almaktadır.
An’ın içinde geçmiş, geçmiş’in içinde gelecek eşzamanlı olarak
kullanılabilmektedir.

“Evvela,
Okmeydanının
minberi
üzerinde,
rüzgârın şiddetinden kartal kanatları ile sekiz, dokuz
kere havada uçarak talim etmiştir. Sonra Sultan
Murad Han Sarayburnu’nda Sinan Paşa Köşkü’nde
seyrederken, Galata Kulesi’nin taa tepesinden lodos
rüzgârı ile uçarak, Üsküdar’da Doğancılar meydanına
inmiştir***. Sonra Murad Han, kendisine bir kese altın
ihsan ederek: “Bu adam pek korkulacak bir adamdır.
Her ne isterse, elinden geliyor. Böyle kimselerin
durması doğru değil.” diye Cezayir’e sürmüştür.
Orada vefat eyledi.” (Danışman, 1969:335)

Aldığı çok yönlü eğitimin etkisi ile gerçekten çok çeşitli konularda
yetkin tanımlamalar ve aktarımlar yapmıştır. Gerçek dünya ile hurafeler,
efsaneler ve abartıların iç içeliği, onun ifade gücünün ne kadar da
sınırsız olduğunu göstermektedir.
Kendisi dâhil olmak üzere yer yer herkes ve her şeyi alaycı bir
dille anlatmış olması onun yalnız bu eserde değil, hayattaki üslubunu
da göstermektedir. Zeki, hoşsohbet, nüktedan, hazırcevap, bilgili vb
sıfatların hemen hepsini hak ettiği, Seyahatname’deki Evliya’dan
anlaşılmaktadır.
Evliya Çelebi Yalnızca Bir Seyyah mıdır?
Evliya Çelebi, seyahati hayat tarzı yapmış çok yönlü bir kişidir.
Eserinden hareketle o yalnızca bir gezgin değil, aynı zamanda;
Bir tarihçidir:
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Seyahatnameyi yalnızca tarihe kayıt düşmek amacı ile kaleme
alınmış olmasa da bugün yaşadığı dönem Osmanlı coğrafyası ve komşu
ülkelerin birçoğu ile ilgili bir kısmı başka hiçbir kaynakta bulunmayan
bilgiler içermektedir. Evliya, bazı bölümlerde 17. yüzyıl öncesi tarihî
bilgilere de yer vermekte ama asıl dönemi ile ilgili aktardığı olaylarla
tıpkı bir tarihçi disiplinine sahip olduğunu göstermektedir.

*

Hezarfen, bin fenli (bilimli) demektir.

**

İlk uçma denemelerinin 10. yüzyılda yine bir Türk bilgin olan İsmail Cevherî tarafından
yapıldığı kabul edilmektedir. Hatta Leonardo da Vinci’nin uçma konusundaki
çalışmalarını Cevherî’den aldığı ilhamla yaptığı tahmin ediliyor.
Hezarfen’in uçuş mesafe bilgileri: Galata Kulesi denizden 35 metre yüksekte inşa
edilmiştir. Kubbesinin tepesi yerden 62.59 m, denizden de 97.59 m yüksektedir.
Doğancılar Meydanı’nın ortası denizden 12 m. yüksektedir. Galata Kulesinin tepesi
ile Doğancılar Meydanı arasındaki mesafe 3358 metredir.

***
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Hezârfen Ahmet Çelebi
İbtidâ Okmeydânı minberi üzre yıldız rûzgarı şiddetinde kartal kanatlarıyla sekiz tokuz kere eflâkde
pervâz ederek ta’lîm edüp ba’dehu Sultân Murâd Ha[n], Sarâyburnu’nda Sinânpaşa köşkünden temâşâ ederken
Galata kullesinin tâ zirve-i a’lâsından Ahmed Çelebi lodos rûzgârıyla uçup Üsküdar’da Doğancılar meydânına
düşdüğü müsbettir. Ba’dehu Murâd Hân bir kîse altun ihsân edüp Hezârfen Ahmed Çelebi’yi Cezâyir’e nefy-i
ebed edüp anda merhûm oldu. Ahmed Çelebi hakkında Murâd Hân, bu âdemden pek havf edecekdir kim her
ne murâd edinse elinden gelir, deyü nefy etdi.
1. Kitap

İstanbul Kanatlarımın Altında, yönetmenliğini Mustafa Altıoklar’ın
yaptığı, 1996 yılı yapımı bir Türk filmidir. Filmin müziklerini Tuluyhan
Uğurlu yapmıştır. Filmin müziği Kaset ve CD olarak yayınlanmış
olup filmden daha çok ses getirmiştir.
Filmde, 17. yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nin IV. Murat döneminde,
dünya tarihinde uçmaya teşebbüs eden ilk kişi olarak giren
Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Galata Kulesi’nden uçması anlatılır.

Lâgarî Hasan Çelebi (Roketle dikey uçuşu başarıyla gerçekleştirmiş
ilk insan.)
Seyahatname’de Lâgarî Hasan Çelebi tarafından gerçekleştirilen
roketli uçma teşebbüsü şu şekilde anlatılmaktadır*:
Murad Hanın Kaya Sultan adlı yıldız gibi temiz kızı doğduğu gece
akika şenliği oldu. Bu Lâgarî Hasan, elli okka barut macunundan,
yedi kollu bir fişenk icat etti. Sarayburnu’nda hünkâr huzurunda fi
şenge bindi. Talebeleri fişeği ateşlediler. Lâgarî: “Padişâhım Allaha
ısmarladım. İsa nebî ile konuşmaya gidiyorum!” diyerek duâlar ederek
göklere doğru çıktı. Yanında olan fişenkleri ateş edip deniz yüzünü
aydınlattı. Gökkubbede büyük fişenklerin barutu kalmayıp da yere
doğru inerken, ellerinde olan kartal kanatlarını açıp Sinan Paşa köşkü
önünde denize indi. Oradan yüzerek çıplak olarak padişahın huzuruna
*
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Not: Çok evvelinden roket ve fişek bilgisi olan Osmanlılar, barut macunundan yapılı
havai fişekleri ve yanış hızının azaltılıp çoğaltılması tekniğini bilmekte idiler. 50 okka
barutlu 7 fişekli roket 64 kg. ağırlığındadır ki fişek ağırlıkları birbirine eşitse beheri
takriben 9 kg.’dir. O zaman yapılan barutun saniyede 450-600 gram yandığı kabul
edebilir, o halde 7 fişek beraberce 15-20 saniye arasında yanarak Lagari Hasan
Çelebi'ye hız temin edecektir. Hasan Çelebi'nin roket fişekli aracı ve ilkel paraşütü
ile ağırlığı 165 kg. farz edilmiştir. Roketlerin cer kuvveti fi şek başına saniyede 25
kg. kabul edilirse tekmil fişek 175 kg. cer kuvveti verecektir. Bu cer kuvvetinin takatli
uçuş boyunca sabit kalacağı kabul edilmiştir (http://www.osmanli.org.tr/yazi-1-6.html)

geldi. Yeri öperek “Padişahım! İsa nebî sana selam eyledi.” diye şakaya
başladı. Bir kese akça ihsan olunup yetmiş akça ile sipahi yazıldı:
Sonra Kırım’da Selamet-Giray Hana gidip orada vefat eyledi. Rahmetli
Yakın dostumdu. Allah rahmet eyleye (Danışman, 1969, s. 335).

Lâgarî Hasan Çelebi

Murâd Hân’ın Kaya Sultân nâm bir duhter-i pâkîze-ahteri
vücûda geldikde şâdumânî-i akîka olduğu gece bu Lâgarî Hasan
elli vukiyye bârûd-u ma’cûndan yedi kollu bir fişeng îcâd edüp
Sarâyburnu’nda Hünkâr huzûrunda deryâ üzre fişeğe Lâğarî binüp
şâkirdleri fişeğe âteş edüp Lâgarî,
“Pâdişâhım seni Hudâ’ya ısmarladım Îsâ Nebî ile kelimâta
gideriz.” deyü evc-i âsumâna urûc ederken temcîd [u] temhîdler ederek
dahi yanında olan fişenglere âteş edüp rû-yı deryâyı çerâgân eyleyüp
bâm-ı felekde fişek-i kebîrin bârûdu kalmayup zemîne nüzûl ederken
ellerinde olan kartal cenâhların açup Sinânpaşa kasrı önünde deryâya
düşüp şinâverlik ederek uryânen pâdişâh huzûrunda zemînbûs edüp,
“{Pâdişâhım, Îsâ Nebî pâdişâhıma selâm eyledi” deyü şaka edüp} bir
kîse altun ve yetmiş akçe ile zümre-i sipâhdan olup Kırım’da Selâmet
Geray Hân’a gidüp anda merhûm oldu, rahmetli yâr-ı gâr-ı sâdıkımız
idi rahmetullâhi aleyh.

Ankara Türk Hava Kurumu
Müzesi

Bir Halkbilimcidir:
Çelebi, gittiği ülkelerde yaşayan halkların gündelik hayat
bilgilerine, geleneklerine, özel gün ve bayramları ile ilgili ritüellere, kılık
kıyafetlerine, kullandıkları alet ve eşyalara kadar birçok kültürel unsuru;
atasözleri, deyimler, mani, efsane, fıkra vb. halk edebiyatı ürünlerini bir
halkbilimci bakışı ve değerlendirmesi ile eserine almıştır.
Evliya, eserinde Türk halk yaşam tarzında önemli yer tutan
hamamlardan da özellikle bahsetmiş ve o dönem İstanbul’da bulunan
hamamları birer birer saymıştır.
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Evvelâ der-zikr‑i tevzî‘ât‑ı hammâmât
Hastalara Eyyûb hammâmı.
Meşâyıhlara Ayasofya hammâmı {binâ‑yı Hâsekî kâr‑ı Mi‘mâr Sinân}.
Sofîlere Sofular hammâmı.
Azeblere Azebler hammâmı.
Bostâncılara Bostân hammâmı.
Bâzârcılara Cum‘abâzârı hammâmı.
Mülhidlere Çukur hammâm.
Hîzlere Havuzlu hammâm.
Nakkâşlara Çinili hammâm {binâ‑yı Hayreddîn Paşa kâr‑ı Sinân}.
Vâsıtalara Hacı Kadın hammâmı.
Koruculara Koca Mehemmed Paşa.
Kıncılara Sarrâchânebaşı hammâmı.
Yeniçerilere Yeni Odalarbaşı hammâmı.
Irgatlara Irgat hammâmı.
Cerrâhlara Cerrâhpaşa hammâmı.
Ermenîlere Samadya hammâmı.
Sarâylılara Aksarây hammâmı.
Kara Arablara Sıçanlı hammâm.
Velîlere Sultân Bâyezîd‑i Velî hammâmı.
Delilere Alaca hammâm.
Zâlimlere Zencîrlikapu hammâmı.
Mazlûmlara Sultân Selîm hammâmı.
Hammâllara Sırt hammâmı.
Şâ‘irlere Sultân Süleymân hammâmı.
Dervîşlere Haydar Paşa hammâmı.
Evlâd‑ı Arablara Tahta’l-kal‘a hammâmı.
Hâsekîlere Hâsekî hammâmı.
Müneccimlere Yıldız hammâmı.
Bâzergânlara Mahmûd Paşa hammâmı.
Vâlidelere Vâlide hammâmı.
Cündîlere Atmeydânı hammâmı.
Müftîlere Müftî hammâmı.
Zü‘amâya Gedik Paşa hammâmı.
Zırhcılara Dâvûd Paşa.
Hâcelere Hocapaşa.
Sultânlara Sultân hammâmı.
Mollâlara Monlâ Gürânî.
Urumlara Fenerkapusu hammâmı {binâ‑yı Kapudan, kâr‑ı Mi‘mâr Sinân}.
Hânendelere Balat hammâmı.
Eşkıyâlara Hançerli hammâmı.
Sâzendelere Lonca hammâmı.
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Gemicilere Kadırga Limanı hammâmı.
İmâmlara Küçük Ayasofya.
Ehl‑i dîvâna Bayram Paşa hammâmı.
Hâdımlara Mehemmed Ağa hammâmı.
Vüzerâya Alî Paşa hammâmı.
Cömerdlere Lütfî Paşa hammâmı.
Bâğçevânlara Yenibâğçe hammâmı {binâ‑yı Mustafâ Paşa vüzerâ‑yı Süleymân Hân, kâr‑ı Sermi‘mârân Koca Sinân}.
Arnavudlar’a Edirnekapusu {binâ‑yı binti Süleymân Hân ya‘nî Mihrimâh Sultân kâr‑ı Mi‘mâr Sinân}.
Mevlevîlere Yenikapu hammâmı {binâ‑yı Merkez Efendi kâr‑ı Sinân}.
Taşcılara Silivrikapusu.
Mahpûslara Yedikulle hammâmı.
Gidilere Çardaklı hammâm.
Küttâblara Nişâncı Paşa hammâmı.
Tercümânlara Dragoman hammâmı.
Meflûclara Tıhtâb hammâmı.
Oturaklara Lanka hammâmı.
Lağımcılara Sarıgürz hammâmı.
Hukemâlara Ma‘cuncu hammâmı {binâ‑i Müftî, kâr‑ı Sinân}.
Kadı‘askerlere Kadı‘asker.
Acemîlere Acem Oğlanı hammâmı.
Kantârcılara Vezneciler.
Şâtırlara Pertev Paşa Hammâmı.
Oyunbâzlara Tasv[î]rli hammâm.
Şâfi‘îlere Darbhâne hammâmı.
Zenpârelere Kafesli hammâm.
Ağalara Küçük Ağa hammâmı.
Arpacılara Arpa Emîni hammâmı.
Sâdâta Abbâs Ağa hammâmı.
Avretlere Avret Bâzârı.
Yahûdîlere Çufudkapusu hammâmı.
Seyislere Âhûrkapu hammâmı.
Ma‘tûhlara Koca Mehemmed Paşa.
Maskaralara Şengül hammâmı.
Kapudanlara Deniz hammâmı.
Ehl‑i tevhîde Koca Mustafâ Paşa hammâmı.
Cücelere Küçük Ağa hammâmı.
Mahbûblara Çelebi hammâmı kurb‑ı Aksarây.
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Kal‘a‑i İslâmbol’dan hâric olan hammâmları bildirir
Mevlevîlere Yenikapu hammâmı.
Çadırcılara Otakcılar hammâmı.
Kavara-zenlere Topcular hammâmı.
Atıcılara Kemânkeş hammâmı.
Kocalara Zâl Paşa hammâmı.
Hastalara Eyyûb hammâmı.
Mü’ezzinlere Bülbülderesi hammâmı.
Derbederlere Dere hammâmı kurb‑ı Eyyûb.
Mezârcılara Ulu Beğ hammâmı {binâ‑yı Nişâncı Paşa kâr‑ı Mi‘mâr Sinân}.
Kâğıdcılara Kâğızhâne hammâmı.
Çobanlara Südlüce hammâmı.
Kiremitcilere Hâsköy hammâmı [97a]
Pîrlere Pîrî Paşa hammâmı.
Pehlivânlara Kâsımpaşa hammâmı.
Sağırlara Kulaksız hammâmı.
Sarhoşlara Piyâle Paşa hammâmı.
Hukemâlara Emîr Hekîmbaşı hammâmı.
Kapudanlara Tershâne’de Kapudan-ı azebistâna Azebkapusu hammâmı.
Kulampârelere Bokluca hammâm {Galata’da}.
Mübtecel kavmine Mübtecel hammâmı, Galata.
Ulefecilere Karaköy kapusu.
Kullara Kullekapusu hammâmı.
Kezzâblara Yalancı hammâmı kurb‑ı Tophâne.
Topculara Tophâne’de Alî Paşa.
Eskicilere Yamalı hammâmı, Tophâne’de.
Çavuşlara Çavuşbaşı hammâmı.
Yahûdlara Çufud hammâmı Tophâne’de.
Beğlere Beğ hammâmı kurb‑ı Galatasarây.
Balyozlara Balyoz hammâmı, Galatasarây.
Lazlara Fındıklı hammâmı.
Ma‘sûmlara Beşiktaş hammâmı.
Sâhib‑i hayrâtlara Hayreddîn Paşa.
Ehl‑i takvâya Yahyâ Efendi hammâmı.
Fâhişelere Ortaköy hammâmı {binâ‑yı Husrev Kethudâ, kâr‑ı Mi‘mâr Sinân}.
Bî-namâzlara Kuruçeşme hammâmı.
Hisârlı’ya Hisâr hammâmı.
Dilencilere İstinye hammâmı.
Re’îslere Yeniköy hammâmı.
Ehl‑i işrete Tarabya hammâmı.
Balıkcılara Büyükdere hammâmı.
Âşık [u] ma‘şûka Sarıyâr hammâmı.
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Bîçârelere Kavak hammâmı.
Papaslara Yoros kal‘ası hammâmı.
Kozbekçilere Beğkoz hammâmı.
Kuşbâzlara Akbaba Sultân hammâmı.
Kanlılara Kanlıca hammâmı.
Ehl‑i teferrüce Anatolu Hisârı hammâmı.
Hırsızlara Çengelköy hammâmı.
Kuzkunlara Kuzkuncuk hammâmı.
Yolculara Eski Vâlide {hammâmı} Üsküdar.
Garîblere Orta Vâlide hammâmı.
Köselere Kösem Vâlide hammâmı.
Avcılara Arslan Ağa hammâmı.
Kassâblara Kassâbbaşı hammâmı.
Hacılara Hacı Paşa hammâmı.
Mezârcılara Türbedâr hammâmı.
Bâğbânlara Kadıköy hammâmı.
…………………………….
Şehr‑i İslâmbol’un enderûn [u] bîrûnunda cümle dörd mevleviyyet yerde yüz elli bir hammâmdır.
Ammâ hakîr Habeş ve Sûdân ve İsvân ve Mısır diyârlarında seyâhatde iken şehr‑i İslâmbol içre on yedi
hammâm dahi binâ etmişler, manzûrumuz olmamışdır.

İSTANBUL-EMİNÖNÜ-HASEKİ HAMAMI
Hamam Kanuni Sultan Süleyman’ın baş hasekisi Hürrem Sultan
tarafından 1556-57 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Yapı çifte
planlıdır.
Hamam değişik plan düzenlemesi ile dikkati çekmektedir. Çifte
planlı hamamlar genellikle sırt sırta bitişik vaziyette inşa edilirken,
Haseki hamamı kuzey-güney yönünde uzanmakta, erkekler kısmı
kuzeye, kadınlar kısmı güneye yerleştirilmiştir. Erkekler ve kadınlar
kısmı birbirinin simetriğidir. Birbirlerinden farkları giriş kısımlarının
değişik şekilde düzenlenmesidir. Erkekler kısmının girişi revaklı
olarak, kadınlar kısmı revaksız olarak inşa edilmiş ve kadınlar
kısmının kapısı batı cepheye yerleştirilmiştir. Her iki kısımda
soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık mekânlarından oluşmaktadır.
Soyunmalığın üzeri kubbe ile örtülü ve kubbenin ortasında aydınlık
feneri yer alır. Enine dikdörtgen planlı ılıklık üç kubbe ile örtülüdür.
Sıcaklık ortada kubbe ile örtülüdür. Sıcaklıkta dört eyvan ile dört
adet köşe halvet hücreleri yer almaktadır.
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Özellikle,
İstanbul’daki müzik yaşamından bahsederken, şehirde
4000 kadar görevli mûsîkîşinas, yüzlerce hãnende ve yüzlerce lûtiye (çalgı
yapımcısı) bulunduğunu, askerî zümrelerin dahi kendi mûsîkî loncaları
olduğunu yazmaktadır.

Osmanlı Dönemi Türk Hamamları
Türkler, tarihi asaletleri ile temiz bir millettir. İslâmiyet’i kabul etmeleri
ve islâmiyetin temizliğe ait hükümlerini büyük bir titizlikle uygulamaları
neticesinde bilhassa, İstanbul’un fethinden sonra bu şehirde ve devletin
dört bir yanında binlerce hamam yaptılar. Türkler’de İslâmiyyet’in
emirlerinin gereği olarak her evde özel olarak hamam bulundugu gibi,
meselâ onyedinci yüzyılda, yalnız İstanbul’da 168 adet büyük çarşı
hamamı vardı.

O dönemde kullanılan fakat günümüze kadar gelememiş müzik aletleri*
ile ilgili ayrıntılı bilgilerin bulunduğu Seyahatname’de, “ilahi” sözcüğünün de
ilk kez geçtiği söylenmektedir.
Evliya Çelebi’ye göre, müziğin insan ruhu üzerindeki olumlu etkisi
konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip darüşşifanın hekimbaşı,
hastalarına önce çeşitli müzik makamları dinletiyor, kalp atışlarının hızlanıp
ya da yavaşladığına bakıyor, yararlandıkları uygun melodiyi belirliyor,
şikâyetleri ve benzer hastalıkları bir araya getiriyor, darüşşifanın müzik ekibine
haftanın belirli günlerine konserler tertipletiyordu. Evliya Çelebi, zihni açma,
hafıza ve hatırları güçlendirmede İsfehan, aşırı hareketli, heyecanlı hastaları
sakinleştirmede Rehavi, sıkıntılı, karamsar durgun ve neşesiz hastalara da
Kuçi makamının iyi geldiğine Seyahatname’de yer vermiştir.

Bir Müzisyendir:
Çelebi, sesinin de güzel olması sebebiyle çok küçük yaşlardan
itibaren müzikle iç içe olmuş ve iyi de bir eğitim almıştır. Örn.
döneminin musıkî üstadı Muhasip Derviş Ömer Gülşenî’den dersler
aldığı belirtilmektedir.

Ale’s-sabâh bu hakîri Kilarcıbaşı Hâdım Sefîd Alî Ağa’ya teslîm
edüp Kilar‑ı hâssa önünde ağalara mahsûs odada bir hücre içre bir
mekân ta‘yîn eyleyüp Turşucubaşı Ahmed Ağa lalamız ve Güğümbaşı
Mehemmed Efendi hat üstâdımız ve ilm‑i mûsıkîde Musâhib Dervîş
Ömer pederimiz ve Dersiâm Kiçi Mehemmed Efendi, ilm‑i nahivde
Kâfiye dersinde üstâdımız ve yine Evliyâ Efendi ilm‑i tecvîdde üstad‑ı
kadîmimiz olup mübârek-bâd dediler.
Ve Horos İmâm, hâsodada ilm‑i hıfzda şerîkimiz ve Tâyezâde
Handân ve Ferruhoğlu Assâf Beğ ve Ma‘ânoğlu ve Keçeci Süleymân
ve Amber Mustafâ mü’ezzinlikte ayakdaşlarımız olup şeb [u] rûz
hammâm‑ı hâs cenbinde meşkhâne nâm mahalde sâz u söz ve gûnâ-gûn
fasıllar edüp Hüseyin Baykara faslı ederdik.
1. Kitap 136
Fotoğraf: hastalara müzik dinletirken
*

Çelebi, Seyahatname’de hem İstanbul’da müziğin yeri, müzisyenler
ve müzik aletleri ile ilgili ayrıntılı bilgi vermiş hem de gezdiği şehir ve
ülkelerde gördüğü müzikle ilgili birçok bilgiyi donanımlı bir kişi olarak
başarıyla aktarmıştır.
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Osmanlı’da çalgı zenginliği vardı. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde Sultan IV. Murad’ın önünden tüm esnaf
loncalarının geçişini anlatırken, çalgıcıların, çalgı yapımcılarının, şarkıcıların tam dökümünü çıkarmış; çalgı
adlarının sayısının ‘yüz’ kadar olduğunu belirtmiştir. Bunlardan aynı çalgı ailesinden olanların her birinin adı da
değişiktir. Bazı Türk Müziği çalgılarının iyi bilinenlerinden adlarını burada üç grupta toplayarak verelim. İlk grup
‘telli çalgılar’. Kopuz (şeşhâne), çeng, kemânçe (rebâb), tanbur, sine, keman, lavta, ud, şâhrud, bulgarî (bağlama),
ıklığ, kemençe, nuzhe, bozuk, çögür, çartar bu gruptaki müzik çalgılarıydı. Üflemeli çalgılar grubunda ise boru,
ney, miskal (musikar), zurna, nefir, mızmar, boynuz, kerrenay, düdük, dilli düdük yer alıyordu. Çagane, kös (kûs),
tabl, nakkare (çifte nağra), çalpara, dümbelek, kudüm, zil, daire, çömlek, deblek, davul gibi müzik aletleri ise
‘Vurmalı Çalgı’ grubundaki çalgılar. Bu çalgıların çoğu, ne yazık ki günümüze ulaşamamış ve tarihe gömülmüştür
(www.thy.com/tr-TR/skylife/archive/images/2005_01_img/osmanli/large/osmanli04.jpg).
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İki yüz on üçüncü fasıl
Şehr‑i İslâmbol’da olan bîmâristân [u] mûristânı ayân u beyân eder
Evvelâ tîmârhâne‑i Ebü’l-feth Sultân Mehemmed, yetmiş hücre ve seksen ade[d] kubbe iki yüz
huddâmları vardır. Dersiâm, hekîmbaşısı ve cerrâhbaşısı vardır. Âyende ve revendegândan bir âdem
haste-hâl olsa tîmârhâneye getirüp ana hidmet ederler. Vaziyyetine münâsib edviyeler verirler. Dîbâ ve
şîb ü zerbâf harîr câmehâbleri vardır.
Rûz-merre merreteyn hastalara gûnâ-gûn et‘ıme‑i lezîzeler tabh olup ehl‑i derde bezl‑i ta‘âm ederler.
Eyle evkâf‑ı kavîdir kim matbahında keklik ve turac ve süğlün murglarının eti bulunmaz ise bülbül ve
serçe ve kebûter pişüp hastalara bezl oluna deyü evkâfnâmelerinde eyle tahrîr olunmuşdur. Ve hastalara ve
dîvânelere def‘‑i cünûn içün mutrıbân hânendegân ta‘yîn olunmuşdur. Ve avretler ve kefereler içün başka
bir köşe tîmârhânesi vardır.
Andan bîmâristân‑ı Süleymân Hân. Bu dârü’ş-şifâ eyle bir kân‑ı devâ‑yı hevâdârdır kim bi-emrillâh
üç günde hasta şifâ bulur. Ve gâyetü’l-gâye üstâd‑ı kâmil fassâd‑ı âmil hukemâ ve cerrâhları var. Bu dâr‑ı
menâsın evsâfında lisân kâsırdır. Ammâ Bâyezîd Hân ve Selîm Hân’ın bîmârhâneleri yokdur.
Andan bîmârhâne‑i Sultân Ahmed Hân. Bu dahi cümleden a‘lâ evkâf‑ı metîn olduğundan ekseriyyâ
fukarâ ve dîvâneleri bu dâr-ı şifâya getirirler. Zîrâ bunun dahi hevâsı hûbdur ve huddâmları mahbûb ü
mergûb âdemlerdir kim dâ’imâ hastalara cân u gönülden hidmet ederler. Zîrâ nâzır‑ı nuzzârı kızlar ağası
olmağile her bâr gelüp hastaların hâllerin su’âl eder.
1. Kitap
Ve her tîmârhânenin ma‘âcinhânesinde hekîmbaşı oturup yevmiyye birer kantâr sükkerî ma‘âcin
leri ehl‑i derde ve fukarâlara bezl ederler. Niçe yüz bin hokka ve kavanos ma‘âcin ve me’kûlât [ü]
meşrûbâtı hulviyyâtları vardır. Ve her tîmârhânede müte‘addid yazlı ve kışlı hücrelerinde gûnâ-gûn havz
u şâzrevânları var. Kış odalarında hammâm gibi sobalar yaz odalarında şâzrevânları olup pençereleri
bâğçelere nâzır olup her hastanın tabî‘atine göre sâzendeler gelüp gûnâ-gûn sâz çalup fasl ederler, ammâ
aceb hikmet‑i Hudâ’dır kim bu Alman diyârında Rûm’da ve Arabistân’daki gibi çok mecnûn yokdur.
Lâkin meshûr kefereler bu tîmârhânelerde çokdur. Anlara dâ‑i devâ eder dahi yokdur.
7. Kitap

Bir Haritacıdır:
Evliya Çelebi, Nil Nehri boyunca gerçekleştirdiği yolculuğundaki
gözlemlerini altı metre uzunluğunda, bir metre genişliğindeki bir haritayla
kalıcı kılmıştı. Haritanın tek nüshası bugün Vatikan Kütüphanesi’nde
bulunmaktadır. Evliya Çelebi üzerine yaptıkları araştırmalarla tanınan
Robert Dankoff ve Nuran Tezcan tarafından çalışılan Çelebi’nin bu
bilinmeyen eseri, yakın zamanda yayımlanacaktır.

“Bu harita (Vat. Turc. 73), 543 cm. uzunluğundadır; güney yarısı
45 cm., kuzey yarısı ise 88 cm. genişliğindedir; harita, kaba kumaş
üzerine çizilmiştir ve efsanevi Ay Dağlarında (Cebel-i Kamer)
bulunan kaynaklarından başlayarak, Kızıldeniz ve Libya Çölü
arasından Akdeniz’e kadar uzanan Nil Vadisini göstermektedir.
Harita üzerinde zamanın yarattığı kimi hasarlar göze çarpmakta
ve fareler tarafından kemirilmiş olduğu anlaşılmaktadır (Dankoff,
2011, baskıda).”
Bir Dilbilimcidir:

Eğitimini dilbilim üzerine odaklamamış olmasına rağmen Evliya,
hem dili kullanmadaki yetkinliği hem de Türkçe ve yaklaşık değişik
30 dil ile ilgili aktardığı bilgilere bakınca amatör bir dilbilimci olarak da
değerlendirilmektedir.
Eserinde Türk dilinin köklü ve tarihi bir dil olduğu üzerinde durur
ve 17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi’nin bölgesel farklılıkları ile ilgili temel
bilgiler verir. Bugün Seyahatname bu yönü ile birçok dil çalışmasına
kaynaklık etmiştir.

Bir Ressamdır:
Evliya Çelebi el sanatlarından daha çok dilsel yetenekleriyle ilgi
çeker. Ancak, çizimlerinin iyi olduğu da yadsınamaz. Çizim ve resme
yatkınlığı Abdal Han hazinesi kataloğunda görülür. Özellikle Avrupa işi
gravürlere, oymalara ve İran minyatürlerine hayrandır (Dankoff, 2010,
s. 72).
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Çelebi, gezdiği yerlerle ilgili bilgiler verirken kullandığı sözcükleri de
o yörenin sözcüklerinden seçmesi ile dil araştırmalarında, kelimelerin
kullanım ve yayılma alanını belirleme bakımından yararlı olmuş ve söz
varlığı, ses ve biçimbilgisi çalışmalarına katkı sağlayan bir eser ortaya
koymuştur.
Seyahatname yalnız Türkçe için değil, içerdiği topluluk ve kültürlerin
dilleri için de önemli veriler saklamaktadır.
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Ve bu şehrin âb [u] hevâsının letâfetinden dağlarında çimşir dırahtı, bâğlarında servi [ve] cevîz-i Rûm dırahtları
var. Aceb hikmetdir kim cânib-i kıblesinde diyâr-ı Erzurûm dağlarında kış ve kıyâmet, burada gül-i gülistân
ve reyhân erğuvan ve limon ve turunç bahâr ve meyve vermededir ve iklîm-i hâmis olmağıla tûl-ı nehârî (---)
(---) ve arz-ı beledî (---) (---) Kışı olmaz gâyet sevâhildir ve gâyet mu’tedildir. Anınçün halkı dahi i’tidâl üzre
geçinirler. Hâluk ve garîb-dost ve muhibb-i garîbü’d-diyâr âdemlerdir. Ammâ Çiço ve Çağata ve Lezgi re’âyâları
gâyet lecûclardır. Bu mezkûr tâ’ifelerin başka lehçe ve ıstılahat [u] ibârât [u] kelimâtları vardır kim nefs-i şehr-i
Tarabefzûn halkı ol kabîle halkının lisânların asla anlayamazlar, tercümâna muhtâclardır.
Lisân-ı Çiço ve kavm-i Çağata şi’r-i mühmelleridir kim tahrîr olunur.
Ton zariğon tâ niçaro
Tomur funda pâlikaro
İhâyinke gohâ tona
Kiha pâyiş to hammâmo
Bu gûne lehçeleri vardır. Ammâ Lezgilerinin lisânı kaleme ve imlâya gelmez bir gûne turfe lisândır. Bu kavmin
ekseri gemicilerdir. Nehr-i Çoruğ ile Mikrilastân’a varup çimşir ve esîr alup Tarabefzûn limanına gelüp kâr
ederler. Bir hoş limân-ı azîmi vardır, a’lâ demir dutar körfezli limandır. Lâkin garb tarafı küşâdedir. Garb
tarafına üç yüz mil cezîre-i Kırım’da kal’a-i Kefe limanıdır. (---) (---) (---) (---) (---) (---) [253b]

Evliya Çelebi’nin yabancı dilleri tanıtırken tuttuğu belirli bir yol vardır. Yazar, önce
l’den başlayarak 15’e, 20’ye değin sayı adlarının yabancı dildeki karşılıklarını verir,
sonra ekmek, su, şarap gibi yiyecek ve içeceklerin adlarını sayar. Yabancı diller
üzerine verilen bilgiler, birtakım sorularla sona erer. Sırpça, Hırvatça, Gürcüce,
Mingrelce gibi diller konusunda verilen örnekler bu plana göre düzenlenmiştir.
(Eren, 1972)
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Evliya Çelebi, “havuç” için kızıl ağaç, pürçüklü ve yer sapı adlarını sayıyor.
Anadolu ağızlarında “havuç”un türlü adları vardır: badul (Konya), deber otu
(Denizli, Bilecik), deper otu (Afyon, İsparta, Kütahya), teber otu (Afyon, Kütahya),
teper otu (Ankara, Eskişehir, Uşak, Kütahya, İsparta, Bursa, Eskişehir, Aydın,
Bilecik, Afyon, Antalya, Konya, Denizli, Çankırı, Bolu, Muğla, içel…), kızıl ot
(Muğla, İsparta, Denizli), sarı ot (Denizli)… gibi. Yazarımızın vermiş olduğu kızıl
ağaç biçimi bakımından kızıl ot ve son ot adları üzerinde durulmaya değer.
Pürçüklü biçimine gelince: Bu, Anadolu ağızlarında “havuç”a verilen en
yaygın addır: Dialectologique sözcüklerimizde bu adın Bolu ilinde kullanıldığı
belirtilmemişse de, bu ad Niğde, İzmir, Ankara, Çorum, Afyon, Sivas… illerinde
pürçüklü, Kastamonu, Amasya, Bilecik, Tokat illerinde ise pürçekli biçiminde
kullanılır.
Son olarak Evliya Çelebi “havuç”a bu çevrede yer sapı adının verildiğini bildiriyor.
Sözlüklerimizde onun verdiği bu ada da rastlanmıyor. Ancak, yurdumuzda buna
benzer birtakım adlar vardır. Örneğin yer otu (Kayseri, Konya, Çorum, Yozgat,
Adana) adı her bakımdan yer sapı’na benzer bir addır. Kerkük’te kullanılan yer
kökü adı ise yer sapı adına büsbütün yakındır. Anadolu’da “havuç”a yerebatan
(Bile-cik>, yeregeçen (İsparta, Afyon), yerekaçan (İsparta) gibi adlar da verilir.
(Eren, 1972)

Türk dili dışında Abhaza dili, Kaytak dili, Gürcü dili, Mingrel dili,
Arap dili, Türkmen dili, Dobruca Tatarlarının dili, Nogay dili, Rus dili,
Sırp dili, Boşnak dili, Hırvat dili, Arnavut dili, Venedik İtalyancası, Macar
dili, Alman dili, Kırım Tatarlarının dili, Nogay dili, Kalmık dili, İtalyan dili
vb. ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Bir Zanaatkâr ve Mimardır:
Babasının zanaatkâr olmasının Evliya’nın el sanatlarına ve
zanaatkârlara ilgi duymasını güçlendirdiği ve estetik yönünü geliştirdiği
görüşü hâkimdir. Seyahatname’de değinilen tarihî eserlerin tasvirindeki
güçlü betimlemeler ve kullandığı terminoloji uzmanlara göre onun
nitelikli bir mimarî bilgiye sahip olduğunu göstermektedir.

Eşkâl‑i tarz‑ı câmi‘‑i Süleymâniyye: Bu câmi‘‑i azîmin tâs‑ı nîlgûn kubbesinin tâ zirve‑i a‘lâsı Ayasofya
kubbesinden müdevver ve yedi zirâ‘‑ı melikî refî‘ü’l-bünyâd kubbe‑i cihân-âbâddır.
Ve bu kubbe‑i bî misâlin çâr-pâye‑i amelîsinden mâ‘adâ câmi‘in yemîn [ü] yesârında dörd aded sommâkî
mermer sütûnlar var kim her biri onar Mısır hazînesi kıymet edüp yine Mısır diyârında (‑‑‑) şehrinden
Nîl ile İskenderiyye’ye andan Karınca Kapudan sal gemilere tahmîl edüp muvâfık eyyâm ile İslâmbol’da
Unkapanı’na getirüp andan Vefâ meydânına andan Süleymâniyye câmi‘inde Karınca Kapudan dörd aded
sütûnları Süleymân Hân’a teslîm etdükde Beyt:
Karıncalar budın çekmiş çekirgenin Süleymân’a
Size lâyık nemiz vardır kabûl eylen fakîrâne
dedükde Süleymân Hân haz edüp hidmeti mukâbelesinde Karınca Kapudan’a kadrince Yılanlı cezîresi ve
Rodos cezîresi sancağı ihsân olunur. Ammâ Hudâ âlimdir, eyle çâr sommâkî ahmer-gûndur. Cihânın çârkûşesinde nazîri yok ellişer zirâ‘ bâlâ amûd‑ı ra‘nâlardır.
Ve kubbe‑i azîmin mihrâb üzre nîm kubbe ve kıble kapusu üzre yine nîm kubbe ile binâ olunmuşdur.
Ammâ mezkûr amûdlar üzre nîm kubbeler yokdur. Sütûnlara bâr‑ı sakîl olmasın içün üstâd Mi‘mâr Sinân
billûr ve necef ve moran câmlar etmişdir kim cümlesi (‑‑‑) câm‑ı moranlardır.
Ve mihrâb ü minber üzre olan câm‑ı gûnâ-gûn Sarhoş İbrâhîm’in kârıdır kim bunun dahi medhinde
za‘îf insân âcizdir. Kaçan kim vakt‑i zuhurda bu câmlar âfitâb‑ı âlem-tâbın şu‘lesi urdukda derûn‑ı câmi‘
münevver olup cemî‘i cemâ‘atin merdüm‑i dîdeleri hîrelenir. Her kıt‘a‑yı câmda niçe kerre yüz bin pâre
gûnâ-gûn hurde câmlar ile şükûfeler ve Esmâ’ü’l-hüsnâ hatları ile müzeyyen câmlardır kim seyyâhân‑ı berr
[ü] bihâr içre memdûh‑ı âlemdir kim felekde misli görülmemişdir.
Gerçi mihrâbı ve minberi ve mü’ezzin mahfili beyâz mermer‑ı hâmdandır. Ammâ üstâd mermer-bür
(‑‑‑) sütûn‑ı rakîk üzre bir mü’ezzin mahfili etmiş kim gûyâ mahâfil‑i huld‑i berîndir. Ve bir serâmed hâm
mermerden bir minberi ve bir tâc‑ı surâhîsi var kim misli meğer Sinop câmi‘i minberi ola.
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Ve mihrâbın yemîn [ü] yesârında burma zıh zıh amelî amûdlar var kim sihr‑i i‘câzdır. Ve yine anda birer
âdem kaddi nühâs‑ı hâlis [ve] zeheb‑i hâlis ile mutallâ şam‘dânlar üzre yigirmişer kantâr şem‘‑i asel-i kâfûrîler
var kim her birine on beşer kademe nerdübân‑ı haşeb ile urûc olunup her leylelerde çerâğân olup derûn‑ı câmi‘
nûr içre nûr olur.
Ve bu câmi‘in sol köşesinde (‑‑‑) sütûn üzre bir makâm‑ı âlî hünkâr mahfilî vardır, başka mihrâbı vardır.
Bu mahfil‑i şerîfden gayrı çâr sütûn pâyeler köşelerinde dörd aded aşr-hân maksûrecikleri var. Anlardan
gayrı câmi‘in iki cânibinde yan soffaları üzre (‑‑‑) aded hurde amûd‑ı gûnâ-gûn üzre derûn‑ı câmi‘de cemâ‘at
soffaları vardır.
Ve câmi‘in taşrasında yine bu soffalara mu‘âdil rakîk sütûnlar üzre deryâya nâzır ve sağ tarafı çârsûya
nâzır tabakalar vardır. Cemâ‘at vefret üzre oldukda bu soffalarda ibâdet ederler.
Ve câmi‘ içre kubbede ve amûdlar üzre iki kat tabakalar dahi vardır kim anlarda leyle‑i mübârekelerde
kanâdîller çerâğân ederler. Cümle yigirmi iki bin kanâdîl ve niçe bin maslûbât âvîzeler vardır.
Ve câmi‘in cânib‑i erba‘asında cümle (‑‑‑) pençerelerdir. Her birinden birer gûne bâd‑ı nesîm girüp
cemâ‘at hayât‑ı câvidânî bulup cennete girmiş olurlar.
Ve bu câmi‘de bi-emrillâhi Ta‘âlâ bir râyiha‑ı tayyibe var kim âdemin demâğı mu‘attar olur. Ammâ
dünyânın şükûfe ve ezheriyyâtı râyihasına müşâbeheti yokdur.
Ve bu câmi‘ içre gerüde kıble kapusu tarafındaki iki pâyelerde bir{er} çeşmesârlar vardır. Cümle cemâ‘at
âb‑ı nâbından nûş edüp def‘‑i atşân ederler. Ve ba‘zı tâklar altında fevkânî hazîne maksûreleri var kim a‘yân‑ı
vilâyetin ve niçe bin erbâb‑ı seferin emânetullâh [44a] mâlları var kim hisâbın Cenâb‑ı Bârî bilür.

Bir Savaşçıdır:
Senelerce at üzerinde seyâhat eden, cirit oynayan, iyi silâh
kullanan Evliya Çelebi’nin, çevik ve sıhhatli bir yapıya sahip ve
birçok savaşa etkin biçimde katılmış bir savaşçı olduğu kabul
edilmektedir.

Biz dahi savt‑ı hoş-elhân ile Kur’ân‑ı azîmi ve Furkân‑ı mecîdi tilâvet edüp on yedi mîr‑i mîrânlar ve
yetmiş aded ümerâlarımız ve on bir aded vüzerâlarımız cümle kol kol çet-a-çet herkes merkeslerinde karârdâde oldukda ibtidâ küffâr hareket etdi.
Andan asker‑i İslâm [20a] ile İsmâ‘îl Paşa Budim askeri ve sâ’ir serhadliler ile çarka ve talî‘a‑i asker olup
çıkdılar.
Sağkolda Haleb Vezîri Gürcî Mehemmed Paşa ve Sâlih Paşa ve ortakolda Sadrıa‘zam askeriyle Bosna
askeri ve İsmâ‘îl alaybeği çarhaya çıkdılar.
Ammâ kalb‑i askerde hemân Sadrıa‘zamın on bin aded güzîde Hırvad ve Arnavud ve Boşnak yiğitlerinden
sekbân ve sarıca arı ve gayri bahâdırânları var idi ve yigirmi bin kadar dahi gayri tüfengli ve yeniçeriler var idi,
ammâ Vezîr‑i a‘zam henüz Raba suyun geçmeyüp dahi dip alay ile karşu tarafda dururdu.
Hemân yeniçeri yayaları sabâhki su kenârında kazdıkları meterislerinden çıkup cümle ileri küffâra doğru
gidince cemî‘i sipâhân‑ı silâhşorânlar yeniçeri enselerinde kânûn üzre kafâdârlık ederek zü’l-cenâhayn-vâr mevc
mevc durdular. Ve dörd aded aşağı bölükler anlar dahi merkezlerinde durdular, ammâ bir sû‑i tedbîr dahi
etdiler kim asker‑i İslâm içre kırk elli pâre şâhî toplar geçirmediler.
………………

http://www.mailce.com/wp-content/uploads/suleymaniye-cami.jpg
http://www.resimvadisi.com/resim-komik-bebek-resimleri-5353.htm
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Hemân yine sancağ‑ı Resûlullâh dibine gelüp bir teveccüh‑i tâm edüp müte’ellim-künân olup sermahfilimiz olan Musâhib Hacızâde’ye eyitdim:
“Efendi ben karşu geçerim, göre atım uruldu. Benim yerime gulâmımın biri kalsın. Karşu geçüp bir gayri
ata binüp inşâallâh yine gelirim” dedikde Hacızâde eydir:
“Doğru, bu mecrûh at ile Sadrıa‘zama var, sana bir at verir ve kelle kesen gulâmını da götür, ana da ihsân
aldır ve karnımız gâyet acıkdı. Bize sefer tâslarıyla mâ-hazar ta‘âm gönder” dedikde hakîr gördüm ki ve bildim
ki meydân‑ı şecâ‘at küffârda kalır, zîrâ asâkir‑i İslâm alak bulak olup cengde batıyyü’l-hareke edüp küffâr
dilâverâne ceng ü hareket eder.
Hemân âheste reviş ile atımı dizgininden yedeğe alup nehr‑i Raba kenârına gulâmımla gelüp “Karşu
geçelim” dedikde hemân suyun karşu tarafındaki dîvân çavuşları ve asker sürücüleri,
“Bire vur gidiyi, bire öldür gidiyi, bire alarka gidi” deyüp mücerred âdemim, {ammâ} bir hayli gidi
şütûmları istimâ‘ etdim.
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Hemân hakîr atımın boynundaki kurşum zahmından cereyân eden kanı gösterüp;
“Bire âdemler atım yaralandı ve atım bî-mecâl kaldı. Varup gayri atıma binüp gelirim” deyü feryâd
etdim.
“Yâ ol yanındaki oğla[n] nedir?”
“Gulâmımdır, bir baş kesdi, Sadrıa‘zamdan ihsân alsın” dedikde el-hâsıl cihânda yâr‑ı sâdık ve muhibb‑i
râfik dost lâzım imiş. Niçe âdemler hakîri bilüp,
“Bire kon şu âdemi, biz biliriz, beri geçsin at değişdirsin” {deyü} Eğrikapulu Oruç Çavuş’un çerâğı Alî
Çavuş,
“Bire Evliyâ Efendi, gel şuradan geç, derindir, ammâ zarar etmez. Hemân at yelesine pek sarıl” deyü
yol gösterdikde hemân at ile bir kerre suya atı urup bir kerre dalup gark oldum. Meğer kenârı amîk imiş. At
yelesin zabt edüp,
“Bire oğlan izimden ayrılma” deyüp Tatar tarzı yıldırup karşu tarafa yüz bin renc‑i anâ ile selâmete
gulâmımla geçüp atım yine yedeğe alup Sadrıa‘zamın huzûruna geldikde,
“Bire Evliyâ hoş geldin, bire askerden ne haber” dedikde,
“İşte huzûrunda nümâyân germâ-germ ceng‑i bî-pâyân, hemân karşuya bir hayli asâkir‑i Karaman
imdâd varsa asâkir‑i İslâm tâze cân bulurlardı. Hacızâde kulun hâk‑i pâye yüz sürüp selâmlar edüp alem‑i
Resûlullâh himâyesinde Feth‑i şerîf tilâvet ederken atımız kurşumla uruldu” deyüp atı gösterdiğimde,
“Tîz Evliyâ’ya bir eyi fitoz at verin” dedikde gulâmım dahi kelleyi huzûr‑ı vezîrde galtân edüp,
“Bu gulâmımla ortaklaşı alem‑i Resûlullâh önünde bu kâfiri kesdik” dedikde gulâma elli altun, hakîre
seksen altun ve bir küheylân at verüp dest bûs edüp andan Hacızâde çadırına varup,
“Efendiniz karşuda sefer tâslarıyla tahta’l-kahve ister” deyü haber edüp haymeme gelüp atın yarasın
yumurta ve tuz ve şab ile sarup bir gayri ata süvâr olup yine nehr‑i Raba kenârında bir yüksek yere vardıkda
karşu tarafa nazar etdim. El-azametullâhi te‘âlâ gördüm ki küffâr gâlib, bizim asker mağlûb şeklin gösterüp,
ammâ yine küt-â-küt ve germâ-germ ceng‑i savaş‑ı perhâş, ammâ bizim asker kâhîce küffârın hovlamasına
tâkat getiremeyüp niçe kerre yan verüp yine kâfiri sürerler.
7. Kitap

Nef’i ve eşkâli ve hâssasın bildirir:
Evvelâ bir karış kadar ince ve morca ve mücellâca ve semînce balıçakdır. Nef’i ol mertebedir kim yedi
gün bir âdem tenâvül etse her gice ehline varup yedişer kere kendi balığın ehline yidire, gâyet mukavvî
ve seri’u’l-hazmdır. Ve aslâ balık râyihâsı olup tenâvül edene harâret vermez. Ve hâssası oldur kim ağrı
hastalığına mübtelâ âdem yise bi-emrillâh şifâ bulur. Ve bir evde yılan ve çıyan ve akreb olsa hapsi
balığının başın âteşe Yakup ol hânede dütsü etseler cümle çıyan râyihâsından helâk ola. Niçe yüz gûne
nef’i ve hâssası vardur amma bunu yimek Tarabefzûn halkına mahsusdur kim kırk gûne lezzet hâsıl olur.
Çorbası ve yahni ve kebâbı ve böreği ve baklavası ve çorbasının envâ’ın pişirirler. Ammâ pilaki derler bir
gûne ot taşından tavalar yaparlar. İbtidâ bu hapsi balığın pâk ayırtlayup onar onar kamışa dizüp ma’denos
ve kerefis ve soğan ve pırasayı pâk hûrde kıyup darçın ve fülfül-i siyâh ile halt edüp bir kat kerefis ve
ma’denivâzı pilaki tavası içine döşeyüp bir kat hapsi döşeyüp ba’dehû Tarabefzûn’un âb-ı hayâta benzer su
zeytûn yağın döküp germâ-nermâ âteşde bir sâ’at pişüp gûyâ nûr olup tenâvül olunsa kuvvet-i basara ve
mi’ideye nâfi’dir. Hakkâ kim muhabbet edecek mâ’ide-i Sübhân’dır kim Subhânu’l-Hallâku’l-bâkî.

Bunu yemek Trabzonlulara mahsustur ki Trabzonlular kırk türlü yemeğini pişirirler.
Tatlısı, böreği bile yapılır. Kebabı, çorbası, yahnisi, böreği, baklavası olur. Fakat pilaki
derler bir çeşit tava yaparlar, çok lezzetlidir.
Önce tertemiz ayıklayıp onar onar kamışa dizerler. Maydanoz, kereviz, soğan,
pırasayı ince ince kıyıp tarçın ve karabiberle karıştırdıktan sonra pilaki tavasının içine, bir
kat hamsi ve bir kat bundan döşeyip su ve zeytinyağını üzerine dökerler. Bir saat kadar
ateşte pişirdikten sonra yerler. Bu yemek, gerçekten güzel yemekleridir.

Bir Gurmedir:
Gittiği yerlerin mutfak kültürüyle ilgili ayrıntılı bilgiler veren
Çelebi, ağzının tadını bilen biridir. Bazı yemekleri “övülmeye değer”
nitelemesiyle vurgulayarak hem katıldığı ziyafetlerde yediği hem de
şöyle bir gördüğü birçok yemeğe eserinde yer vermiştir.
Osmanlı
mutfağı
araştırmacısı
Marianna
Yerasimos,
Seyahatname’de; 44 pilav, 40 çorba, 23 baharat, 90 balık, 80 üzüm,
27 armut, 50’ye yakın ekmek çeşidinden bahsedildiğini belirtmektedir.
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Mâhîlerinin memdûhâtların beyân eder: Evvelâ cümleden levrek balığı ve kefâl balığı
gâyet kalaklı balıkdır ve kalkan balığının kalağı yokdur. Ammâ âh cânım kalkan balığı gâyet lezîzdir.
Nisâ tâ’ifesi yiseler elbette hâmile kalır. Devr-i Âdem’den beri nef’î tecrübe olunmadadır. Ve birer
karışdan ziyâde kırmızı başlı kızılca tekir balığı Kızılbaşlı olmağıla bu dahi lezizdir. Ve kaloz balığı
ve erba’înde uskumru balığı ve niçe bin elvân mâhîleri vardır. Ammâ memdûh olan zikr olunan
balıklardır. Bunlardan ziyâde muhabbet edüp üzerine bin cân ile kurbân olup bey’ [u] şirâsı mahallinde
ceng [ü] cidâl edüp kan etdikleri mâhî cânım hapsi balığıdır. Rûz-ı hamsînde zâhir olduğiyçün hamsi
balığı derler ve hamsîn gününde çıkmasının sebebi İskender-i Kübr â asrında bir üstâd-ı kâmil gelüp
ruhbân ve bıtrîklere gıda olsun içün Moloz kapusundan taşra derya içinde bir amûd üzre bir hamsi
balığı sıfatında bir tuç balık tılsım edüp rûz-ı hamsînde ol mâhîden bir sadâ zâhir olunca Karadeniz’de
olan cümle hamsi balıkları Tarabefzûn limanına gelüp sâhil-i bahre düşerler. Ba’dehû Hazret-i Risâletpenâh sa’âdetle rahm-i mâderden rûy-ı dünyâya kadem basdıkda niçe bin mutalsamât u âteş-gede-i
Nemrûd sönüp mutalsamlar münhedim olup bu hamsi tılsımı dahi yıkılup deryâya düşer. Lâkin
deryâya müte’allık tılısmât olmağıla hâlâ ameli nâfiz olup her sene yevm-i hamsînde hapsi mâhîleri
karaya düşdükde yâhûd meneksile nâm kayıklarla mâl-â-mâl iskeleye geldikde balık dellâlları vardır,
bu lisân ile nidâ eder: “Ey muhterûn, ey muhterûn. Esi çıfata zûn, den hurdesin, samur bâdâ taraşa,
ey lefte karûn, ahnı kulup ipsarya, ala pamun, ey ümmet-i Muhammet ala pamun” deyüp bir gûne
mürver ağacından boruları var. Bir kere sûr urunca azamet-i Hudâ eğer cemâ’atle namâzı kılar istimâ
ederse ol ân namâzı bırağup hamsi balığına segirdirler. “Namâz bulunur. Ammâ hapsi bulunmaz”
deyü câmi’de imâm ve mü’ezzin dahi namâzı bozup “Ahçacuğumla bir makrama hapsi var” deyü ol
nâzik sırmalı makramalara balığı koyup reftâr ederek balığın suyun akıdup giderken ba’zılar balığın
suyu akdığına acıyup “Bre palığın suyın ya ne akıdırsın, suyına bir pilavcık salsana” deyü birbirlerine
[253a] latîfe ederler. Yine murâd olan latîfedir. Bir kere Çiço Hüseyin nâm bir kimesne ehliyle halet-i
muhammışda ala-vere safâsında iken {balık dellâlının boru çalduğun istimâ’ edüp} ehlinden balığın
çeküp alıp uçkurun bağlayarak iskele başına gelüp hapsi balığı aldığı meşhûr, ammâ hakîr görmedim.
Lâkin bir kere balık meneksile borusu çalınınca (---) (---) hammâmından beş dâne uryân âdemler arakâlûd olup har har soluyarak balık kayığına cân atup bellerindeki peştemâllarına balığı doldurup avret
yerleri zâhir olur. Balıkçı bunlardan akçe isteyüp uryân âdemde akçe olmamağla balıkçıya kefîl vermiş.
Balıkçı “Balık emîni kefîl ve yemîn almaz, hemân akçedür” deyince “Bre âdem, işte şu âdemler şâhid
olsun imanım sana verdim” dermiş. Balıkçı da “Ben, kendim namâzlı îmânımdan bezdim, al al benimki
de senin olsun” demiş. Bu gûne hapsi balığı latiîfeleri tarabefzûn şehir oğlanları zurefâsı mâbeyninde
darb-ı mesel olmuş latîfeler vardır. Ve yine Tarabuzun zurefâları Çiço re’âyâlarına ulaşup derler kim,
Tekerleme:
Tarabozandır yerimüz
Akça tutmaz elimüz
Hapsi paluk olmasa
Niç’olurtı halümüz
Deyü kendi re’âyâlarına üleşirler. Tâ bu mertebede muhabbet etdikleri balıkdır.
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Kırmızı bir çeşit karanfili olur ki tanesi açık kırmızı güle benzer, sapsız beşer
altışar dirhem gelir. Levrek ve kefal de gayet lezizdir. Buralarda bir karıştan fazla
kırmızı başlı tekir balığı, uskumru balığı gibi daha bin türlü balık vardır. Ama bunların
hepsinden çok Trabzonluların üzerine düştükleri, hatta alım satımda bazen kavga
ettikleri hamsi balığıdır.
Hamsin’de çıktığı için hamsi denilmiştir. Buraların ilginç bir hikâyesi daha
vardır ki o da şöyledir: “Bir torba hamsi ver.” diyerek sırmalı torbalara balığı koyup
salınarak giderler. Balığın suyu akarak giderken bazıları suyun aktığına acıyarak:
- Bre balığın suyunu ne diye akıtırsın? Suyuna bir pilavcık salsan ne de güzel olur,
diye şaka edip sonra da şu beyti söylerler:
Trabzon’dur yerimiz,
Akçe tutmaz elimiz,
Hamsi balığı olmasa,
Nice olurdu hâlimiz.
Bu balığın faydası öyle çoktur ki yedi gün devamlı bundan yiyen bir kişinin kas
gücü fevkalade artar. Balık, kokusu olmadığından yiyene hararet vermez. Ağrısı
olan kişi, balık yediği vakit iyileşir. Bir evde yılan ve çıyan olursa hamsi balığının
başını tütsü edip bunların kaçmalarını sağlarlar.

Nefsine ve boğazına düşkün olarak bilinen Evliya, çeşit çeşit
yiyecekleri tatma fırsatını da kaçırmamış ve içlerinden beğendiklerini
kendine has üslubuyla anlatmıştır.
Seyahatname’de 17. yüzyıl Osmanlı araç gereçleri hakkında da
yer yer bilgiler verilmektedir.
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Evliya’nın Seyahatname’den Başka Eseri Var mıdır?
Şakaname adında bir eseri daha vardır. Seyahatname’de bu
eserinden şu şekilde söz etmektedir:

Trabzonlu Mehmet Aşık’ın (1555?) Menâzıru’l Avâlim adındaki
eseri de gezi edebiyatının önemli eserlerindendir.
Türk edebiyatının en önemli seyahatname eserlerinden biri de
Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik seyahatnamesidir.
Seyahatname neden önemlidir?

Ve Galata’da Papas Dîvâne: Bu bir mesîregâh kefere idi kim her gören âdem evzâ‘ [u] etvârından ve reftâr
[u] güftârından hazz edüp hayrân kalırdı. Cemî‘i a‘yân‑ı kibârın ma‘lûmu bir dîvâne idi. {Şakanâme’mizde
taklîdi mufassal tahrîr olunmuşdur}.
1. Kitap

Birçok neden vardır:
Seyahatname, İslam edebiyatının, belki de dünya edebiyatının en
uzun ve kapsamlı seyahat anlatısıdır (Dankoff, 2010, s. 29).
Evliya’nın İstanbul tasviri, hiç tartışmasız bu kent üzerine yazılan
en iyi rehber kitaptır (Dankoff, 2010, s. 41).

Dünya edebiyatında önemli seyahatnameler
Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında 13.
yüzyılda yayımlanmış Marko Polo’nun Uzak Doğu izlenimlerini
içeren Seyahatnamesi ve 14. yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbni
Batuta’nın İslâm dünyası gezilerini konu edinen Seyahatnamesi
yer alır.

Evliya’nın anlattıkları ile günümüze kadar ayakta kalan eserlerin
özellikleri büyük oranda örtüşür. Bu yönüyle de hem Çelebi hem de
eseri güvenilir bir kaynaktır.
Ayrıca günümüzde harabeye dönmüş anıt eserlerin o günkü
durumlarını anlamak için son derece önemli bir kaynaktır.

Marco Polo Kervanı

Türk edebiyatının ilk seyahatname eserleri arasında Farsça
yazılan Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın Acâibü’l Letâif adlı eseriyle
Ali Ekber Hatâî’nin 1515’te yazdığı Hıtâînâme adlı eseri sayılabilir.
Seydî Ali Reis (ö.1562) Mir’atü’l Memâlik (1557) adlı
seyahatnamesinde Belücistan, Hindistan, Afganistan, Buhara,
Maveraünnehir’le ilgili gözlemlerini ve yaşadığı olayları anlatmıştır.
III. Sultan Murat döneminde Tokatlı İbrahim oğlu Ahmet, Acâibnamei
Hindistan adlı eserinde Kabil, Hindistan, Basra, Yemen, Hicaz
izlenimlerini aktarır.
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Camiler, köprüler, medreseler, hamamlar, çeşmeler gibi tarihi
yapılar konusunda bir kaynak eser niteliğindedir.

Seyahatname 17. yy. Osmanlı Türkçesi ve 30 civarında faklı dil
malzemesi barındıran bir kaynak eserdir.
Bugün bile siyasal sınırlar bakımından kesinlik kazanmamış olan
Balkanlar’daki gelişmelerin tarihsel geçmişi ve Orta Avrupa’daki son
yapılanmaların arka planını gözler önüne seren bir tarih kaynağıdır.
Yemek kültüründen bitki bilime, konuşma dilinden edebi dile,
geçmişten geleceğe toplumsal yapının bütün unsurlarını içeren zengin
bir antolojidir.
Seyahatname’nin bir diğer özelliği de zikrettiği eserlerden gelir.
Evliya Çelebi’nin kaynak olarak gösterdiği birkaç eserin kütüphanelerde
olmadığı Meşkure Eren tarafından 1960’da yayımlanan bir tezle tespit
edilmiştir. Seyahatname bu yönüyle bir eski eser arşivi gibidir.
Şunu da belirtmek gerekir ki Osmanlılar’da gezip gördüklerini
kaleme alan isim çok azdır. Daha çok Batılı seyyahlar tarafından kaleme
alınan eserlerden İstanbul’un geçmişini görebiliyoruz. Seyahatname
bu açıdan da ayrı bir önemi hak eder.

55

İnsanlık Tarihine Yön Veren 20 Kişi Kimdir?

2011 Yılı Neden Evliya Çelebi Yılıdır?

Avrupa Konseyi, Evliya Çelebi’yi “21. Yüzyılda İnsanlığa Yön Veren En Önemli
20 Kişiden Biri” ilan etmiştir. Evliya Çelebi sergide şu ifadelerle tanıtılmış: “Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki en önemli gezgin. 40 yıldan fazla bir zaman imparatorluğun
uçsuz bucaksız topraklarında gezdi. Çalışması, Osmanlı İmparatorluğu’nda kültürel
hayata dair önemli rehberlerden biri olarak kabul ediliyor.”
20 kişi şu şekilde sıralanmış:
• Evliya Çelebi

• Ferdinand Macellan

• Konfüçyus

• Marco Polo

• Pierre de Coubertin

• Eleanor Roosevelt

• Jean Henri Dunant

• İbni Rüşd

• James William Fulbright

• Albert Schweitzer

• Mohandas Karamchand Gandi

• Leopold Sedar Senghor

• Büyük İskender

• Huda Shaarawi

• Johannes Gutenberg

• Rahibe Teresa

• Friedrich von Humboldt

• Leonardo da Vinci

• Martin Luther King Jr.

• Henrik Arnold Wergeland
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UNESCO ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin 400’üncü doğum yılına
rastlayan 2011 yılını, 2010 Ekim ayında UNESCO ile ilişkilendirilen
anma yıl dönümleri kapsamına almıştır. Dil, halk bilimi, sanat tarihi,
topografya, dinler tarihi, tasavvuf tarihi ve yerel tarih vb. araştırmaların
en önemli kaynaklarından olan Seyahatname’siyle ünlü Evliya
Çelebi’nin 2010 yılı boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde ve Türkiye’de
etkinliklerle anılması planlanmaktadır.
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