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Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Ölümle İlgili Ad Aktarmaları

Münteha GÜL AKMAZ*

Giriş
Ölüm, dünyaya gözlerini açtığı ilk andan itibaren insanoğlunun yüz yüze gel-

diği tek mutlak gerçektir. “Varlığa fırlatılmış” olan insanoğlu olmak zorundadır 
ama olmak zorunda olmak aynı zamanda ölmek zorunda olmaktır. Bütün insanlığı 
ilgilendiren ölüm karşısında farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. Bazı filozoflar için 
ölüm tamamen yok olup ortadan kalkmaktır. Ancak bazılarına göre yalnız bede-
nin ölümü söz konusudur, ruh ise ölümsüzdür (bk., Lévinas 2006). Ölümden sonra 
herhangi bir biçimde hayat olduğu ise dünya dinlerindeki temel inançlardandır. 
İslamiyet’e göre de ölüm geçici olan dünyadan ebedî âleme göç etmektir. 

Ölüm; tıbbi, psikolojik, sosyolojik, hukuki, ekonomik, felsefi, dinî, antro-
polojik, dilsel, edebî boyutları olan çok yönlü bir olgudur. Psikolojik anlamda 
ölüm, ister inançlı ister inançsız olsun, bütün insanların üzerinde az veya çok 
kaygı ve korkuya sebep olur. Çünkü insan, ölüm sonucunda ailesinden, farklı iliş-
kiler kurduğu kişilerden, içinde yaşadığı toplumdan ayrılır. Bu durum geride ka-
lan insanlarda şaşkınlık, keder ve üzüntüye sebep olurken insan sevdiği bir kişiyi 
kaybetmekle aynı zamanda kendi ölümünü de hatırlar. Ayrıca ölümün doğrudan 
doğruya tecrübe edilebilen bir olgu olmaması, ölümü yaşayan insanların yaşadık-
larını paylaşamamaları onu bir muamma hâline getirip bu durumdan kaynaklanan 
belirsizlik de yine insanı kaygı ve korkuya sevk eder. Bu bağlamda insanoğlu 
duygu değeri bakımından kaygı, korku, ürperti, dehşet, karamsarlık, tedirginlik 
gibi olumsuz duygular uyandıran ölüm ve öl- kelimeleri yerine çeşitli ad aktarma-
larına başvurmuştur.1 Türkçede de başlangıçtan günümüze kadar ölen birisi için 
doğrudan “Öldü.” demek yerine çoğu zaman “Can verdi.”, “Allah’ın rahmetine ka-
vuştu.”, “Eceli geldi.”, “Ruhunu teslim etti.” gibi ad aktarmaları kullanılagelmiştir.

Bilişsel dil biliminin konularından biri olan ad aktarması (metonimi/eğretile-
me/düz değişmece/mecazımürsel), “idealize edilmiş aynı bilişsel model içinde bir 

* Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
1 Bu durum “güzel adlandırma” (Aksan 1995: 422-423), “örtmece” (Guiraud 1999: 71-72) olarak da 

değerlendirilebilir.
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kavramsal varlığın, aracın, başka bir kavramsal varlığa, hedefe zihinsel bir erişim 
sağladığı bilişsel bir süreç” (Radden-Kövecses 1999: 21) olarak tanımlanabilir.

“Birinci keman grip” örneğinde bir müzik aleti olan keman, bu aleti çalan 
kemancı ile ilişkilidir. Bu metonomik kaymada referans noktası (birinci keman) 
arka planda, istenen hedef (birinci kemancı) ön plandadır (Panther-Raden 1999: 
9). Burada önemli olan neyin söylendiği/yazıldığı, bununla neyin kastedildiğidir. 
Ad aktarmasının gerek üretim gerekse algılama sürecinde kişinin kültürel, psiko-
lojik, dilsel özellikleri devreye girer. 

Anlatıma canlılık, güç katan söz sanatlarından biri olarak değerlendirilen ad 
aktarması sayesinde anlam değişikliği veya çok anlamlılık meydana gelir. Mev-
cut ifadeler için yeni anlamlar üretme yollarından biri de deyim aktarması dır 
(metafor). İkisinin arasındaki fark ise deyim aktarmasının benzerlik ilişkisine, ad 
aktarmasının ise yakınlık (contiguity) ilişkisine dayanmasıdır (Jacobson 2003: 
42). Deyim aktarması bir kavramın ona benzeyen başka bir kavramın adı ile dile 
getirilmesi iken ad aktarması bir şeyin onunla ilgili başka bir şeyin ismi ile adlan-
dırılmasıdır. 

Başka bir anlam olayı olan sinekdoka (synecdoche) da ad aktarması olarak 
ele alınır. Bu aktarma “bütün yerine parçanın anılması” ve “parça yerine bütünün 
anılması” olmak üzere iki biçimde gerçekleşir (Aksan 1998: 69). 

Ad aktarması, anlatılmak istenen kavram yerine onunla ilgisi, ilişkisi bulu-
nan bir başka kavramın kullanılmasıdır. Bu ilişki ise çeşitli biçimlerde olabilir: 
bütün-parça (Otomatik vitesli yeni bir sekiz silindirlim var.), ürün-üretici (He-
idegger okumayı severim.), kullanıcı-nesne (Otobüsler grevde.), kontrol edi-
len-kontrol eden (Napolyon Waterloo’da kaybetti.), sorumlu insan-kurum (Asla 
bunda uzlaşacağın bir üniversite bulamayacaksın.), kurum-mekân (Beyaz Saray 
herhangi bir şey söylemiyor.), olay-mekân (Burası her gün Haydarpaşa Garıdır.) 
(Lakoff-Johnson 2010: 63-65). Bu ilişkiler genel olarak “sebep/sonuç, parça/bü-
tün, sahip/sahip olunan” (Riemer 2001: 3) başlıkları altında toplanabilir. 

Bu bildiride XVII. yüzyılın ünlü seyyahlarından Evliya Çelebi’nin kesinti-
lerle birlikte yaklaşık elli yıl süren seyahatleri sonucunda kaleme aldığı Seyahat-
name’de2 geçen ölümle ilgili ad aktarmaları değerlendirilecektir. Bütünce olarak 
on ciltlik hacimli bir eser olan SN’nin birinci ve ikinci ciltleri seçilmiştir. 

1. SN’de Ölümle İlgili Ad Aktarmaları
SN’de öl- kavramı için doğrudan anlatımlarda Türkçe öl- fiilinin yanı sıra 

fevt ol-, helâk ol-, vefât et-/ eyle- gibi Arapça+Türkçe ve mürd ol- biçiminde Fars-
ça+Türkçe birleşik fiiller kullanılmıştır. Ancak anlatıma canlılık, güç katmak için 
Evliya Çelebi, öl- için çok çeşitli ad aktarmalarına başvurmuştur. 

2 Metnin bundan sonraki bölümünde Seyahatname için SN kısaltması kullanılacaktır.
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Pek çok ad aktarmasında ölüm, kendisinin bir parçası olan ruh, tabut, öteki 
dünya, cennet, cehennem, toprak, Azrail gibi kavramlardan hareketle adlandırılır. 
Tabii bunların çoğu ahiret inancıyla anlam kazanan ifadelerdir. 

Müslüman bir kişinin ölümü söz konusu olduğunda SN’de en sık başvurulan 
ad aktarması merhûm ol-3 veya merhûme ol- fiilleridir. Arapça+Türkçe birleşik 
fiiller olan merhûm ol-/ merhûme ol- “Allah’ın rahmetine kavuş-, Allah’ın rahme-
tiyle müjdelen-” demektir. İslamiyet’e göre ölüm sonucunda Müslüman, dünya 
sınavından kurtulup Allah’ın rahmetine erişir:

Ammâ Sultân Ahmed Hân bu câmi‘in taşra haremi ve türbe ve medresesin 
tamâm etmeden merhûm olup yerine Mustafâ Hân cülûs etdi. (I-88)

Belkîs Havvâ Bursa nevâhîlerinde Aydıncık nâm taht-ı azîmde merhûme 
olup… (I-12 149, 173, 180, II-55, 157)

Yine SN’de geçen civâr-ı rahmete vâsıl ol- da aynı anlam çerçevesindedir.
…Özde mirzâde ibtidâ cum‘a kılmak müyesser olmayup ömr-i girânmâ sı âhir 

olup âhir ahşâm namâzın edâ edüp civâr-ı rahmete vâsıl olunca… (II-125, I-85)
İslamiyet’e göre ölüm, geçici dünya hayatından sonsuz ahiret hayatına ge-

çiştir. Bu geçiş SN’de git-; intikâl et-/eyle-, irtihâl et-, nakl et-, rıhlet et- “göç-” 
fiilleriyle varlık bulmuştur. SN’de bu gidişe/göçe gönderimde bulunan başka ad 
aktarmaları da vardır: 

âhirete intikâl et-/eyle- 
(Hazret-i Esîr Hindî-i Seyyâf) Yüz yigirmi yaşında âhirete intikâl edüp kab-

ri Cezîre-i Uş şâk’dadır. (I-264, II-32)
(Şeyh Hazret-i Adlî Efendi) Âhir anlar dahi sene (---) âhirete intikâl eyleyüp 

Koca mus tafâpaşa hareminde Zencîrli Servi zeylinde med fûndur. (I-151, 156, II-
32)

âhirete nakl eyle-
(Selmân-ı Kû fî) … yüz otuz yaşında âhirete nakl eyledi. (I-231)

âhirete tahtırevân ile revâne ol-
(hukemâ-yı kudemâlar) Âhir ecel derdine der mân edemeyüp âhirete tahtı-

revân ile revâne oldular. (I-228)

3 Bu aktarmanın geçtiği diğer yerler: I- 12, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 41, 43, 50, 59, 61, 67, 69 , 83, 85, 
90, 91, 93, 96, 106, 107, 108, 110, 114, 116, 117, 122, 124, 127, 138, 139, 142, 146, 147, 148, 150, 151, 
152, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 163, 164, 165, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 180, 181, 185, 
205, 212, 221, 222, 223, 224, 241, 258, 268, 274, 281, 293, 312, 318, 319, II-13, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 
32, 33, 34, 48, 49, 58, 71, 87, 93, 96, 98, 99, 129, 143, 196, 212, 215, 243, 244. 
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âhiret hisâbın gör- 
Yetmiş Guruş yetmişe yetmiş iken âhiret hisâbın görüp Zeyrekbaşı’nda Çi-

vizâde kabristânında Kâ’imma kâm Bayram Paşa fermânıyla defn olundu. (I-162)

âhir-i kârı tamâm ol-
(Hazret-i Mukbil-i Zerrîn-kemer) Âhir-i kârı Uhud gazâsında tamâm olup 

Hazret-i Hamza ile bir arada pâre pâre olup Hazret-i Ham za cenbinde medfûn-
dur… (I-251)

âlem-i fânîden vedâ‘ et-
(Bakara Dede) Âlem-i fânîden Bursa’da vedâ‘ edüp Emîr Sultân civârında 

medfûndur. (II-35)

âzim-i kıblegâh tahtırevân-ı tâbût ile âlem-i âhirete revâne ol- 
(Şeyh Hazret-i Ömer Efendi) …sene (---) târîhi Şa‘ba nın da yine âzim-i kıb-

legâh tahtırevân-ı tâbût ile âlem-i âhirete revâne oldu. (I-161)

bekâ dârına git-
(Selîm Hân) Ve E. dirne’ye giderken Çorlu’da çorlu olup ölüp bekâ dârına 

gitdi. (I-199)

dâr-ı âhirete intikâl et- 
(Nev‘î Efendi) Âhir dâr-ı âhirete intikâl edüp Şeyh Vefâ hazretleri câmi‘i 

hazîresinde kutb-ı cihân eş-Şeyh Şa‘bân Efendi cenbinde medfûndur. (I-155)

dâr-ı bâkîye intikâl et-
Taş olması sebebi oldur kim kaçan Risâlet-penâh dâr-ı bâkîye intikâl etdik-

lerinde alemdârı böyle bir Resûl-i Kevneyn’den cüdâ düşdüm deyü terk-i yâr-ı gâr 
[u] ashâb-ı güzîn edüp… (II-110)

dâr-ı bâkîye irtihâl et- 
(Sarı Saltık Sultân) … sene (---) târîhinde dâr-ı bâkiye irtîhal edüp cümle 

hulefâları tevhîd [u] tezkîr ile azîzi gasl edüp bir tâbût içre ko dular. (II-73, I-12, 
196, II-228)

dâr-ı bekâya git-
(Koca Mi‘mâr Sinân Ağa) Dâr-ı bekâya yüz yetmiş yaşında gitmişdir. (I-

129)

dâr-ı bekâya irtihâl et-
(Dumlu Sultân) Niçe müd det bu âb-ı nâbın safâsın sürüp nûş ederek bir gün 

ecel câmın nûş edüp dâr-ı bekâya irtihâl eder. (II-173)
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dâr-ı bekâya rıhlet et- 
(Murâd Hân) Âhir “İrci‘î ilâ Rabbüke ” em rine imtisâl edüp sene (---) târîhin-

de dâr-ı bekâya rıh let etdi. (I-91)

dâr-ı ukbâda karâr et- 
Âhir Geysûdâr sene (---) târîhinde geysûların târumâr edüp dâr-ı ukbâda 

karâr edüp… (I-161)

dârü’l-fenâdan dâr-ı bekâya irtihâl et- 
…Şeyh Zindânî hazretleri dârü’l-fenâdan dâr-ı bekâya irtihâl edüp… (I-39)

dârü’l-karâr-ı bâkî edin-
(Hazret-i Ebû İshâk-ı Kazvînî)…Tebrîz ka pusunun iç yü zünde bir kulle-i 

azîm içinde dârü’l-karâr-ı bâkî edinüp anda medfûndur. (II-110)

dünyâdan el yu- 
(el-Mevlâ Sa‘deddîn Hasan) Ayasofya câmi‘i içinde tecdîd-i vuzû’ ederken 

dünyâdan el yudu. (I-172)

git-
(Murâd-ı Hân-ı Sâlis) …Âl-i Osmân’ın âb-ı rûyı olup gitdiler. (I-85)

hâk-i bâkîye ka dem bas-
Ve câmi‘in sol tarafında sâhibü’l-hayrât {Kılıç} Alî Paşa, bir kubbe içre kılı-

cın arşa asup yayın yasup hâk-i bâkîye ka dem basup yatır. (I-188)

in tikâl et- 
Ba‘dehu Kemâl Paşazâde Mısır mevleviy yetinden ma‘zûl olup Der-i devlet-

de müfti’s-saka leyn olup intikâl edüp Edirne ka pusu hâricinde medfûndur. (I-143, 
107, 152, 154, 156, 161, 275, 301, 309)

irtihâl et-
(el-Mevlâ Ahmed Efendi) Sene (---) târîhinde bu Ahmed Efendi dağdağa-yı 

câh-ı celâl edüp irtihâl etdi. (I-160)

işi tamâm ol-
Ammâ bir mücrim âdemin girîbânı anın destine girince ol âdemi dilim dilim 

dilrîş edüp ana bir iş ederdi kim ol âdemin âhir işi tamâm olurdu. (II-199)

mansıb-ı bâkî ye nâ’il ol- 
(Mevlevî Koca Dervîş Mehemmed Paşa) Ammâ mansıb-ı bâkî ye nâ’il oldu. 

(I-114)
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menzil-i fânîden dâr-ı bâkîye irtihâl et- 
(Şeyh Alî Beğ ibn Husrev) Sene (---) târîhinde menzil-i fânîden dâr-ı bâkî-

ye irtihâl edüp yine Eyyûb Sultân türbesi hareminde med fûn dur. (I-171-172)

nakl et-
(Ömer bin İmrân-ı Ber berî) Seksen yedi yaşında nakl edüp kabri Medîne-i 

Münevvere Bakî‘inde medfûndur kim beş kerre ziyâreti müyesser oldu. (I-230, 
261, 271, 287, 291, 295)

rıhlet et-
…Hasan Kattâl hazretleri yüz yedi yaşında rıhlet edüp kabri Haleb’de, Şâm 

kapusu hâricinde handak kenârında bir kubbecikde med fûn dur. (I-266)

ta mâm dünyâya intikâl eyle- 
Vehbî Osmân Çelebi tamâm edem derken ol dahi nâ-tamâm olup ta mâm 

dünyâya intikâl eyledi. (I-105)

terk-i fanî edüp bâkîde bâkî kal- 
Ba‘dehu Murâd Paşa Diyârbekir kurbünde Çölek nâm mahalde terk-i fanî 

edüp bâkîde bâkî kaldı. (I-86)

terk-i fânî et- 
(Sultân Bâyezîd-i Velî) …terk-i fânî etdikleri Edirne kurbünde Havsa kasa-

basında vâkı‘ olmuşdur. (I-140, 160)

vedâ‘-ı fânî et- 
Ve Şehzâde Sultân Cihângîr, bu dahi pederi hayâtında vedâ‘-ı fânî etdi. (I-

147)
Böylece insan, “İrci‘î ilâ Rabbüke” emrini yerine getirmiş olur: 
 (Murâd Hân) Âhir “İrci‘î ilâ Rabbüke”4 em rine imtisâl edüp sene (---) 

târîhinde dâr-ı bekâya rıh let etdi. (I-91)
Bunların yanında, ölümle birlikte dünyadaki hayattan ayrılmak, gülşen-i 

hayâtı varağı hâke düş- gibi zarif bir ad aktarmasıyla anlatım bulmuştur:
(Mehemmed bin Yûsuf) Âhir bin otuz üç hilâlinde gülşen-i hayâtı varağı 

hâke düşüp Kesegen Dede mekâbirinde medfûndur. (I-159)
Ölüm, insan için biçilen ömür sona erdiğinde gerçekleşir. Böylece ecel başa 

gelir, kişi için hayat sona erer:

4 Kur’an, Fecr 28’den alınan bu ayet, metinde “(O, senden, sen de O’ndan hoşnut olarak) Rabb’ine dön.” 
biçiminde tercüme edilmiştir (I-67).
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Ve İskender İslâmbol’u ta‘mîr ü termîm-i İreme zât etdükden sonra ömr vefâ 
etmeyüp vilâdet-i bâ-sa‘âdet-i Resûl-i Kibriyâ’dan 882 sene mukaddem vefât 
edüp… (I-14)

Ba‘dehu bu Aline nâm râhibe Arz-ı Mukaddes’e melike olup niçe hayrâtlar 
binâ edüp âhir devri âhir olup Kudüs-i Şerîf’de Tûr-i Zeytâ dâmeninde Haz ret-i 
Meryem cenbinde medfûndur. (I-18)

Netîce-i kelâm Kostantîn’in ömrü bu İslâmbol kal‘ası amârıyla âhir olup… 
(I-21)

(Kanator) Ba‘de hu ömrü defteri dürülüp nâra yandı. (I-33)
(Selîm Hân) Ba‘dehu İslâmbol’a gelüp sene 926 târîhinde ömür kemânın 

yasdı. (I-61, 142, II-81)
(Şehzâde Sultân Mehemmed)Âhir diyâr-ı Ma‘nisa’da rehzen-i ecel girîbâ-

nın aldıkda… (I-67)
Çün mutlakâ nüfûs-ı benî âdem âhirü’l-emr kabza-i ecele düşüp… (I-83, 

109)
(Şehzâde Sultân Mehemmed) Rehzen-i ecel, Ma‘nisa şehrinde şehzâdenin 

yolun kesüp peymâne-i ömrün şikest edüp na‘ş-ı rah met-nefîsin İslâmbol’a ge-
tirdüp… (I-145)

(Sultân Ahmed Hân) Âhir bunlar dahi kabza-i ecelden girîbân-ı ömrün 
halâs edemeyüp sene (---) târîhinde ecel nâhunu girîbânın çâk çâk âhir yerin 
hâk edüp ken düler binâ etdüği câmi‘i kurbünde At meydânı’na nâzır türbe-i huld-ı 
berîninde defn etdi ler. (I-147)

(el-Mevlâ Ahmedî) Sinân Paşa medre sesine mutasarrıf iken ecel sinânına 
uğrayup… (I-153)

…Özde mirzâde ibtidâ cum‘a kılmak müyesser olmayup ömr-i girânmâ sı 
âhir olup âhir ahşâm namâzın edâ edüp civâr-ı rahmete vâsıl olunca… (II-125)

SN’deki ölümle ilgili ad aktarmalarında Evliya Çelebi’nin öteki karşısındaki 
tutumu öne çıkar. İnancı gereği de Evliya Çelebi’ye göre Müslümanlar cennete 
gider: 

azm-i bekâ-yı huld-i berîn et- 
(Mustafâ Efendi ibn Azmîzâde) Âhir-i Dârü’l-hadîs-i Süleymâniyye iken ha-

dîsi âhir olup azm-i bekâ-yı huld-i berîn edüp… (I-160)

bâğ-ı ci nâ ne revâne ol- 
(Mihrî) Bikr-i fikri gibi mümtâz ser-firâz-ı cihâne olup nâ-şüküfte bâğ-ı ci-

nâ ne revâne oldu. (I-142, II-99)
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dâr-ı bekâya âzim-i cinân ol-
(Şeyh Fazlullah b. Akşem seddîn) Âhir sene 960 sitte ve tis‘a mi’ede dâr-ı 

bekâya âzim-i cinân olup pederi cen binde medfûndur. (II-244)

dâr-ı berînde karâr et-
…hemân kal‘adan bir yaylım top bir yaylım tüfenk atup yetmiş âdem bir 

tahtdan şehd-i şehâ det câmın nûş edüp dâr-ı berînde karâr etdiler. (II-114)

dâr-ı cinâne revâne ol- 
(Mehemmed Şâh Dede) Hacı Bektâş-ı Velî ile Horasândan bu Kızılırmak 

geçidinde karâr edüp Yıldırım Hânî’de dâr-ı cinâne revâne olur. (II-35)

dâr-ı Illiyyîn’i makâm et- 
…Kâfdan Kâf’a hükm eden pâdişâh-ı cihângîrlere ve cemî‘i peygamberlere 

bâkî kalmayup irci‘î emrine râm olup dâr-ı Illiyyîn’i makâm etdiler. (I-83)

rûh-ı pür-fütûh ları evc-i Illıyyinde ka râr et-
Ve sâ’ir yedi koldan bin iki yüz âdem şehd-i şehâdet câmın dan nûş edüp 

rûh-ı pür-fütûh ları evc-i Illıyyinde ka râr etdiler. (II-66-67)

vâsıl-ı cinân ol- 
Bi’z-zarûrî Sürûrî güm-nâm-ı uzlet olup vâsıl-ı cinân oldu. (I-181, 153)
Her ne kadar ölümle ilgili ad aktarmaları daha çok güzel adlandırma olarak 

belirse de kimi zaman ölen kişi karşısındaki olumsuz duyguları da açığa çıkarır. 
Evliya Çelebi, ölen kâfirlerin canını cehenneme gönderir:5 

cân ber-cehennem(e) git- 
(Moskov kralının çâşıtları) … üçünün dahi şirb-kelle ve pâf-gövde olup cân 

ber-cehennem gitdiler. (II-69, I-32)

cân ber-ce hennem ol- 
(Küf fâ r) ...beri tarafdan dalyan tüfenkler ile cüyûş-ı muvahhidîn halâs olan-

lara kurşumlar urup anlardan dahi bir cân halâs olmayup cân ber-ce hennem ol-
dular. (II-177)

dârü’l-bevâr-ı veylde karâr et-
… kal‘a nın yet miş arşın mikdârı yeri hevâya per rân olup üze rin de olan küffârlar 

zâğ-ı gammâz-vâr hevâya per vâz urup dârü’l-bevâr-ı veylde karâr etdiler. (II-80)

5 Bu ad aktarması her ne kadar kâfirler için kullanılmış olsa da bir örnekte Mehmed Paşa’nın kendisine 
akıl vermeye kalkışan müsellimin vurulmasını emretmesiyle müsellim korkusundan düşüp ölecek gibi 
olması durumu anlatılırken cânı azm-i bevâr it- biçiminde yer almıştır: hemân paşa “Bre vurun şu 
kahbe hîz gi diyi.” bu kerre fakîr müsellim gerçekden düşüp cânı azm-i bevâr ide yazdı. (II-193) 
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SN’de cehenneme gidenler yalnız kâfirler değildir. Müslümanların da bir kıs-
mı cennete giderken bir kısmının ruhu cehenneme doğru yol alır:

Ve ekseriyyâ gark olanlar karakul luk çu ve harbende ve sekbân ve sarıca idi. 
Âb-ı re vân ile rûh-ı revânları kimi firdevse, kimi hannâse re vâne olup rûy-ı 
dünyâda cehennem şitâ sından ha lâs oldular. (II-215)

Evliya Çelebi SN’de Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan kendi zama-
nına kadar hüküm sürmüş padişahların hayatlarına da yer vermiştir. Söz konusu 
padişahlar olunca Evliya Çelebi onların ölümünü konumlarına yakışır ad aktar-
malarıyla dile getirmiştir:

âhiret pâdişâhı ol-
(Orhân Gâzî) Kırk bir sene pâdişâh olup âhir-i kâr âhiret pâdişâhı oldu. (I-24)

dâr-ı bâkî pâdişâhı olup makâm-ı Illıyyînde tahtgâh edin-
Sene (---) târîhinde Murâd Hân, dâr-ı bâkî pâdişâhı olup makâm-ı Illıyyîn-

de tahtgâh edindi. (II-63)

saltanat-ı sûrîden âzim-i dâr-ı cinân ol- 
Sultân Ahmed Hân’ın bu saltanat-ı sûrîden âzim-i dâr-ı cinân olduğu fî 

Zilka‘de sene 1026. (I-86) 

terk-i saltanat-ı fânî edüp dâr-ı bâkîde karâr et- 
(Sultân Murâd-ı Sâlis) Âhir sene (---) târîhinde terk-i saltanat-ı fânî edüp 

dâr-ı bâkîde karâr edüp… (I-147)

vedâ‘-ı mülk-i fanî edüp saltanat-ı câvidânîye rıhlet et- 
{Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘ vedâ‘-ı mülk-i fanî edüp saltanat-ı câvidânîye 

rıhlet etdiklerin mersiyeleriyle ayân u beyân eder.}. (I-109)

vedâ‘-ı saltanat et- 
(Sultân Süleymân) … vedâ‘-ı saltanat edüp na‘ş-ı şerîfin So kullu vezîr pin-

hân edüp… (I-144)

vedâ‘-ı saltanat-ı fânîden pâdişâh-ı dâr-ı bâkî ol- 
(Sultân Murâd Hân-ı Râbi‘)…emr-i Cenâb-ı Bârîye im tisâlen vedâ‘-ı salta-

nat-ı fânîden pâdişâh-ı dâr-ı bâkî oldu. (I-109)

vedâ‘-ı tâc u taht-ı Süleymânî et-
(Süleymân Hân) …külli nefsin zâ’îyetü’l-mevt fehvâ-yı şerîfi mûcebince ve-

dâ‘-ı tâc u taht-ı Süleymânî edüp na‘ş-ı şerîfi yine pinhân edüp… (I-83)
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SN’de Roma İmparatoru Konstantin’in ölümü ise “Kostantîn… taht [u] raht 
[u] bahtı vücûd-ı bî-bahtından tehî olup (---) mahalde gûristânına göm düler.” 
(I-28) biçiminde anlatılır. 

Ölümle birlikte ruhun/canın bedenden ayrıldığı düşünülür. Bu durum üzerine 
kurulmuş ad aktarmaları da SN’de yer almıştır:

cân(ın) ver- 
…Hasan Şâh “hüsn-i tedbîr budur” deyüp Ebü’l-feth inhizâmın dan firâr 

edüp Azerbaycân’da cân verüp anda dârü’l-ka râr etdi. (II-103, I-122, II-173, 187)
cümle askeri Ebü’l-feth kılıcından geçüp ancak Uzun Hasan Şâh cân kurta-

rup bu Tebrîz’de dâğ-ı derûnundan cânın verüp… (II-126)

rûh ağzından çık-
Birini dahi şehîd etmeğe gelüp vâlidesi kucağından alup bir bucağda boğa-

zından {boğarken} vâlidesi südü burnundan, rûh ağzından çıkup rûh teslîm eder. 
(I-147) 

rûh teslîm et- 
(Şehzade) Birini dahi şehîd etmeğe gelüp vâlidesi kucağından alup bir bu-

cağda boğazından {boğarken} vâlidesi südü burnundan, rûh ağzından çıkup rûh 
teslîm eder. ( I-147, 163, II-10, 34, 194, 255)

rûh-ı pâklerin cânib-i Hakka teslîm et-
Ve dervîş haz retleri karşu cânibe geçüp keşf [ü] kerâmet etdikle riyçün derhâl 

rûh-ı pâklerin cânib-i Hakka teslîm edüp Gekbiziye dili iskelesi hânı kurbunda 
Dil Baba Dede medfûndur. (II-40)

Ruh/can genellikle kuşa benzetilir:
Netîce-i kelâm Kostantîn’in ömrü bu İslâmbol kal‘ası amârıyla âhir olup 

murg-ı dili, bâz-ı ecelden kurtulmayup kafes-i tenden tayerân edüp… (I-21)
(Bağdâdîzâde Hasan Çelebi) Kebûter-i rûhu ten kafesinden pervâz edüp 

Bursa’da Zeynîler’de meks edüp anda âşiyân etdi. (II-35)
Hamd-i Hudâ âlâm-ı şedâ’id-i bahrî çeküp mürg-i cân kafes-i tenden ta-

yerân etmeden halâs olup… (II-75)
Ölümle birlikte ruh bedenden ayrılırken gömülen insanın bedeni çürüyerek 

toprağa karışır. Bu durumla ilgili toprak ol- aktarması kullanılır. Aşağıdaki ör-
nekte hem bu durum hem de depremle birlikte insanların göçük altında kalarak 
ölmeleri türâb ol- ad aktarması ile anlatılmıştır:
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Ba‘dehû sene (---) târihinde hule fâyı el-Mü te vek kil-ala’llah ahdinde bir zel-
zele-i azîm olup şehr-i Tebrîz harâb [u] yebâb olup kırk bin âdem türâb oldu. 
(II-124)

Yine ölen insanın yere yığılması, toprağa düşmesi ile ilgili olarak hâk-i me-
zellete düş- (II-250, 253) ad aktarması yer alır:

Ammâ bu hücûmda niçe sipâh hâk-i mezellete düşüp Yeni Câmi‘ haremin-
den kafa dârları gelüp şehîd lerin aldılar. (II-250)

Ölümle ilgili olarak kullanılan ad aktarmalarından biri de SN’de de yer alan 
ecel camını/şerbetini iç-’tir. 

(Fâzıl Ahmed Paşa) sene (---) târîhinde Edirne ile Tekirdağı mâbeyninde Ka-
rabüber nâm âdemin çiftliğinde câm-ı eceli nûş edüp… (I-117)

(Dumlu Sultân) Niçe müd det bu âb-ı nâbın safâsın sürüp nûş ederek bir gün 
ecel câmın nûş edüp dâr-ı bekâya irtihâl eder. (II-173)

Bu aktarmanın eski bir Osmanlı geleneğinden geldiği düşünülebilir. Zira 
siyasi mahkûmlar üç gün Balıkhane Kasrı’ndaki zindanda bekletilir, üçüncü 
gün sonunda cellat tarafından sunulan kadehteki şerbetin renginden akıbetlerini 
anlarlardı. Beyaz kadehte gelen şerbet affın, kırmızı kadehte gelen ise idamın 
göstergesiydi. Böylece kızıl renkli kadeh, mahkûmun ecel şerbeti olurdu.6 Zaten 
ad aktarmaları “gelişigüzel ya da keyfî oluşumlar değil” tecrübelerle temellenen 
kavramlardır (Lakoff-Johnson 2010: 63-65). 

 SN’de hayvanların ölümüyle ilgili ad aktarmalarına da rastlamak mümkün-
dür. Evliya Çelebi gölge oyunu kahramanlarından biri olan Hacivat’ın köpeğinin 
ölümü için rûhu ashâb-ı kelbe revâne ol- ad aktarmasını kullanmıştır. Böylece as-
hâb-ı kelb tamlaması ile “Yedi Uyurlar” olarak da bilinen Eshâb-ı Kehf’in köpeği 
Kıtmir’e gönderme yapmış olabilir: 

Kelb-i garîb-i hakîkî, maslûb Arabların altına varup bu kerre bir âh-ı serd 
çeküp cân fedâ edüp rûhu ashâb-ı kelbe revâne olur. (I-311) 

SN’deki bir örnekte ölüm için diyâr-ı ademe git- ad aktarması geçer:
… Cem (Şâh) münhezimen Mısır’a ve Mekke vü Me  dîne’ye ve Yemen’e ve 

Aden’e andan Fren gis tân’da diyâr-ı ademe gidüp na‘şı Bursa’ya gel dü ği bâlâda 
mastûrdur. (I-139, II-30)

Bu aktarma, ilk bakışta ahiret inancına ters düşen bir ifade gibi görünse de 
buradaki “adem” mutlak yokluk olmayıp bu dünya hayatından ayrılma, dünyadan 
yok olma anlamında kullanılmıştır. Nitekim başka bir örnekte diyâr-ı ademe gi-
düp dünyâdan mün‘adim ol- ad aktarması geçer: 

(Nasr bin Abdullâh) Merkad-i pür-envârı Yemen Adeni’nde diyâr-ı ademe 
gidüp dünyâdan mün‘adim olup Aden’de medfûndur. (I-272)

6 Bu konuda bk., http:// www.tarihnotlari.com/osmanlida-cellat/ 
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Kelime oyunları yapmayı seven Evliya Çelebi, kullandığı bağlamdaki keli-
melere uygun ad aktarmaları oluşturmuştur:

…ol cengde Gavrî Sultân câm-ı eceli nûş edüp lezzetinin gavrine erüp… 
(I-41)

karındaşı tîğdan halâs olup câm-ı Cem nûş ederken âhir câm-ı ecelden 
Cem nûş edüp mest [ü] medhûş-ı hakîkî oldu. (I-42)

…Gavrî Hân bu gazâda âhi ret gavrına erüp şehîd olup… (I-61)
 (Kapudan Hayreddîn Paşa) Âkı be tü’l-emr Âsitâne’de merhûm olup Beşik-

taş’da sâhil-i bahr iken kapudan-ı ber olup li man-ı gûrda ilâ-yevmi’n-nüşûr 
lenger-endâht olup yatır. (I-70)

(Rakofçi küffâr kıral) Anda dahi karâr edemeyüp, “Dut beni yâ Îsâ” deyüp 
kal‘a-i Kalov’a firâr edüp vardıkda Îsâ Nebî dutmayup Hazret-i Azrâ’îl dutup 
anda mürd olur. (I-121)

(Şehzâde Sultân Cihângîr) vefât edüp vücûd-ı Cihângîr-i cihân edîm-i arz-
dan İslâm bol’a getirüp Şehzâde câmi‘inde ka‘r-ı arza defn edüp cihângîr iken 
zemîn-gîr oldu. (I-145)

(Selîm Hân) Edirne’de binâ etdüği câmi‘in evvel cum‘asın edâ etmeğe gi-
derken meğer âhir cum‘ası Çorlu’da edâ olunup na‘ş-ı şerîfin İslâmbol’da Aya-
sofya-i Kebîr hareminde türbe-i münevverinde defn etdiler. (I-146)

(Şeyh Abdüssamed Efendi) …İslâmbol’da niçe zamân mürşid-i kâmil olup 
talebelerine tevhîd usûlü ta‘lîm edüp ba‘de’l-vusûl vâsıl-ı na‘îm olup usûl-i ka-
dîm ile dâr-ı bâkîde karâr etdüğine târîh… (I-151)

(Kemâleddîn Mehemmed bin Ahmed) Sultân Osmân ile Hotin gazâsına bile 
revâne olup Boğdan’da Yaş şehri’nde yaşı tamâm kuruyup meyyitin araba ile 
Nehr-i Tuna üzre İshâkca cisrinden sırât-ı müstakîmi ubûr etdirüp… (I-159)

(Mustafâ Efendi) Âhir dârü’l-hadîs-i Süleymâniyye iken hadîsi âhir olup 
azm-i bakâ-yı huld-i berîn edüp … evkâf-ı azîm ile dâr-ı kurrâ etdüği dârü’t-ta‘lî-
min sâhasında med fûndur. (I-160)

(Hüseyin Doğanî Dede) … sene (---) de intikâl edüp rûh-ı doğanın uçurup 
tekyesi sâ ha sında selefi meşâyihler cenbinde âsûde-hâl olup rûh-ı doğanı zîr-i 
zemînde âşiyân etdi. (I-161)

Hâlâ havzı ve çeşmesi ve çemenzâr sof fasında namâzgâhı ve servileri bâkî-
dir, kendiler dahi dâr-ı bâkîdedir. (I-181)

(Şeyh Nûrullah b. Akşem seddîn) Tahsîl-i ma‘rifet içün Bursa’ya gidüp hüc-
resinde kalem yonarken kalem-tıraş batnına batup girde-bâliş-i nâliş üzre ya-
tup vücûdu defterin ka lem-tıraş hakk idüp sahîfe-i âlemden Bursa’da bâkî âleme 
gidüp Zeynîler cenbinde medfûndur. (II-244)
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…derûn-ı câmi‘de Kelâm-ı İz zet’i ger de ninde iken gerdenin den kılıç ge-
çen ibâ dullahın hadd [u] pâyânı yok idi. (II-250)

Bu örneklerde Evliya Çelebi durum, kişi adı, mekân, görev ile ilgili ad aktar-
maları oluşturmayı başarmıştır. 

Bazı ad aktarmaları ölüm sebebi hakkında bilgi içerir. Sebep-sonuç ilişkisine 
dayalı bu tür yapılarda ölüm, aktarmada adı geçen eylem sonucunda gerçekleş-
miştir.

cız-bız kebâbı gibi büryân ol-
…hâneye ateş edüp cümle tevâbi‘i cız-bız kebâbı gibi büryân olup Kara 

Haydar cân havliyle taşra çıkup… (II-252)

dendân-ı tîğdan geç- 
Bunda hayli Acem zâr-ı şedîd çekerek dendân-ı tîğdan geçdikle riyçün bu 

kal‘aya Zârşed deyü nâm verirler. (II-170, I-30, 32, 35, 119, 121, II-27, 44, 134, 
151, 235)

dendân-ı tîğ-ı Âl-i Osmâniyân’dan güzer et-
…yedi kerre yüz bin küffâr dendân-ı tîğ-ı Âl-i Osmâniyân’dan güzer etdi. 

(I-147)

dendân-ı tîğ-ı âteş-tâbdan geç- 
Bi-emrillâh ibtidâ-i cülûsda Atmeydânı içre sipâh eşkıyâsı ser-tâ-ser den-

dân-ı tîğ-ı âteş-tâbdan geçdiler. (I-118, 34) 

dendân-ı tîğ-ı bî-dirîğdan geç-
Ba‘dehû kendüsü Selîm Şâh ile Çıldır’da münhedim olup yüz bin askeri den-

dân-ı tîğ-ı bî-dirîğdan geçüp kendüsü Azerbaycân’a cân atup… (II-159)

derisi yüzül-
Selefde iki Figânî dahi gelmişdir biri salb olup biri mülhiddir deyü derisi 

yüzülmüşdür. (I-142)

gark-ı âb ol- 
İllâ Ken‘ân nâm evlâdı kâfir olup gemiye girmeyüp gark-ı âb olup Mısır 

diyârında Elvâhda ber-kenâr olup anda bir gârda yatar. (I-235, 14, 235, II-68, 178, 
215)

gark ol- 
Lâkin her sene elbette birer âdem gark olur. (II-103, I-55, 70, 106, 117, 119, 

120, 123, II-145, 146, 214, 215, 216, 251 )
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ıhrâk-bi’n-nâr ol-
(küffâr) …hemân cân-ı habîslerin nâr-ı sa‘îre atar gibi atup ıhrâk-bi’n-nâr 

olup niçesi kılıç havfinden kal‘adan pertâb edüp dest [ü] pâları şikeste olup bî-per 
ü bâl olup kaldı. (II-178)

… kılıcından geç-
…cümle askeri Ebü’l-feth kılıcından geçüp ancak Uzun Hasan Şâh cân kur-

tarup… (II-126)
Netîce-i merâm bu ceng-i azîmde kırk bin şahseven Lala Mustafâ Paşa kılı-

cından geçmişdir. (II-146)

kırıl-
…kimi namâz kılarak kırı lırdı, kimi Kur ’ân-ı azîm okuyarak Hazret-i Os-

mân gibi şehîd ola rak kırılırdı. (II-250)

mas lûb (ol-)
Mehemmed Paşa kim sinirinden mas lûb Defter dârzâde Mehemmed Pa-

şa’dır. (II-87)

rümh-i sinândan geç-
…binden mütecâviz küffâr-ı dûzah-karâr dendân-ı tîğdan ve rümh-i sinân-

dan geçdiğinden mâ‘adâ… (I-32)

salb olun-
Ba‘dehu Figânî salb olunmuşdur. (I-142, 68)

serleri seyf-i Muhammedî ile tırâş ol-
…yüz bin kızılbaş-ı evbâş, sürhserânların serleri seyf-i Muhammedî ile 

tırâş olup ancak Şâh kuş cânıyla cân atup… (II-163)

seyf-i anâdan geç-
kırk bin kâfir tîr-i belâdan ve seyf-i anâdan geçüp… (I-120)

seyf-i âteş-tâbdan geç-
…üç kerre yüz bin küffâr seyf-i âteş-tâbdan geçdi. (I-33)

şem şîr-i âbdârdan diyâr-ı ademe (git-)
(küffâr) binden ziyâdesi şem şîr-i âbdârdan diyâr-ı ademe (gitdi.) (I-119)

tîr-i belâdan geç-
kırk bin kâfir tîr-i belâdan ve seyf-i anâdan geçüp… (I-120) 
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tu‘me-i şemşîr ol-
…küffâr içeri giremeyüp cümlesi guzât-ı müslimîn içre tu‘me-i şemşîr ol-

dular. (II-181)
Sebep-sonuç ilişkisi içinde, SN’de; sevilen bir kişi, şey ya da davranış uğruna 

can ver- anlamında ad aktarmalarına da rastlanır: 

cân fedâ et-
Kelb-i garîb-i hakîkî, maslûb Arabların altına varup bu kerre bir âh-ı serd 

çeküp cân fedâ edüp rûhu ashâb-ı kelbe revâne olur. (I-311)

kurbân ol-
(Şeyh İsmâ‘îl Çelebi) Yetmiş seneden sonra hakîkat Atmeydânı’nda kurbân 

olmuşlardır. (I-195)

râh-ı Hakk’a kurbân ol-
(Şeyh Mevlevî İsmâ‘îl Dede) Sene 1041 târîhinde İsmâ‘îl-vâr râh-ı Hakk’a 

kurbân oldu. (I-181)
Bu örneklerde ölüm sonuçtur. Bazılarında ise ölüm, sebep olandır:

ka‘r-ı deryâda makâm et-
(Ebü’l-mahz-ı Ummânî) … bahr-i Ummân’da gark olup ka‘r-ı deryâda 

makâm etdi. (I-234) 

kelleleri hâk dol-
Sapan ile cümle Hayberîlerin zehreleri çâk, kelleleri hâk dolmuşdu. (I-277)
Bunlarda denizi yer edinmek, kelleye toprak dolması ölüm sonucunda ger-

çekleşmiştir.

2. SN’de Şehit Olmakla İlgili Ad Aktarmaları
Ölümün başka bir boyutu olan şehit olmak, “kutsal bir ülkü veya inanç yo-

lunda ölmek” demektir. İslami açıdan Allah ve İslam dini uğrunda can vermek 
anlamına gelen bu ölüm biçimi, bir Müslüman’ın ulaşabileceği en yüksek merte-
belerden biridir. Bu mertebeyle elde edilen hayat o kadar lezzetlidir ki şehit ol-, 
şehadet şerbeti iç- ad aktarmasıyla ifade edilir. Bu ad aktarmasının kuruluşunda 
şehd kelimesinin “bal” anlamına gelmesinin de etkisi olsa gerektir. 

SN’de de şehit ol- fiiliyle ilgili farklı ad aktarmaları vardır: 

câm-ı şehâdeti nûş et-
Bu ceng-i azîmde gerçi yigirmi üç bin âdem câm-ı şehâdeti nûş etdiler. (I-

32)
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câm-ı şehd-i şehâdeti nûş et-
Ensârdan niçe Sahâbe-i kirâm câm-ı şehd-i şehâdeti ol mahalde nûş etdük-

leriyçün Şehîdkapusu derler. (I-39)

derece-i şehâdete kadem bas-
… gün den güne yüz ve iki yüz âdem derece-i şehâdete kadem basdılar. 

(II-81)

mertebe-i şehâdete yet- 
bu hücûmda dahi yetmiş aded âdem şehîd olup mertebe-i şehâdete yetmiş-

lerdi. (II-177)

şehâdet câmın nûş et-
Yedi günde yedi bin âdem şehâdet câmın nûş edüp camedânları beytü’l-mâ-

le teslîm olundu. (II-80)

şehd-i şehâdet câmın(dan) nûş et- 
Ale’s-sabah yedi koldan yedi yüz âdem şehd-i şehâdet câmın nûş edüp 

cümle camedânları beytü’l-mâle teslîm olundu. (II-64, 69, II-65, 66-67, 114, 177)

şerbet-i şehâdeti nûş et- 
Ve’l-hâsıl bu cengde kâmil yetmiş âdam şerbet-i şehâdeti nûş edüp… (II-

181, I-93)

şühedâlar zümresine vâsıl ol-
(Arslan Paşa) serâperde-i Süleymânî önünde katl olunup şühedâlar zümre-

sine vâsıl oldu. (I-69)

3. SN’de Ölümle İlgili Başkasına Ait Ad Aktarmaları
Evliya Çelebi, SN’sinde başkasına ait söz, düşünce ve yazıları da aktarmıştır. 

Bunlar içinde de ölümle ilgili ad aktarması örnekleri vardır. 
Tevârîh-i Yûnâ ni yân’dan aktarılan bir hikâyede geçen söz aktarımında kanı 

zemîne dökül- aktarması kullanılmıştır: 
“…bu kadar bin ma‘sûm-ı nâ-resîdelerin kanı benim sıhhatim içün zemîne 

dökülmeye…” I-19
Cem Şah’ın papağanına ait bir söz aktarımında ölüm için git- ad aktarması 

yer alır:
Hemân tûtî-i gûyâ zebâna gelüp “Pâdişâh sağ olsun, efendim gitdiğine siyâh 

mâtem donu giydim” der. (II-30)
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Defterdârzâde Mehmed Paşa’nın ettiği bir bedduada ise canı çık- ad aktar-
ması geçer:

Defterdârzâde “İlâhî yakında câ nın çı kup Allah tiz günde belânu versin, 
mel‘ûn Koca” de yüp…

Öleceğini hisseden Kara Haydaroğlu adındaki bir eşkıya 
“…şimdi bu Hasan Ağa devletinde cân kuşu uça gibi Evliyâ Efendi” (II-

254) der.
Müftî Yahyâ Efendi’nin yazdığı bir fetvada cân kuşu uçmağile uçmakda 

karâr et- aktarması kullanılmıştır:
“Pâdişâhım, ol müneccim-i bî-tâli‘ Alî Kuş’un cân kuşu uçmağile uçmakda 

belki karâr etmeyüp bu dünyâda karârgâhı olan rasad nâmında çâh-ı gayyâsın 
yıkup mâl-â-mâl-ı rimâl [u] türâb eyleye siz.” (I-189)

Özellikle önemli şahsiyetlerin ölümü için düşülen tarihlerde ve bu şahısların 
mezar taşlarında ölümle ilgili ad aktarmalarına sıkça rastlamak mümkündür:

Hâşimî dedi geçdi Şeyh bugün. (I-151)
Târîh-i güfte-i Fâ’izî Çelebi: Etdi Dervîş Mehemmed azm-i cinân. (I-152)
Mev tine târîh-i Tabîbî: Etdi Kadrî Çelebi azm-i bekâ. (I-154)
Diğer târîh-i Vahdetî Bağdâdî: Adem gülzârını cây etdi Nev‘î. (I-155)
Diğer târîh-i zîbâ:
Bir seher esdi meğer bâd-ı fenâ
Mevtden Bâkî’ye erdi râyiha (I-155)
Ve mevtine târîh:
Dedi Sâ‘î-i Dâ‘î intikâli sâline târîh
Çivizâde Efendi bu cihândan eyledi rıhlet. (I-156) 
Seng-i mezârlarında bu ebyât tahrîr olunmuş:
Bunlar onlardır ki gelüp gitdiler
Gelüben iş bu cihânda n’itdiler (I-180)
Bunların arasında Çağatayca bir tarih de yer alır:
Mevtine târîh-i Sâ‘î:
Dirîğâ Taşkendî derdile yüz koydu tofrağa
Anın tek kanı bir şeyh-i muhakkık âlim u fâ’ik
Vefâtın kör kaç aytur Sâ‘î-i Dâ‘î anın târîh
Vebâdın keçdi Sünnî Nakşıbendî Ahmed-i Sâdık. (I-157)
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4. Sonuç
Ölüm, her ne kadar bütün insanlar için kaçınılmaz bir gerçek olsa da her 

insan için farklı zaman, mekân ve durumda gerçekleşir. Bu yüzden dilde ölüm 
kavramı farklı biçimlerde ifade bulur. Bu farklı ifadelerden bir kısmı ölümle ya-
kından ilgili şeylerden hareketle oluşturulan ad aktarmalarıdır. 

Ölümle ilgili ad aktarmaları, gerek yazı ve konuşma dilindeki değişik bi-
çimleriyle gerekse Evliya Çelebi’ye özgü örneklerle XVII. yüzyıl Türkçesinin en 
önemli eserlerinden biri olan SN’de yer almıştır. Kendine özgü bir dil oluşturmayı 
başaran Evliya Çelebi, SN’sinde farklı konularda olduğu kadar ölümle ilgili du-
rumlarda da sık sık ad aktarmalarını kullanarak anlatımına güç, hareket ve canlılık 
kazandırmıştır. 

SN’de bulunan ölümle ilgili ad aktarmalarının oluşumunda, Osmanlı kültürü-
nün önemli bir bölümünü teşkil eden İslam geleneğinin etkileri büyük ölçüde gö-
rülür. Evliya Çelebi’nin öteki karşısındaki tutumu da ad aktarmalarının seçiminde 
önemlidir. SN’de yer alan ad aktarmalarının saygı, sevgi, öfke, hoşlanmama gibi 
duygularla belirlendiği anlaşılır. 

Evliya Çelebi’nin kendi söylemine dâhil olmayan, ölümle ilgili ad aktar-
malarını farklı bir çerçevede değerlendirmek gerekir. Bunlar SN’de başkalarının 
sözlerinde, yazılarında geçen aktarmalardır. Özellikle mezar taşlarında, ölüm için 
düşülen tarihlerde bu tür örneklere sıkça rastlanır. 

Bu çalışmayla ölümün, özelde Evliya Çelebi Seyahatname’sinin birinci ve 
ikinci cildinde, genel anlamda ise XVII. yüzyıl Türkçesinde nasıl anlatım bulduğu 
ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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Evliya Çelebi Seyahatname’sinin Bugünkü Hırvatistan’ı Anlatan 
Bölümlerinin Eski Yugoslavya Dillerine Çevirileri ve Yankıları

Marta Andrić ZAGREB

I.
Yolculukları sırasında Evliya Çelebi bugünkü Hırvatistan bölgelerine dokuz 

defa girmiş veya oradan geçmiştir. Hırvatistan bölgelerini anlatan bölümleri Se-
yahatname’nin 5, 6 ve 7. ciltlerinde bulunmaktadır. 

Hırvatistan veya daha doğrusu Hırvatistan’ın da 1991’e kadar içinde bulun-
duğu Yugoslavya kapsamında Seyahatname’ye gösterilen ilgiyi 20. yüzyılın baş-
larından yani Seyahatname’nin İstanbul’daki ilk baskısından itibaren takip etmek 
mümkündür. Bu sunumun konusu Seyahatname’nin Yugoslav dillerine çevirile-
rinin kısa tanıtımından başka onun Hırvatistan bölgesinde kaynak olarak taşıdığı 
değer ve nasıl değerlendirildiğidir. 

Hırvatistan’da Evliya Çelebi Seyahatname’si daha çok tarihî ve nadiren et-
nografik metinlerde kaynak olarak anılmaktadır. Genel olarak, belgesel değeri 
gözardı edilmediği hâlde, Seyahatname’nin sık sık aşırı eleştiriye ve anlaşmaz-
lıklara maruz kaldığını söyleyebiliriz. O derece ki bu yaklaşım onun bir kaynak 
olarak küçük görülmesine ve ihmal edilmesine kadar ilerlemiştir. 

Bu sunumla göstereceğimiz gibi bu yaklaşımı birkaç seviyede takip etmek 
mümkündür. 

Osmanlı tarihçilerinin yaklaşımına bakıldığında Seyahatname’nin iki aşama-
da ihmal edildiği görülmektedir. İlki, geçen yüzyılın doksanlı yıllarına kadar ta-
rihçilerin çoğu Evliya’yı yanlış yorumladığı için verdiği bilgilerin birçoğu onlara 
“abartılmış” veya “inanılmaz” gelmiştir. İkincisi, bütün Yugoslavya’da kullanıl-
mış ve Hazim Šabanović’e ait olan Seyahatname’nin en ünlü çevirisindeki bazı 
küçük hatalar güvenirliğini daha da sarsmıştır.

Osmanlı tarihî uzmanı olmayan tarihçiler ise Osmanlı İmparatorluğu ile 
Balkanlardaki Osmanlı Dönemi söz konusu olduğu zaman çok defa tarafsız ve 
gerçekleri yansıtan bir yaklaşım ortaya koyamamışlardır. Tarih yazımının millî 
kimliği oluşturma sürecinde sahip olduğu önemli rol göz önünde bulunduruldu-
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ğunda bu çok da garipsenecek bir durum değildir. Çünkü bu süreçte kendi millî 
tarihlerinin hikâyelendirilmesi tarafsızlık ve gerçekçilikten çok daha önemlidir.

Hırvatistan kapsamında Osmanlılar hakkında konuşulduğunda genellikle ka-
lıplaşmış olumsuz yargılar kullanılıyordu. Osmanlılara kaçınılmaz olarak “tarihî 
düşman” rolü yükleniyordu. Bu yüzden Osmanlı İmparatorluğu’ndan gelen bir 
seyahatname yazarının yerli veya Hırvatistan’a Batı’dan gelmiş bir yazardan daha 
sert eleştirilip daha az güvenilmesi şaşırtıcı bir olgu olarak karşılanmamalı. 

II.
Seyahatname’nin eski Yugoslavya bölgeleriyle ilgili olan ve dolayısıyla bu-

günkü Hırvatistan’ı da içine alan bölümlerinin Boşnakça, Sırpça ve Hırvatça çe-
virileri çeşitli dergilerde 20. yüzyılın başından itibaren ortaya çıkmaktadır. İlki 
Mostar şehrinde 1902 yılında yayımlanmıştır. 

Sadece çeşitli dergilerde basılan bu kısmi çeviriler bölge veya konu açısın-
dan sınırlıydı: Genellikle Seyahatname’de tarifi geçen bir bölgeyi veyahut tarihî 
bir vakayı kapsıyordu. Sadece Türkçeden değil, Imre Karacson’un Macarca çevi-
risinden de çevrilmişlerdi.1

İlk olarak 1954 yılında Saraybosna’da Putopis: Odlomci o jugoslavenskim 
zemljama (Seyahatname: Yugoslavya bölgelerine dair bölümleri) adı altında bir 
kitap olarak yayımlanan Bosnalı şarkiyatçı Hazim Šabanović’in (1916-1971) eski 
Yugoslavya bölgelerinin anlatıldığı bütün bölümleri kapsayan çevirisi bu alandaki 
en kapsamlı ve en önemli eser olarak kabul edilmektedir. Sonuncusu 1996 yılında 
Saraybosna’da olmak üzere birçok baskısı yayımlanmıştır. 

1916 doğumlu ve 1971 yılında vefat etmiş olan Hazim Šabanović Saray-
bosna’daki Şarkiyat Enstitüsünde çalışmasının yanı sıra Belgrat Üniversitesinde 
birkaç yıl Türkçe ve Osmanlı diplomasisi ve paleografyası dersleri de vermiştir. 
Bilimsel çalışmaları şarkiyatın bütün alanlarını kapsayıp özellikle de tarih ve Bos-
na-Hersek Müslümanlarının şark dillerinde yazılmış edebî eserlerine yönelikti. 
Çalışmaları ve eserleriyle Yugoslavya ve özellikle Bosna’daki Şarkiyat ve Os-
manlı Dönemi tarih yazımının gelişmesinde büyük katkıları olmuştur.2

Šabanović kaynak olarak Seyahatname’nin 1896 ile 1935 yılları arasında 
İstanbul’da yayımlanmış Evliyā Çelebī Seyāhatnāmesi başlıklı baskısını kullan-
mıştır. Çevirisinde okuyamayıp çeviremediği yerlere de dikkat çekmiştir. Šabano-
vić’e göre çözemediği bu noktalar sadece kaynak metine bağlı olmayıp kaynağın 
neşir için hazırlanırken ortaya çıkan hatalara da bağlıdır.

Šabanović’in çevirisi genel olarak olumlu karşılandı. Kaynak olarak kulla-

1 Imre Karácson: Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utuzásai 1660-1661., Budapest, 1904.; 
Evlija Cselebi magyarországi utuzásaniak folytatólagos leirasa oz 1664-1666,  közti évekböl, Buda-
pest, 1908.

2 Orijentalni institut u Sarajevu 1950.-2000., Hazırlayanlar: Amir Ljubović, Lejla Gazić, Sarajevo, 
2000.; s. 110-111.
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nıldığı yeni dönem çalışmalarında bu çeviri ile ilgili düşünceler Šabanović’in iyi 
çevirdiği, ara sıra karşılaşılan hatalarının ise çabukluk ve yoğunluğundan kay-
naklandığı yönündedir. Çeviride rastlanan hataların ve bazı ilginç özelliklerine bu 
sunumda biraz sonra değineceğiz.

III.
Hırvatistan ve Yugoslavya’da Evliya’nın Seyahatname’si ile ilgili genel gö-

rüş Seyahatname’nin kuşkusuz belgesel değerine rağmen “tenkitsiz yazılmış ve 
pek çok abartılmış, neredeyse olağanüstü bilgi içeren bir metin olduğu”3 teşhi-
siyle özetlenebilir. Yugoslavya ve Hırvatistan’da basılmış çeşitli ansiklopedilerde 
Evliya Çelebi maddesinin yanında genellikle bu tür ifadelere rastlanır.

Seyahatname ile ilgili 20. yüzyılın başında yazılmış ilk kayıtlardan itibaren 
yaygın olan görüş, Evliya Çelebi’nin hayal dünyası güçlü, sürekli acayiplik ve 
macera peşinde koşan, rivayeti tarihî gerçeklere tercih ettiği için okuyucusuna 
abartılmış hikâyeler sunan bir yazar olduğu şeklindeydi.4 

Tarih yazımında kullanılan kaynaklara bakıldığında Seyahatname’nin yete-
rince kullanılmayıp bir açıdan kaynak olarak ihmal edildiği izlenimini edinmek 
de mümkündür. Örnek olarak, Yugoslav halkları tarihinin en önemli özeti olan 
Historija naroda Jugoslavije kitabında Yugoslavya’da İslam sanatı bölümündeki 
kaynaklarda Seyahatname’ye yer verilmemiştir.5

Ne var ki tarih yazımı eserlerinde aynı zamanda Batı’dan gelmiş seyyahların 
raporları kaynak olarak kullanıldığında eleştirisel yaklaşım çok daha gevşektir. 
Batılıların seyahatnameleri daha sık olarak tarafsız tarihî metinler olarak kabul 
ediliyor. Yugoslav topraklarında yaşayan halklar millî kimliklerini şekillendirme 
sürecinde metinlerinde bir bölgede kendi varlıklarını ispat edecek noktaları bu-
larak Batı’dan gelmiş yazarların seyahatnamelerini sık sık kullanmışlardı. Öbür 
tarafta, Slovenyalı bir antropoloǧa göre Çelebi Balkanlara ‘iğrenç Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun vatandaşı olarak geldiğine göre Balkan halklarının millî kimliğinin 
teşkilinde uygun ve önemli bir referans olarak görülmemiştir’.6

Balkanlardaki Osmanlı iktidarı dönemi söz konusu olunca böylesine bir gö-
rüş genellikle rastlanan yaklaşıma uygundur. Bu da özellikle ders kitapları için 
geçerlidir. Bu tür kitaplarda Osmanlılara yönelik mitolojik imgeler arasında en 
önemli yeri “acımasız düşman”, “saldırgan istilacı” veya “medeni Hristiyan Av-
rupa’yı yok eden tehlike”7 gibi imgeler almaktadır.

3 Hrvatski leksikon, sv. 1., A-K, Zagreb, 1996.; s. 335.
4 Fehim Spaho: Hrvati u Evlija Čelebijinu putopisu, Hrvatsko kolo, knj. XIII, 1932., 41-50.; s. 43.
5 Historija naroda Jugoslavije II, Zagreb, 1959.; s. 611-12.
6 Peter Simonič: Valvazorov nasledni neprijatelj, Imaginarni Turčin, ed. Božidar Jezernik, Beograd, 

2010., 97-120.; s. 116-17.
7 Azra Abadžić Navaey: Predodžbe o Turcima u hrvatskoj nastavi povijesti, neobjavljeni rad; s. 1.
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IV.
Evliya’nın eserine yönelik güvensizlik ve kuşkular Seyahatname’deki ger-

çekten kuşkulu olan bazı bölümler dolayısıyla destek bulmaktadır. Bu da en çok 
Evliya’nın geçtiği yerleri yanlış ve gerçekte olması imkânsız bir şekilde sıralama-
sına bağlıdır. Bunun yanında bazı yerlerin tasvirleri de gerçeğe uygun değildir. 
Šabanović bu konuya Seyahatname’nin ilk baskısının girişinde de değinmiştir. 
Šabanović şöyle demektedir:

“Kendisi anlattığı gibi Evliya Banya Luka’dan Bihać’a (Bihke’ye) Gradiška, 
Jasenovac, Dubica, Kostajnica ve Novi yoluyla gelmiştir. Bihać’a çok daha kısa 
bir yoldan gelebilecek olmasından başka sözlerine göre üç gün kaldıı bu şehrin 
tasviri o kadar üstünkörü ve eksiktir ki şehri gerçekten görüp görmediği konusun-
da derin bir kuşku oluşmaktadır.”8

Osmanlıların hiç fethetmediği Hırvatistan’ın başkenti Zagreb şehri tasvirinde 
Evliya kısa bir tarifle yetinmiştir. Ne var ki bu tarifte özellikle göze çarpan şey 
Zagreb’in bir camisi olduğu iddiasıdır. Oysa Zagreb’de 20. yüzyıla kadar herhan-
gi bir cami bulunmamaktaydı. Šabanović şöyle diyor: 

“Bu şehri tamamen üstünkörü ve gelişi güzel tasvir eden Evliya, bunun ya-
nında, Zagreb’de bir cami oldugunu da söylemiştir. Sadece bu iddia bizi Seyahat-
name’nin bu bölümünde birçok uydurma olduğuna inandırmak için yeterlidir.”9

Bu tür yanlışlıkları bugün Evliya’yı yargılamadan da açıklamak mümkün-
dür. Seyahatname’nin aslıyla karşılaştırıldığında sözü geçen yerlerinin sıralaması 
Šabanović’in çevirdiği ilk baskısındakiyle aynıdır. Sıralamadaki hatalar herhâlde 
Evliya’nın yolculuk sırasında aldığı notları sonradan düzenlediğini göstermekte-
dir. Aynı şekilde galiba hatırladığı kadarıyla tarif ettiği Zagreb’le ilgili yanlışları 
da izah etmek mümkündür. 

V.
Son zamanlarda Hırvat tarih yazımında Seyahatname’nin kaynak olarak ye-

niden değerlendirme sürecinden geçtiğini görmekteyiz. Bunun içinde özellikle en 
ünlü Hırvat Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Nenad Moačanin’in rolü çok önemlidir. 
Moačanin’e göre Evliya’nın metni genellikle hatalı değil, ara sıra görülen şüpheli 
noktalar ise Seyahatname’nin sonradan, yolculuklardan sonra yazıldığının gös-
tergeleridir. Bu şekilde “Son zamanlara kadar aşırı eleştirilen ve güvenilmez diye 
ilan edilen Evliya’nın eseri bugün, aslı da basıldıktan sonra ve diğer kaynaklarla 
da karşılaştırıldığında bilimsel çalışmalara çok daha fazla imkânlar sunuyor.”10

Moačanin çalışmalarında Evliya’nın verdiği şüpheli bilgilerin bile kolayca 
yabana atılmaması gerektiğine dikkat çekmektedir. Bu da özellikle Evliya’nın 

8 H. Šabanović: Evlija Čelebi i njegov putopis, Evlija Čelebi: Putopis, s.33, Sarajevo, 1996.
9 H. Šabanović: Evlija Čelebi i njegov putopis, Evlija Čelebi: Putopis, s.33, Sarajevo, 1996.
10 Nenad Moačanin: Turska Hrvatska, Zagreb, 1999.; s. 12.
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verdiği rakamsal bilgiler için geçerlidir. Defter ve sicillerde bulunan ve genellikle 
“yanlışsız” ve “tarafsız”11 olarak kabul edilen rakamlarla karşılaştırıldığında Ev-
liya’nın bilgilerinin “abartılmış” olduğu görünmektedir. Ne var ki Moačanin bir 
seyyahın gördüklerinin tabii olarak devlet memurları tarafından toplanmış resmî 
bilgilerden farklı olacağını ileri sürüyor. Evliya’yı anlamak için, verdiği bilgilere 
ve tasvir ettiklerine onun seyyah gözüyle bakmak gerektir. 

VI.
Moačanin çalışmalarıyla Šabanović’in çevirisinin yeniden değer bulması-

na katkıda bulundu. Šabanović’in emek ve gayretine saygı göstermenin yanında 
Moačanin çeviride zaman zaman görülen hatalara da dikkat çekti. Bu hataları üç 
gruba ayırabiliriz. İlk grupta çoğu zaman dikkatsizlikten kaynaklanan basit dil 
hatalarıdır (Mesela 78 insan yerine 70-80 insan vs.).12

İkinci tür hatalar Šabanović’in Evliya’nın tasvirlerini anlayamadığını veya 
göz önünde canlandıramadığını göstermektedir. Örneğin Osijek şehri yerleşimi 
tarifinde Šabanović’in kale, köprü ve panayır yeriyle ilgili çevirisi aslından çok 
farklıdır.13 

Üçüncü tür hatalar öncekilerden farklıdır. Bu hatalar Šabanović’in kendisi-
nin Evliya’nın eseri Yugoslavya’da dönemin komünist iktidarı tarafından yasak-
lanmasın diye bir çeşit sansür uyguladığını göstermektedir. Bu sansürle herhâlde 
kendisini de korumaya çalışmıştır. 

Bu şekilde Šabanović fundamentalist damgası yememek için çevirisinde 
“kafirler” üzerinde İslam’ın zaferini vurgulayan yerleri atlamıştır. Bunun yanı sıra 
bazı cümlelerin anlamını kasten değiştirmiştir. Örneğin “Buranın pak toprağı ger-
çi Osmanlı kanı ile yoğrulmuştur.” cümlesini “Yerlilerin hepsi Osmanlı ruhunu 
içine çekmişler.” olarak çevirmiştir.14

Šabanović çevirisinin ilk baskısının ön sözünde çevirisini Evliya’nın orijinal 
el yazmasıyla veya ‘bilimsel baskısıyla’ karşılaştırmayı ya da ona göre düzeltme-
yi istediğini dile getirmiştir ancak ne yazıkki bunu yapmaya fırsatı olmamıştır. 
Umuyoruz ki şu anda eserin orijinal el yazması da yayımlanmışken Hırvatistan’da 
hem Šabanović’in hem de Evliya’nın memnun olabileceği yeni bir çeviri ortaya 
çıkacaktır.

11 Nenad Moačanin, Željko Holjevac: Hrvatsko-slavonska vojna krajina i Hrvati pod vlašću Osmanskog 
Carstva u ranome novom vijeku, Zagreb, 2007.; s. 112. 

12 Nenad Moačanin: Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine, Slavonski Brod, 2001.; s. 99.
13 Nenad Moačanin: Osijek u turskim izvorima, Povijesni prilozi 16/1997, Zagreb, 1998.; s. 33-56.
14 Nenad Moačanin: Osijek u turskim izvorima, Povijesni prilozi 16/1997, Zagreb, 1998., 33-56.; s. 48.





Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi 

BİR ‘METİN’ OLARAK SEYAHATNÂME

Mehmet AYDIN* 

1. Giriş
Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10 ciltlik dev bir seyahat anlatısıdır. Seyahatna-

me’nin iç özellikleri açısından bir çoğul metin niteliği taşıdığını söylemek mümkün-
dür. Seyahatname’de Evliya Çelebi’nin kırk yıllık bir dönem (kabaca 1640-1680) 
boyunca yaptığı seyahatler anlatılır (Dankoff 2006, II: 345). Seyahatname’nin 1 
ve 10. kitaplarını çerçeveleyici metinler olarak değerlendiren Dankoff hem içerik 
hem de yapı açısından eseri yalnızca bir seyahat anlatısı şeklinde tanımlamanın aşırı 
kolaycılık olduğunu belirtir (2006, II:346). Burada seyahat anlatılarının tek tip olup 
olmadığını sormak gerekir. 

“Biçimsel olarak bir çağdan ötekine değişikliğe uğrayan ve sürekli gelişme 
hâlinde olan, tanımı yapılmamış yolculuk anlatılarının kimi değişmez biçemsel 
özellikleri bulunduğu kuşku götürmemektedir. Yolculuk anlatılarının da birer dil işi 
olduklarını ilke olarak benimsedikten sonra onların da çeşitlilikleri içerisinde ken-
dilerine özgü yapısal bir kimliğe sahip olduklarını kabul etmek gerekir.” (Aktulum 
2004: 167). 

Seyahatname birçok açıdan ele alındığı hâlde metinlik nitelikleri açısından pek 
fazla değerlendirilememiştir.1 Onun bu bakımdan da ele alınması gerekir. Zira SN 
metinlik nitelikleri açısından da türünün öbür örneklerinden farklı, hatta deyim ye-
rindeyse ayrıksı bir metindir.

Metin her şeyden önce tutarlı bir bütün, dil ögeleriyle kurulmuş ‘ilerleme’, ‘sü-
reklilik’ ve ‘yinelenme’ gibi süreçlerden oluşan bir yapı olarak kabul edilir. Metinde 
her öge birbiriyle ilişkilidir ve birbirine kenetlenmiştir (Öztokat 2005: 22-23).2

* Prof. Dr., OMÜ Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanı, Samsun.
1 Mine Mengi Seyahatname’deki türler arasılık ve metinler arasılık üzerinde durmuştur (Mengi 2009: 282).
2 Günümüzde metin, ‘metinselliğin yedi ölçütünü içeren iletişimsel oluşum’ biçiminde tanımlanmakta-

dır. Bu yedi ölçüt: bağlaşıklık, bağdaşıklık, amaçlılık, benimsenebilirlik, dilbilgisellik, durumsallık ve 
metindeşlik (metinlerarasılık)tir. (İmer-Kocaman-Özsoy 2011: 191-192).
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Seyahatname’yi böyle bütünlük taşıyan bir metin saymak yerine parçalı 
bir çoğul metin olarak görmek gerekir. Aktulum da yolculuk anlatılarının çoğul 
özellikte metinler olduğunu vurgulamıştır (2004: 178). SN’de birçok şehirle ilgili 
birbiriyle ilişkilendirilebilecek notlar vardır. Eserde bu notların dışında başka tür 
metinler de yer alır. Bunların bir kısmı başka kaynaklardan alıntılanmıştır. Baş-
ka kaynaklardan yapılan alıntıların bir bölümü metin dışı uzatı gibi görülebilir: 
“Latince ‘digressio’ sözcüğünden türeyen ‘uzaklaşma’, ‘yoldan çıkma’, ‘doğru 
yoldan ayrılma olgusu’ anlamına gelen uzatı bir metinde yer almaması gereken, 
metnin düzenini bozan, onu dönüşüme uğratan bir parça, ana söylemin dışında bir 
söylem, ana söylemden saptıran, metnin çizgiselliğini kesen parazit bir kesit ola-
rak görülür ve tanımlanır. Uzatıya başvurmak geçici olarak söylemi kesip uzun ya 
da kısa bir süre bir başka konuya el atmak, bir başka öykü anlatmaktır (Aktulum 
2004: 90). Alıntıların dışında da SN’de uzatı niteliği taşıyan metinler vardır. Söz 
gelimi Evliya Çelebi seyahatleri sırasında başından geçen ilgi çekici olayları da 
nakleder. Bunu da metnin akışını keserek yapar. Çelebi’nin acelesi yoktur.

SN’de öğretici metinlerle kurmaca metinler iç içedir. Çelebi bir yandan de-
ğişik şehirleri, bu şehirlerin mahallelerini, ziyaret yerlerini, kurumlarını anlatır. 
Diller, lehçeler ve ağızlar üzerinde durur. Bazen takındığı bir bilgin edasıdır. Ba-
zen de bütünüyle kurmaca, fantastik hikâyeler anlatır. Bu çerçevede dil ve ton da 
değişir.3 Metin böyle çok farklı metin parçalarından, metinlerden oluşur. 

Buna rağmen parçalı bir çoğul metin olarak SN metinlik ölçütler açısından 
değerlendirilebilir. Ancak Seyahatname’nin bütün metinlik ölçütler açısından ele 
alınması uzun soluklu çalışmaların konusu olabilir. Bu çalışmada metinlik açıdan 
önemli sayılan tekrarlar ve gönderimler (göndermeler) üzerinde durulacaktır. 

2. Seyahatname’deki Tekrarlar
Metin dil bilimciler bir metni oluşturan çeşitli bağlar olduğunu vurgularlar. 

Bağdaşıklık olarak değerlendirilen bu bağların başında aynı sözlük birimlerin tek-
rarı gelir. Buna göre bir cümlede geçen herhangi bir sözlük birim öbür cümlelerde 
de tekrarlanır (Oraliş-Ozil 1992: 38). SN’de böyle sözlük birim tekrarları yerine 
daha büyük tekrarlar üzerine durmak gerekir. SN’de metin tekrarları, cümle tek-
rarları ve söz kalıplarının tekrarları vardır.

Evliya Çelebi’nin metnindeki tekrarlara birçok araştırıcı dikkat çekmiştir. 
Zaten bu kadar uzun bir metinde tekrarların bulunması kaçınılmazdır. Üstelik Çe-
lebi’nin yazış yöntemi dikkate alınırsa SN’nin bir son metin değil, bir ön metin 
(taslak metin) olduğu da söylenebilir. SN’de sonradan doldurulmak üzere boş bı-
rakılan yerler bunu doğrular niteliktedir.

Robert Dankoff da SN’deki tekrarları (tekrarlamaları) Çelebi’nin metin kur-

3 Fikret Turan buna dikkat çekmiştir: “Seyahatnâme’de Sentaks, Kelime Seçimi ve Ton”, Evliya Çelebi 
ve Seyahatnâme, Yayına hazırlayanlar: Tezcan, Nuran-Atlansoy, Kadir, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Yayınları, Gazimağusa 2002.
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ma yöntemiyle ilişkilendirir: “Evliya bazen başka bölümlerde kullandığı malze-
meyi yeniden ele alıp bir daha kullanır. Böyle durumlarda aynı metnin iki farklı 
versiyonunu karşılaştırmamız, yazarın yöntem ve hedeflerini kavramak bakımın-
dan aydınlatıcı olabilmektedir.” (2002: 106). 

Evliya, SN’deki tekrarların bir bölümünün farkındadır. Bu tür tekrarlamalar-
da ikinci metnin başında veya sonunda buna işaret eder ve tekrarı gerekçelendirir. 
Seyyah, Bağdat’a yakın bir yerleşim olan Hille’deki ziyaret yerlerini, bu yöreyi 
ikinci kez ziyaretine bağlı olarak tekrar anlatır: “Evvelâ mukaddemâ sene 1059 
târîhinde Bağdad’a geldiğimizde bu Hille’nin ziyâretgâhları bâlâda tahrîr olun-
muşdu. Ammâ hâlâ şimdi geldiğimizde niçe ziyâretler dahi etmeğile anları da 
tahrîr etmek iktizâ etti.” (SN 4. Kitap: 276 [352b]). Ancak Çelebi’nin SN’deki 
bütün tekrarların farkında olduğu söylenemez.

SN’deki tekrarlardan biri ‘lehçe-i Çıtak’ ve ‘lisân-ı Çıtak’la ilgilidir. Evliya 
Çelebi ‘lehce-i mahsûs-ı lisân-ı kavm-i Çıtak’ (SN 3. Kitap: 193) başlığıyla ver-
diği kelime listesini daha sonra başlıkta değişiklik yaparak yeniden sunar. İkinci 
listenin başlığı ‘lisân-ı Dobruca, ya’ni tâ’ife-i Çıtak’tır (SN 3. Kitap: 202). Bu iki 
kelime listesinde farklılıklar da vardır. Ancak bunlardan birinin öbürüne dayan-
dığını söylemek mümkündür. Bu metinler arasında ana metin alt metin ilişkisi de 
kurulabilir. 

A) Lehçe-i mahsûs-ı lisân-ı kavm-i Çıtak (SN 3. Kitap: 193 [120a]).
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B) Lisân-ı Dobruca, ya’nî tâ’ife-i Çıtak (SN 3. Kitap: 202[125a])
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Bu kelime listelerinden ilki Silistre ikincisi Dobruca’da konuşulmuş olan Çı-
tak lehçesi ile ilgilidir (Dankoff 2004: 44). İki liste arasındaki ilişki çok açıktır. 

Bu yola Evliya başka bağlamlarda çok sık başvurmuştur. “Örneğin Evliya, 
Sultan İbrahim’in son günlerini iki farklı yerde anlatır. Bu iki anlatı karşılaştırıl-
dığında, pek çok ince ayrıntıyla B’nin A’ya dayandırılmış olduğu açıkça görülür. 
Bazen yalnızca anlatıyı dile getiren sözcüklerin düzenlenişinde değişiklikler var-
dır (Dankoff 2006: 351). 

Evliya Tokat’la Amasya’dan geçen akarsu ile ilgili söylentiyi üç yerde aktar-
mıştır. Burada bir dolaysız aktarım kalıbının tekrarından da söz etmek mümkün-
dür. Metinde Yeşilırmak adı yerine Çehârşenbe nehri, Çiharşenbe suyu ve Tokat 
nehri adları kullanılır.

A. Amasiyye ile Tokat halkı mâbeyninde bu latîfe-i yâve darb-ı mesel olmuş-
dur kim: “Tokat sıçar, Amasiyye içer” derler. Zîrâ bu Çehârşenbe nehri ibtidâ 
Tokat’a andan Amasiyye’ye uğrayup niçe şehirlere dahi uğrayup andan Samsun 
dibinde Karadeniz’e katılır (SN 2. Kitap: 45 [247a]).

B. Andan Ferhad Boğazlarından geçüp Amasiyye’ye uğrar ve bu nehre La-
dik gölünün ayağı Kavze önünde Suluova içinden berü gelüp Amasiyye kurbunda 
nehr-i Tozanlı’ya mahlût olur. Amasiyye’ye uğraduğiçün evfâh-ı nasda yâvedir 
ammâ “Tokat sıçar, Amasiyye içer derler. Bu nehir Amasiyye’den aşağı geçdikden 
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sonra Çihârşenbe suyu derler, niçe büleyde ve kurâlara uğrayup mezra’aları ve 
bâğ u besâtinlerini re’y edüp ‘ubûr ederek Karadeniz’in sâhilinde Samsun’un 
cânib-i şarkîsinde denize dökülür (SN 2. Kitap: 96 [280b]).

C. “Tokat sıçar, Amasiyye içer” derler. {Hakkâ ki Tokat nehri Amasiyye’ye 
gelir.} (SN 5. Kitap: 41 [24b]).

Sûr kalesinin özellikleri de çok az değişikliğe uğratılarak tekrar edilmiştir:
A. Evsâf-ı kal’a-i ma´mûr ya´ni şehr-i Sûr
Leb-i deryâda İskender-i Kübrâ binâsıdır. Ba´dehu sene (---) târîhinde Meli-

kü’t-Tâhir İşpaniye keferesi elinden feth etmişdir (SN 3. Kitap: 62 [38b]).
B. Evsâf-ı kal’a-i Sûr
Leb-i deryâda İskender-i Kübrâ binâsıdır. Ba´dehu sene (---) târîhinde Meli-

kü’t-Tâhir fethidir (SN 9. Kitap: 216 [195b]).
Aynı biçimde Re’sü’l-uyûnla ilgili bilgiler de tekrar metin niteliği taşır:
A. Menzil-i tılsımât-ı re’sü’l-´uyûn, acîbe-i ibretnümûn
Bu diyâr kavm-i Yunâniyân destinde iken hükemâlar hikmet ile sâhil-i der-

yâdan yüz adım ba´îd derya içinde elli zira´ kadd-i bir kulle-i âlî binâ etmişlerdir 
(SN 3. Kitap: 62 [38b]).

B. Evsâf-ı re’sü’l-´uyûn, acîbe-i ibretnümûn
Bu memleketler İskender-i Yunan hükmünde iken hükemâlar hikmet ile binâ 

etmiş. Sâhil-i deryâdan yüz adım ba´îd deryâ içinde elli zira´ kadd-i bir kulle-i âlî 
binâ etmişler kim kaddi elli zira´-ı Mekkî’dir (SN 9. Kitap: 216 [195b]).

Evliya Çelebi İskender-i Zülkarneyn’le ilgili bilgileri de üç metinde tekrar 
etmiştir. Ancak ikinci ve üçüncü metinde yeni bilgiler de vardır. Burada söz ko-
nusu olan ilk metnin, ilk hikâyenin geliştirilmesi, genişletilmesi ve yeniden üre-
tilmesidir.

A. Sebeb-i tesmiyesi bi-kavli Târîh-i Mığdısî İskender-i Zülkarneyn derlerdi. 
Ammâ bu iki boynuzunun veca´ından bir sâ´at hâb-ı râhatda olamazdı. Veca´ı 
karneyne dâ´-i devâ içün niçe zamân seyâhat edüp niçe bin hükemâ ile sohbet 
edüp karnlarının def´ine çâre bulamayup tâ zulumâta gidüp âb-ı hayâtdan şifâ 
bulam dedi. Âhir hayât [u] şifâyı bulamayup Basra’da Şattü’l-Arab’dan nûş edüp 
karnının veca´ları teskîn olmayup boynuzları dahı küçülmeğe başlayup netîce-i 
kelâm âb-ı Şatt’dan nûş edüp Şatt başına gelerek Diyârbekir’e gelüp andan nehr-i 
Batmân’a gelüp nefˊi müşâhede edemeyüp nehr-i Batmân’a mahlût olan Nehr-i 
Kefender’den nûş edüp andan hazz eder. Anın kenârınca nûş ederek şehr- Bitlis’e 
gelince nehir iki çatal olur (SN 3. Kitap: 138 [85a]).

İkinci metin 4. kitapta yer alır ve metnin başlığı sebeb-i âmeden-i İskender-i 
Kübrâ’dır. İkinci metinde daha çok ayrıntı vardır.
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B. Sebeb-i âmeden-i İskender-i Kübrâ, İnca (---) bi-kavli tevârîh-i Mığdısî-i 
Yarmenî “İskender-i Zülkarneyn’in iki et pâresinden pekçe iki boynuzları var idi. 
Lisân-ı Arab’da karn boynuza derler. Ya´nî iki boynuz sâhibi demekdir. İsken-
der bu iki boynuzların veca´ından bir sâ´at hâb-ı râhata varamazdı. Âhir veca´ı 
karneynine dâ-i devâ içün cihângeşt olup cemî´i nedîm-i musâhibleriyle ve hü-
kemâlarıyla ve niçe yüz bin askeriyle tâ zulumâta gidüp âb-ı hayâtdan derdine 
bir dermân bulam deyü âb-ı hayât arardı. Hikmet-i Hüdâ meğer ol asırda Hızır 
İskender’in askerî tâ´ifesinden idi. Hızır âb-ı hayâtı bulup ila haze’l-ân zinde-i 
peygâmberândır, ammâ nübüvvetinde ihtilâf-ı kalîl-i za´îf de vardır. Âhir İskender 
âb-ı hayât bulmadan el yuyup hâ´ib ü hâsir yine boynuzların veca´iyle yine cihânı 
geşt ü güzâr ederek şehr-i Basra’ya gelüp Şattu’l-Arab’ı nûş edince karneyninin 
veca´ayni teskin olup sehel hâb-ı râhata varır. Netice-i kelâm kat´-ı menâzıl ve 
tayy-ı merâhil ederek nehr-i Batmân ile nehr-i Şatt’ın birbiriyle mahlût olduğu 
mahalle gelüp ikisinden dahi nûş eder. Ammâ âb-ı Şatt’ın nef’in müşâhede edüp 
boynuzunun veca’i teskîn olduğundan sâhil-i Şatt’ı kovarak Diyârbekir’e gelüp 
andan yukaru bu Palu kal´ası kurbunda Şatı bağına gelüp nûş edüp karneyn ve-
ca´ayni teskîn olur (SN 4. Kitap: 33 [204b]).

Bu metni Evliya şöyle tamamlar: “Andan İskender sehel şifâ bulup Çapak-
çur’a gitmişdir. Bâlâda ale’t-tafsîl tahrîr olunmuşdur, nazar oluna. Tâ ki İsken-
der’in karnlarından halâs olduğu biline.” (SN 4. Kitap: 33 [204b]).

Evliya başka bir bağlamda daha İskender-i Zülkarneyn’le ilgili bilgileri kul-
lanır. Burada söz konusu olan basit bir tekrar değildir.

C. Be-kavl-i müverrihân-ı Rûm ve nükte-küşâ-yı zevi´l-mefhûm kavilleri üzre 
ibtidâ bu kal´ayı İskender-i Zülkarneyn binâ etmişdir. Sebeb-i binâsı oldur kim 
İskender’in alnında iki karnı ya´ni iki boynuzu hâsıl olmuşdu. Anın vec´ine der-
mân arayup âb-ı hayâta gitmişdi. Âhirü´l-emr âb-ı hayâtı bulmadan hâ´ib ü hâsir 
kat´-ı menâzil ederek Basra’ya andan bu cezîre-i Kurna’ya gelüp nehr-i Furat 
ve nehr-i Şatt birbirine mahlût olduğu mahalde nehreyn-i zülâleynden nûş edüp 
karneynin vec´aynı teskîn olup hâb-ı rahâta vardı. Ba´dehu hâb-ı rahâtdan bîdâr 
ve Şarâb-ı Şatt’dan hûşyâr olup gördü kim bedenine hiffet ü kemâkân sıhhat gel-
miş ve karnlarının acısı teskîn olmuş, hemân İskender safâ-yı hâtırından cemi´i 
hükemâların cem´ edüp eydür:

“Hamd-i Hudâ benim karnımın acısı zâ´il oldu. Tiz bu mahalde Kanre nâm 
bir şehir bünyâd olunsun.” deyü bir şehr-i mu´azzam inşâ edüp ismine şehr-i Kan-
re dediler. 

Mürûr-ı eyyâm ile efvâh-ı nasda galat-ı meşhûr evlâ olup kal´a-i Kurna dedi-
ler kim karndan galat Kurna derler (SN 4. Kitap: 286-287[359a]).

SN’de Hafız Ahmed Paşa’nın Bağdat fethinden hüsranla dönüp azledilmesi, 
Halil Paşa’nın sadrazam oluşu ve Abaza Paşa’nın Dişlen Hüseyin Paşa’yı öldür-
mesi vb. olaylar iki metinde tekrarlanır. İkinci metin birinci metinden üretilmiştir. 
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Birinci metin ikinciden daha uzundur. Evliya ikinci metinden sonraki paragrafta 
tekrarın farkında olduğunu kaydeder. Ancak birinci metinde Abaza Paşa’nın Diş-
len Hüseyin Paşa’yı al ile öldürdüğü kaydedilirken ikinci metinde Abaza Paşa’nın 
Hüseyin Paşa’yı eliyle şehit ettiği söylenir. 

A. Âhirü’l-emr tarafeynden şâh dahi sulha rağbet edüp tarafeynden elçiler 
varup gelüp bâ-sulh Âl-i Osmân cümle asker-i İslâm Diyarbekir’e gelüp Hâfız 
Ahmed Paşa hâ’ib {ü hâsir bi-feth geldikde}mühürden ma’zûl olup def’a-i sânîde 
sene 1036 târîhinde Halîl Paşa sadrıa’zam oldu ve Dişlen Hüseyin Paşa Abaza 
Paşa üzre serdâr olup Abaza Paşa Hüseyin Paşa’yı âl ile şehîd etdi. Ba’dehu 
Hüsrev Paşa sene 1038 târîhinde Abaza Paşa üzre serdâr olup Abaza’dan Er-
zurûm’u ve Acem’den Ahıçka’yı ve Kars’ı feth edüp Hemedân ve Dergezîn ve 
Nihâvend ve Bağdad hanlarına “Hâzır-bâş olun!” deyü haber gönderüp Abaza 
Paşa’yı kayd u bend ile Sultan Murâd’a getirüp Murâd Han Abaza Paşa’yı âzâd 
edüp Bosna serhaddin ihsân etdi (SN 4. Kitap: 213 [311b]).

B. Çün Hâfız Paşa Bağdad’dan bî-feth hâ’ib ü hâsir geldikde sene 1036 
târîhinde mühürden ma’zûl olup Halîl Paşa diğer vezîria’zam oldu ve 1036 sene-i 
mezbûrda Dişlen Hüseyin Paşa Abaza üzre me’mûr olup Kars kal’ası isthlâsına 
gidüp Abaza Paşa eliyle Dişlen Hüseyin Paşa’yı şehîd etdi. Sene 1038 târîhinde 
Hüsrev Paşa veziria’zam olup serdâr-ı mu’azzamlık ile Abaza Paşa üzre gidüp 
kal’a-i Ahıçka’yı ve kal’a-i Kars’ı ve kal’a-i Erzurûm’u feth edüp Abaza Paşa’yı 
Der-i devlete kayd u bend ile getirüp yine Abaza Paşa’nın defter-i cürmüne Sul-
tan Murâd Hân afv kalemin çeküp Bosna eyâletin ihsân eyledi (SN 4. Kitap: 244 
[335b]).

Evliya şehrin kurucusunu bilmiyorsa seyrek de olsa “Ammâ bânîsi ma’lûmum 
değildir.” (SN 4. Kitap: 121 [256b] veya yalnızca “Bânîsi ma’lûmum değildir.” (SN 
4. Kitap: 216 [314a]) diyebilir. Bu kalıp başka bağlamlarda da tekrarlanır. 

Evliya’nın bir şehrin havasından, suyundan ve güzellerinden söz ederken 
kullandığı ve tekrar ettiği söz kalıpları vardır: “âb u hevâsı gâyet latîf olduğun-
dan…”

Bor’la ilgili şunları söyler:
“Ve âb u hevâsı gâyet latîf olduğundan câ-be-câ mahbûb ve mahbûbeleri 

vardır ve ahâlisi gâyet Sâlihlerdir ve a’yân-ı eşrâfları fukâra muhibleridir: Bâğ u 
bâğçesinde mesîregâhları çokdur.” (SN 3. Kitap: 114[69b]).

Evliya’nın şehirleri anlatırken kullandığı kalıplardan biri “sebeb-i tesmiyye-
si oldur kim” dir. Ancak bu kullanımın bütün metin boyunca sürdüğü söylemek 
mümkün değildir. Bu kalıp özellikle 3. kitapta kullanılmıştır. Bu kalıbın kısa biçi-
mi “sebeb-i tesmiyyesi” de yine aynı ciltte kullanılmıştır. Birkaç örnekte “vech-i 
tesmiyyesi” de vardır.

Bir başka kalıp da “ibtidâ bânîsi” öbeğidir. Bu öbek de 3. ciltte şehirlerle 
ilgili tasvirlerde çok kullanılmıştır. 
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SN’deki tekrarlar bunlarla sınırlı değildir. SN’de aynı kültür içinde üretilmiş 
başka metinlerde de görülen kalıplar vardır. Bunlardan biri şöyledir: 

Bu şehr-i Gazze’de ve enderûn u bîrûnunda niçe bin ibret-nümâ âsâr-ı acîbe 
ve garîbeler vardır kim diller ile ta’bîr ve kalemler ile tahrîr olunmazdır (SN 3. 
Kitap: 80 [48b]).

3. Seyahatname’de Göndermeler
SN’de birçok metin içi gönderme vardır. Evliya Çelebi, bir şehirden söz eder-

ken daha önce o şehirdeki bir mekân veya bir olayla bilgi vermişse o bilgiye 
göndermede bulunur. Bu yaklaşımı bilimsel (öğretici) metinlerdeki göndermelere 
benzer. Çelebi bazen henüz yazmadığı ciltlere de gönderme yapar. Bu tür gönder-
melerin belirli kalıpları vardır. Bu çalışmada Evliya’nın yaptığı metin içi gönder-
meler üzerinde durulmuş, başka kaynaklara yaptığı göndermeler ele alınmamıştır. 

Evliya, okuru daha önce yazdığı bilgiye yöneltirken “bâlâda, mukaddemâ, 
mukaddemen” ile başlayan kalıplar kullanılır. Bazen bunun yerine “cildi (---)” 
veya “cild-i evvelimizde” vb. kalıplar kullanır.

Tâ´ife-i Yahûd’un bu lehçe-i mahsûsâlarından gayri bî-hisâb kelimâtları var-
dır ammâ bu kadar ile iktifâ etdik (---) Ve şehr-i Sıfet’in dahi niçe bin evsâfı vardır 
ammâ cümle bâlâda mastûrdur (SN 3. Kitap: 74[44b]).

Metinde en sık kullanılan yapı, “tahrîr olunmuşdur” yüklemiyle biten cüm-
lelerle kurulan gönderme yapılarıdır:

Seyyâhân-ı berr u bihâr ve cihân-geşt-i leyl u nehâr olan Papamunta müellifi 
ve Atlas ve Minor ve Coğraf kitabları müelliflerinin kavl-i sahîhleri üzre rûy-ı 
arzda cümle yüz kırk sekiz aded ulu dağlardır kim bâlâda tahrîr olunmuşdur (SN 
3. Kitap: 104[63a]).

Mekke-i Mükerreme’ye gitdiğimiz sene Şam Tarablus’u evsâfıyla mufassal 
tahrîr olunmuşdur (SN 3. Kitap: 63 [38b]).

Evliya, Silistre kalesinin özelliklerini anlatırken bunu daha önce anlattığını 
hatırlatır: Sene (---) târîhinde cild-i evvelde mufassalan tavsîf olunmuşdur (SN 5. 
Kitap: 118[68b]).

Metinde bazen bir bilginin tekrar edilmesinin gereksiz olduğuna da vurgu 
yapılır: Mukaddemen bu şehrin evsafı bin elli yedi senesinde Defterdârzâde ile 
Erzurum’dan gelişde mufassal tahrîr olunmuşdur. Mükerrer tahrîri lazım değildir 
(SN 3. Kitap: 149 [92a]).

Mukaddemâ sene 1057 tarihinde Erzurûm’dan Nahşevân’ı ve kırk pâre şehri 
temâşâ edüp şehr-i Tebrîz’e (---) (---) Hân asrında gelüp (---) zevk u şevkler et-
diğimizde şehr-i Tebrîz’in evsâfı gâyet tafsîl üzre cild-i sânî-i Seyahatnâmemizde 
tahrîr olunmuşdur, ana nazar oluna. Anunçün bu mahalde bir dahi tavsîf ü ta´rîf 
etmeyüp sâdece geçdik. Zîrâ her şeyin kesret-i midhatinde fâ’idesi ve beyânında 
â’idesi yokdur. (SN 3. Kitap: 149 [92a]).
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Pravadi Kalesi’yle ilgili not ansiklopedik eserlerdeki göndermeler gibidir an-
cak cilt boş bırakılmıştır: Kal´a-i Pravadi: Ma´mûr u müzeyyen şîrîn şehir olduğu 
cild-i (---) fihrisinde merkûmdur, nazar oluna (SN 5. Kitap: 119[69a]).

Buna benzer bir not daha vardır: Keliğra Sultan ejderi katl etdiği mağarala-
rıyla bi’l-cümle tahrîr olunmuşdur. Bâlâya nazar oluna ve’s-selâm (SN 5. Kitap: 
200[124b]).

Özellikte 4. ciltte bakınız (bk.,) gibi değerlendirilebilecek kısa bazı gönder-
meler de vardır. Bunlar Mukaddemâ mevsûfdur (SN 4. Kitap: 131[262a]), Bâlâda 
memdûhdur (SN 4. Kitap: 131[262a]), Bu dahi bâlâda mevsûfdur (SN 4. Kitap: 
132[263a]) vb. yapılardır.

Evliya’nın henüz yazamadığı ciltlere yaptığı göndermeler “inşâallah ve in-
şâallahu Te´âlâ” ile başlayan temenni cümleleri kalıbındadır. Burada okura veri-
len bir söz de vardır. Ayrıca bu tür söz kalıplarını yeni ciltlere merak uyandırma 
çabası olarak da değerlendirmek mümkündür. Bu tip göndermelerle amaç okurda 
beklenti uyandırmaktır.4

Evliya nehirlerden söz ederken bunu ileride daha ayrıntılı bir biçimde yaza-
cağını vadeder: İnşâallahu Te´âlâ Musul ve Şehrezul ve Bağdad ve Basra seyâhat-
leri tahrîr olunduğu mahalde cemî´i nuhûrları birer birer alâ tafsîl terkîm olunur 
(SN 3. Kitap: 138 [85a]).

Silistre sancağındaki bir kazadan söz edilirken bunun daha sonra anlatılacağı 
belirtilir: Ve Silistre sancağı hükmünde cümle (---) aded kazâ yerdir. İnşâallah her 
biri mahalliyle tahrîr olunur (SN 3. Kitap: 189 [118a]).

Van’daki Benî Kotur Kalesi’nden ve beylerinden söz edilirken de bu bey-
lerden daha sonra da bahsedileceği yazılır. Ancak hoş-nişîn beğlerdir. İnşâallah 
bunlar dahi mahalliyle aşağıda seyecî’ü tahrîr olunur (SN 4 Kitap: 118 [255a]).

Çelebi, yine aynı bölgede yaşayan bir halktan ve yaşayışından söz ederken 
bunu daha sonra süslü bir biçimde anlatacağını söyler: Memdûhâtından şıh abâ ve 
yürük ihrâmı meşhûrdur ve ekseriyyâ halkı yürük tâ´ifesidir kim mâh-ı temmuzda 
Despot yaylasına çıkarlar. Başka lehçe ve ıstılâhât-ı ibâretleri vardır. İnşâallah 
mahallinde elfâz-ı tumturâklarıyla tahrîr olunur (SN 3. Kitap: 219 [136a]).

4. Sonuç
Seyahatname büyük bir anlatı metnidir. Ancak onun için ne kurmaca metin 

ne de öğretici metin denebilir. Onda hem kurmaca hem de öğretici sayılabilecek 
metinler vardır. Seyahatname çok parçalı, çoğul özellikleri olan bir metin olarak 
nitelenebilir. 

4 Bu çerçevede yayıncı, halk bilimci ve yazar Sabri Koz bir ekleme yapmıştır: Bildirinin okunmasından 
sonra söz alan Koz, Evliya’nın eserini Kahire’de belli bir plan dahilinde yazdığını belirtmiştir. Dolayı-
sıyla metindeki yazılmamış ciltlere göndermeler Evliya’nın planıyla ilişkilendirilebilir. 
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SN metin dil bilimcilerin belirlediği yedi metinlik ölçüt açısından değerlendi-
rilebilir. Bu çalışmada metin dilbilimcilerce de önemsenen ve bağdaşıklıkla ilgili 
sayılan tekrarlar (Uzun 1995: 77) ve göndermeler ele alınmıştır.

SN’de çok sayıda tekrar vardır. Bunları metnin kusuru olarak görmek yerine 
metinlik yapılanmanın dayattığı ögeler olarak görmek gerekir. Tekrarlar metnin 
örgüsünü sağlayan, metnin bölümleri arasından bütünlük kurulmasına yarayan 
unsurlardır. SN’de küçük metinlerdeki gibi sözlük birim tekrarları yerine, metnin 
boyutuyla ilişkili olarak daha büyük sayılabilecek tekrarlar vardır. Ancak bu tek-
rarlar çoğu zaman aynen tekrar niteliği taşımaz. Evliya, daha önce yazdıklarını 
geliştirip başka bir yapıya dönüştürür, yeni eklemeler yapar. Bir bakıma bu bir 
üslup çalışması olarak da değerlendirilebilir. 

SN’deki tekrarları Çelebi’nin yazış yöntemiyle ilişkilendirmek mümkündür: 
“Evliya Çelebi; anlaşılan, kısmen hafızasına dayanarak, kısmen de hayli karışık 
notlar yığınına başvurarak çalışıyordu. Kuşkusuz, belirli bir konu hakkındaki not-
larının tamamı her zaman elinin altında bulunmuyordu, bundan dolayı daha sonra 
doldurmak üzere bazı yerleri boş bırakıyor, öteki konuya geçiyordu.” (Bruinessen 
2003: 33). Elbette böyle bir durumda tekrara düşmek de mümkündür.  

SN’deki boşluklar da metinlik yapılanmanın ölçütleri arasında yer alan eksil-
tiler gibi görülebilir. 

SN’deki göndermeler metnin ansiklopedik niteliği ile ilişkilendirilebilir. 
Gerçekte göndermelerle amaçlanan tekrarlardan kaçınmaktır. Evliya’nın metnin-
de bazen tekrarlar göndermeler aynı bağlamda bulunabilir. Bu tür göndermeler, 
metin kurucunun farkında olduğu tekrarlara işaret eder.
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Kalmıklardan Yuc ve Mecuc’a 
Evliya Çelebi’de Öteki ve Ötekileşmenin Ötesi*

Jean-Louis BACQUÉ-GRAMMONT

Görünüşleriyle ve gelenekleriyle farklı olan insanları kapsayan gerçek bir 
olayın anısının, belirli bir çevrede bu insanları çabucak nasıl korkunç, neredeyse 
doğaüstü varlıklara dönüştürdüğünü daha önce yapılmış olan bir araştırmada1, in-
celeme fırsatına sahip olduk. Birkaç kelimeyle söyleyecek olursak eğer: 16. yüz-
yılın sonunda yazılmış olan bir Safevî kroniğinde, 1512’de Suriye sınırında, kı-
zılbaş Diyârbekir valisi olan Mohammad Hân Ustaclu’nun bölükleri ve Memlûk 
sultanı Kânsawh al-Gûsî’nin emrindeki Habeş askerlerinden oluşan bir müfreze 
arasında olmuş olan önemsiz bir olaydan bahsedildiğini gördük. Çok koyu cilde 
sahip insan nüfusuna pek alışık olmayan vakanüvis, bu düşmanları “herbiri dev 
bir şeytana benzeyen zalim Habeşliler” (Habaşî-yi saffâk ki her yek mânend-i dîv 
bûdend) veya “dev/ şeytan görünümüne sahip Zenciler” (zangî-e dîv-manzar) ola-
rak tanıtmaktadır. El yazmasının minyatürlerini çizen ise, bu sahneyi, İran resim 
geleneğinin alışıldık özelliği dîv’lere veya muhteşem Siyâh Kalem’in zevkinden 
çıkmışa benzeyen bir tür siyah canavarlar ve kahraman Kızılbaş arasındaki çatış-
ma olarak resmetmiştir. 

Muhtemelen gerçeğin bilinmemesine bağlı olduğu kadar yanlış bir geleneğe 
veya abartıya da bağlı olan ama sıklıkla tekrarlanmış olduğu için de bir gerçeklik 
olarak yerleşmiş bulunan bu hafıza çarpıtılmasını, Orta Çağ Batı edebiyatında 
olduğu kadar Türk edebiyatında da bulmaktayız. Bugün bizi ilgilendiren durumda 
söz konusu olan, Asya’nın uzak derinliklerinde yaşayan tuhaf yaratıklardır, az 
önce bahsetmiş olduğumuz Farsça metinde geçtiği gibi şeytani varlıklardır. Mo-

* Bu araştırma, Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezinin (CNRS) 7192 numaralı Araştırma Karma Ünitesi 
(Paris) ve İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsünün, J.-L. Bacqué-Grammont’un yöneti-
minde, ortaklaşa yürüttüğü “Histoire et sciences auxiliaires de l’histoire ottomane” (Osmanlı tarihiyle 
ilgili tarih ve bağlı bilimler) araştırma programı içinde yer almaktadır. Fransızca olarak daha genişletil-
miş hâliyle Archivum ottomanicum, 29, 2012, s. 5-40’da, “ Au-delà de l’autre et de l’altérité: Des Tatars 
aux peuples de Gog et Magog dans la littérature ottomane.” başlığıyla yayımlandı. 

1 “Glissements progressifs du fantastique. Quelques exemples safavides et ottomans”, Eurasian Studies, 
2006, 1-2, Mélanges offerts à Jean Calmard, s. 31-53.
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ğolların 1241’de Polonya’da ve Macaristan’da ilk defa görülmesinden itibaren, 
bütün Avrupa’da onlara bu isim verilmiştir yani mitolojik Tartarus’taki gibi ce-
hennem halkları. Bir yüzyıl sonra, başka korkunç akınlarla da beslenen bu berbat 
anı, Altın Ordu birlikleri tarafından Kırım’da Cenevizlilerin elinde olan Kefe’nin 
kuşatılmasında açıklanmış olan Kara Veba’nın (1346-1350) verdiği tahribat sıra-
sında yeniden canlanmıştır. Yağmalamalar, görülmedik katliamlar, salgınlar yani 
her şey “Tatarları” çok güçlü cehennem elçileri yapmak için birleşiyordu. Bu res-
min düzeltilmesi için oldukça çok zaman geçmesi, Papa’nın elçilerinin muhte-
şem Hatay büyük hanları ile ilişki kurmaları ve ardından Marco Polo’nun Geziler 
Kitabı’nı yazması gerekmiştir. Hatta Polo, “Tatarları”, Avrupalıların henüz pek 
tanımadığı ve bu nedenle de tanık oldukları veya aslında daha çok sadece işitmiş 
oldukları için onların korkutucu selefleri ile henüz bağlantılandırmadıkları Çin’e 
taşıyordu. Dahası, 13. yüzyılda, Avrupalı zihinlerde bu korkunç imgelerin hızla 
gelişmesi için çok verimli bir ortam bulunmaktaydı. Aslında, dokuz yüzyıl önce, 
Hun atlılarının bırakmış olduğu izler daha henüz silinmemiştiler. Bu yeni korku-
larla canlanmaktaydılar ve günümüze yakın bir zamana kadar da canlı kalacak-
lardı.2 Bu açıdan bakıldığında, 1922 basımı ve 1939’da gözden geçirilmiş olan, 2 
ciltli Larousse Universel’deki “Hunlar” maddesinden alınmış olan bu bölüm bize 
oldukça çarpıcı geldi: 

“Hunlar bodur vücutludur, cilt renkleri sarıdır, kolları bacakları güçlü kuv-
vetlidir, elmacık kemikleri çıkıktır, yassı burunludurlar, kafaları çok büyüktür. 
Yaban otlarla veya çiğ et yiyeyerek beslenirler ve bezden veya orman farelerinin 
derilerinden kötü üstlükler yaparlar. Ne yemek ne de içmek için ayaklarını yere 
sürmezler. Korkunç çığlıklar atarak savaşa giderler ve inanılmaz derecede acı-
masızdırlar.” 

Onların çağdaşları arasında, biraz abartılı bir biçimde, barbarların içinde en 
barbar olanlar olarak ün yapmış olan Vandallar, biraz ilerdeki alıntılarda görece-
ğimiz gibi hafızalarda böylesi korkunç bir imge bırakmamışlardır. Her durumda, 
korkunç Asya göçebelerinin sözüm ona korkunç imgeleriyle ilgili söylenmiş olan 
şeyler arasında aklımızda tutmamız gereken şey, onların olağanüstü güçlerinin ve 
açıkça ortada olan yenilmezliklerinin ancak şeytani güçlere yakınlıktan doğabile-
cek olduğu düşüncesidir. 

“Öteki” hakkında bu farklı ve kötü olan imge, Hristiyanlarda olduğu kadar 
Müslümanlarda da uzun zaman canlı kalmış olmalıdır. Müslümanlara gelecek 
olursak, örneğin Moğol ve Timur akınlarıyla korkunç şeylere maruz kalan İran 
halkı için bunun ne olmuş olduğunu kolaylıkla anlarız. Küçük Asya’ya gelince bu 
akınlara iki defa kısa süreli ve özel bir biçimde maruz kalmıştır. Bununla birlikte, 
16 ve 17. yüzyıl Osmanlı yazarlarında, az önce bahsettiğimiz imgelerin aynılarının 

2 Georges Antoine Rochegrosse’un tablosu örneklerden bir tanesidir, Pillage d’une villa gallo-romaine 
par les Huns [Hunlar tarafından bir Galya-Romalı villanın yağması], ve Paris’te “Salon de 1893”te 
büyük başarı getirmiştir. 
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canlı izlerini, ünlü “Zülkarneyn Seddi”ndeki canavarlarla karışmış olarak ötede 
beride3 bulmaktayız. Elimizdeki metinler hâlâ, bunun Kur’an’da bahsi geçen Çift 
boynuzluya (Zû-l-karneyn) veya İslami edebiyat geleneğinde yeniden ele alınan 
ünlü Makedonya kralına bağlı olup olmadığını ayırt edememektedirler. Ama söz 
konusu olan yaratıklar -blemmyae (kafasız, kafaları vücutlarında olan yaratıklar), 
cynocephale (köpek kafalı yaratıklar), skiapodes (tek bacaklı yaratıklar)4 ve di-
ğerleri- tuhaf bir biçimde Marco Polo’nun ve Jean de Mandeville’in yazdıklarını 
çağrıştırmaktadır. Yukarı Asya’nın bize daha yakın olan ve sıklıkla paradoksal ge-
leneklere ve görünümlere sahip olan Tatarlar, Kalmıklar ve diğer halkları da öte-
kiliğin en üst noktaya ulaşmış olduğu Hunlarınkine benzer, korkutucu bir bellek 
oluşturur gibi görünmektedirler. Kalmıklara nasıl meydan okunacağı hakkında 
Seyfi Çelebî’nin dedikleri eğer doğruysa, Maveraünnehir’in Han’ı Burak Navrûz 
Ahmad (1552-1556) ve Kazakların Tevekkül Han’ı güçlerini birleştirseler bile bu 
alanda güçsüz kalacaklarını kabul edebilir miydiler?5 

(...) “Bana yardım et; bu imansızlardan intikam almak için birlikte yürüye-
lim.” Burak Han ona şöyle yanıt verir: “Eğer senin ve benim gibi on hükümdar 
güçlerini birleştirmiş olsalardı bile, onlara karşı direnemezlerdi çünkü onlar 
Yuc’dur.” Aslında, çok sayıda ve kısa boylu olmaları, onları Yuc halkına benzet-
miştir. 

Bu durumda, bu küçük alıntı aracılığıyla önümüzde beliren öteki olmanın 
korkutuculuğunun üç özgün özelliği, burada açmaya çalıştığımız konunun bütünü 
için geçerlidir: Bu insanlar bedensel görünümleriyle (bodur boyları), neredeyse 
insanüstü güçleri ve bir böcek sürüsünü çağrıştıran sayıca çoklukları ile radikal 
bir biçimde ötekidirler.

Aslında, Yuc ve Mecuc halklarının var olmadıklarını varsayarsak ve aynı za-
manda, Hunlar, Moğollar ve diğer Kalmıkları onlara atfedilmiş olan şeytanilik 
haresinden çıkartırsak cevap getirme inceliğini ilgili alanlardaki uzmanlara bı-
rakacağımız bir soru ortaya çıkmaktadır: Sonuç olarak, ortak bir kimlik yaratma 
ihtiyacı, ortak kendiliğin, en az onun kadar ortak bir ötekinin kimliğinin bütün 
parçalarını yaratmaya götürmesi, bir hayal ürünü müdür veya gerçekte bütün kötü 
niyetlerden arınmış mıdır? Bununla birlikte, bu bakış açısının bir sınırı bulun-
maktadır: Kendiliğin böyle bir çatışmada kendini değerli bulabilmesi için öteki-

3 İncil’de (Gen 10 1-5 ; Ap 20 8 ; Ez 38 2, 6 ; 1Ch 15) ve Kur’an’da (XVII, 83-98) da yer alan ve kıyamet 
öncesinde dünyayı ele geçirecek olan korkunç Ye’cûc ve Me’cûc halklarıdır söz konusu olan.

4 Orta Çağ hayalgücünde, blemmyae’ler yüzleri göğüslerinde olan kafasız yaratıklar olarak belirmekte-
dirler. ‘Âşık Mehmed onları bî-ser (kafasız) ismiyle anlatır ve aynı zamanda “kelîm-gûş”lardan (kilim 
kulaklı) da bahseder. Burada ne köpek kafalı yaratıklar (cynocephale) ne de tek bacakları üzerinde zıp-
layarak hareket eden ve ayrıca günün sıcak saatlerinde onu şemşiye gibi kullanan tek bacaklı yaratıklar 
(skiapodes) üzerine örnekler yoktur.

5 L’ouvrage de Seyfī Çelebī, historien ottoman du XVIe siècle. Édition critique, traduction et commenta-
ires par Joseph Matuz, Bibliothèque archéologique et historique de l’Institut Français d’Archéologie 
d’Istanbul, XX, Paris, Adrien-Maisonneuve, 1968, s. 74.
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nin güçlülük, cesaret, silah kullanmada ustalık, tıp ve gizli ilimler bilgisine sahip 
olmak gibi bazı temel nitelikleri barındırmıyor olması gerekmektedir. Oysa bura-
daki durum bu değildir. Ama bu öteki, bunlara insanüstü bir şekilde sahip olduğu 
için canavarlaşmakta değil midir?

Burada, Evliya Çelebi’nin Kalmıklar6 diyarına yaptığı ve Dunkirk’e7 (Dun-
kerque) veya İdil kıyılarına yapmış olduğunu iddia ettiği seyahat gibi aynı şekilde 
hayalî olan seyahatini anlattığı bölümde bulabildiğimiz bazı metinleri topladık. 
Ünlü seyyah, muhteşem hayal gücünü dolu gizgin bırakmaktadır ve olası olanı 
eğlenceli bir biçimde inanılmaz olana bağlamaktadır. Budistleri yamyam olarak 
tasvir ettiğini söylemek, bu anlatının hayalî karakteri konusunda sizleri ikna et-
meye yetecektir. 

Evliya’ya inanacak olursak bu Kalmıklar uzun ömürle, keskin görme ye-
teneğiyle ve istisnai diş sağlığıyla donatılmışlardır. Şüphesiz, sadece bedensel 
görünüşleri ve gelenekleri değil, yiğitlikleri ve yalan söylemeyi bilmemeleri de 
sempatimizi uyandırmaktadır: büyük kafalılar, basık suratlılar, boyunsuzlar, kalın 
gövdenin üzerinde geniş omuzlara sahipler, eğri bacaklılar, tüysüzler. Onlardan 
yayılan kokular onları pirelerden koruyacak kadar korkunç. Ama tenâsuha inan-
maları ve yamyamlıkları bütün iyi Müslümanlar için ancak korku ögeleri olabilir-
ler. Böylece, ebeveynlerinden birinin etini yemek, ruhunun bizzat kendi kendine 
yaşamaya devam edebilmesi için bir yol olabilirdi ve buna inanmak da bir Kalmık 
savaşçısı için ölümden hiçbir şekilde korkmamanın güvencesi olabilirdi. 

Yazarımızın muhteşem hikâyelerini birebir dinleyebilmek, onun dinleyicileri 
için büyük bir zevk olmuş olmalıdır! Onları dört yüz sene sonra okurken biz ne-
den surat asalım ki?

6 Evliya Çelebî Seyahatnamesi, yay. Dağlı, Yücel-Kahraman, Seyit, Ali ve Dankoff, Robert, VII, s. 324-
325, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002. Diğerinde, aynı şekilde ‘Âşık Mehmed’ten ve Kâtib Çele-
bî’den aynı konudaki alıntıları da sunmakta ve yorumlamaktayız.

7 Robert Dankoff, An Ottoman Mentality. The World of Evliya Çelebi, Leyde-Boston, Brill, 2004, s. 61.



Savaş Muhabiri Evliya Çelebi

Faruk BİLİCİ1

Kırk yıllık gezileri sırasında Evliya Çelebi küçüklü büyüklü yirmiden fazla 
savaşa katıldığını söyler. Bir yerde de yetmiş yedi gaza yaptığını belirtir. Ancak bi-
rinci rakam doğruya daha yakındır. Değişik vilayetlerde iktidara karşı ayaklanmış 
isyancılara ya da imparatorluğun İran, Rusya, Plonya, Kazaklar, Avusturya ya da 
Venedik gibi komşu ülkelere karşı açılmış bu savaşlara Evliya bazen mecburi 
bazen resmî bir görevle ama çok zaman kendi iradesiyle ve sadece savaş alanında 
gördüklerini anlatmak için paşalardan izin alarak katılmıştır. 

Genellikle, Klasik Osmanlı Dönemi’nde savaş alanlarında meydana gelen 
olaylarla ilgili ayrıntıları ya soğuk ve katı idari belgelerden ya da rakip kalemler-
den çıkan bilgilerden öğreniyoruz. Osmanlı kronikleri muharebe alanlarında ge-
çen olaylar konusunda ise çok zaman suskundur. Evliya Çelebi Osmanlı yazarları 
içinde istisnayı oluşturur. Ancak seyyahın verdiği ayrıntıları kurgu ile gerçeği bir-
birinden ayıracak dikkatli bir şekilde kullanmak gerekir. Çünkü Evliya bu savaş 
sahnelerini anlatırken âdeta büyük bir filmi sahneye koyan bir yapımcı rolündedir. 
Olayları anlattığı kişilere hoş görünmek ya da onlara hoş vakit geçirtebilmek için 
bazen küçük bir çatışma, zamanın tüm harp teknik ve olanaklarının kullanıldığı 
büyük bir savaş olabildiği gibi bazen da bağlı bulunduğu devlet adamına iyi bir 
rol biçmek için hiç yoktan bir savaşı da sahneye koymaktan, şiddetin ve mizahın 
her zaman var olduğu savaş senaryolarında olağanüstü olaylara ve kişilere yer 
vermekten katiyen çekinmez. Bu anlamda Evliya’nın savaş sahneleri daha çok 
büyük operaları hatırlatıyor. Denebilir ki Evliya savaşlara sırf bu sahnelere yazı-
larında daha çok canlılık katmak için katılıyor ve böylece Evliya bir nevi, XIX. 
yüzyılda Osmanlılarda romanın ortaya çıkmasından çok önce yeni bir edebiyat 
türü icat ediyor: Savaş Muhabirliği. 

Evliya seyahat nedenlerini Seyahatname’nin çeşitli yerlerine bazen tesadü-
fen serpiştirir. Hacca gitmek ve bu vesile ile geçtiği yerleri görmek, “mürşid-i kâ-
mil bulmak”, ilim elde etmek gibi çok kimsede bulunabilecek nedenlerin yanında 
çok çağdaş ve daha çok gençlerin ileri sürebileceği bir nedeni de vardır. “Peder 

1 Prof. Dr.
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ve mâderin pençe-i kahrından nice halas olub cihânı geşt u güzâr ederek seyyah-i 
alem olabilirim.” diyerek gençlik yıllarındaki seyahat tutkusunu açık bir şekilde 
ortaya koyar. 

Ancak müezzin, ulak, özel temsilci, paşaların yanında bir nevi nedim olarak 
savaş alanlarına giden Evliya’nın bu savaşlara katılmak konusunda özel bir tut-
kusu olduğu anlaşılıyor. Bunu özellikle 1667’de Girit’te Kandiye Kuşatması’nın 
son aşamasına giderken kendisi belirtiyor. İlk kez 1853-1856 Kırım Savaşı’nda 
kullanıldığı söylenen “savaş muhabiri” kavramını âdeta Evliya Çelebi, adını söy-
lemeden, iki yüzyıl önce ima etmiş görünüyor. Gezgin savaş alanında gördük-
lerini yazmak ve anlatmak için Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa’nın izniyle Girit’e 
giden orduya katılışını şu şekilde anlatıyor: “Evvelâ bu ‘abd-i hakîr u kemter iş 
bu sene (1078) cemaziy’el-evvelinin yirmi beşinci güni (12 Kasım 1667) Kandiye 
yurdunda Ordu-yi Hümâyuna dâhil olub âbâen ‘an ceddin ocağımız olan Yeniçeri 
Ocağına dahil olunca Yeniçeri Ağası İbrahim Paşa ve Kul kethüdası Abdi Ağa 
hakîre bir oda ihsan idüb cümle me’külât ve meşrubatlarımız bâliğan mâ balağa 
ta’yîn idüb konağımızda âsûde hâl olub devâm-ı devlet-i Pâdişâhiye müdâvim 
olub şeb u rûz tarafeynden cemi’ ceng u cidâli ve harb u kıtâli temâşâ etmeğe ve 
ba’azı vekâyi’leri ve zuhurât-ı ilâhiyeleri tahrîr etmeğe şuru’ idub iltizâm-ı mâ lâ 
yelzem etmeğe mukayyed olduk kim zikrolunur...” (Seyahatnâme, c. VIII, s. 396). 
Başka bir deyişle Evliya bu savaşa bir çok fırsatta söylediği gibi belirli bir görevle 
değil de “temâşâ ve tahrîr” etmek için katılıyor.

Evliya Çelebi’nin Katıldığı “Karadeniz” Savaşları
Gürcistan’da Şuşik (Aralık 1646) Ayaklanması, Üsküdar’da (Ekim 1648) 

Gürci Nebi, Lübnan’da Nakura, Bitlis’te bölge hanının ayaklanması (Hazi-
ran-Temmuz 1655) gibi iç savaş denilebilecek çatışmaların dışında Evliya Kuzey 
Karadeniz’de Ukranyna’da Kazaklar, Polonya ve Ruslara karşı birçok silahlı ça-
tışmaya girmiş görünüyor. İlk “savaşını” 1641-1642 kışında Deli Hüseyin Paşa 
ve Kaptanıderya Siyavuş Paşa komutasında Azak Kalesi önünde verir. Çok kötü 
hava şartları içinde başlayan savaşa kışın ara verilir ve Evliya da yeni sefer mev-
simini Kırım’da Bahadır Giray sarayında bekler. 1642 baharında Kazaklar kaleyi 
yaktıktan sonra bölgeyi Osmanlılara terk edip giderler ve Evliya da deniz yo-
luyla İstanbul’a döner. Uzun uzun anlattığı ve boğulmaktan kıl payı kurtulduğu, 
arkasından bir daha da gemiye binmemeye yemin etme zorunda kaldığı meşhur 
deniz yolculuğu da budur. Bunun gibi Gönye’de (Gürcistan), 1647 ilkbaharında 
sadece bir kaç gün süren Seydî Ahmed Paşa komutasında bir başka savaşa katılı-
yor. Bunun sonucunda her zaman olduğu gibi “zafer ezanı”nı okumak görevi ona 
düşüyor. 

Ancak Karadeniz’in doğusunda katıldığını söylediği Özü Savaşı üzerinde 
biraz durmak gerekiyor. Bu “savaş”ta Evliya artık bir “savaş muhabiri” değil bu 
kez tam bir “kurgu roman yazarı” işlevini görüyor. Seyahatname’nin 5. cildinde 
önemli bir yer tutan bu “Özü Savaşı”ndan önce Evliya, Köprülü Mehmed Paşa’nın 
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Bozcaada’yı (Tenedos) Venediklilerin elinden kurtarması zaferinin (31 Ağustos 
1657) haberlerini Kuzey Karadeniz’de Özü, Hasan Paşa ve Kılburun kalelerine 
iletmek üzere Özü Valisi Melek Ahmed Paşa tarafından görevlendirilir. Bu görev, 
ona bir taraftan bu bölgeyi ve özellikle bu asırda Osmanlıların sürekli baş belası 
olan Kazaklara karşı yapılmış askerî tahkimatı anlatma, öte taraftan da sadra-
zamlık makamına aday olduğu hâlde yerine Köprülü’nün tayin edildiği Melek 
Ahmed Paşa’ya uygun büyük bir muharebeyi anlatma fırsatı veriyor. Evliya’nın 
gözünde bu hem kendi değerini yükseltecek hem de Ahmed Paşa’nın ününü saray 
nezdinde artıracak bir hediye olmuş oluyor. Ancak hiçbir arşiv belgesinde, hiçbir 
Osmanlı kroniğinde bu savaşa yer verilmez. Evliya’nin iki taraftan da vermiş ol-
duğu asker sayısı, öldürülen savaşçı sayısı, alınan esirler, kesilen kafalar, ortaya 
koymuş olduğu sahneler, Akkirman ve İstanbul’da yapılmış olan ve çok büyük 
olanakların kullanıldığı resmî geçitler göz önüne alınırsa bu tür bir olayın bu denli 
gözden kaçmış olması düşünülemez. Gerçekten Melek Ahmed Paşa’nın 48.000, 
Kırım Hanı’nın 80.000 askeri karşısında 43.000 de Kazak savaşçı vardır. Sonun-
da Evliya’nın yapmış olduğu envantere göre alınan ganimet 1.200 at arabasını 
doldurduğu gibi 6.900 Kazak, 11.060 başka Hrıstiyan ve 70 hetman olmak üzere 
toptan 18.000 civarında esir alınır, ayrıca 1.200 yaralı da işe yaramadığı için kı-
lıçtan geçirilir, 6.060 kesik baş ise 2.400 atın çektiği 1.200 arabaya konulur, bun-
lara alınan 6.070 Rus tüfeği, toplam 5.400 at, küçüklü büyüklü 176 tekne (çayka, 
karamürsel ve çırnık cinsinden), 77 top ve 360 bayrak, çok sayıda davul, taşınır 
org, zil, düdük, kaval ve diğer müzik aletini de ilave etmek gerekiyor. Tüm bu 
ganimet 46.000 Osmanlı askeri eşliğinde ve tabii ki Evliya Çelebi’nin koruması 
altında Akkirman’a getirilir. Burada sokaklarda büyük bir resmî geçit yapıldıktan 
sonra, ganimetin önemli bir bölümü yine Evliya idaresinde İstanbul’a gönderilir. 
Sultanın huzuruna çıkan gezgin katılmış olduğu savaşı ayrıntılarıyla anlattıktan 
sonra sultan çok memnun olarak aynı anda hem Bozcaada’nın hem de Özü’nün 
kurtarılmış olmasını büyük bir lütuf olarak kabul eder. Anlaşıldığı gibi bu da hem 
Köprülü’nün zaferini gölgelemek hem de bir şekilde Melek Ahmed Paşanın ye-
niden sadrazam olmasına bir şekilde “Çelebi”ce bir katkıda bulunmak anlamına 
geliyor. Tabii ki bu zafer haberi de en çok Melek Ahmed Paşa’nın eşi ve IV. Mu-
rad’ın kızı Kaya İsmihan Sultan’ı (1632-1659) sevindirir: “Evliya’m, demiş ona, 
eğer Özi Kal’ası -Allahumme ‘affena- düşman eline girseydi Paşacığı Köprülü 
mutlaka öldürürdü, ben değil bizzat padişah bile kurtarmağa kadir degildi.” 

Böylece büyük bir kısmı kurgu olan bu savaş 1657 Eylül ayında İstanbul 
sokaklarında eşi görülmemiş ve ne yerli ne de yabancı hiçbir kaynakta işaret edil-
memiş bir geçitle ve efendisinin Özü valisi olarak teyit edilmesiyle sona erer. 

Evliya Çelebi’nin Kıta Avrupa’sında Katıldığı Savaşlar
Evliya Boğdan, Eflâk, Erdel ve Macaristan’da, yine Melek Ahmed Paşa 

1656-1658 yıllarında Özü valisi iken ya onun yanında ya da Kırım Hanı Memed 
Giray’ın idaresinde ve daha sonra da Fazıl Ahmed Paşa’nın himayesinde 1664’te 
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Vaşvar Anlaşması’nın imzalanmasına kadar daha bir çok savaşa katılıyor. Bun-
ların bir kısmını kanıtlamak mümkün, diğerleri ise bölgede hiç dinmeyen şiddet 
ortamında sayısız çatışmalar arasında kaybolup gidiyor. Ancak gezginin savaş 
yazılarından şu çok iyi anlaşılıyor: Erdel kıralı Georges II Rakoczi 1660’te ölü-
müne kadar Osmanlıları ülkeden atmak ve tahtında kalabilmek için çok büyük 
bir direniş gösterir ve yine bu dönemde Osmanlılar ve Avusturyalılar Macaristan 
topraklarına sahip olabilmek için çok kıyıcı bir rekabet içindedir. 

Bu rekabet sonucunda patlayan 1663-1664 savaşında Osmanlılar bir kez daha 
Viyana’ya gitmeye hazırlanırken yolda Uyvar (Neuhaeusel) şehrini alır ve oluşan 
tehdit karşısında yeni bir Avrupa ittifakının kurulmasına zemin hazırlar. Öyle ki 
Avusturya’nın amansız düşmanı ve Osmanlı müttefiki Fransa bile Osmanlıların 
feci yenilgisi ile sonuçlanan Saint-Gothard Muharebesi’nde önemli bir yer tutar. 
Fazıl Ahmed Paşa’nın yanında katıldığı bu Saint-Gothard Muharebesi’ni Evliya 
Çelebi sayesinde başka hiç bir Osmanlı kaynağında görülmemiş bir şekilde öğ-
renme olanağımız var. Fransız, Avusturya ve Macar kaynaklarına çok yakın olan 
bu tanıtım da Evliya’ya haklı olarak “savaş muhabiri” unvanını sağlar.

Girit Savaşı ve Evliya
Evliya Çelebi’nin katılarak anlattığı savaşlar arasında en uzunu ve en ayrın-

tılı olarak yansıttığı Girit Savaşı’nın ilk (1645) ve son safhalarıdır (1667-1669). 
Aslında 1645’te başlayan bu uzun savaşın başlangıcına da katıldığını söyleyen 
Evliya başka yerlerde bulunmayan bir fetvayı verdikten sonra, savaşın çıkış ne-
denlerini ve daha sonra, Seyahatname’nin VIII. kitabının çok uzun bir bölümünü 
bu savaşa ve genel olarak Girit Adası’na ayırır. 

Alışkanlığı üzere tarihlenebilecek yönleriyle “hikmet-i Hudâ” diye başladığı 
tamamen fantastik olabilecek sahnelerin yan yana yer aldığı metin yukarıda ver-
diğimiz parça ile başlamaktadır. Ancak bu uzun metinde iki bölüm gerçekten bir 
savaş muhabirinin yapabileceği bir ustalıkla süsleniyor. “Der kayd-ı şehr-i azîm 
ordu-yi islâm-ı Âl-i Osman” başlığı altında anlattığı Kandiye önündeki Osmanlı 
ordugâhı ve özelikle ve içindeki hummalı faaliyete tuz biber eken binlerce mer-
kebin anırmasını şu şekilde tasvir ediyor: “Hakka ki yetmiş bin aded eşekler asa-
kir-i islama imdâd-ı azıme olub ol eşek bazarın gören güyâ bazâr-ı deccâli görüb 
‘seslerin en çirkini merkep sesidir’ nass-ı kat’ı üzere...segâh makamında ağazeleri 
kerre nây-ı Acem gibi evce peyveste olur.” Ayrıca Evliya yine bu metinde bir de-
niz savaşını ve Venediklilere yardıma gelen Papa ve Fransız ordularının hangi tür 
gemilerden oluştuğunu bize aktarır. Yine her zaman olduğu gibi sonunda Vene-
dikliler teslim olduktan sonra, kalenin teslim alınışını, kendisinin ezan okuyuşu-
nu, Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa’nın kaleye girişini, denizden ve karadan yakılan 
binlerce renkli meşale ve fenerlerle süslenmiş tabya, sur ve gemilerin etrafında 
yapılan muhteşem törenle bu sahne de kapanmış olur. 
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Gezgin olarak Osmanlı tarihi, coğrafya, etnoloji ve atropolojisine eşsiz kat-
kılarda bulunan Evliya Çelebi’ye aslında bundan sonra Türkiyenin ilk savaş mu-
habiri ve romancısı de demek gerekir.
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“Habu Laz Uşaklari Geliy”
Evliya Çelebi’nin Lazlar ile İlgili Bazı Verilerine Dair Notlar

Uwe BLÄSİNG

Bi-emrillâh genç yaşta bu dünyaya elvedâ diyen
Zât-ı muhterem olarak ebediyete intikâl eden

Herkese gerçek bir dost olan
Değerli Yücel Hoca’mızın azîz hatırasına...1*

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinin sadece basit gezi notları içeren bir eser 
olmadığı, seyyahımızın yaşadığı zamanı ve dünyayı yansıtan genel bir ansiklope-
di niteliğinde bulunduğu artık herkesçe iyi bilinmektedir. Değeri biçilmez muhte-
lif verilerin yanı sıra Evliya, gezdiği halklar ile birlikte bunların manevi ve maddi 
kültürü hakkında da eşsiz bilgiler vermektedir. Bu halklardan biri de Türkiye’nin 
Doğu Karadeniz bölgesinde yaşayan Lazlardır.

Laz adı Seyahatname’nin on cildinin her birinde en azından bir kere geç-
mektedir. Tırabuzan Lazları, Laz kâfirleri, Laz oğulları olsun, Lazika,2 Lazistân, 
Laz vilayeti’nde oturan bir Laz tâ’ifesi, bir kavm-i Laz ya da Kadı Laz Alî Efendi 
adındaki bir şahsiyet olsun, “habu Laz uşaklari” taa dört yüz sene önce çok meş-
hur imişler.

Ama kimmiş bu Lazlar?
Bu soruya cevap bulmak üzere örneğin bugünlerde okurlarca en çok ziya-

ret edilip danışılan, 21. yüzyılın ruhunu tam anlamıyla yansıtarak dijital biçimde 
genel ağ vasıtasıyla yayımlanan meşhur Vikipedi, özgür ansiklopedisine baktığı-
mızda Lazların “Güneybatı Kafkasya ve Kuzeydoğu Anadolu’da tarih boyunca 
varlığı bilinen bir etnik Güney Kafkasyalı halk” olduğunu öğrenmekteyiz.3

1 Dağlı, Dr. Yücel, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, 1963-2009.
2 Lazların Klasik Çağ’daki Lazika Krallığı’na dair bilgi Vanilişi & Tandilava’da (1992: 10-35) bulun-

maktadır; kısa bir danışma için bk.,: <http://tr.wikipedia.org/wiki/Lazika>.
3 bk., <http://tr.wikipedia.org/wiki/Lazlar>. Laz tarihi ve etnografyasına dönük daha kapsamlı bilgi Ben-

ninghaus (1989), Vanilişi & Tandilava (1992) ve ayrıca Lazların maddi kültürü hedef alan Feurstein 
(1983) vermektedir.
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Fakat Evliya Çelebi’nin, 17. asırda elinde sadece basit bir kalem ile kâğıdı 
sağlam varaklara döktüğü ansiklopedik Seyahatname’sini inceleyince hem ilginç 
hem de şaşılacak şu bilgilerle karşılaşmaktayız:4

• “Laz tâ’ifesi Lazkî’den münteşir olup Laz kavminin aslı Arab’dır”, zira 
“Çerkes ve Abaza ve Laz ve Arnavud ve Arab-ı Ummân ve Urbân-ı Tayy ve Ur-
ban-ı Keys cümle karındaş evlâdları ve Kureyşîlerdir ....” (Bağdat Köşkü 304/2 
(2): 256b-257a = EÇS 2: 58b-59a).5

Aynı iddiayı Evliya eserinin birçok yerinde öne sürmektedir, mesela:
• “Ol [= İslâmbol’un Pozantina kralı olan Ciniviz] dahi Keysû’yu üç karın-

daşıyla gemi lere koyup Karadeniz sâhil le rin de yurd verir. Lazka Kureyş Arabı 
Trab zan’da kalır. Kavm-i Laz Lazka Kureyş’dendir” (Bağdat Köşkü 308/1 (7): 
148a = EÇS 7: 272b).

• “Kavm-i Kureyş Arabından Arnavud ve Lazka ve Mikral ve Abaza ve Çerâ-
kiz kavimleri Rûm’a gelüp mürtedün billâh olduklarının tahkîkin beyân eder: .... 
Lazka ibn Elheme Trabzan dağlarında karâr edüp Gürcî kavmi ile hüsn-i ülfet ede-
rek kavm-i azîm olup bunlara Lazka kavmi demeden galat-ı meşhûr Laz derler. 
Başka lisânları var” (Bağdat Köşkü 308/1 (7): 148b-149a = EÇS 7: 273b-274a).6

• “...Bi-emrillâh Cebel-i Elheme münhezim olup beş evlâdı ve kabâyiliyle 
gemilere süvâr olup İşpanya’ya firâr edüp dâhil düşer. Anlar Cebel’e Kuryeleş 
dağı verirler. Bunlar Kureyşî olduğundan ol cebele Kuryeleş dağı derler. Arnavud 
bunlardan hâsıl olup ol Kuryeleş dağları Avlonya ve Delvinye mâbeyninde ulu 
dağlardır.

Ba‘dehu Cebele’nin bir oğlu Lazka, Tırabzan’da Ciniviz’e gidüp Laz kavmi 
olur. Bir oğlu Mikril olur ve bir oğlu Abaza olur ve bir oğlu Çerâkis olur. Bu beş 
kavim cümle Kureyş’dir.

Ba‘dehu Cebel-i Elheme mürd olup Elbasan şehri içinde Büzürg Seng nâm 
bir mesîregâhda yatır” (Bağdat Köşkü 306 (9): Y179a = EÇS 9: 197a).7

Bu efsanevi malumata göre Lazlar Kureyş asıllı Arap’mış. Bundan hareketle 
onların Hazreti Muhammed ile bir akrabalık bağı da varmış. Kahramanları Ce-
bel-i Elheme ile oğulları olan hikâyeyi Evliya Seyahatname’nin birçok yerinde 
fakat hep biraz farklı şekilde anlatmaktadır. Karışık anlatının bütün ayrıntılarının 

4 Metnin çeviri yazısı aynen EÇS’den aktarılmıştır.
5 Açıklama: münteşir ‘(etrafa) yayılmış, açılmış’ (Devellioğlu 1978: 873a); Lazkî = Lazka.
6 Açıklamalar: hüsn-i ülfet etmek ‘iyi geçinmek, arkadaş olmak’; galat-ı meşhur ‘genelleştiği için yan-

lışlığına önem verilmeden kullanılagelen söz, deyim, terim, yaygın yanlış’ (TürkSöz 2005: 723b; Dev-
ellioğlu 1978: 328b).

7 Açıklamalar: münhezim olmak ‘bozguna uğramak, yenilmek’ (Devellioğlu 1978: 870a); kabâyil = 
‘kabileler’ (a.y.: 571a); süvâr olmak ‘(ata) binmek’ (Redhouse 1890: 1085b); dâhil düşmek ‘sığınmak’; 
mâbeyn ‘aradaki, iki şeyin arası’ (Devellioğlu 1978: 665a); badehu ‘ondan sonra’ (a.y.: 78a); mürd 
olmak ‘vefat etmek’ (Redhouse 1890: 1807b); mesîregâh ‘mesire yeri, gezinti yeri’ (Devellioğlu 1978: 
749a).
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gözden geçirilmesi bu kısa tebliğin kapsamında mümkün olmadığı için şimdi en 
azından ana hatlarını vurgulayarak onu çizmeye çalışacağım:

Cebel-i Elheme Mekke’nin meşhur Kureyş kabilesinden bir şeyhü-’l-‘ur-
bân’dır. Bir gün kazaen bir ‘izzet begi’nin bir gözünü çıkartmış. Böylesi yara-
lanan beg, Hazreti Ömer’e8 başvurup adalet istemiş. Halife karar verip Cebel-i 
Elheme’nin de bir gözünün çıkartılmasını hükmeder hükmetmez, Cebel-i Elheme 
bu felaketten haberdar olup hemen oymağı ile birlikte Anṭaḳiyye, yani Antakya’ya 
kral Ḫırkīl’ın9 himayesine firar eder ve kraldan yeni mesken olarak Cebeliyye 
Dağlarını alıp yerleşir.10 Fakat Hazreti Ömer mürtet olmuş Cebel-i Elheme’nin 
peşini bırakmaz ve bir zaman sonra büyük bir orduyu o tarafa gönderir. Böylelikle 
yeniden kaçmaya mecbur olan Cebel-i Elheme Akdeniz yoluyla sonunda İspanya 
kralının yanına gitmiş. Kral buna Arnavutluk’taki Avlonya ve Delvine Dağları ve-
rir. Fakat Arnavut kavmi Kureyş asıllı olduğu için dağların ismi olarak Kurveleş 
koymuşlar.11 Cebel-i Elheme Elbasan şehrinde vefat etmiş ve güzelliği meselleş-
miş olan Büzürg Seng adındaki gezinti yerinde toprağa verilmiş.12

Cebel-i’nin kaç evladı olduğu belli değildir. Bir yerde (Bağdat Köşkü 308/1 
(7): 100a = EÇS 7: 179b) on yedi evladı olduğu söylenir. Yukarıda gösterilen ör-
neğe göre beş evladı varmış; onlar babalarından ayrılıp Arnavut, Abaza, Çerkes, 
Laz ve Megrel kavimlerinin ataları olmuşlar.13 Fakat bunların ne zaman ve nerede 
ayrıldığına dair de farklı rivayetler bulmaktayız. Yine yukarıda gösterdiğim met-
ne göre bu beş oğlu babalarıyla beraber İspanya’ya gelmiş ve oradan Rum yani 
Bizans topraklarına gidip değişik yerlere yayılarak yerleşmişlerdir. Daha doğru-
su, Arnavut kendi kabilesiyle birlikte batıda, Balkanlarda kalmış, diğer kardeşler 
ise Doğu Karadeniz’e ve Kafkaslara uzanarak oralarda yurtlanmışlardır. Fakat 
hikâyenin başka bir varyantına göre (Bağdat Köşkü 308/2 (8): 353a = EÇS 8: 
298) Abaza, Laz ve Megrel; Cebeliyye kaçışından sonra babalarıyla İspanya’ya 

8 Ömer bin el-Hattab (‘Umar b. al-Ḫaṭṭāb, 592–3 Kasım 644) İslam Devleti’nin ikinci halifesidir.
9 Herakleios (Ἡράκλειος; ≈ 575–11 Şubat 641) 610 ile 641 seneleri arasında Bizans İmparatoru idi; daha 

ayrıntılı bilgiyi ODByz (2: 916-917) vermektedir.
10 Krş.: ‘CEBELE – Suriye sâhilinde Lāzḳiye’nin, yâni eskilerin Gabala dedikleri şeh rin, cenûbunda bir 

şehirdir. Tahkim edil miş olan bu şehir 17 (638) senesinde, Müslümanların sâhil şehirlerini fethetmesi 
üzerine, ahâlisi tarafından terkedildi.’ (İA 3: 36-37 (Fr. Buhl)).

11 Avlonya (Arnavutça Qarku i Vlorës) bugün Arnavutluk’un güneyinde bir ildir, Delvinye (Rrethi i 
Delvinës) ise onun bir ilçesidir (bk., < http://sq.wikipedia.org/wiki/Qarku_i_Vlorës> ve < http://
sq.wikipedia.org/wiki/Rrethi_i_Delvinës>); Kurveleş onlara yakın olan bir kent ve bu kentin çevre-
sinin adıdır (http://en.wikipedia.org/wiki/Kurvelesh).

12 Elbasan (Elbasani) Arnavutluk’un ortasında tarihî zengin olan çok hoş bir şehirdir, nüfusu 2012 se-
nesinde 128.232’dir (bk., <http://sq.wikipedia.org/wiki/Elbasan> ve <http://www.elbasani.gov.al/>). 
‘Büyük kaya’ manasına gelen Büzürg Seng için Robert Elsie’nin, zaten okunmaya değer Texts and 
Documents of Albanian History, 1670, Evliya Chelebi: Seyahatname - a Journey to Berat and Elbasan 
adlı yazısına bakınız (http://www.albanianhistory.net/texts16-18/AH1670_1.html).

13 Cebel-i Elheme’nin diğer oğullarının isimlerinden örnek: Dukadin, Sadşân ibn Elheme, Şağak ibn 
Elheme, Ber bere ibn Cebel-i Elheme, Mamaluka ibn Cebel-i Elheme, Bozoduka ibn Elheme (Bağdat 
Köşkü 308/1 (7): 148b-149a = EÇS 7: 274).
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gitmeden İstanbul üzerinden hemen Karadeniz’e doğru yola devam etmişler. İsmi 
yukarıda geçen Keysû, Cebel-i Elheme’nin bir kardeşi ve onun Keys ile Tayy 
adındaki oğulları Urban-ı Keys ve Urbân-ı Tayyların atalarıymış.14

Artık hikâyenin başkahramanına, yani Cebel-i Elheme’ye gelecek olursak, 
sorulacak ilk soru; onun tarihî bir şahsiyet olup olmadığıdır. Bildiğim kadarıyla 
bu sorunun cevabını ilk olarak ünlü Alman şarkiyatçı Franz Babinger15 1930 se-
nesinde vermiştir:16 abala b. ’al-’Ayham! Bu Cebele b. el-Eyhem (> Cebel-i Elhe-
me) Gassanî hanedandan bir ‘melik’ idi. Yeni gelişen Arap Müslüman dünyası ile 
Bizans arasındaki ilişki ve çatışmalarda çok önemli bir rol oynayan Cebele kendi 
Arap olmakla beraber Bizans tarafında Müslümanlara karşı savaşmıştır. Önemi-
ni küçültmek istemeden bunun tarihe en başta bir hükümdar, bir ‘sevkülçeyşçi’ 
olarak değil; alımlı, efsanevî hikâyelerin sahnelerine süs olan bir şahsiyet olarak 
girdiğini söyleyebiliriz (bk., EI 2: 354a (Irfan Kawar) ve ayrıca Bray 2010).

Evliya Çelebi’nin ve belki de o zamanki Osmanlı toplumunun dünya görüşü 
ile anlayışına kuvvetli ışık tutan bu açıklamaların daha ayrıntılı yoklanması mut-
laka özel -daha çok tarihe ve toplum bilime yönelik- tetkike layık bir konudur.

Bu yazının amacı Evliya Çelebi’nin gördüğü, Seyahatname’sinde anlattığı 
Lazları tanıtmak olduğundan Cebel-i Elheme’yi burada terkedip “uşaklarimize” 
dönmeye vakit geldi. Daha İstanbul’da kaldığı zamanlarda pîrimiz onlarla temas-
ta bulunup şehirdeki hayatları ve sosyal durumları hakkında bilgi vermiştir. Bu 
çevreden kaynaklanan rengârenk haberler arasında örneğin ‘Kasaba-i Arnavud-
köy’ü anlatırken ‘... Rû[m] keferelerinin ekseri kavm-i Lazdır; ve cemâ‘at-i müs-
limîni gâyet azdır’ (Bağdat Köşkü 304/1 (1):136a = EÇS 1: 193b-194a) diyerek 
bildirmektedir. Ve ‘İslambol’un ‘Yeniköy nâm kasaba’dan şunu nakletmektedir:

• “Cümle üç mahalle-i müslim ve yedi mahalle ke fere-i fecere vardır. Yahû-
dî’den aslâ nişân yokdur, sâkin olsa katl ederler. Zîrâ Laz tâ’ifesiyle Urum kefe-
resi Yahûdî aslâ sevmezler”17 (Bağdat Köşkü 304/1 (1):137b = EÇS 1: 196a).18 

Ah, bu Lazlar da çalışkan, ticaretle uğraşan ahbaplar, ama dükkânlarının süs-
leri ve daha da çok Türkçeleri çok değişiktir; işte 17. yüzyıla ait bunun gülümse-
tici bir numunesi:

14 Genel olarak Ceneviz Cumhuriyeti’nin ismi olan Ciniviz adının yukarıda gösterdiğim metinlerde ne 
manaya geldiğini çözemedim (krş. “İslâmbol’un Pozantina kralı olan Ciniviz” ve “Lazka, Tırabzan’da 
Ciniviz’e gidüp...”).

15 bk., <http://tr.wikipedia.org/wiki/Franz_Babinger>.
16 Babinger (1930: 176, Yeni Baskı 1966: 86).
17 Açıklamalar: kefere ‘kafirler’; fâcir, çokluk fecere ‘rezil, fena huylu’ vs. (Develioğlu 1978: 296a).
18 Buna benzeri bir rivayeti Evliya sonra Trabzon’dan da duyurmaktadır: ‘Ve cümle a‘yân-ı vilâyetin 

destlerinde hatt-ı şerîfleri var kim şehr-i Tarabefzûn içre çufûd tâ’ifesi görürlerse katl edeler. Selef-i 
pâdişâhlarına yarlığ-ı beliğleriyle Yahûdîleri katl etmeğe me’mûr lardır kim, gördüklerinde amân ver-
meyüp katl ederler. İnşâallah mahallinde tahrîr olunur.’ (Bağdat Köşkü 304/2 (2):249b). Bu konu ile 
ilgili bilgiyi Robert Dankoff’ta (2004: 68-69) bulmaktayız.
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• “Esnâf-ı tâcirân-ı kazancıyân: .... Bunlar dahi dükkânların kalaylı pâk bakır 
âvân larıyla zeyn edüp ubûr ederler. Ammâ bunlar cümle Laz tâ’ifesidir, ‘Tavalar, 
tençereler pakur avadan lık larına hurtavâtlar alırum’ deyü Laz kavmi lehcesiyle 
feryâd [u] figân ederek geçerler” (Bağdat Köşkü 304/1 (1):185b = EÇS 1: 271b).19

Lazlardan çok becerikli ve sanatkâr birisi Bâb-ı Âli huzuruna çıkmış hünkâ-
rın tahtını taht etmiştir: 

• “Ve Unkapanı’nda bi zim peder merhûmun şâkirdi Laz Alî, Sultân Murâd 
Hân’ın cevâhir tahtında tasnî‘âtlar eyleyüp bir cevâhir taht-ı murassa‘ etmişdir 
kim on sekiz pâ di şâh elçileri geldükde bu taht üzre Gâzî Murâd Hân iclâs edüp 
azamet [u] dârâtın bu taht ile ızhâr eder, böyle bir taht-ı ibret-nümûndur” (Bağdat 
Köşkü 304/1 (1):186b = EÇS 1: 273a).20

Ve çimmek için ‘Lazlara Fındıklı hammâmı’ vardı (Bağdat Köşkü 304/1 (1): 
97a = EÇS 1: 137b).

Demek, ta o zamanlar Lazların kozmopolit İstanbul’un hayatında sabit bir 
yeri vardı. Yine de bunlara benzer başka ilgi çekici diğer anlatıların da değerlen-
dirilmesi; ayrı bir yazıya mahsus kalmalıdır. Çünkü biz, muhterem arkadaşlarım, 
bugün Evliya Çelebi’ye ikinci Doğu Karadeniz gezintisinde arkadaşlık edip Laz-
lar ve ayrıca onların ‘levazım-ı harbiye’si ile yerli yerinde daha yakın tanışmış 
olacağız.21 Bu Laz uşaklarının ellerinde sadece acayip nağmeler çıkaran dangiyu 
boruları ve ziğola nâm düdük leri değil,22 birtakım özel silahları da var imiş! İşte 
bunlardan biri, adı Seyahatname’de sadece tek bir kere geçen maṭraḳıḳu denilen 
türdür. Bunun nasıl bir silah olduğunu incelemek üzere ‘ermiş savaş muhabiri’mi-
zin ‘rapor’undan bir kısmı okuyarak zamanenin meşhur bir atılganı sayılan muh-
terem Seydî Ahmet Paşa23 tarafından Batum civarlarında sevk edilen askerî bir 
harekâta ‘iki cephe’ üzerinden24 fişek gibi girelim:

19 Açıklamalar: tâcir(ân) = ‘tüccarlar’ (Devellioğlu 1978: 1211a); âvân(î) (çokluk ‹— inâ’) ‘kaplar’; 
zeyn etmek ‘süslemek’ (ay.: 1424b); ubûr etmek ‘bir başka tarafa geçmek, bilinen haddı geçmek, çok 
olmak’ (ay.: 1342b); pakur (Laz şivesi) = ‘bakır’; hurde-vât ‘hırdavat, öteberi, kırık dökük şeyler’ (ay.: 
457b); feryâd [u] figân etmek ‘yüksek sesle bağırmak; şikâyet etmek’. Pakur’dan başka Evliya, Seya-
hatnâme’nin birkaç yerinde Lazların Türkçesinden örnek göstermektedir: paluḳ = ‘balık’, ḫalumuz = 
‘hâlimiz’ vs. Buna ait küçük bir listeyi Ǯikia (1954: 251-253) vermektedir.

20 Açıklamalar: cevâhir = ‘cevherler’ (Devellioğlu 1978: 168a); tasnî‘ât ‘yapma, düzme, uydurma, 
yakıştırma şeyler’ (a.y.: 1242a); murassa ‘(kıymetli taşlarla) süslenmiş, bezenmiş’ (a.y.: 818a); iclâs 
etmek ‘(tahta) oturtmak, oturulmak’ (a.y.: 486b); azâmet ‘büyüklük, ululuk’ (a.y.: 71b); dârât ‘depdepe, 
şan’ (a.y.: 199a); izhar etmek ‘göstermek’ (a.y.: 568b).

21 Pontus Rumlarının merkezi olan Trabzon’un 1461 (h. 865) senesinde Fâtih Sultan Mehmet tarafından 
zaptedilmesiyle Lazlar da gittikçe Osmanlıların manevi etkisine girip İslamiyet ile temasa girmeye 
başlamışlardır. 1640 (h. 1050) senesinde Evliya Çelebi bu yöreyi ziyaret eder ve bunun idarî yapısına 
dair malumattan başka Lazlar ve onların kültürü hakkında bazı bilgiler vermektedir.

22 dangiyo ~ ḍangiyo ‘gayda, tulum’ (bk., Dankoff & Tezcan 2004: 113) ‹— RUMCA *τ’γγεῖο < τό 
ἀγγεῖον; krş. (Pontus şivesinden) ἀγγεῖο ve ταγγεῖν (Papadopoulos 1: 6b); ziḳula ‘Laz düdüğü’ (Dankoff 
& Tezcan 2004: 288).

23 Seydî Ahmet Paşa o devirde Tortum’da sancaḳ-begi görevinde bulunmuştur.
24 Cephe dediğim kaynaklar: a. EÇS (2: 177b); b. EÇS-arap (2: 350) ve ‘yan cephesi’ olarak c. Dankoff 

(1991: 55).
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a) âhir Seydî Ahmed Paşa bu hâli görüp 

b) nihāyet Seydī Ahmed Pāşā bu hāli görüb

a) Batum san cağı ne vâhîlerine gerüden gelüp yetişen

a) kapucu başı ların nâhiye nâhiye fermânlar ile asker sürmeğe gönde rüp

b) ḳapucı- başı ları Bāṭūm sancāġı nevāḥīsine ‘asker celbine gönderdi.

a) azamet-i Hudâ etrâf [u] eknâfda karîb olan nevâhilerden

b) eṭrāfındaki nevāḥīden

a) eli harbalı ve tüfenkli ve Kazin fuğulu ve matra kaykulu Laz tâ’ifesi

b) eli tüfenkli, harbalı Lāz ṭā’ifeleri

c) eli ḥarbalı ve tüfengli ve ḳazın ḳuġulı ve maḳraḳıḳulı Laz ṭayfası

a) ve Giresin ve Kalipravoli’den ve Şena ve Çiho’dan niçe bin Laz tâ’ifesi 

a) dangiyu boruları ve  ziğola nâm düdük lerin  çalarak 

b) ziġola adlı düdük lerini çalaraḳ

a) beyâz bayraklar ile alay alay gelüp 

b) beyāz bayrāḳlarla alāy alāy geldiler.

a) Seydî Ahmed Paşa’ya buluşup 

a) nehr-i Çoruğ kena rında meks etdi ler.

b) Çōrūġ nehri kenā rında meks etdi ler.25

 Akıbet ... Evliya’nın kendi eliyle yazdığı metne de bakalım.

Bağdat Köşkü 304/2 (2): 329b, satır 7-11
Bu parçada dört çeşit el silahından bahsedilir: (I) ‘kısa bir mızrak’ ya da ‘bir 

harbi’ olan ḥarba ~ harbe Arapçadan ödünç alınmış olan bir terimdir (ḥarba(t) 
‘mızrak, süngü’ vs.; Devellioğlu 1978: 391b; Wehr 1968: 150b); (II) tam Fars-

25 Açıklamalar: nevâḥî (çokluk ‹– nâḥiye) ‘yanlar, taraflar; nahiyeler, bucaklar’ (Devellioğlu 1978: 989b); 
kapucubaşı burada: ‘mabeyinci’ ‹?› (Meninski 2: 3621); asker sürmek ‘asker toplamak’; etrâf [u] eknâf 
‘taraflar, nahiyeler, çevre’ (Devellioğlu 1978: 253a); ḳarîb olmaḳ ‘yakın(da) olmak’ (ay.: 589a); ṭâ’ife 
‘bölük, takım; kavim, kabile’ (ay.: 1224b); meks etmek ‘durmak, beklemek, bir yerde kalmak, eğlen-
mek’ (ay.: 723b).
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ça orijinalini (tufang; Steingass 1957: 314a) yansıtan, ‘savaş veya avda kullanı-
lan, uzun namlulu ateşli silah’ olan tüfeng, güncel Türkçede genel olarak tüfek 
biçiminde geçmektedir (TürkSöz 2005: 2016b); nihayet (III) ne olduğu hâlâ net 
olarak çözülmemiş olan ḳazın ḳuġu26 ve (IV) şimdi üzerinde duracağımız (MaṬR-
HQYQW) maṭraḳıḳu adındaki silah.

Maṭraḳıḳu için kayda değer ilk ipucunu Robert Dankoff’un hazırladığı An 
Evliya Çelebi Glossary (1991: 55)27 adındaki lügatçede bulmaktayız. Robert Bey, 
‘Lazlara özgü bir silah’ olarak belirtilen terimi maṭraḳ (‘sopa’) sözcüğüne irca 
edip özel biçimini ise aydınlatmak üzere onu argoya ait matrakuka (‘penis’) ke-
limesiyle karşılaştırmıştır. Bu yaklaşım aslında fena değil fakat daha geniş ve ay-
rıntılı bir incelemeyi gerektirmektedir. Bu maksat için maṭraḳ sözcüğünün tarihî 
ile menşesinin aydınlatılması, matrakuka/matrakıku biçiminin ondan nasıl türedi-
ğinin tespit edilmesi şarttır.

Güncel Türkçenin edebî söz varlığında matrak (‘kalın sopa, değnek) ve daha 
da çok türemesi olan matrakçı (‘Osmanlı ordusunda acemilere matrak denilen 
silahla savaşmayı öğreten usta’) ancak eski, tarihî sözcüklerdir (TürkSöz 2005: 
1354a).

Ağızları taradığımızda bu verilere a) Merzifon’da (Amasya) kullanılan mata-
rak (‘sopa’), b) Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden matrak (‘kalın ve uzun bir 
kamışa, uçları ok biçiminde iki üç çatallı bir demir parçası geçirilerek yapılmış, 
balık avlamakta kullanılan bir araç’28 ve c) Kars yöresinden (Sarıkamış) matrah 
(‘kamçı’) biçimlerini ilave edebiliriz (DS 3135-3136). Biçim hem de anlam açı-
sından Kars biçimine denk düşen Azerbaycanca matrax (‘kamçı’) ve matraxla-
max (‘dövmek, vurmak, kamçılamak’)29 sözcükleri de sadece yöresel dilde geç-
mektedir (ADDL 1964: 316; ADL 2: 382a, Džangidze 1965: 96).30 Diğer çağdaş 
Türk dillerinde bu terim tespit edilememiştir.

26 Eğer bu bir silah değil, ‘üniforma’nın parçası olursa, krş. Latı̇nce cuculla —› Pontus Rumcası 
κουκούλα ‘kukulete, kapüşon’ (Papadopoulos 1: 479a) —› Lazca ḳuḳula ‘başlık, baş örtüsü’ (Marr 
1910: 159a; Bucaklişi vd. 2007: 441a), Türkçe (Trabzon, Rize) kukula ‘püsküllü erkek başlığı’ (DS 
2992b) ve Gürcüce ḳunḳuli ‘Doğu (Ortodoks) Kilisesi rahiplerinin başlığı’ (Tschenkéli 1: 641a). Ayrıca 
Laz kıyafetine yönelik bilgi için bk., Koçu (1967: 167b). Lazca ḳuḳula’dan hareketle aslında *ḳuġulalu 
biçimi beklenir. Fakat hece yutumu şartıyla *ḳuġulalu’dan *ḳuġulu oluşmuş olabilir. Ya değişik olarak, 
Lazca sözcüğü duyunca Evliya’nın aklına belki ‘bir yeniçeri serpuşu’ olan kuka da gelmiştir (Koçu 
1967: 158a-159b).

27 = Dankoff & Tezcan (2004: 197).
28 Bunun yanı sıra aynı alet için matara (Antakya–Hatay), matra (Cebelibereket–Adana) (k > Ø ‹?›) ve 

‹?› matıran (Göksu–Maraş), matran (Saimbeyli, Feke–Adana) biçimleri geçmektedir.
29 Örneğin: Söyün kişi Abbas’ı cuvuğunan elә matraxladı kı ‘Rezil ‹?› adam Abbas’ı cubukla öyle dövdü ki’.
30 Qazax; Marneuli, Dmanisi = Başkeçid, Bolnisi (Kvemo Kartli = Borçalı).
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Türkçe matrakuka (‘Penis’) argoya aittir (Aktunç 1998: 211a);31 krş: küçük-
ken banyodan çıplak kaçtığımda anneannem “bak len matrakukası meydanda” 
diye etrafı ateşe verirdi.32

Zaman geçtikçe tarihe karışmış olan matrak sözcüğü bir Osmanlı efendisi 
için maharet, sebat hem de eğlence demekti. Çünkü matrak sadece bir sopa, bir si-
lah değil, geçmişte çok beğenilen bir mücadele sporuydu (Mel‘âbe-i Matrak). 16. 
asırda Matrakçı Nasûh tarafından icat edildiği söylenen bu spor; askerî antrenman 
olarak yapılmıştı.33 Birbiriyle yarışan kişilerin elinde genelde üzeri deri kaplı, baş 
tarafı dolgun olan çomakça birer matrak, birer kalkan vardı. Türkiye Olimpian 
Derneği Eş Başkanı, TMOK Üyesi ve Judo Karate Kuraş Aikido Vuşu-Kungfu 
Fed. Eski Başkanı, Prof. Dr. İbrahim Öztek, “Osmanlı Devleti’nde Aletli Yakın 
Mücadele Sporları” adındaki yazısında matrak oynunun dövüşme aletleri, amacı 
ve düzeni hakkında daha ayrıntılı şu değerli açıklamaları vermektedir:

“Matrak, adı geçen oyunda kullanılan değnek, sopa veya talimci şişidir. Bu 
sopa şimşir ağacından yapılır, cilalanır ve son derece dayanıklı bir hal alır. Matrak 
sopası iki çeşittir. Birincisi 80-100 cm. uzunlukta, 3 cm. kadar kalınlıkta uzunca 
bir sopadır. İkincisi ise 50 cm. uzunlukta daha çok labuta benzeyen kalınca bir 
sopadır. Birincisi kılıç, ikincisi gürz yerine talim için kullanılır.

Matrağın diğer aleti kalkandır. Bu kalkan, birkaç kat keçe veya kıtık doldu-
rulmuş deri kaplı bir yastıktan ibarettir. Bu yastığın iç yüzünde bir adet elin geç-
tiği tutacak kısmı bulunmaktadır. Bu kalkan, korunma amaçlı kullanılır. Kalkanın 
çapı 30 cm. civarında, kalınlığı ise 8-10 cm. kadardır. Küçük ve hafif oluşu nedeni 
ile sipahi kalkanına benzemektedir.

Matrak oyununda asıl amaç, puanı yüksek olduğu için eldeki matrak sopası 
ile rakibin kafasına vurmaktı. Karşıdan yukarıdan aşağı, sağ veya sol yandan, vü-
cut dönüşleri ile arkadan gelen darbeler ile gövdeye yapılan dürtmeler, şişlemeler 
(adı üstünde, talimci şişi) kalkan görevi gören yastıklarla önlenirdi. Hakemlik 
yapan çavuşlar, darbenin sayısına, şiddet ve etkisine göre puanlayarak, mağlup 
ve galipleri ilan ederlerdi. Hem hücum eden, hem de savunmada olan oyuncular 
o kadar seri ve çevik hareket ederler, eğilirler doğrulurlar, sağa, sola, yukarıya 
sıçrarlar, değişik türde savuşturma, bloklar ve akrobatik hareketler yaparlardı ki, 
oyunun seyrine doyum olmazdı. Hareketler çok kıvrak bir dans gibiydi. Bu akro-
batik ve kıvrak hareketler nedeni ile oyunun adı günümüze “ne matrak adam” 
olarak yansımıştır [34] Gösteri yarışmalarında ikili grupların birbirini yaralamadan 
sergiledikleri oyunlar yorulana kadar devam ederdi.

31 Digital Uludağ Sözlük’üne göre sözcük ayrıca Çorum ve Denizli çevresindeki argoda kullanılmaktadır 
(http://www.uludagsozluk.com/k/matrakuka/).

32 <http://www.eksisozluk.com/show.asp?t=matrakuka%20ve%20kampanalar>.
33 Kanunî Sultan Süleyman’ın oğullarına yaptırdığı, 21 Haziran 1529’da başlayan sünnet düğünü (sûr-ı 

hitân) şenliklerine dikkat çekici bir gösteriyle katılan Matrakçı Nasûh’un hayatı ve eserleri hakkında 
Yurdaydın (1963) bilgi vermektedir.

34 Üstelik krş. (argo) matrak ‘eğlenceli, gülünç, hoş’, matrak geçmek ‘alay etmek, eğlenmek’ ve matraka 
almak ‘alaya almak, eğlenmek’ (TürkSöz 2005: 1354a).
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Osmanlı Dönemine Ait Bir Matrak Antrenmanı Sahnesi

Matrakçılar, özel bir korunma aracı veya zırh kullanmazlardı. Giysileri, baş-
larında sarıkları, üstlerinde gömlek, altlarında hareketlerini engellemeyecek, ra-
hat, bol, ince kumaştan bir pantolon ve beli saran kuşaktan ibaretti. Ayaklarına 
hafif bir deri ayakkabı giyiyorlardı.”35

Son senelerde yeniden popülarite kazanan tarihî mücadele sporlarının ba-
zıları ihva edilirken “Matrak oyunu 05 Eylül 2008 tarihinde araştırmacı spor 
adamı Matrakçı Efkan Çalış tarafından günümüz spor koşullarına uygun olarak 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nda icra edildiği şekli ile geleneksel yapısına sadık 
kalınarak tüm spor kural kaideleri ve teknik yapıları tekrar hayata geçirilmiş ve 
kurulmuştur.”36

Osmanlıcada matrak’ın yanı sıra mıtraq(a) (‘vurma, dövme aleti: (demir) 
çekiç, çomak, sopa, tokmak’ vs.) biçimi de geçmektedir (bk., Redhouse 1890: 
1890a; Lügat-ı Cûdî, Parlatır e.a. 2006: 322b). Evliya Çelebi’nin çağdaşı olan, 
İstanbul’da bir süre için Lehistan sefiri olarak görev yapan Francisco a Mesgnien 
Meninski’nin 17. asra ait dev lügatinden (3: 4728-4729) nihayet şu verileri elde 
etmekteyiz: Matrak ‘eskrim kılıcı, değnek vs.’, mıtrakat, halk dilinde matraka 
‘çekiç’, matrak’çi ‘eskrimci’, matrak’çi başi ‘eskrimci ustası’ ve matrak’çilik ‘es-
krim, kılıçla dövüşme sanatı’.

Buraya kadar bazı sözlüklerin yanı sıra matrak sporu ile ilgilenen bugünkü 
uzmanları dinledik. Elde ettiğimiz bilgi zengin olmakla birlikte her ihtimale karşı 
eski zamanın bir şahidinden yani tam birinci elden bilgi almak için “Evliyapedi”-
nin de açılıp taranmasının faydası olacağına eminim. Matrakbazlığa dair önemli 
açıklamalar hemen Seyahatname’nin ilk cildinde bulunmaktadır:

35 <http://www.beyazkusak.com/default.asp?max55=xp15&yazid=3&id=391>.
36 Bu gösterme ve üstelik matrak sporuna dönük daha ayrıntılı bilgi Türkiye Geleneksel Spor Dalları Fe-

derasyonunun genel ağ sayfasında bulunmaktadır (http://www.matrak.gen.tr/turk-ata-sporu-matrak). 
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• [Gâzî Murâd Hân] ... “Ve matrakbâzlıkda ol kadar üstâd-ı kâmil çâpük ü 
çâlâk âmil idi kim anın mukâbelesine bir pehlivân mukâbil duramazdı. Her üstâ-
dın elbette bir cânibin muhâlif bulup ana bir darb ururdu kim top karşu verenin 
matrak topun dan güzer edüp başına “Matrak-tırak” deyüp ururdu. Ammâ matrak-
bâzlıkda yüz altmış benddir, ancak yetmiş bendin bilürdü. Ammâ icrâsına kâdir 
idi. 

Evvelâ fenn-i kesme ve bağla ve tanı ve haddâd ve bağal ve muhâlif ve sür-
me ve gazel ve kulak ve serre ve zîr ve hevâ ve bağla top ve rehâ top ve fidye 
ve cângûş ve top kafâ ve hevâkes bu makûle fü nûn ları icrâ etdikde âdem hayrân 
kalırdı. Hattâ üstâdı olan Başdarda Cânbâzı Taslak Kapudan bir şâtır-ı tayyâr [u] 
ayyâr çâpük levend [ü] elvend bir âdem idi. Cevrî Çelebi Şeyhzâdeyi on iki lisân 
ile Kasîde-i düvâz-deh lisânında lisân-ı Arab’da beyt:

Jeldi Taslak verdi matrak benim aldım saşısın
Biz açıtmazdır sizi Şeyhzâde kimler ajısın

deyü hicv etmişdir. Ol Taslak Kapudan [73a] bu kadar üstâd-ı kâmil matrakbaz 
iken Murâd Hân’a mukâbil durup lu‘bedebâzlık edemez oldu” (Bağdat Köşkü 
304/1 (1): 72b-73a = EÇS 1: 105).37

• “Esnâf-ı pehlivânân-ı matrakcıyân: Dükkân 10, neferât 30, ammâ dükkân 
sâhibi olmayan niçe bin matrakcı pehlivânlar vardır. Pîrleri Hazret-i Amr-i Ümey-
ye-i Zamîrî’dir kim şâtırların ve matrakcıların pîri odur. Hazret-i Alî kemer-beste-
sidir. Kabri Hıms şehrindedir.

Bunlar ordu alayında bâzûların sığayup piyâde matrakbâzlık edüp pehlivâ nâ-
ne şecâ‘at ü mehâbet göstererek ubûr ederler. Cüst [ü] çâlâk âdemlerdir.

Ser-çeşmeleri başdarda-i pâdişâhîde resenbâzlık eden Taslak Kapudan’dır 
kim da‘vâ-yı merd ile Acem’den dörd matrakbâz-ı kâmil gelüp dördü yek hamle-
den hücûm edüp dördü bide matrak yetiş di rüp firâr etmişlerdir.

Ba‘dehu Murâd Hân bu fenne mâ’il olup mat rakbâz olmuşdur. Hattâ bu Tas-
lak Kapudan hak kın da Cevrî Çelebi Şeyhzâde hicvinde Arab ağzından bu beyti 
terennüm etmişdir:

Jeldi Taslak verdi matrak benim aldım saşısın 
Bir açıtmazdır sizi Şeyhzâde kimler ajısın. 

37 Açıklamalar: çâpük = ‘çabuk’, çâlâk ‘çevik, eline ayağına çabuk, tezcanlı’ (Devellioğlu 1978: 184b); 
âmil ‘yapan, işleyen’ (ay.: 39b); muhâlif ‘uygun olmayan’ (ay.: 796b); güzer etmek ‘geçmek’ (ay.: 
360a); (matrak) top(u) burada: ‘matrakçının kalkanı’; kâdir ‘kudretli, güçlü’ (ay.: 575a); kesme, bağla, 
tanı ... ve hevâkes matrak oyununda kullanılan tekniklerin isimleri, bunların ne içerdiği ayrıca araştırıl-
malıdır; makûle ‘takım, çeşit’ (ay.: 688b); başdarda ‘Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsin-
den bir tür savaş gemisi’ (TürkSöz 2005: 221); ayyâr ‘hilekâr, kurnaz’ (Devellioğlu 1978: 70b); levend 
‘zampara, kabadayı’ (ay.: 656b); düvâz-deh ‘on iki’; lu‘betbâz ‘oyuncu, hokkabaz, hayalci, kuklacı’ 
(ay.: 662a). 17. yüzyılın ünlü bir şairi olan Cevrî Çelebi’nin şahsiyeti ve eseri hakkında örneğin İstAns 
(7: 3521-3522) temelli bilgi vermektedir.
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Ba‘zı yârânlar “Şeyhzâde sikim ajısın” okurlar. Taslak Kapudan bir çâpük 
pehlivân idi.

Andan Sultân Bâyezîd meydânı’nda kârhâne sâhibi Matrakbâz Cin Ahmed, 
buna bir pehlivân mukârin olamazdı.

Ve Baba Arab, bu dahi şecî‘ ü dilîr, yetmiş yedi bendi itmâm etmiş matrak-
bâz idi. Eğer her bildi ğimiz bu gûne tahrîr etsek seyâhatimize mâni‘ olup ihtisârı 
evlâdır” (Bağdat Köşkü 304/1 (1): 190a = EÇS 1: 278a).38

Sözcüğümüzün Osmanlıcadaki ilk tespitinin ne zaman ve hangi yapıta ait ol-
duğu daha belli olmadığı için tarihleri daha net olarak bilinen iki Kölemen zamanı 
kaynakları özel bir önem taşımaktadır (bk., Toparlı vd. 2007: 178b):

Onlardan biri, Hanifî alîmi Berke Faqīḥ’in 789/1387 senesinde bitirip İsken-
deriye Kütüphanesine takdim ettiği Iršād al-mulūk va ’l-salāṭīn adlı eseridir. ‘Bu, 
aw awlamak kitebi turur’ başlıklı bölümde bir av hayvanının hangi şartlar altında 
yenilip yenilmediği tartışılmasında şu cümlede geçmektedir (Toparlı 1992: 441-
442): 

[453b] (1) ... taḳı yiyilmes ol nerse kim öltürse anı bunduḳ birle atıp, yā taş 
birle taḳı ‘aā (a’ların arasına altı noktalı s eklenecek) birle (2) matraḳnıng yassısı 
birle....

... eğer biri [hayvanı] bunduḳ ile atarak ya da onu taş ile, sopa ile, matrağın 
geniş tarafı ile öldürürse, o zaman o şey yenilmez...39

38 Açıklamalar: neferât ‘adamlar, kişiler’ (Devellioğlu 1978: 978a); şâtır ‘büyük bir kimsenin atı yanında 
gitmekle vazifeli ağa’ (ay.: 1174a); bâzû ‘kolun omuz ile dirsek arasındaki kısmı, pazı’ (ay.: 93a); sığa-
mak = ‘sıvamak’; şecâat ‘yiğitlik, yüreklilik’ (ay.: 1176b); mehâbet ‘azamet, ululuk, korkunçluk’ (ay.: 
718b); cüst ‘cenk, uygun, mütenasip, yakışır’ (TarSöz 780); resenbâz ‘ip canbazı’ (Devellioğlu 1978: 
1064a); mâ’il olmak ‘hevesli, düşkün olmak’ (ay.: 684a); terennüm etmek ‘söylemek, anlatmak’ (ay.: 
1302b); yârân ‘dostlar, ahbaplar’ (ay.: 1390); mukârin ‘ulaşmış, erişmiş, yaklaşmış’ (ay.: 810b); şeçî‘ 
‘cesur, yürekli’ (ay.: 1177a); dilîr ‘yürekli, cesur’ (ay.: 220b); itmâm etmek ‘bitirmek, tamamlamak’ 
(ay.: 564b); gûne ‘tarz, yol’ (ay.: 351a); ihtisâr ‘kısaltma’ (ay.: 503a); evlâ ‘daha iyi, daha uygun’ (ay.: 
288b).

39 Aslında bunduḳ (= Arapça bunduq; Wehr 1968: 67b) ‘fındık’ demektir (bk., Toparlı vd. 2007: 38a); 
fakat burada ‘küçük taş’ (Toparlı 1992: 512) ya bence ‘mermi olarak kullanılan taş, kurşun’ manasını 
taşımaktadır, zira bunduḳ biçimi ‘mermi, kurşun’ anlamındaki ARAPÇA bunduqa’nın (Wehr ay.) 
tercümesi olarak geçmektedir (yazmaya bk.,: ʔL-BuN°DuQaTu : BNDQ). Recep Toparlı’ya göre (ay.: 
564) marāḳ burada ‘uzun bir ok’muş. Arapçadaki karşılığı olan ʔL-MiĠRaʔḌu biçiminin (elimdeki) 
sözlüklerde maalesef kaydı yoktur.
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Ayasofya 1016, Varak 453b, 1.-2. satır40

Diğer kaynak Kitāb fī ’l-fiqh bi-lisān at-turkī adındaki eserdir.41 Bunun İstan-
bul’daki Millet Kütüphanesinin Feyzullah Efendi bölümüne 1046 numarayla ka-
yıtlı olan, bize kadar gelen tek yazmasının Kitabu-’l-Cinâyât başlıklı bölümünde 
matrak ile ilgili şunu okumaktayız: 

[177a] (21) her ālāt kim ol ālāt-ı nuḫāsdan (22) dur. anuŋ birle ḳāṣıd idse 
(23) öldürmeke daḫı ol (24) demür birle öldürmeklik (25) kim ol demürnüŋ yüzi 
yoḳdur (26) demür matraḳ kibi daḫı mizān sınçası (27) kibi, daḫı balta arḳası kibi 
daḫı bil arḳası kibi (28) daḫı ne kim munlarġa meŋzer var ısa ḳaçan (29) munlar-
nuŋ birle öldürse imdi zāhir (30) rivāyet budur kim munlar daḫı ḳāıd birle (31) 
öldürmekdür... (Agar 1989: 409 ve 1052).

Bakırdan yapılan her tür alettir. Onunla öldürmeye kastederse ve [ya] yüzü 
olmayan demirle öldürme olursa, demir matrak gibi terazi sopası gibi baltanın 
tersi gibi belin ters yüzü gibi bun(lar)a benzer ne varsa, [eğer] bunlarla öldürürse, 
bunlarla öldürmeye kalkmak belli ki kasten cinayet işlemektir.

Sözcüğün kökenine gelince, bu meseleye cevap veren sözlükler ve lügatlerin 
çoğunda Türkçe matrak(a) biçiminin Arapça miṭraq(at)’dan gelmiş olduğu telkin 
edilmektedir,42 sanki matrak biçiminin ilk hecesindeki a ünlüsü Türkçede vukua 
gelen i > a kaymasından oluşmuş. Bu kanının kesinlikle reddedilmesi gerekir, 

40 Eserin bize kadar ulaşan tek nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya bölümünde (No.: 
1016) muhafaza edilmektedir.

41 Yapıtın ne zaman, nerede ve kimin tarafından hazırladığı maalesef bilinmemektedir. Sadece onun 1421 
senesinde Sultan Tatar el-Melikî el-Mütadî’nin Kütüphanesine ait olduğunu zahriye sayfasında bulu-
nan bir mühürden anlamaktayız (bk., Agar 1989: xx-xxi).

42 Örneğin eski Budagov sözlüğü (2: 238b), fakat bu görüş Nişanyan (http://www.nisanyansozluk.
com/?k=matrak), TürkSöz (2005: 1354a) gibi çağdaş eserlerde de öne sürülmektedir. Doğrusunu ise 
Lokotsch ta 1927 senesinde (No.: 1474: “Ar. miṭraqa: ‘Hammer’, vulg. maṭraqa; hieraus ...”) an-
lamıştır!
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zira Arapçada da yan yana hem a’lı hem de i’li biçimler bulunmaktadır: Arapça 
miṭraq ‘çekiç’ ve maṭraq ‘değnek’ vs. (Wehr 1968: 506b; Dozy 2: 41b). İlk biçim 
edebî dile ait, ikincisi ise halk diline ve şivelere mahsustur; krş. ṭaraqa ‘vurmak, 
dövmek’ ve ayrıca ‘çekiçle vurmak, çekiçle işlemek, çekiçle dövmek’, ṭarraqa 
‘çekiçle vurmak, çekiçle işlemek, çekiçle dövmek’ (Wehr ay.; Lane 5: 1850-
1851).43 Fakat iki ad arasındaki fark nedir? Bu soruyu çözebilmek için √ṭrq kökü-
nün Sami dillerindeki tarihini de aydınlatmak faydalıdır çünkü aralarındaki fark 
Arapçada ne anlam bilimi sahası üzerinde çözülebilir ne de biçim bilimi açısından 
yeterli açıklanabilir. Görünürde √ṭrq Ana-Samice bir kök değildir. Arapçanın dı-
şında bunu ve ayrıca bunun anlam bakımından da tam denk düşen bir ma-türeme-
sini sadece Aramicenin muhtelif şivelerinde tespit edebiliriz,44 örneğin: Aramice 
maṭrәq-ā ‘kamçı, dürtmekte kullanılan değnek’ (Dalman 1938: 233b; Jastrow 2: 
770a), (Süryani şivesi) maṭrәq-ā (çokluk maṭrәq-ē), ‘deri kayışı, kamçı’ (Payne 
Smith 1: 1528; Payne Smith 1957: 268b; Brockelmann 1928: 292a); (Babil’deki 
Yahudi Aramicesi) maṭrәq-ā ‘dürtmekte kullanılan değnek, çivili sopa’ (Sokoloff 
2002: 661a), (Mande şivesi) M’ṬR’QY’ ‘dürtmekte kullanılan değnek’ (Drower 
& Macuch 1963: 242).

Ma-ṭrәq-ā gibi Aramicede öntakı ma- vasıtasıyla türemiş olan ma-p‘al- ka-
lıplı sözcükler yer adları, zaman adları ya da araç adlarını ifade etmektedir (bk., 
Brockelmann 1976: § 142). Arapçada aynı türeme imkânı var olmakla birlikte, 
bunun dengi olan ma-f‘al- kalıbı orada araç adlarına yönelik değildir, sadece yer 
ile zaman adlarının oluşturulması için kullanılmaktadır (Fischer 1972: § 78). Baş-
ka bir deyişle, Aramiceden ödünç olan maṭraq- biçimi anlam bakımından Arap-
çaya aslında ters, yabancı gelen bir kelimedir. Bu nedenle Arapçada tam onun 
gramer kurallarına uyarak araç adlarını temsil eden mi-f‘al- kalıbı45 esasında yeni, 
‘rekabetçi’ bir biçim oluşmuş değil, büyük olasılıkla alimlerce oluşturulmuştur.46 
Dolayısıyla miṭraq en başta olmak üzere gramerin kuralları harfi harfine dikkate 
alındığı edebî dile mahsustur, maṭraq ise daha çok halkın geveze dilinde dolaş-
maktadır. Yukarıda gördüğümüz gibi Arapçada maṭraq-miṭraq çiftinin yanısıra 

43 Bundan anlaşılıyor ki ‘taşlı, ekime elverişli olmayan, boş bırakılmış tarla’ manasındaki Türkçe ma-
trak (DS 3136b) sadece sesteştir. Onun kökü Arapça taraka ‘bırakmak, terk etmek’ (Wehr 1968: 82-
83); edilgen sıfat-fiil olan matrūk(at) ‘bırakılmış’ (Lane 1: 305c) —› Osmanlıca metrûk ‘terk edilmiş, 
bırakılmış’, metrûke ‘kocası tarafından ortada bırakılmış kadın, boşanmış (erkekten)’ vs. (Devellioğlu 
1978: 756b).

44 Sokoloff (2002: 519a) Aramice ṭәraq, Arapça ṭaraqa ve üstelik Akatça tarāku bir sıraya koymaktadır. 
Fakat aralarındaki münasebetleri tam belli değildir (bence Akat. > Aram. > Arab).

45 Araç adlarının (nomina instrumenti) oluşturulmasında görev yapan mif‘alun, mif‘alatun, mif‘ālun 
kalıplarına yönellik daha ayrıntılı bilgi Fischer’de (1972 § 79) yer almaktadır; mesela: miftāḥun 
‘anahtar’ (aynen ‘açar’) ‹— fataḥa ‘açmak’ ve Aramice ma-/Arapça mi- ilintisinin izâh etmesi için 
krş. Süryanice ma-kneš-tā ve Arapça mi-knas-atun ‘Besen’ ‹— kәnaš/kanasa ‘süpürmek, silmek’ < Ana 
Samice *√knš. Üstelik mV- ön takısının Sami dillerindeki görevleri üzerine Moscati (1969: 80-81) 
bilgi vermektedir.

46 Genellikle Arapça miṭraq Aramiceden bir alıntı olarak değerlendirilir (bk., Fraenkel 1886: 260; Sokol-
off 2002: 661a). Yukarıdaki tavzihe göre bu görüşü artık değiştirmek gerekir. 
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-at(un) takısını taşıyan dişil biçimler de vardır (bk., Fischer 1972 § 110), yani 
maṭraqat ve miṭraqat. Olabilir ki, maṭraqa-miṭraqa şeklinde telaffuz edilen bu 
biçimlerin oluşmasının arkasında Aramicede adlara önce belirlilik işareti, sonra 
genel olarak eklenen -ā eki saklanmaktadır (bu ek için bk., Brockelmann 1976: 
§ 89).

İslam dininin yerleşmesinden sonra Arap toplumunda gerçekleşen köklü 
değişiklikler neticesindeki yayılmacılık devri sırasında Arap dili de taptaze İsla-
miyet’in güçlü kanatları üzerinde dünyanın dört bir yanına ihraç edilmiştir. Böy-
lelikle örneğin Orta Asya’ya, Kafkaslara ve tabii ki Avrupanın güney-batı köşe-
sinde bulunan İber Yarımadası’na gelen Arap kültürü yerli halkların hayatının her 
alanında az çok iz bırakmıştır. Gelenlerin dili tam halk diline dönük olduğundan 
çoğunlukla maṭraq(a) biçimi yayılmıştır. Bunu canlı biçimde göstermek amacıyla 
Afrika’nın kuzeyine, yani el Mağrib el Arabî üzerine, Cebelitarık’a kadar gidip 
yavaş yavaş Endülüs’e ve nihayet Batı Avrupa’nın diğer bazı taraflarına ilerleye-
lim.

Taa lise zamanı tarih derslerinden hatırladığımız gibi 10 Ekim 732 senesinde 
kendi adında a (al-maṭraqa) taşıyan Frank hükümdarı Charles Martel47 Arapları 
Puvatye Muharebesi’nde yenerek onların Frank İmparatorluğu’na ve böylelikle 
Avrupa’nın merkezine doğru ilerlemesine set çekmiştir, ... Arapça kaynaklı söz-
cüklere ise -hemen göreceğimiz gibi- engel koyamamış!

Fakat hiç acele etmeyelim, şu anda hâlâ Suriye’deyiz. Oranın Arap şivesinde 
‘taş ustası, heykeltıraşın küçük bir çekici’ manasına gelen máṭraqa (çokluk maṭā́-
req) biçimi kullanılmaktadır (Barthélemy 1935: 477).

Mısır’a geldiğimizde sözcüğü aynı şekilde, yani maṭraga (çokluk maṭāriq) 
‘ağır çekiç, balyoz, varyos; nal kesmeye yarayan çekiç’ olarak bulmaktayız (Hin-
ds & Badawi 1986: 538a).

Fas Arapçasında mәṭrăg (çokluk mṭārәg) r nin altı noktalı olcak ‘çomak; 
sopa, değnek; çiriş otunun kuru köksapı (rizomu)’ hem de mṭәrqa yine r altına 
nokta (~ mṭṭәrqa) ‘çekiç’ biçimleri geçmektedir (Premare 8: 299). Fakat çağdaş 
Mağrip Arapçasının daha çok şivelerinde olduğu gibi Fas Arapçasında da kısa 
ünlüler tamamen düşmemişse de Schwa hâline dönmüştür. Bu Schwa kısaltmış, 
süreksiz ve dolayısıyla hangi ünlüden oluştuğu belli olmayan bir ünlüdür. Başka 
bir ifadeyle Fas şivesi örneklerimizin a’lı ya da i’li biçimlerden gelişmiş olduğu-
nun tespit edilmesi olası değil.

47 Krş. Orta Latince martellus ‘çekiç’ —› İspanyolca martillo, Portekizce martelo, Fransizca marteau vs. 
(http://en.wiktionary.org/wiki/martellus#Latin).
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Önümüzde artık Menzil-i Cebelitarık! Uzunluğu yaklaşık 60 km, genişliği 
44 km olan, Avrupa’yı Afrika’dan ayıran Cebelitarık Boğazı’nı geçtikten sonra, 
30 Nisan 711 senesinde aynı yerden hareket eden Arap ordusu gibi Andalucía 
yani Endülüs’ün uğurlu topraklarına ayak basacağız. Fakat al-Andalus’un Arap-
çasını araştırmak için İspanyol alimi Federico Corriente ile birlikte kütüphane ve 
arşivleri gezmemiz gerekmektedir. Bu tenezzüh-i tarihî sonunda maṭraq sözcüğü-
ne dönük şu malumatı elde ederiz: Arapça (Endülüs) VA maṭraqah (maṭāriq) IH 
maṭraqatun GL maṭāriqu (çokluk) AL matráca (matáriq), (küçültme) mutáirica 
(mutayriquít) ‘çekiç’ (Corriente 1997: 329b).48

Buradan çekiç ismi en başta İspanyolca 
olmak üzere İber Yarımadası’nda konuşulan 
diller ve şivelere yayılıp yeniden birçok iz bı-
rakmıştır: matraca (Kastilyaca, Aragonca, Ka-
talanca) ‘kaynana zırıltısı (sola bk.,), çıngırak 
(ağaçtan)’, (Kanarya İspanyolcası) dokuma 
tezgâhı’49 —› (Kastilyaca) matraquista, (Kata-
lanca) matracada, matraquejador; (Katalanca, 
Portekizce) matraquejar ve (Portekizce) matra-
car (bk., Corriente 2008: 372b).50

‘Söz atılan ok’ ve tam ok gibi matrak ismi -Frank İmparatoru’nun İslam kül-
türüne çektiği seddi hiç umursamadan- büyük olasılıkla İspanyolca ve Katalanca-
nın aracılığıyla Baskça, İtalyancaya ve Fransızcaya uçmuştur: krş.:

Baskça matraka ‘çıngırak’ vs. (OEH); üstelik bk.,: not 48.

48 VA = Vocabulista in arabico; IH = Ibn Hišām Allaxmī’s Almadxal ilà taqwīm allisān wala‘līm albayān; 
GL = Leiden Glossary; AL = (P. de) Alcalá 1505: Arte para ligera mente saber la lengua arauiga y 
Vocabulista arauigo en letra castellana; ayrıntılı biligi için bk., Corriente (1997: xiii-xvii).

49 Bundan başka, matraca sözcüğü adı geçen dillerde ayrıca ‘Hristiyanların kutsal cuma gününde kullanılan 
bir çıngırağın ismi olarak geçmektedir (Lokotsch 1927: No. 1474; Meyer-Lübke 1934: 444); aynısı Baskça 
için de geçerlidir. Daha ayrıntılı bilgiyi <http://es.wikipedia.org/wiki/Matraca> vermektedir.

50 Goromines’e göre (2010: 361b) matraca ilk olarak 1570 ve matraquear biçimi 1626 senesinde kayded-
ilmiştir.
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İtalyanca matraca ‘Hristiyanların kutsal cuma gününde kullanılan bir çıngı-
rak’ (< Katalanca; bk., Meyer-Lübke 1934: 444);

Fransızca matraque ‘topuz, gürz, sopa, cop, matraquer ‘copla vurmak, cop-
la dövmek’ vs., matraqueur ‘dövüşken’. Fakat sözcüğün Fransızcadaki ilk kaydı 
1863 senesine aittir, krş.: matraque “gros bâton, gourdin (en Afrique du Nord)” 
(Trésor de la langue française).51 Buna göre terim belki İspanyolca üzerinden de-
ğil, dolaysız Kuzey Afrika Arapçasından alınmıştır. Çünkü Osmanlı hükümdar-
lığına son verdikten sonra Fransızlar 1830 yılında Cezayir’i kendi eline geçirip 
sömürge hâline getirmişlerdir.

Orta Doğu’da ‘atılan bu ok’ nihayet, Alçak Ül-
keler’in güneyinde, doğrusu Belçika ve Güney Hol-
landa’da konuşulan Felemenkçeye ulaşmış ve Fran-
sızcada olduğu gibi polislerin elinde dönen bir aletin 
adı olmuştur: Felemenkçe matrak (< Fransızca mat-
raque) ‘cop, sopa, kurşun borusunun başı’, örneğin: 
De flik heeft met zijn matrak op mijn been geslagen 
‘aynasız, copuyla bacağıma vurdu’ (Het Vlaams wo-

ordenboek;52 de Clerck 1981: 278a).
Fakat Belçika (Flandre) da son durak değildir, çünkü İspanyol Conquista-

dores yani istilacılar ile beraber matraca Atlas Okyanusu’nu geçerek Yeni Dün-
ya’yı da keşfetmiştir; örneğin Meksika’da matraca (‘elektrikli tüfek’) metralleta 
sözcüğünün yerine de kullanılmaktadır ve And Dağları’nda matraca ‘esrar’, yani 
marihuana’nın bir adıdır (Colins 1988: 434b). Wiktionary çok dilli digital sözlü-
ğüne göre matraca Latin Amerika üzerinden, büyük olasılıkla dolaysızca Meksi-
ka İspanyolcası’ndan Amerikan İngilizcesi’ne de geçip orada ‘Latin Amerika’dan 
gelen özel bir çıngırak türü’ ile ‘kaynana zırıltısı’ için (argoda ‹?›) kullanılmak-
tadır.53

Doğuda matrak sözcüğü Türkçe ve Azerbaycancanın dışında bilhassa Kaf-
kaslarda geçmektedir. Çağdaş Gürcücede matrax-i (‘kamçı’) isminin yanı sıra 
matrax- (‘kamçılamak’) fiili ve meslek isimlerini işaretleyen me—e ön ek-son 
ek takımı (circumfix) (bk., Fähnrich 1986: 41) vasıtasıyla isimden türemiş olan 
me-matrax-e (‘talimhaneci, talim ve terbiye veren subay’) biçimini de bulmakta-
yız (Tschenkéli 707a, 749b; KEGL 5: 20; Meckelein 1928: 271b, 286b). Bu terim, 
matraq-i (‘kamçı’) biçiminde 12./13. yüzyıldan itibaren Gürcücede tespit edilir 
(bk., Sarvelaӡe 1995: 104b).54 Meşhur bilim adamı ve leksikograf, Sulxan Saba 
Orbeliani’nin 17. asırda derlediği Leksiḳoni kartuli adındaki lügatte (1: 427a, 

51 <http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/advanced.exe?8;s=885780750;>.
52 <http://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/matrak>.
53 <http://en.wiktionary.org/wiki/matraca>. Maalesef Wiktionary, kullandığı kaynağı göstermemektedir.
54 Örneğin: matraqica misca, romeli qelta akunda (A-199 = cṃidata cxorebani, 138r, 17-18) ‘elindeki 

kamçıyı da ona verdi’ (bk., Sardshweladse & Fähnrich 2005: 600b).
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460b) hem matraq-i (‘kırbaç, kamçı’) hem de me-matraq-e (askerî eğitmen) gös-
termektedir.55 Kuşkusuz ki sözcük Gürcüceden ödünçleme olarak diğer Kartvel 
dillerine de ulaşmıştır; krş.:

Megrelce matrax-i ~ martax-i ‘kamçı’ (Kipšidze 1914: 277a; Kadshaia & 
Fähnrich 2001: 188b);

Svanca mardax (Xin üzeri noktalı) ~ madräq, madrag, mudrax ‘kırbaç’ 
(Nižaradze 1910: 153; Gudjedjiani & Palmaitis 1985: 209; Wardrop 1911: 633).

Lazcada ise hâlâ görünürde yok.
Burada bir daha Azerbaycancada geçen biçimlere dönmemiz gerekir. Çünkü 

bunlar da dolaysızca Gürcüceden alınmıştır. Marneuli, Dmanisi (eski adı Başke-
çid) ve Bolnisi kentleri, Azerbaycan’a bitişik olan Güney Gürcüstan’daki Kvemo 
Kartli (Azerbaycanca ismi Borçalı) bölgesinde bulunmaktadır. Qazax ise Azer-
baycan’ın kuzeybatı köşesini oluşturan, Gürcüstan ile sınırdaş olan bir rayondur. 
Bundan hareketle Azerbaycanca matrax ‘kamçı’ hem biçim hem de anlam bakı-
mından Gürcüce matrax-i teşkil etmektedir. Aynısı Türkiye’nin Sarıkamış ilçe-
sinde kaydedilen matrah ve Ermenicenin Tiflis ağzına ait olan mat‘rax (Ačaryan 
(rnin üzeri noktalı) 3: 368f) biçimleri için geçerlidir!

Ermeniceye gelince, aslında burada Gürcüceye benzer şu biçimler seti geç-
mektedir: mtrak ‘kamçı’ ve ‘mahmuz, diken’ —› mtrak-el ‘kamçılamak’ ve mt-
rakavar ‘kamçı vasıtasıyle yürütülen (hayvan)’ (Ačaryan 3: 368f). Fakat Gürcü-
ceden farklı olarak terimin Ermenicedeki kayıtları daha eskidir ve ilk hecedeki 
ünlüsü düşmüştür. İlk tespitleri hemen 5. asırda, mesela Eski Ahit’in Süleyman’ın 
Meselleri (Arakk‘ Sołomoni 26, 3)56 adındaki kitabında bulunmaktadır. Heinrich 
Hübschmann (1897: 312) ve bunun görüşüne katılan Hrač‘ya H. Ačaryan (ay.) 
Ermenice mtrak biçimini alıntı olarak dolaysızca Süryanice maṭrәqā biçimine 
bağlamaktadırlar. Bu fikir kanımca tartışılır, çünkü a ünlüsünün bu posizyonda 
düşmesi, tam dışlanamazsa da, pek olası sayılmaz. Bunun tersine mtrak’ın temeli 
olarak Arapça miṭraq biçimini kabul edersek, bu posizyondaki i ünlüsünün düş-
mesi Ermenicede gayet tabidir,57 fakat -genel görünüşe göre- Arapça kaynaklı ilk 
alıntılar ancak 7. yüzyıldan başlamaktadır!

Tarih boyunca hem Aramiceden hem de Arapçadan çok miktarda sözcük 
ödünç almış olan Farsçada maṭraq(at) biçiminin geçmemesi bence hayret verici 
bir durumdur. Sözlükler sadece Arapçadan gelen diğer biçimi, yani ‘çekiç, var-
yos; pamuk veya yün karıştırarak kabartmak için kullanılan çubuk’ gibi anlamları 

55 Üstelik Orbeliani (2: 526b) matraq-i’nin Türkçe (turkuli) tercümesi olarak qamči (= kamçı) Ermenice 
(somxuri) çevirisi olarak ӡałan ~ ӡałvič (krş. jałkič‘, jałk ve jałtič‘) vermektedir.

56 Ո(ր)պ(էս) մտրա́կ [mtrak] ձիոյ եւ խթան իշոյ, նո́յնպէս եւ գաւազան ազգի անմտի (Zohrab-Bible; 
http://titus.uni-frankfurt.de/texte/etcs/arm/zohrab/armat/armat.htm) ‘Ata kırbaç, eşeğe gem, akılsızın 
sırtına da değnek gerek’.

57 Krş. Ermenice mangał <— ARAMİCE maggәlā ‘orak’, fakat ERMENİCE mkrat <— Arapça miqrāḍ 
‘makas’ (Ačaṙyan 3: 251b ve 330-331).
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taşıyan Farsça miṭraq(at) biçimini göstermektedir (Steingass 1957: 1260b). Fakat 
en kapsamlı lügat olan Dehxoda’nın ünlü Loġat-nāma’sı bile zengin Fars edebi-
yatından örnek vermemektedir.58 Bundan hareketle terimin halk diline ait olması 
gerektiği anlaşılmaktadır. Bu yönden bakıldığında miṭraq(at)’ı bir parda-xwān ta-
rafından kullanılan ‘gösterme çubuğu’ olarak bulmaktayız. Bu ne demektir? Ge-
nellikle duvarlara asılı olan kocaman, resimli bezler vasıtasıyla Hazreti Ali’nin 
hayatı ya da Hasan ile Hüseyn’in ızdırapları gibi Şiilik’te önem taşıyan dinî konu-
ların anlatıldığı parda-xwānī adlı temsiller sırasında bir öykücü yani parda-xwān59 
sahnelerde geçen olayları, şahsiyetleri veya başka ayrıntıları seyircilere daha ko-
lay göstermek için eline bir miṭraq(at) almaktadır.

Parda-xwānī temsili60

Şimdi matrakuka (‘penis’) biçimini aydınlatma sırası gelmiştir. Türkçenin 
yanı sıra bu sözcüğü Pontus Rumcasında, Sırpçada ve Rumencede de bulabiliriz 
ve bunlarda manası tam aynı değilse de yine az çok erkeğin tenasül organıyla 
alakalıdır.

Pontos Rumcasında hem ματρακì hem de ματρακόκα ‘sünnet derisi’ anla-
mında kullanılmaktadır fakat Papadopoulos (2: 23b) bunları yabancı kelime, yani 
alıntı olarak işaretlemiştir.61

Sırpça-Hırvatçada da benzeri bir durumla karşılaşmaktayız: matraga, màtrak 
(~ màndrak) ‘değnek, sopa’ vs., argoda ise ‘penis’62 (Škaljić 1979: 449a; RHrSrJe 
6: 534a) ve matrakuka ‘erkeğin tenasül aleti (olağanüstü büyüklükte)’.63

58 <http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-8ac8eb844c75401d99e861118fb99617-fa.html>.
59 Krş. Farsça parda ‘perde’ ve xwandan ‘okumak’.
60 <http://farm1.static.flickr.com/75/180145316_10f189b436.jpg>.
61 Üstelik krş.: Rumca (yöresel) ματρακούκα (ἡ) ‘adam otu, Mandragora’ (Dēmētrakos 5: 4497b); anlam-

sal bakımdan sorunludur. Balkan Türkçesinde, daha doğrusu Doğu Rodop Türk ağızlarında matri”ku-
ka (“Şey (hatırlayamadıkları vakit bir eşyanın adına = derler)”) biçimi tespit edilir (Mollova 2003: 
271). Anlam açısından buna benzer bir ifade için 61. nota bakınız.

62 Örneğin: Hoćes, matrak ti! Bu söz şüphe, inkâr veya karşı çıkmanın ifade edilmesi için kullanılır: Sutra 
ću prestati pušiti! Hoćes, matrak ti! ‘Yarın sigarayı bırakacağım! – Ha, çok istiyorsun sen, matrak! 
[kim sana inanacak?]’

63 <http://vukajlija.com/matrakuka/183868>.
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Rumencede matracúcă (matracúci) ‘giyiminde lime lime elbise olan kadın 
ya da ahlaksız bir kadın’a söylenmektedir (DEX 1996: 605a). İlk bakışta diğer 
dillerden çok farklı olan bu anlamların iç yüzü Romanya’nın tarihinde, daha doğ-
rusu onun Osmanlı hâkimiyeti zamanında aranmalıdır. Romanya halkı Osmanlı-
ları işgalci ve kendi kültürünün düşmanı olarak görmüştür. Bu yüzden onlardan 
uzak durmaya çalışmıştır. Fakat Romanyalıların arasında iş birlikçi, menfaatçi 
insanlar yani zalimlerle münasebette bulunan ve dolayısıyla kendi vatandaşları 
tarafından hiçe sayılan kişiler de vardı. Böylelikle kendi çıkarına Türk erkeklerine 
dost olan, bunlarla cinsel ilişkiler kuran, sözün kısası ‘Osman Efendi’nin ‘Ça-
vuş’una hemen yol verip hoş geldin diyen bir kadın, moralistlerin gözünde kötü, 
arsız biriydi ve toplum tarafından zamazingonun bir türü olarak matracúcă adıyla 
damgalanmıştır.

Bulgarcada ancak yöresel düzeyde kullanılan matrák (‘değnek, sopa’) biçimi 
ve buna örnek olarak Kjustendil doğumlu Petăr Ljubenov’un Samovili i Samovidi 
adındaki eserinden şu satırları bulabildim (Gerov 1908: 205a; BER 3: 688):64

Cržna vuna vláčeše, Siyah yünü sürükledi,
Pu. . . .vu skáčaše Salakça atladı
Ot prák na prák Eşikten eşiğe
Ta na dedin matrák. doğru dedesinin matrağına.

Pontus Rumcasındaki ματρακì ve bazı Balkan dillerinde geçen matrak biçim-
lerinin Osmanlı Devri’nde Türkçeden alındığı tartışma götürmez (Škaljić 1979: 
449a; Grannes vd. 2002: 180a). Fakat matrakuka kalıbını temsil eden biçimlerin 
oluşumunun hangi dile ait olduğuna karar vermek çok zordur. Şekil bilimi bakı-
mından Türkçe dışlanabilir, çünkü bunda -uka eki yoktur. Dil coğrafyası açısın-
dan Yunanistan’daki Rumca çok uygun görünmektedir fakat oradan sorunlu bir 
bitki adından başka tespit yoktur (bk., not 60). Eğer bu biçim bir Balkan dilinde 
oluşmuşsa ticaret yolları üzerinden Anadolu’ya geçmiş olmalıdır. Penisin küçük 
bir sopaya yahut görünüşü sopamsı nesnelere benzetilmesi fikrimce tabidir.65 
Buna göre -uka bir küçültme eki ya da küçültme eki içeren bir uzantı olmalıdır: 
mesela -uk + (hâl/cinsiyet belirticisi) -a. Fakat böylesi bir ek adı geçen dillerde 
tespit edilmemiş. Küçültme eki olarak Sırpça-Hırvatça hem de Rumcada -ka var-
dır. Uzantıyı buna göre -u-ka şeklinde bölersek u ögesinin ne olduğu belli değildir.

Tam Evliya Çelebi’ye layık olan bizim dünya seyahatimizin sonunda bu gi-
zemli maṭraḳiḳu’nun ne olabileceğini aydınlatmak üzere tekrar Evliya ve onun 
silahlı Lazlarına dönmemiz gerekir. Eğer maṭraḳiḳu biçimi matrakuka’nın kardeşi 
olursa o da bir küçültme olabilir: -ik + -u, daha ziyade -o. Fakat sözcüğün imla-
sından bazı şüpheler doğmaktadır. Maṭraq’tan hareketle beklenen MaṬRQYQW 

64 Ljubenov hakkında <http://bg.wikipedia.org/wiki/Петър_Любенов> sayfası bilgi vermektedir.
65 Krş. Almanca Schwengel ‘çan tokmağı, tulumba kolu’, argoda ise erkeğin ‘boru’su, ‘lüle’si, ‘kamış’ı, 

‘zurna’sı’!
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biçiminin yerine MaṬRH QYQW (maṭra ḳayḳu; EÇS) gibi ikili bir biçim okumak-
tayız. Fakat buna bakmayarak Robert Dankoff onu da -bence haklı- maṭraḳiḳu 
olarak çevirmiştir. Terimin Seyahatname’dekinden başka bir kaydı elimizde ol-
madığı için kesin bir kararın verilmesi olası değil. Her nasıl olursa olsun, dil ustası 
da olan pirimiz, yabancı dillerin ya da ağızların ses bilimsel özelliklerini vurgula-
mak için imlasını bunlara bakarak uydurmaya çalışmıştır (Örneğin Laz şivesinde 
daha önce gördüğümüz pakur ‘bakır’; bk., not 18.). 

Kalan soru, bu matrakiko denilen silahın nasıl bir silah olabileceğidir; sopa, 
çubuk gibi bir silah mı yoksa Gürcüstan’da olduğu gibi bir kamçı mıdır? Buna 
bir cevap bulmak üzere Lazların geleneksel giyim tarzlarına bakılmalı ayrıca kul-
landıkları silahlar incelenmelidir. Laz erkeklerinin zengin, haşmetli sayılmayan 
kıyafetinin sabit bir parçası, bele sarılmış hafif pamuk kuşağın üstüne bağlanan 
geniş bir meşin kemerdir. Çerkes kemeri de denilen bu giyim parçasının iki gö-
revi vardır. Bir taraftan bunda “gümüşten yapılmış yaprakçıklar, dilcikler hâlinde 
sarkıtılmış bir sıra süs” yer almaktadır (bk., Koçu 1967: 168a). Diğer taraftan hiç 
silahsız gezmeyen Laz erkeği kemerin içine, sağa tabancasını, sola ise bulunması 
şart olan yaklaşık 35 cm. uzunluğundaki kamasını sokar.66 Görünüşe bakarak bu 
iki ağızlı, uzunca kamanın küçük bir çubuğa, kının içindeyse ufak bir sopaya, yani 
bir matrakiko’ya benzetilmesi mümkündür. Üstelik Lazlar bu kamalarla -matrak 
oyununu az çok andıran şekilde- kendi halk oyunlarında çatışmaktadırlar.67

Halk oyunda bir kama çatışması

66 Eski zamanda armalet (oṭḳomale) Lazların en başlıca silahıydı. Bundan başka bir taş sapanı (kvašur-
duli) da kullanmışlardır (bk., Feurstein 1983: 101-102). Fakat bence bu silahlar matrakiko ile aynı 
değildir.

67 Krş. Matrakcı Atahan Efkan Çalış’ın Türk savaşım sanatları ile Türk halk oyunlarına dönük şu açıkla-
masını: “1826 yılında Yeniçeri ortalarının Padişah tarafından kaldırılması ... ile birlikte sporlaştırılması 
gereken Türk savaşım sanatları tamamen ortadan kalkmıştır. Bu savaşım sanatları zaman içinde halk 
oyunlarımızın içine gömülerek Osmanlı devlet otoritesine baş kaldırmadan devam ettirilmiştir. Bunun 
yaşayan örneklerini yörelere göre sıralayacak olursak; Erzurum Hançer Barı, Kılıç-Kalkan, Kalkan-
Kılıç, Kalkan Oyunu, Kalkan-Bıçak, Bıçak Oyunu, Kılıç Oyunu, Hançer Barı, Bıçak Havası, Kamalı 
Hava gibi adlar almışlardır.” (http://www.matrak.gen.tr/turk-ata-sporu-matrak)!
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Bu yorumlamanın doğru olup olmadığına tam emin olamasak da var olan 
durum bunun doğru olabileceğini en azından desteklemektedir.

Dil bilimsel seyahatimizin en sonunda bir daha silahlı ‘Laz ṭayfası’nın geç-
tiği satıra döneceğiz: 

eli ḥarbalı ve tüfengli ve ḳazın ḳuġulı ve maṭraḳıḳulı Laz ṭayfası... 
Kanımca bu parça şu şekilde anlaşılmalıdır: 
ellerinde harba olan,
omuzlarında tüfek taşıyan,
başları ‘başlugi’ ile örtülen,
kemerlerinde kama bulunan
     bir Laz taifesi!
       işte ...

Habu Laz Uşaklari Geliy!68

* * *

68 Silahlı Lazlar, 1900 senesinde (http://rosettasister.wordpress.com/page/17/).
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Evliya Çelebi’nin Eli Seyahatname’nin Otograf Nüshasının Neresinde?

Robert DANKOFF
İngilizceden Çeviren: Semih TEZCAN

Richard Kreutel 1972’de, Pierre MacKay 1975’te yayımlamış oldukları çığır 
açıcı makale le rin de, Seyahatname’nin S takımı yazmalarının arketipi oluşturdu-
ğunu ve 1-8. kitapların (birinci kitaptan sekizinci kitap sonuna kadar) eleştirel 
basımı için bu takımın yazmalarının esas alın ma sı gerektiğini belirttiler.1

Kreutel şayet otograf terminusunu “yazar tarafından yazdırılmış ve düzelt-
meleri yazarın eliyle yapılmış olan yazma” anlamına kabul edecek olursak S ta-
kımı yazmalarının otograf olduğunu kanıtlamıştır. MacKay ise bu takımın “tam 
anlamıyla holograf” yani “tümüyle yazarın elinden çıkmış yazma” olduğundan 
şüphe etmiştir. O, bunun yerine şunu önermiştir: Esas metin Evliya’nın gözetimi 
altında çalışan bir yazıcı tarafından yazılmıştır.2

Ben ilk olarak 2002’de, daha sonra eşit basım olarak 2008’de yayımlanmış 
makalemde3 otograf (hatt-ı dest) yazmanın kompozisyonunun iki aşamada oluş-

1 F. R. Kreutel, “Neues zur Evliyā-Çelebī-Forschung.” Der Islam 48 (1972), 269-79. Pierre A. MacKay, 
“The Manuscripts of the Seyahatname of Evliyâ Çelebi, Part I: the Archetype.” Der Islam 52 (1975), 
278-98. S takımı şu yazmalardan oluşur:
1 ve 2. Kitaplar: Bağdat 304. 
3 ve 4. Kitaplar: Bağdat 305. 
5 Kitap: Bağdat 307. 
6 Kitap: Revan 1457.
7 ve 8. Kitaplar: Bağdat 308.
[Bu takımın 9 ve 10. kitapları kaybolmuştur.]

2 MacKay şöyle demiştir (yukarıda anılan yazı, 292): “Benim önerim, bütün asıl metnin ve derkenar-
ların çoğunun Evliya’nın yönetimi altında gulam tarafından yazılmış olduğunu kabul etmektir, gulam 
kimi kez onun kendisine dikte ettirdiklerini yazıyor, kimi kez de Evliya’nın notlarını çekimliyordu.” 
Ben, metnin hiçbir yerinde dikteye dayanan bir çekimleme için kanıt bulmadım. MacKay şöyle devam 
eder: “Benim kanımca… iki el ayırt edilebilmektedir, bunlardan biri çekimleyenin, ötekiyse düzeltenin 
elidir; doğal olarak ben düzeltenin Evliya’nın kendisi olduğunu varsaymaktan yanayım.” MacKay’ın 
bu düşüncesine bütünüyle katılıyorum.

3 Robert Dankoff, “Şu Rasadı Yıkalım mı? Evliyâ Çelebi ve Filoloji.” Evliyâ Çelebi ve Seyahatname 
(Yayımlayanlar: Tezcan, Nuran & Atlansoy, Kadir, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 2002.), 99-118. Eşitba-
sımı: “ ‘Shall We Tear Down That Observatory:’ Evliyâ Çelebi and Philology”. From Mahmud Kaşgari 
to Evliyâ Çelebi: Studies in Middle Turkic and Ottoman Literatures (İstanbul: İsis, 2008), 329-51.
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turulduğunu tahmin etmiştim: 1. İlk temiz kopya aşamasında bir şagird tarafından 
ünsüzleri gösteren harfler yani metnin iskeleti çekimlenmiştir. 2. Son temiz kopya 
aşamasında Evliya kendisi, metne geri dönerek harf noktalarını ve harekeleri koy-
muş, aynı zamanda satır aralarında ve sayfa kenarlarında düzeltme ve eklemeler 
yapmıştır. Bir örnek olarak 5. kitaptan yanlışlık sonucu eksik yazılmış r harfinin 
eklenmesini göz önüne seren birçok örnek vermiştim: Çoğu örnekte eklenen r’nin 
biçimi farklıdır; ucu çengellidir, harf hafif kavisli değildir veya dümdüz çekilme-
miştir. Böyle oluşuyla ilk aşamadaki normdan farklılık gösterir, çünkü 1. aşamada 
yazılan r’ler genelde hafif kavislidir veya dümdüz dür ama arada sırada ucu çen-
gellidir. Evliya’nın elinden çıkmış ve günümüze kalmış olan duvar yazılarında 
(örneğin Adana ve Köstendil duvar yazılarında) r harfinin ucu çengelli yazılışına 
rast lan mak ta dır.

Şimdi, bu fenomen için bu defa 3. kitaptan birkaç örnek daha göstererek baş-
layalım. Aşağıda verdiğim yazı çevrimlerinde restore edilmiş olan r altı çizilerek 
(r ) işaretlenmiştir. 

III 127a9 ... dörd kîse paşaya ve dör[d] kîse ...

Burada -hipotezimize göre Evliya’nın sekreteri olan- müstensih, dörd keli-
mesini aynı satırda iki kere hatalı yazmıştır, birincisinde kelimeyi r’siz yazmış, 
ikincisinde de kelime sonundaki d’yi koymayı unutmuştur. İkinci temiz kopya 
aşamasında Evliya kendisi, birinci hatalı yazılışta r’yi eklemiş, ikinci hatalı yazı-
lışta eksik olan d ise onun da gözünden kaçmıştır.

III 106b7 çeküp şu Çorlu

Çekimleyen Çorlu yer adını, r’yi atlayıp hatalı yazmış, sonra bir aşağıdaki 
satırda doğru yazmıştır. Evliya ilk yanlış yazılanı düzeltmiştir.
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III 105b25 hâdisesinde Yıldırım Hân münhezimen
Çekimleyen bir önceki satırda doğru yazmış olduğu Yıldırım adını aşağı sa-

tırda r’siz yazmıştır. Evliya, r’yi eklemiştir.

III 126a2 Süleymâniyye Câmi‘i ve Şehzâde Câmi‘i
Bu örnekte Evliya, yazıcının yazdığı z harfini tatmin edici bulmamıştır (r 

harfi ile z’nin profili ay nıdır). Dolayısıyla ikinci aşamada harfi aşağıya doğru uza-
tıp ucunu da çengel gibi bükerek iyi ce ayırt edilebilir hâle sokmuştur.

Bu uygulamaya -ilk aşamada kısa yazılmış mevcut r’nin (ya da z’nin) metnin 
üzerinde uzatılmasına- çok sık rastlanmaktadır. Metnin bazı yerlerinde bu öylesi-
ne ısrarlı biçimde ya pıl mış tır ki, okuyucuya yazarın bu pasajları gözden geçirmiş 
olup onay verdiğini bildirmeye ya ra yan bir tür imza işlevi kazanmış gibidir sanki. 
Örnek verelim:

III 92a29-35
Uzatılmış r (veya aynı grafem olan, sadece üzerinde bir nokta bulunan z) şu 

satırlarda geçmekte: satır 29 içre; satır 30 sergüzeşt, taksîr; satır 31 Sührâb, önü-
müzden, dörd; satır 33 birbirimize, karîb; satır 35 ellerinde.
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V 181b1-10
Bu, yukarıda söz ettiğim yazımda ilk temiz kopya aşaması diye adlandırdı-

ğım aşama için bir örnektir, bu aşamada Evliya -veya yukarıda ileri sürüldüğü gibi 
onun el altı yazıcısı- önce noktaları konmamış harflerden ibaret iskeleti kopya et-
miş, sadece herkesin bilmediği özel adların ve yabancı kelimeleri harekelemiştir. 4 

Burada, bu açıklamamı yeniden gözden geçirmek istiyorum. Yazı iskeletini müs-
tensihin, yani Evliya’nın el altı yazıcılığını yapmış olan kişinin meydana getirmiş, 
Evliya’nın ise başlıkların (burada 1, 3 ve 7. satırlarda olduğu gibi) ve Pirlipe, 
Köpürli, Kaçanik, Nova Borda gibi egzotik yer adlarının doğru okunabilmesi için 
önemli olan diakritik işaretleri eklemiş olması şimdi bana daha akla yakın görü-
nüyor. Burada (7. satırda) hisâr kelimesinde r’nin uzatılmış olması Evliya’nın 
eline işaret eden bir ipucu nite li ğindedir. Eğer bu, doğru bir durum değerlendir-
mesi ise, bize şunu ima ediyor olabilir: Belki bu gibi düzeltmeler son temiz kopya 
aşamasından önce ara aşamada yapılmıştır. Bu ara aşamada Evliya dikkatini sa-
dece başlıklara, özel adlara vb. yöneltmiştir. (Bu hipotezin varsayımsal olduğu-
nu vurgulamak istiyorum. Doğruluğunun evetlenmesi veya yanlışlığının ortaya 
çıkarılması için daha yoğun bir araştırmanın sonuçlarını beklememiz gerekiyor, 
günün birinde birinin böyle bir çalışmayı gerçekleştireceğini umuyorum.)

Madalyonun öteki yüzü ise, 1-5. kitapların tamamlanmış bölümlerinde yer 
alan kimi örneklerdir, buralarda noktaları koyulmadan bırakılmış kelimeler ya 
da sözneler (ibareler) bulunur. Yukarıda başlığını verdiğim makalemde şu örneği 
vermiştim:5

I 131b8 … ba‘zı ?????lar ve vüzerālar ...

4 Dankoff, yukarıda anılan yazı, 103 / 333.
5 Dankoff, yukarıda anılan yazı, 103-4 / 334.
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Burada okunamaz gibi görünen esrarlı kelime, temâşâcılar olarak okunmalı-
dır. Görünüşe bakı lır sa Evliya, 2. aşamada metnin üzerinden geçerken daha önce 
kendi eliyle yazdığı kelimeyi, ba şı na gereksiz bir elif ilave edilmiş olmasından 
dolayı okuyamadığından noktalamaksızın bırak mış tır.

3. kitaptan başka bir örnek de şudur:

III 115a31 Kıbtî hisâbı üzre ??? ???de Nîl kesîminde üçer ay deryâ olup taşar.
Burada okunamayan esrarlı kelimeler Tût’un gurresinde okunmalıdır. An-

laşılan, Evliya’nın 2. aşamada metnin üzerinden geçerken Kıptî takviminin ilk 
ayı olan ayın adını6 hatırlayamamıştır (bk., Seyahâtnâme X Y153a / Q215a Tût 
evvelinde).

Şimdi de eksik r’lerin eklenmesi haricinde daha başka metin onarımları 
(emendasyonlar): 

III 170a33 cemî‘i milelin ziyâretgâhıdır.
Görünüşe bakılırsa, çekimci burada MLLK yazmıştı. Evliya, 2. aşamada bu 

kelimenin kesinlikle doğru okunmasını sağlamak istemiş, bu yüzden birinci L’yi 
“düzeltip” LH yapmış, daha sonra da bunun ardından gelen kelimedeki iki r har-
fini uzatmıştır.

III 101b17
Çekimci, ilk aşamada pâyelerinde (?) yazmış olsa gerek. Evliya, 2. aşamada 

metnin üzerinden geçerken bunu pây-ı semendlerinde olarak değiştirmiştir. Görü-

6 Thout, Kıptî (Kopt) takviminde 30 günlük birinci ay: Gregoryan takvime göre 11 Eylül-10 Ekim arası.
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nüşe bakılırsa bunu yaparken, değişmesi gereken harflerden artakalan mürekkep 
izini kazıyıp metin onarımını geriye kalan dar yerde yapmıştır.

IV 334a1-7
Burada da 2, 6 ve 7. satırlarda Evliya, önce beğenmediği kısımları silmiş, 

bunların silinmesiyle açılan dar yerlere sığdırmak zorunda kaldığı daha uzun iba-
releri sıkıştırmıştır: 2. satırda: Süpehsâlâr Süleymân Hân, 6. satırda: gâret etmez-
ler ve 7. satırda hardalına dest-dirâzlık etmezler.

Bu gibi pasajlar çekimleyenin (hipoteze göre Evliya’nın sekreterinin) eli ile 
redaktörün (hipoteze göre Evliya’nın kendisinin) eli arasındaki farkı gösteren iyi 
örneklerdir. Aynı karşıtlık, asıl metinle ilk dört cildin baş taraflarına konmuş olan 
fihris’ler (“içindekiler dizelgeleri”) arasında da gözlemlenmektedir.7 Fihris hazır-
larken Evliya’nın yöntemi bir varağın arka (b) yüzü ile ondan sonraki varağın ön 
(a) yüzünden oluşan yüzeyi göz önünde bulundurarak içeriği bu yüzeye sığacak 
şekilde özetlemekti. Örneğin 2. kitabın başında şiirsel bir dibace buluruz:

II 220b Dibâce-i…
Bunun karşısına gelen sayfanın altında da Mudanya için konulmuş olan baş-

lık bulunur:

II 221a en altta
Altıncı yüzeyde medreseler ve mektepler bölümü yer almıştır:

7 MacKay (yukarıda anılan yazı, 287’de): “1, 2, 3 ve 4. kitapların fihristleri, metnin diğer taraflarını 
yazan kişinin elinden çıkmıştır.” diyor, onun bu yargısını kabul etmiyorum.
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II 225b üstte
Fihris’i yazan el, asıl metni yazan el değil, başka bir eldir (Ben bunun Evli-

ya’nın eli olduğuna inanıyorum.):

II 218a fihris üst sağ taraf
1. varakda sahîfe-i evvelde sebeb-i seyâhatimiz, İslâm bol’dan Mudanya ’ya 

gitdiğimiz.
6. Cümle medreseleri ve dârü’l-hadîsleri ve dârü’l-kurrâları ve mektebleri 

beyân eder.
Derkenarlardaki eklemelere gelince, bunların çoğu asıl metni çekimleyen ki-

şinin elinden çıkmış gibi görünmektedir. Örnek verecek olursak:
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I 11a üstte

5. satırdaki derkenar ekleme yeni bir bölüm başlığıdır: Der-beyân-ı bânî-i 
Ayasofya-i kebîr. Bu, belki, Evliya’nın gözetim ve yönetimi altındaki yazıcıdan 
sayfa kenarına şunları ve şunları yazmasını talep etmesi yoluyla yukarıda hipotez-
de belirtildiği üzere ara aşamada ek len miş tir. Bu durum, şu aşağıdaki durumdan 
büsbütün farklıdır:

I 12b üstte

Burada Evliya, 2. aşamada kendi eliyle 7. satıra şu notu eklemiştir: diyâr-ı 
Rûm’a karîb pâytaht-ı Nemrûd olan Rûhâ şehrinden kıral kızı idi, ya‘nî Urfa şeh-
rinden idi. Şüphesiz o, bu eklemeyi, 6 ve 7. satırlarda daha başka metin onarımları 
yaptığı yani Hellâna’nın sonuna Firav kelimesini eklediği ve Zekeriyyâ nâmına 
ifadesini düzelttiği sırada yapmıştır.

Seyahatname’nin otograf nüshasındaki derkenarların sistematik bir biçimde 
araştırılması çok ye rin de olacaktır. Böyle bir araştırmanın yapılmasını beklerken 
bu bildiriye, Kreutel’in kendi tezi için kanıt olarak kullandığı sayfanın analizini 
yaparak son vermek istiyorum:
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I 62b

Kreutel, bu sayfada satır aralarına ve sayfa kenarına yazılmış olan notların 
nerelere ait olduğunun öteki takımların müstensihleri tarafından yanlış anlaşılmış 
olduğunu göstermiş, dolayısıyla bugün S takımı diye adlandırdığımız takımın ar-
ketip (esas nüsha) olması gerektiği sonucuna varmıştı. Yine Kreutel, böylesine 
doğru ve düzgün (fakat yer yer yine de kendine özgü aykırı tutumla düzenlenmiş) 
bir metni, bize müstensihin değil, sadece yazarın kendisinin suna bi le ceğini belirt-
miştir.8 Ve bu yüzden bu takımın hatt-ı dest (otograf) olması gerektiğini belirt miş-
tir. MacKay’ın çalışmaları bu iddiayı kanıtlamıştır, ben bu görüşün bugün iyice 
yerleşmiş ol du ğu na inanmaktayım.

Başka bir kanıt olarak Kreutel, yazmadaki harf biçimleriyle Evliya’nın Ada-
na, Foça ve Köstendil’de bulunan duvar yazılarını karşılaştırmış, bunların hep-
sinin aynı elden çıkmış olduğunu belirlemiştir. Örneğin, dikkatini Melek Ahmed 
Paşa adındaki harflerin biçimlerine yoğunlaştırmıştır: 

8 Kreutel, s. 278’de Almanca olarak şöyle formüle etmiştir: “einen durchaus gesunden (wenn auch man-
chmal recht eigenwillig angeordneten) Text bietet.” {(Kimi zaman oldukça kendine özgü çetinliklerle 
düzenlenmiş olsa da) bütünüyle doğru bir metin sunar.}
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I 62b10: Melek Ahmed Paşa

Adana: Melek Ahmed Paşa

Köstendil: Melek Ahmed Paşa

Şu örneklerde de sonda bulunan y harfinin biçimine dikkati yöneltmiştir:

I 62b28-32

28. satırda dahi ve haremi, 30. satırda zemîni, 31. satırda sâhibi, 32. satırda 
vezni

I 62b sayfa kenarında ortadaki kısım:

2. satırda ilâhî ve matl‘ı, 3. satırda ‘âlî, 4. satırda târîhini ve zehî

Foça: ‘avni
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Köstendil: müezzini

Benim görüşüme göre bu argümanlar tatmin edici değildir. Bunlardan daha 
ziyade duvar yazılarının ortografik özellikleri -Kreutel tarafından tartışılmamış 
olan r’nin biçimi de dâhil olmak üzere- 2. aşamada metnin içerisine yerleştirilmiş 
emendasyonlara (yani metin onarımlarına) daha yakındır. 

Dolayısıyla, I 62b’deki sayfa kenarı notlarının asıl metni yazan kişinin elin-
den çıkmış olduğu hususunda Kreutel ile aynı görüşteyim; (MacKay’e uyarak) 
bu kişinin copyist “müstensih, çekimci” / assistant “yardımcı”/ secretary “kâtip, 
yazıcı” / amanuensis “el altı yazıcı” / gulam / şagirt olduğunu kabul ediyorum. 
Bunun ötesinde şunu ileri sürüyorum: Bu sayfadaki derkenar notları, müstensih 
Evliya’nın yönetiminde sayfayı yazıp bitirdikten sonra, fakat Evliya eline kalemi 
alıp düzeltmelere başlamadan önce, yani ara aşamada konmuş olmalıdır. 7. satırın 
altına yapılmış olan Ahmed Hân eklemesi de bu ara aşamaya yapılmış olabilir 
veya bu, müstensihin daha 1. aşama sırasında yaptığı kendi düzeltmesidir çünkü 
müstensihin eliyle yapılmış bir düzeltme olduğu kesindir.

I 62b7-8

Evliya’nın kaleminden çıktığı kesin kanıtlı olanlar: 2. satırın altına Nûh’tan 
önce Hazreti onur sözünü Evliya eklemiştir, 16. satırın sonundaki ve Kara Denizi 
Boğazı kal‘eleri ibaresini de o eklemiştir. Evliya’nın kendine özgü r’si, hem 21. 
satırdaki ırgat kelimesinde hem de sayfa kenarındaki r / z uzatmalarında görülür: 
1. ve 2. satırlarda: şehzâde, 3. satırda: dîger kasr.

I 62b2 Hazreti Nûh

I 62b16 ve Kara Denizi Boğazı kal‘eleri
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I 62b21 ırgat

I 62b sayfa kenarında 1-2 sağ: şehzâdegân; şehzâdeler

I 62b sayfa kenarı 3 sol: dîger kasr

Sonuca gelelim: Seyahatname’nin S takımında birbirinden ayırt edilebilir iki 
elin bulun duğu açıktır.9 (Önce Pierre MacKay tarafından ortaya atılmış olan) bura-
da benim doğruluğunu ortaya koymak için kanıtlar sıraladığım hipoteze göre asıl 
metni yazan el, Evliya’nın kesin gözetimi altında çalışarak metnin sadece nok-
taları konmamış harflerden ibaret iskeletini yazan yardımcının elidir. Evliya’nın 
kendi eli ise, harf noktaları ve hareke işaretlerinin çok büyük bir kısmının -belki 
de hepsinin- konulmasında ayırt edilebilmektedir; Evliya’nın eli, müstensihin r / 
z harflerini kısa yazdığı yerlerde bu harfleri aşağıya doğru uzatarak belirginleştir-
miş, müs ten si hin bu harfleri yazmayı büsbütün ihmal ettiği yerlerde bunları satıra 
ya da satır arasına ekleyerek yerleştirmiştir. Evliya’nın eli, kimi satırlar arası ve 
sayfa kenarı eklemeleri yapmıştır, bunların yanısıra yeniden gözden geçirme sı-
rasında önceden yazılmış olan kelimelerin kazınmasıyla açılan yere (çoğu zaman 
öncekinden daha uzun olan ve) başka kelimeler içeren yeni ibareler yazılmasında 
da Evliya’nın eli karşımıza çıkar. İlk dört cildin başında yer alan fihrist kısımları 
da Evliya’nın eli ile yazılmıştır. Bu elden çıkmış yazıdaki kimi harflerin karakte-
ristik biçimleri, Evliya’dan bugüne kalmış duvar yazılarında da görünmektedir.10 
Bildirimizin baş lı ğıy la sorduğumuz soruya şu yanıtı verelim: Evliya bu yazmanın 
her yerindedir, ama kendi elinden çık mış olduğunu belirleyip yukarıda sıraladı-
ğımız unsurlarda onunla “en elle tutulur, gözle görülür biçimde” karşılaşıyoruz.

9 Üçüncü bir el -18. yüzyıl sonlarında saray kütüphanesinde görev yapmış bir hafiz-ı kütüb’ün eli- 5. 
kitabın sonunda bir şeyler karalamaya başlayıp bu karalamaları 8. kitabın sonuna kadar sürdürmüştür. 
bk., Dankoff, yukarıda anılan yazı 103-4 / 333-34.

10 Özellikle ucu çengelli r, Dankoff, yukarıda anılan yazı, 105 / 335-36’da ileri sürüldüğü gibi.



Evliya Çelebi’nin Güzergâhının Türk Halk Anlatılarındaki İzleri 
Üzerine Bir Değerlendirme

Ali DUYMAZ*

Türk halk hikâyelerinin teşekkül edip yayıldığı coğrafya ile metinlerinde ge-
çen coğrafi alan, birtakım hayalî ve fantastik mekân unsurlarını dışarıda tutarsak 
aşağı yukarı aynıdır. Bu coğrafya; Tebriz, Şiraz, Isfahan, Kandehar gibi şehirlerle 
İran’a hatta Afganistan coğrafyasına kadar uzanan, Revan, Gence, Tiflis, Ahıska 
gibi şehirlerle Kafkasya’yı dolaşıp Anadolu ortalarına varan ve daha sonra güne-
ye, bugünkü Suriye coğrafyasına kadar inen geniş bir alanı kapsamaktadır.

Bu alan, silik de olsa Osmanlı-İran münasebetlerinin izlenebildiği, devrin 
hanlık ve beylik gibi feodal yönetim izlerini yansıtan, bezirgânların sürekli ticari 
ve siyasi ilişkiler, âşıkların ise aynı yolu kullanarak kültürel ilişkiler taşıdığı canlı 
bir coğrafyadır. Halk hikâyelerindeki “imkânsız” aşkın arka planında hâkimiyet 
mücadeleleri, savaşlar belli belirsiz anlatılır durur. 

Sevgili peşinden giden kahramanın gezdiği yerlerdeki gerek halk gerekse 
yöneticilerin tavırları, bu alanın siyasi, ticari, kültürel durumuna kısmen de olsa 
ışık tutmaktadır. İşte bu somut unsurlar halk hikâyelerinin gerçeklik algısını yük-
selten unsurlar olarak dikkati çeker. Senkronik olmasa da bazı şahıs ve yer adları, 
bazı tarihsel olaylar; halk hikâyelerinde mâkes bulur. Bu itibarla genel anlamda 
yapılmış çalışmalarda olduğu gibi monografik çalışmalarda da halk hikâyelerinin 
tarihle, tarihsel olay ve kişilerle, gerçek mekân unsurlarıyla ilişkisi hep ayrı bir 
başlık altında incelenmiştir. Hatta bazen bu yer adlarından hareketle hikâyeler 
belirli bir coğrafya parçasına, dolayısıyla belirli ve sınırlı bir alana ait kabul edile-
rek aşırı yorumlara tabi tutulmuşlardır. Halk hikâyelerindeki bu gerçeklik algısını 
test edebileceğimiz önemli eserlerden birisi, belki de birincisi halk hikâyeleriyle 
çağdaş sayılabilecek bir eser olan Evliya Çelebi Seyahatname’si olmalıdır. 

Biz de bu bildirimizde Seyyah Evliya Çelebi’nin Anadolu ağırlıklı olarak 
gezdiği ve Seyahatname’sinde yer verdiği yerleşim yerleri ile takip ettiği güzergâ-
hın, halk hikâyelerindeki izlerini değerlendirmeye çalışacağız. Sözlü kültür yolu 

* Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı.
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diyebileceğimiz ve sözlü edebiyat ürünlerinin yayılma yoluna da ışık tutabilece-
ğini düşündüğümüz bu yol, Evliya Çelebi ile aynı yüzyıllarda altın çağını yaşayan 
âşık edebiyatı ile âşıkların itibari biyografilerine yer veren halk hikâyelerinin so-
mut tarihî ve coğrafi izlerine ulaşmada da katkı sağlayacaktır. Azerbaycan, İran, 
Kafkasya ve Anadolu’da tam anlaşılamayan bazı yer adları hem Seyahatname’de-
ki şekliyle hem de halk hikâyelerindeki şekliyle mukayeseli olarak değerlendi-
rilerek sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır. Dede Korkut, Köroğlu, Kerem ile Aslı, 
Âşık Garip gibi metinlerde geçen coğrafya parçaları üzerinde Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’sinin izleri araştırılacaktır.

Evliya Çelebi ve Gezileri
Türk seyahatname yazarlığının en önemli ismi Evliya Çelebi, kendi ifade-

siyle 10 Muharrem 1020’de (25 Mart 1611) aslen Kütahyalı bir ailenin çocuğu 
olarak İstanbul’da doğmuştur. Evliya Çelebi, ilk olarak İstanbul’la başladığı se-
yahatlerinin sebebini, doğum günü olarak da zikrettiği muharrem ayının aşure 
gününde, yani 10 Muharrem 1040 (19 Ağustos 1630) gecesi gördüğü bir rüyaya 
bağlar. İstanbul dışındaki ilk gezisine 1640 yılında babası tarafından yakını Ke-
tenci Ömer Paşa’nın Trabzon valisi olarak tayiniyle başlayan Evliya Çelebi, 1645 
yılında İstanbul’a döner. Ertesi yıl Erzurum beylerbeyi olarak atanan ve anne 
tarafından yakını olan Defterdarzade Mehmet Paşa ile birlikte Erzurum’a gider. 
Mehmet Paşa’nın maiyetinde gümrük kâtibi olarak çalışan Evliya, Tebriz ve Bakü 
taraflarını dolaşır, bu sırada Anadolu’nun birçok şehrini de gezme imkânı bulur. 
İki yıl sonra İstanbul’a döner, daha sonra 1648 yılında Silahtar Murtaza Paşa’nın 
beylerbeyi olarak Şam’a atanması üzerine onunla birlikte müezzinbaşı göreviyle 
Şam’a gider. Murtaza Paşa 1649 sonlarında Şam’dan Sivas’a aktarılır, sekiz ay 
burada kaldıktan sonra, 1650’de Sivas’taki görevinden alınarak İstanbul’a çağı-
rılınca Evliya da onunla birlikte İstanbul’a gelir. Bu sırada çeşitli vesilelerle Orta 
ve Doğu Anadolu’yu gezmiştir. Aynı yıl yine anne tarafından akrabası olan Melek 
Ahmet Paşa sadrazam olur. Paşa bir süre sonra azledilince görevine Özü’de de-
vam eder ve Evliya Çelebi de, Paşa ile Özü’ye gider. Daha sonra Paşa’nın tayini 
Van’a çıkar, Evliya da Van’a gider. Bu dönemdeki hayatı oldukça yoğun geçen 
Evliya Çelebi, Seyahatname’nin dördüncü cildinde bu dönemde gerçekleşen Bit-
lis Hanı’yla savaş, İran içlerinde elçi olarak dolaşma, Bağdat yoluyla İstanbul’a 
dönüş gibi olayları ayrıntılı olarak anlatmıştır.

1656 yılı Haziran ayı sonlarında Melek Ahmet Paşa’yla İstanbul’a gelen Ev-
liya Çelebi, Paşa’nın tayininin tekrar Özü’ye çıkması üzerine yine Anadolu’ya 
gider. Evliya Çelebi, 1657 yılında İstanbul’a döner. Seferlerle ve savaşlarla geçen 
1657 yılının Mayıs-Haziran aylarında Lehistan içlerine gider ve aynı yılın sonun-
da İstanbul’a döner. Bir yaralama olayı sonucunda tanıştırıldığı Köprülü Mehmet 
Paşa, Evliya Çelebi’yi bırakmaz, onun ağaları arasına katılır, Köprülü’nün mai-
yetindeyken Çanakkale, Edirne, Boğdan, Erdel, Varat, Bosna, Sofya, Temeşvar, 
Belgrat gibi yerleri değişik vazifelerle dolaşır. İstanbul’a dönüşünün ardından 
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Melek Ahmet Paşa’nın ölümü, ev ve dükkânlarının yanması üzerine 1663 yılında 
Fazıl Ahmet Paşa’nın Nemse (Avusturya) seferine katılır. 1664 yılında Vasvar 
Muahedesi’nden sonra yeni fethedilen kaleleri dolaşır. 1665 yılı Nisan ayında 
Avusturya imparatoruna elçi olarak giden Kara Mehmet Paşa’nın yanına katılır, 
Viyana’yı gezip dolaştıktan sonra Macaristan’ı gezip dolaşarak Eflak ve Boğ-
dan’a geçer. Kırım’a gider. 1666 yılında Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Kırım Hanı 
Mehmet Giray’ı görevden aldığında Han’ın sığınmak istediği Dağıstan’a gider. 
1667 Haziran ayında sekiz yıl sonra döndüğü İstanbul’da veba salgını sürmekte-
dir, altı kölesini bu hastalıktan kaybeder, kendisi de gözlerinden rahatsızlanıp iki 
ay hasta yatar. İyileşince 1668 başında Rumeli içlerinde dolaşıp Mora, Girit, Kan-
diye’yi gezer. 28 Aralık 1670’te İstanbul’a gelir. Artık altmış yaşına gelen Evliya 
Çelebi, Batı Anadolu üzerinden deniz kıyısı ve adaları da gezerek Adana, Misis, 
Maraş, Antep, Kilis, Halep, Suriye kentlerini dolaşıp 1672 yılı Şubat ayı başında 
Şam’dan Mekke’ye ulaşır. Evliya Çelebi, hac vazifesini yerine getirdikten sonra 
Mısır’a gider. Mısır’da on yıldan fazla kalır. Seyahatname’sini de burada tamam-
lar.

Hayatı boyunca hiç evlenmeyen, çoluk çocuğu olmayan Evliya Çelebi’nin 
öldüğü ve gömüldüğü yer ve tarih konusunda da elimizde kesin ve net bilgiler 
yoktur. Ancak Mısır’dan İstanbul’a döndükten sonra öldüğü ve Meyyitzade kab-
ri civarındaki aile kabristanlığına gömüldüğü iddiaları vardır. Evliya Çelebi’nin 
ölüm tarihî olarak ise 1682 yılı kabul edilmektedir (Evliya Çelebi hk. daha geniş 
bilgi için bk., Alptekin 2005, Atsız 1971, Baysun 1977, İlgürel 1995, Türk An-
siklopedisi (16), 1968: 37-38, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (3), 1979: 
124-125).

Evliya Çelebi, İstanbul’u da sayarsak hayatının aşağı yukarı elli yılını geze-
rek geçirmiştir. Gezdiği yerlerin dinî inançları ve törenleri, etnik dokusu, kültürü, 
tarihi, coğrafyası, folkloru, günlük yaşama biçimleri, âdet, gelenek ve görenek-
leri hakkında topladığı bilgilerle on cilt tutan bir seyahatname yazmıştır. Evliya 
Çelebi, gezdiği her ülke, şehir, kasaba ve hatta köyler hakkında çoğu zaman göz-
lemlerini ve duyduklarını eserine aktarmakla beraber bazen de Kazvinî, Makrizî, 
Taberî, Zehebî, Celalzade, Solakzade, Âlî, Atlas Minor gibi önemli tarih eserle-
rine başvurmuştur. Kanunnameler, tahrir defterleri, menakıpnameler, Latince ve 
Yunanca yazılmış eserler gibi çeşitli yazılı kaynaklar da Çelebi’nin başvurduğu 
ve değerli bilgiler aktardığı kaynaklar arasında yer alır. Evliya Çelebi Seyahat-
name’sinde XVII. yüzyıl Osmanlı coğrafyasının hemen hemen tamamı ile İran, 
Irak, Suriye, Mısır, Rusya, Kırım, Balkanlar, Macaristan, Almanya, Avusturya, 
Felemenk, İsveç, Lehistan gibi birçok ülke, eyalet ve şehirle ilgiler bilgiler yer 
almıştır.1 

1 Yazma nüshalara göre Seyahatname’de anlatılan yerler şöyledir:
1. Cilt: İstanbul.
2. Cilt: Mudanya, Bursa, Trabzon ve havalisi, Gürcistan dolayları.
3. Cilt: Üsküdar’dan Şam’a kadar yol boyunca bütün şehir ve kasabalar, Şumnu, Niğbolu, Silistre, 
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Evliya Çelebi’nin Güzergâhı
Evliya Çelebi’nin yukarıda genel hatlarıyla söz ettiğimiz gezilerinin bizi il-

gilendiren kısmı Seyahatname’nin II ve III. ciltlerinde yer almaktadır. Daha sonra 
köy, kale, ırmak, dağ veya köprü adları şeklinde ayrıntılı olarak bahsedeceğimiz 
ve bizi ilgilendiren güzergâhları şöyle toparlayabiliriz:

Evliya Çelebi’nin İstanbul’dan yola çıktıktan sonra izlediği ilk güzergâh şöy-
ledir: Bursa’dan Batum’a kadar olan güzergâh (Bartın, Amasra, İnebolu, Sinop, 
Bafra, Samsun, Ünye, Giresun, Trabzon/Tarafefzûn, Rize), Abaza vilayeti, Kırım, 
İslâmbol, Gelibolu, İzmit, Bolu, Amasiyye, Niksar, Erzurum, Diyâr-ı Acem (Teb
riz, Revan, Şirvan, Tiflis, Kal’a-i Eriş, Kal’a-i Baku), Çıldır, Ardahan, Kars, 
Erzurum, Erzincan, Şebin Karahisar, Niksar, Merzifon, Tosya, Çorum, Tokat, 
Ankara, Geyve, Sabanca, İzmit, İslâmbol (Kurşun-Kahraman-Dağlı 1999/II, s. 
1-257).

Üsküdar’dan Şam’a giden güzergâh (İznik, Söğüt, Eskişehir, Bolvadin, Ilgın, 
Konya, Adana, İskenderun, Antakıyye, Şam, Gazze, Şam, Halep, Urfa, Maraş, 
Kayseri, Bor, Aksaray, Elbistan, Sivas, Eğin, Harput, Muş, Bingöl, Sivas, Merzi-
fon, Kastamonu, Bolu… (Kurşun-Kahraman-Dağlı 1999/III, s. 1-153).

Halk hikâyelerinde kahramanların memleketleri genel olarak doğuda olduğu 
ve sevgililerin peşinden gezerken bazı zikzaklar çizmekle beraber daha ziyade 
batıya ve kısmen güneye doğru yöneldikleri için biz de esas olarak Evliya Çele-
bi’nin güzergâhını kronolojik veya anlattığı sıraya göre değil de halk hikâyelerin-
deki sıraya uygun olarak ele alacağız. Bu açıdan ilk önce onun “Demirkapı’dan 
Gürcistan’a Giriş” yolunu, daha sonra “Recep Ayının Birinde Defterzade Meh-
med Paşa İle Karadan Erzurum’a Giderken Gördüğümüz Konak Yeri Kasabalar 
ve Büyük Eserler”i anlattığı yolu ve son olarak da hikâyelerimizde kısmen yer 
alan “1059 Senesinde Şam’dan Anadolu’ya Gittiğimiz” şeklinde ifade ettiği gü-
zergâhı alacağız. Şimdi bu yerleri incelediğimiz üç baskıya göre karşılaştırmalı 
olarak ve tablolar hâlinde göstermek istiyoruz:

Demirkapı’dan Gürcistan’a Giriş (1647)

Danışman (4) Temelkuran-Aktaş (1-2) Kurşun-Kahraman-Dağlı (II)

Tiflis s. 8 Tiflis s. 624 Tiflis s. 159

Filibe, Sofya ve Edirne hakkında geniş ve ilgi çekici bilgiler.
4. Cilt: İstanbul’dan Van’a kadar yol üzerindeki bütün şehir ve kasabalar, Evliya Çelebi’nin elçi olarak 
İran’a gidişi, İran ve Irak hakkında bilgiler.
5. Cilt: Tokat, Rumeli, Sarıkamış’tan Orta Avrupa’ya kadar olan çeşitli ülke ve eyaletler.
6. Cilt: Macaristan ve Almanya.
7. Cilt: Avusturya, Kırım, Dağıstan, Çerkezistan, Kıpçak diyarı, Ejderhan havalisi.
8. Cilt: Kırım ve Girit olayları ile Selanik ve Rumeli’deki olaylar.
9. Cilt: İstanbul’dan Mekke ve Medine’ye kadar olan yol üzerindeki bütün şehir ve kasabalar, Evliya 
Çelebi’nin başından geçen ilginç olaylar, Mekke ve Medine hakkında geniş bilgiler.
10. Cilt: Mısır ve havalisi.
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Ahısha s. 17 Ahıska s. 631 Ahıçka s. 162

Şavşad Kalesi s. 19 Şavşad Kalesi s. 632 Kal’a-i Şavşad s. 164

Kara Ardahan Kalesi s. 19 Kara Ardahan Kalesi s. 632 Kal’a-i Gürcistan-ı Kara Arda-
han s. 165

Barduz Kalesi s. 22 Barduz Kalesi s. 635 Kal’a-i Barduz s. 167

Dudman Şehri, Kars Kalesi s. 23 Dudman Şehri, Kars Kalesi s. 
635

Şehr-i Dudıman, Kal’a-i Kars s. 
167-168

Mağazbird Kalesi s. 29 Mağazbird Kalesi s. 639 Kal’a-i Moğazbird s. 170

Akçakale s. 37 Akçakale s. 645 Akçakal’a s. 173

Bayburt Kalesi s. 38 Bayburt Kalesi s. 646 Kal’a-i Bayburt s. 174

Tortum Kalesi s. 41 Tortum Kalesi s. 648 Kal’a-i Tortum s. 175

Kemah Kalesi s. 71 Kemah Kalesi s. 670 Kal’a-i Kemah s. 195

Erzincan Kalesi s. 75 Erzincan Kalesi s. 673 Kal’a-i Erzincan s. 198

Şebinkarahisarı s. 81 Şebinkarahisarı s. 677 Kal’a-i Şabin Karahisar s. 200

Ladik Ilıcası s. 90 Ladik Ilıcası s. 684 Ladik s. 204

Merzifon Kalesi s. 92 Merzifon Kalesi s. 686 Kal’a-i Merzifon s. 207

Çorum Kalesi s. 104 Çorum Kalesi s. 694 Kal’a-i Çorum s. 214

Recep2 Ayının3 Birinde Defterzade Mehmed Paşa ile Karadan Erzurum’a Giderken Gör-
düğümüz Konak Yeri Kasabalar ve Büyük Eserler (1646)

Danışman (3) Temelkuran-Aktaş (1-2) Kurşun-Kahraman-Dağlı (II)

Amasya Kalesi2 s. 181 Amasya Kalesi s. 526 Kal’a-i Amasiyye s. 95

Ferhad Ziyaret Yeri s. 191 Ferhad Ziyareti s. 534 Ziyaret-i Ferhad s. 99

Niksar (Nik Hisar) s. 193 Niksar (Nik Hisar) s. 535 Niksar s. 100

Koyul Hisar Kalesi s. 196 Koylu Hisar Kalesi s. 538 Kal’a-i Koylıhisar s. 101

Erzeni Rum (Erzurum) (Erza-
lum) s. 202

Erzeni Rum (Erzurum) (Erza-
lum) s. 543 Erzenu’r-rum (Erzurum) s. 101

Büyük Fırat Nehri s. 544 Büyük Fırat Nehri s. 204 Nehr-i azim, ma’i Furat s. 105

Dicle Nehri s. 204 Dicle Nehri s. 544

Hasan-abad Kalesi (Hasan 
Kalesi) s. 217

Hasanabad Kalesi (Hasankale) 
s. 554 Kal’a-i Hasan-Abad s. 111

Çoban Köprüsü s. 220 Çoban Köprüsü s. 557 Çoban Köprüsü s. 113

Hınıs Kalesi s. 220 Hınıs kalesi s. 557 Kal’a-i Hınıs s. 113

Karşı Kalesi3 s. 227 Karşı Kalesi s. 562 Kal’a-i Karış s. 116

Büyük Karabağ Şehri s. 231 Karabağ Şehri s. 565 Şehr-i Karabağlar s. 118

Nahcivan Kalesi (Nahşivan) 
s. 231

Nahcivan Kalesi (Nahşivan) 
s. 566 Kal’a-i Nahşivan s. 118

2 Eserde Amasya Kalesi hakkında “Bazı tarihler bunu Dağyıkan Ferhat yaptı, derler.” şeklinde bir ifade 
yer almaktadır.

3 Eserde Acem mülkünün ilk kalesi olduğu şeklinde bir kayıt yer almaktadır.
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Merent Şehri s. 237 Merent Şehri s. 570 Şehr-i Merend s. 122

Tivris, Tivriz, Tabriz, Tibriz, 
Tebriz s. 240

Tivris, Tivriz, Tabriz, Tibriz, 
Tebriz s. 572 Tebriz s. 124

Erdebil Şehri s. 267 Erdebil Kalesi s. 592 Kal’a-i Erdebil s. 137

Hoy Kalesi ve Şehri s. 272 Hoy Kalesi ve Şehri s. 596 Kal’a-i Hoy-ı dilcuy s. 139

Revan Kalesi ve Şehri s. 276 Revan Kalesi ve Şehri s 598 Şehr-i Revan s. 141

Gence Kalesi s. 282 Gence Kalesi s. 603 Kal’a-i Gencine-i Raz s. 144

Aras Şehri Kalesi s. 283 Aras Şehri ve Kalesi s. 604 Kal’a-i şehr-i azim Aras s. 145

Şeki Kalesi s. 285 Şeki Kalesi s. 605 Kal’a-i Şeki s. 145

Elbürz Dağı s. 289 Elbürz Dağı s. 608 Kuh-ı Elburz s. 148

Demirkapı Kalesi s. 301 Demirkapı Kalesi s. 619 Kal’a-i Demirkapu s. 154

1059 (1649) Senesinde Şam’dan Anadolu’ya Gittiğimiz

Danışman (5) Temelkuran-Aktaş (3-4) Kahraman-Dağlı (III)

Karalar Kalesi s. 25 Karalar Kalesi s. 106 Kal’a-i Karalar s. 82

Nizib s. 36 Nizib Şehri s. 115 Şehr-i Nizib s. 88

Birecik Kalesi s. 37 Birecik Kalesi s. 115 Kal’a-i Rum s. 89

Urfa (Reha-Roha) s. 40 Urfa (Reha-Roha) s. 118 Eyalet-i Urfa s. 91

Çermik (Ilıcalı Çermik) s. 58 Çermik (Ilıcalı Çermik) s. 133 Şehr-i Çermik s. 101

Kayseriye s. 67 Kayseri s. 139 Kayseriyye s. 106

Erciyeş Dağı s. 75 Erciş Dağı s. 146 Er-ceyş Dağı s. 105

Aksaray s. 81 Aksaray s. 151 Aksaray s. 114

Sivas s. 84 Sivas s. 154 Sivas s. 120

Divrik Kalesi s. 100 Divriği Kalesi s. 166 Kal’a-i Divriği s. 131

Arabkir şehri s.104 Arabkir Şehri s. 168 Şehr-i Arabkir s. 134

Harput kalesi s. 105 Harbid (Harput) Kalesi s. 170 Kal’a-i Harput s. 135

Halk Hikâyelerinin Coğrafyasına Bir Bakış ve Sözlü Kültür Yolu
Halk hikâyeleri başta olmak üzere halk anlatmalarının gerek teşekkül ve 

yayılma alanları, gerekse metinlerinde geçen yer adlarından hareketle sınırlarını 
çizmeye çalıştığımız coğrafya, genel hatlarıyla ikiye ayırırsak kuzey ve güneyi 
de kapsayacak biçimde Anadolu’nun doğusu, Azerbaycan, Kafkasya (Gürcistan, 
Ermenistan), İran, Suriye, Irak’tır. Halk hikâyeleri teşekkül ettikleri coğrafyadan, 
yani Doğu Anadolu ve Azerbaycan’dan sözlü ve yazılı kültür yollarıyla dağıla-
rak varyantlaşmışlardır. Fikret Türkmen, Türk kültürünün değişik coğrafyalar-
da, farklı etnik ve dinî yapılarla tarihsel ve kültürel ilişkiler kurmasına rağmen 
millî özelliklerini kaybetmeden bugüne nasıl ulaşabildiği meselesini “Orta Asya 
ve Anadolu Arasındaki Kültürel İlişkiler ve Güneydeki Sözlü Kültür Yolu” adlı 
bildirisinde ele almıştır. Bildiride Türk kültürünü ana kalıplarından ayrılmadan 
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bir arada tutan, Doğu-Batı ilişkilerini sağlayan önemli tarihî olaylar ve yolların 
yanı sıra tamamen Türk dünyasına has iki yoldan bahsetmiştir. Anadolu-Azerbay-
can-Orta Asya ilişkisini sağlayan birinci yola “sözlü kültür yolu”, İstanbul-Kı-
rım-Kazan-Orta Asya ilişkisini sağlayan ikinci yola da yazılı kültür yolu demiş-
tir. Konumuzla ilgili olan sözlü kültür yolu en basit şekilde şu şekilde işlemiştir. 
Türkler, eski dönemlerde estetik ihtiyaçlarını karşıladıkları basit fakat samimi ve 
coşkulu mitik ve epik karakterli sözlü ürünlerini 9 ve 10. yüzyıllarda İslamiyet’in 
de tesiri ile oluşan yeni bir kültür dairesine taşımışlar, XI. yüzyılda Anadolu’ya 
geldiklerinde bu yeni coğrafyada karşılaştıkları farklı kültürlerle temasa geçe-
rek Orta Asya’dan getirdikleri kültürü yeni sentezlere ulaştırabilmişlerdir. Orta 
Asya’dan değişik yönlere giden ticaret yolları, aynı zamanda kültür akışını da 
sağlamıştır. Türkler Anadolu’ya geldikten sonra da Orta Asya’dan göç kafileleri 
gelmeye devam etmiş, her yeni gelen göç dalgası buradaki kültürü yeniden can-
landırmıştır. Anadolu’daki yerli kültürlerle tanışmaya başlayan Türk kültürü, her 
yeni gelen grubun tesiriyle ve nostaljik bir psikoloji ile özüne dönmek suretiy-
le kaybolmaktan kurtulmuştur. Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru kültür akışının 
yazılı olmaktan çok sözlü gelenekle olduğu ve bilhassa epik edebiyatın ve âşık 
geleneğinin günümüze kadar ilişkisini devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Bu ilişki 
daima karşılıklı olmuş, Orta Asya kökenli pek çok konu Anadolu’ya nasıl gel-
mişse, Anadolu kökenli konularda da sözlü güney kültür yolu ile Orta Asya’ya 
gitmiştir. Anadolu-Orta Asya istikametinde bu tür göçler, bilhassa XVI. yüzyılda 
hızlanmış ve İran’daki Safevî hanedanlığının kuruluşunda da Anadolu’dan giden 
bu zümrelerin birinci derecede rolü olmuştur. Sözlü kültür ürünlerinde tabiî ola-
rak yayılma, gelenek içinde olmaktadır. Âşıklar sınır tanımadan Anadolu-Azer-
baycan-Orta Asya yolunu kullanarak asırlar boyu sözlü aktarıma devam ettiler. 
Bu gidiş gelişler savaş, ticaret, âşık gezmesi gibi farklı sebeplerle de olsa sonuçta 
kültürel akış hiç kesilmemiştir. (Türkmen 1995: 507-513). 

Hikâyelerin Anadolu, Azerbaycan, Horasan ve Türkmen varyantları sözlü 
kültür yolu ile yani Oğuz-Türkmen aşiretlerinin bu coğrafya içerisindeki hare-
ketliliği ile oluşmuştur. Bu yol, XVI-XIX. yüzyıllar arasında etkili olmuş ve var-
yantlar arasında önemli farklılıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bir 
de yazılı kültür yolu denilen ve XIX. asırda yazı ve baskı tekniğinin gelişmesiyle 
ortaya çıkan bir yol vardır ki hikâyelerin Kırım, Kazan, Balkanlar, Dobruca ve 
hatta Özbekistan’da görülen neşirleri de bu yolla yayılmıştır. Çünkü bu neşirler, 
İstanbul; Tiflis, Kazan ve Taşkent gibi kültür başkentlerinde etkileşimli olarak ve 
çoğu kez de eş zamanlı hazırlanmış baskılardan oluşmaktadır. Anlatıların hikâye 
formundan uzaklaşarak masallaştığı coğrafyaların başında ise Balkanlar gelmek-
tedir. Konularının epik köklerinde silik izler hâlinde karşımıza çıkan Orta Asya’yı 
da bu coğrafyanın dışında tutmak durumundayız. Ayrıca özellikle folklor ve halk 
edebiyatı ürünlerinde masal ülkeleri veya şehirleri ya da formülistik mekânlar 
olarak değerlendirdiğimiz Hint, Mısır, Yemen gibi reel niteliğinden sıyrılmış ya 
da Kaf Dağı gibi reel niteliği olmayan yerleri de kapsam dışı tutuyoruz. Bizim asıl 
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olarak üzerinde duracağımız tarihsel dönem olarak XVI-XVII. yüzyıl şartlarında 
gerçek mekânlar olarak anlatılarımıza geçmiş, gerçeklikleri Evliya Çelebi Seya-
hatname’sinden de başka bazı kaynaklardan da doğrulanabilme özelliği gösteren 
yerlerdir. Bu coğrafya ve tarihsel dönem, âşık edebiyatıyla halk hikâyeciliği gele-
neğinin örtüştüğü coğrafya ve tarihsel dönemdir. 

Türkler fiziki olarak Anadolu’ya göç ederken taşıdıkları kültür de kendileriy-
le birlikte gelmekte, yeni şartlara uyum sağlamaktadır. Yukarıda ifade edilen bil-
giler çerçevesinde, kökleri mitik dönemlere kadar uzanan Dede Korkut, Köroğlu, 
Nasreddin Hoca, Karacaoğlan gibi birçok “folklorik tip” oluşurken halk hikâyeci-
liği ve âşıklık geleneği de bu kültür akışının dışında kalmamıştır. 

Halk hikâyelerine geçmeden önce Dede Korkut Kitabı’nda geçen yer adları-
na kısaca temas etmek istiyoruz. Dede Korkut Kitabı’ndaki yer adları M. Ergin, 
O. Ş. Gökyay başta olmak üzere birçok araştırmacının eserinde değerlendirilmiş, 
özellikle M. F. Kırzıoğlu tarafından bütün ayrıntılarıyla ele alınmıştır. Bu yüzden 
biz bu konuya kısaca değineceğiz. Dede Korkut Kitabı’ndaki yer adlarına baktı-
ğımızda Arku Bil, Ala Tağ, Gökçe Tağ, Gökçe Deniz, Karaçuk Tağı, Kara Deniz, 
Kazılık Tağı, Salahana Kayası, Sancıda gibi özel bir yer ismi olup olmadığı açık 
olmayan ancak siluet hâlindeki Orta Asya isimlerini veya Türk yer ismi koyma ge-
leneğini çağrıştıran sözlerin yanı sıra, Mekke, Medine, Kerbela gibi kutsal yer ad-
ları da yer almaktadır. Rum, Türkistan, Gürcüstan gibi genel yer adlarıyla birlikte 
bugünkü halk hikâyeleri coğrafyasıyla paralellik gösteren ve Evliya Çelebi’nin de 
gezdiği coğrafyada bulunan Abkaza (Kan Abkaza ili), Ağça Kala, Ak Sıka Kal’a-
sı, Başı Açuk Tatyan Kal’ası (Başaçık vilayeti), Bayburt (Parasar’ın Bayburd Hi-
sarı), Berde (Berda’ Kalesi), Demür Güçi, Demür Kapu Dervendi, Dereşam (De-
reşam Suyu), Evnük Kal’ası (Avnik Kalesi), Gence, Gürcüstan, İstanbul, Merdin, 
Pasın, Şam, Şiregüven (Şiregül), Tatyan Kal’ası, Tırabuzan, Tomanın Kal’ası (To-
manis Kalesi) gibi yer adları yer almaktadır (Kırzıoğlu 1952: 58-120; Ergin 1994: 
51-54; Ergin 1997; Gökyay 2000: LXXXV-CI). Bunlar somut ve gerçek yer ad-
larıdır. Araştırmacıların pek çoğunun ifade ettiği üzere Dede Korkut’un ikinci ta-
rihî tabakasına ait olan bu coğrafya, Azerbaycanlı araştırmacıların Dede Korkut’u 
Azerbaycan’a bağlama gayretlerinin temelini de teşkil etmiştir (Bu hususta bk., 
Duymaz 2007). Bu yer adlarından pek çoğu farklı yazılış veya söyleyişlerle de 
olsa Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde de anlatılmaktadır. Evliya Çelebi’nin 
Bakü-Tiflis-Erzurum hattında karşılaştığı “Ziyaretgâh-ı Dede Horhut”ta yatan 
kişiden “Ulu sultândır. Cümle Şirvân halkı bu sultâna mu’tekidlerdir” (Seyahat-
name II, 157) diye bahsetmesi Dede Korkut’un hatırasının yaşadığını gösteren bir 
husustur. Ayrıca Evnük Kalesi Evliya Çelebi’de “… Azerbaycan hâkinde Ziyâed-
din Şâh binâsı” olarak tarif edilir ve Avnik Kalesi olarak anılır (Seyahatname II, 
114-116). Dede Korkut’ta Şiregüven diye okunan yer, bugün Kars’a bağlı Ani 
Harabeleri’nin bulunduğu ve Şorakil, Şorakir, Şureker şekillerinde geçen bir yer 
adıdır. Evliya Çelebi, Tebriz’den Revan’a giderken karşılaştığı bu yerden “Şehr-i 
azim imiş. Hâlâ ol kadar imâr değildir. Sultânlıkdır, bin nökere mâlikdir.” gibi 
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ifadelerle bahsederken Timur ve Lala Mustafa Paşa tarafından harap edilişini de 
ekler (Seyahatname II, 141, 171). Bu yer, Kerem ile Aslı hikâyesinde de Kerem’in 
Aslı’yı takibi sırasında uğradığı yerlerden biri olarak da geçer.

Köroğlu kolları da Anadolu’nun biraz daha batısına ait yer isimleriyle zen-
ginleşmesine rağmen aşağı yukarı bu coğrafyayla örtüşür. Boratav’ın ifadesiyle 
“… coğrafî isimler bize gösteriyor ki bu destan bütün Azerbaycan’da (Kafkas ve 
İran Azerbaycanları), Şimalîşarkî Anadolu’da, Orta Anadolu’nun Sivas-Tokat mın-
tıkalarında, Şimalîgarbî Anadolu’da, Bolu civarında, coğrafî isimler verecek kadar 
intişar etmiştir.” (Boratav 1984: 134-135). Evliya Çelebi’de Köroğlu bir eşkıya ola-
rak anıldığı gibi saz şairi olarak da geçmektedir. Evliya Çelebi’nin, Bolu-Çerkeş 
arasında yedi harami tarafından baskına uğrayınca söylediği “Hey gâzîler! Altında 
atı kalmış yorgun argın ve durgun ulak âdeme sarılmak yüklü avrede el vurmak 
gibidir. Ne var, îmân ehlinde yad olmaz. Bu sizin etdiğiniz bu dağlarda Köroğlu 
etmemişdir.” (Seyahatname V, 12) ifadesinde görüldüğü gibi Köroğlu adı eşkıyalığı 
temsilen geçmektedir. Seyahatname’nin iki yerinde ise “Sâzendegân-ı Çögürciyân” 
arasında Köroğlu’nun adı da anılır: “Londane beş kıllı ve tahta göğüslü ve yigirmi 
altı perdeli göğdesi büyük bir sazdır. Ekser yeňiçeri ocağına mahsus sazdır maharet 
sahiblerinden evvela Demiroğlu ve Cula Hasan ve Köroğlı ve Gedâ Muslı ve Kara 
Fazlı ve Haleb kâtibi ve Sarı Mukallid Celeb ve Kuloğlı ve Kayıkçı Mustafa ve Ra-
mazan ve Kayıkçılar Mustafası (207b) ve Gedik Süleyman ve Toy İbrahim ve Celeb 
Gedayi ve Haki ve Türâbi bunlar padişah huzurundaki sazendelerdir. (Seyahatna-
me I, 304). “Altıncı sınıfı çeşdeciyân-ı makâm-ı Acem faslı iderler ammâ bu esnaf 
çögürciyan gibi âşıkâne fasl ider zümre-i sazendegân yokdur zirâ yiğitler sâzıdır. 
Bunlar dahı Alay Köşki dibinde güzer itdüklerinde Kayıkçı Mustafa’ya ve Demi-
roğlı ve Köroğlı ve Kuloğlı ve Kâtibî’ye birer hıl’at-ı pâdişâhîler ihsân olup geçüp 
gitdiler.” (Seyahatname I, 305). Bir başka yerde Evliya Çelebi, İznik’te “Itâki” mah-
laslı çöğür çalan bir şairden bahsederken Koroğlu, Kuloğlu, Demiroğlu, Köroğlu, 
Fartıloğlu, Kayıkçı Mustafa, Kayıkçılar Mustafası, Gedik Süleyman, Dişlen Süley-
man, Gedâ Muslî, Katibi isimlerine yer vermektedir: “Cümle silihdâr zümresinin 
a’yân-ı kibârları bu âzâd olan Itâkî Çelebi’ye ol kadar ri’ayet etdiler kim on günde 
bay oldu. Ve Gedüslü Halîfe haymesi kurbunda haymesiyle meks edüp kılıç bereleri 
içün yağlı mumyalar içirüp cümle kılıç bereleri müzmahil oldu ve üç bin guruş ve 
beş altı köle ve bu kadar mâl [u] menâl sâhibi olup vilâyetine revâne oldu, amma 
acâ’ib çöğür çalardı. Koroğlu ve Kuloğlu ve Demiroğlu ve Köroğlu ve Fartıloğlu 
ve Kayıkçı Mustafâ ve Kayıkçılar Mustafâsı ve Gedik Süleymân ve Dişlen Süleymân 
ve Gedâ Musli ve Türâbi ve Gedâî ve Kâtibî ve gayrılar bunun deprettiği çöğürü 
ve bunun söylediği âşıkâne pâkîze eş’ârları birisi söylemeğe kâdir değildir, zîrâ 
sözünde te’sir var idi kim üstâddan feyz alup Dâvûdî nefesli tasavvufâne güfteli 
şâ’ir-i sühan perdâz idi. Cenâb-ı Kibriyâ pâdişâh hışmından halâs edüp sâlimîn ü 
gânimîn vatanına vardı ve’s-selâm.” (Seyahatname V, 143). Görüldüğü üzere Dede 
Korkut gibi Köroğlu’nun şöhreti de Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde kendine 
yer bulmuştur. Özellikle eşkıyalıkla ilgili konunun Bolu civarında gerçekleşmesi ve 
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saz şairliğiyle ilgili hususun ise İstanbul eksenli anlatılması dikkate değerdir. Bu da 
Evliya Çelebi’nin gezdiği yerlerde Köroğlu’nun izlerinin canlı bir şekilde yaşıyor 
olduğunu göstermektedir.

Dede Korkut ve Köroğlu anlatmaları üzerinde daha fazla ayrıntıya girilebilir. 
Ancak konuyu uzatmamak için halk hikâyelerinden de bahsetmek istiyoruz. Halk 
hikâyelerinde coğrafi isimlere kısmen kahramanların doğumu epizodunda, daha 
sıklıkla ise sevgili peşinden gurbet gezme epizodunda rastlanır. Halk hikâyele-
rindeki coğrafya parçalarının bir kısmı masal diyarlarından alınma iken bir kısmı 
gerçek ve somut yerlerdir. 

Kahramanların doğum epizotlarında da bu durum görülür. Belki kahraman-
ların geçmişini uzak ve bilinmeyen bir yere atfederek hikâye mantığına uygun 
düşebilecek bir anlayışla olsa gerek, kahramanların birçoğu haklarında ayrıntı ve 
somut bilgi olmayan uzak ve bazen musannif, anlatıcı ve dinleyici için meçhul 
yerlerde doğarlar. Bu yerler genellikle kahramanın takip edeceği yolun doğusun-
dadır. Yani macera doğudan batıya doğru gerçekleşecektir. Mesela Âşık Garip, 
Tebriz veya Tiflis doğumludur ve başlık parası kazanma macerasında gideceği 
son menzil Halep’tir. Bir rivayete göre ise Garip, Mısır’da doğmuştur (Türkmen 
1974). Kerem, rivayetlere göre farklılık göstererek Şiraz, Isfahan, Gence ve Ah-
lat’lıdır. Onun da macerası Halep’te tamamlanmaktadır (Duymaz 2001). Tahir ile 
Zühre’nin memleketleri “Şiraz ülkesinde Horasan vilayeti”dir (Türkmen 1998: 
249). Âşık Ahmet ile oğlu Emrah’ın memleketleri de Isfahan’dır (Bali 1973: 92). 
Kirmanşah’ın memleketi “Şiraz toprağında Tiflis vilayeti”dir (Alptekin 1999: 
131). Mahmut ile Nigar hikâyesinin Azerbaycan rivayetinde Mahmut Isfahanlı 
görülürken Sivas varyantında Genç kahraman adlı meçhul bir şehirdendir (Kaya 
1993: 77, 98, 148). Bazı hikâyelerde kahramanların memleketleri iyice uzakla-
şır veya bilinmez olur. Asuman ile Zeycan’da Kulazehoş (Kaya-Koz 2000: 36), 
Hurşit ile Mahmihri’de Uçmaan/İç Muğan (Sakaoğlu-Duymaz 1996) gibi şehirler 
olurken Salman Bey-Turnatel Hanım hikâyesinde Çin-Maçin ülkesinin payitahtı, 
Sinbat ülkesi Bedişhan (Bedehşan) şehrini görmekteyiz (Kaya 2009). 

Halk hikâyelerinde âşık ile sevgili ya aynı memlekettendirler ve sevgili bir 
şekilde uzaklaştığı için veya başlık parası gibi farklı sebeplerle âşık gurbete çıkar. 
Ya da sevgili başka bir diyardandır. Âşık, rüyada görüp âşık olduğu sevgilisine 
kavuşmak uğrunda yolculuğa çıkar. Âşık Garip başlık parası için gurbete çıkarken 
Kerem, din farkı dolayısıyla kızını vermeyip kaçan Keşiş’i takip etmektedir. Tahir 
ise Zühre’ye aşkı ortaya çıktığı için bir nevi sürgüne gönderilmektedir. Ercişli 
Emrah ile Selvi’de ise farklı bir durum vardır. Şah Abbas’ın Van muhasarası sıra-
sında Selvi ve kardeşi Nazlı, askerler tarafından kaçırılır. Hurşit ile Mahmihri’de 
iki sevgili yaylada karşılaşıp âşık olurlar. Ancak Mahmihri’nin obası göçer olduk-
ları için orayı terk eder. Hurşit sevgilisini aramaya koyulur. Emrah onu babasıy-
la birlikte aramaya çıkar. Mahmut ile Nigar’da sevgili Mısırlıdır. Kirmanşah’da 
Zöhre Banu, Yemenlidir. Örnekleri çoğaltmak mümkün ancak söylemek istediği-
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miz husus için bunlar yeterlidir sanıyoruz. Mesele çeşitli vesilelerle kahramanın 
doğduğu yerden kalkıp sevgiline kavuşma uğrunda katettiği yol ve menzillerdir. 
Bu bağlamda gezgin âşıklar ile halk hikâyesi kahramanları benzeşmektedir. Çeşit-
li istikametlere doğru gidişler olsa da genel anlamda doğudan batıya, bilinmezden 
bilinene doğru olan bu yolculuk kültürümüzdeki gurbet kavramına da zengin-
lik katmıştır. Belki genellersek Şiraz’dan, Isfahan’dan Halep’e doğru giden fakat 
Kafkasya ve Anadolu’nun büyük bir bölümünü de güzergâhının içine alan bu yol, 
bezirgânlarla âşıkların yollarının sık sık kesiştiği, kervanları basan haramilerin 
âşıklara da zulmetmeye teşebbüs ettikleri, idarecileri ve insanlarının çalıp söyle-
meyi sevdiği, her menzilde bir âşık kahvesi olan, tabiat olayları ve engelleriyle 
çokça karşılaşıldığı oldukça işlek ve maceralı bir yoldur. Kısacası bir ticaret yolu 
olduğu kadar bir sözlü kültür yoludur da.

Yolculuğu en ayrıntılı anlatılan hikâyelerin başında Kerem ile Aslı gelmek-
tedir. Kerem ile Aslı’nın gerek taş baskı ve matbu gerekse yazma ve sözlü ri-
vayetlerinde Kerem’in yolculuğu neredeyse tümü somut ve gerçek yerlerin adı 
anılarak ayrıntılarıyla anlatılır. Diğer pek çok hikâyede bu ayrıntılar yer almaz. 
Yani Kerem ile Aslı’daki coğrafi unsurlar, varyantlara göre pek farklılık arz etme-
mekte ve itibari bir karakter taşımamaktadır. Sadece masallaşmış sözlü varyant-
larda olaylar, masal mekânlarında mesela Hint’te geçer. Diğer varyantlarda ise 
Osmanlı, Acem, Azerbaycan, Ermeni vilayeti ve Gürcistan gibi ülkelerle Isfahan, 
Gence, Ahlat, Halep, Tebriz, Erzurum, Kayseri gibi şehirlerin adları anılmaktadır. 
Kerem’in Aslı’yı takibi sırasında gezdiği yerler, bütün ayrıntılarıyla hikâyede yer 
almaktadır. Bilhassa Doğu Anadolu’da Erzurum, Erzincan, Kars, Van ve Muş gibi 
vilayetlerimizin köyleri bir bir adlarıyla ve hatta bazı özellikleriyle anlatılır. Öyle 
ki, Kerem’in Aslı’yı ararken takip ettiği yol ile Evliya Çelebi’nin yolculuğu sıra-
sında takip ettiği yol, menzilleri itibarıyla çok benzemektedir. Kerem ile Aslı’da 
bazen o kadar ayrıntıya inilir ki; bir bina, kahve, hamam veya kilisenin hadiselere 
mekânlık ettiği görülür. 

Kerem ile Aslı’nın pek çok varyantında Kerem’in doğum yeri ve memleketi 
Isfahan, Tebriz (Tövriz), Şiraz gibi bugün İran coğrafyasında bulunan şehirler 
veya Azerbaycan varyantında geçtiği şekliyle Gence olmakla beraber genel ifa-
deyle Azerbaycan ülkesidir. Yazmalarda ise Ahlaz (Ahlat) veya Halep beyi ola-
rak da anılmaktadır (Duymaz 2001: 41-43). Behçet Mahir tarafından anlatılan 
halk hikâyelerinden Âşık Garip ve Kirmanşah hikâyelerinde kalıp bir ifade olarak 
kahramanların memleketi “Şiraz toprağında Tiflis vilayeti” (Türkmen 1995: 205; 
Alptekin 1999: 131) şeklinde geçer. Aynı meddahın Tahir ile Zühre anlatmasında 
ise kahramanların memleketi “Şiraz ülkesinde Horasan vilayeti” ifadesiyle anla-
tılır (Türkmen 1998: 249). Kerem’le birlikte Âşık Garip ve Kirmanşah’ın doğum 
yeri olarak gösterilen Şiraz’ın gerçekçi, tanınan, bilinen bir yerden ziyade sınırları 
ve statüsü muğlak, kalıp bir ifadeye benzediği dikkati çekmektedir. Isfahan için 
de aynı şeyleri söylemek mümkündür. Oysa Tiflis daha farklı bir konumdadır. 
Tiflis, kahramanların doğum yeri olarak daha alt düzeyde anılmakla beraber sa-
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dece doğum yeri olmakla kalmamış hemen bütün hikâyelerde âşıkların sevgili 
peşinden dolaşırken gezdiği, bazı ayrıntılarının verildiği mekânlar arasında yer 
almıştır. 

Bu açıdan Tiflis hakkında biraz ayrıntılı bilgi vermek istiyoruz. Mesela Âşık 
Garip, bazı rivayetlerde Tiflisli olarak gösterilirken bazı varyantlarda da Mak-
sud’un yani Âşık Garip’in âşık olduğu Şah Senem’in memleketi olarak yer alır. 
Şahsenem’in babası Tiflis’in ileri gelenlerindendir. Âşık Garip’in, Tiflis’ten sonra 
gittiği yerin Urum ülkesi olarak anılması, Tebriz’de ve Kars’ta Tiflis Kapısı’nın 
varlığından, hatta Tebriz’deki kapının ağzında ayna camlı kahveden söz edilmesi, 
Maksud’un gezerken içeride yedi tane saz çalan şair görüp bu sanatı öğrenmeye 
başladığı yer olarak da Tiflis’in gösterilmesi, Maksud ile ustasının Tiflis’e git-
mek için Bağlarbaşı’nda buluşacak olmaları, Tokmaktepesi’nin üstüne çıkılınca 
Tiflis şehrinin bir tabak gibi önünde durması, büyük bir şehir olması gibi atıflar 
Tiflis’in o dönemdeki yapısına işaret eden birkaç husustur (Türkmen 1995: 122, 
124, 125-126, 181, 264, 274). Âşık Garip hikâyesinde Tiflis’le ilgili başka bazı 
ayrıntılar da yer alır. Mesela Âşık Garip’in Hızır’ın yardımıyla Halep’ten Tiflis’e 
geldiğinde durduğu yer olan “goca başlı bir dağ” olarak tarif edilen Gocer Dağı 
ya da Garip’in Halep’ten dönünce Şahsenem ile buluştuğu Senayın adlı bir mekân 
gibi… (Türkmen 1995: 283-284). Âşık Garip hikâyesinde geçen “Bu anda ikindi 
namazını Gars’ta, öğleyi Erzurum’da, akşam namazını Tifliz’de gıldığını, Hızır 
dedenin terkisine bindiğini, Kemah dağlarından bir günde Tifliz gapılarına gel-
diğini …” ifadesi bir yandan Hızır’la ilgili bir olağanüstülüğe işaret ederken aynı 
zamanda bu üç şehir arasındaki psikolojik, kültürel ve fiziksel yakınlığa da temas 
etmektedir (Türkmen 1995: 232-235).

Kerem ile Aslı hikâyesinde Kerem ile Sofu, Aslı’nın peşinden giderken Tif-
lis’e de uğrarlar, hatta Azerbaycan varyantında Kerem’in Aslı’yla görüşeceği 
ilk yer Tiflis’tir. Bu varyanta göre Keşiş, Tiflis’e gelmiştir ve Gürcü Knyazı’nın 
evinde kalmaktadır. Kerem de Tiflis’e gelerek Kür Nehri kenarındaki dilberlere, 
çimenlikteki gençlere ve kahvedekilere sevgilisini sorar. Çaycı, Kerem’e yardım 
ederek Keşiş’in kaldığı evi gösterir. Kerem, Keşiş’in evine gider ve Aslı’yla gö-
rüşür. Keşiş, yine kızını vermiş gibi görünür ancak Başkeşiş’in tahrikiyle gece 
olunca yine kaçar. Gürcüler, Kerem’e Aslı’nın peşinde gitmemesini, Tiflis’te kal-
masını ve kendisini evlendirmeyi teklif ederler. Ancak Kerem bu teklifi reddede-
rek tekrar yola çıkar. Kerem’in Gürcistan için söylediği “… benzemez” redifli şiir 
de Tiflis halkının “şehri tarif et” demesi üzerine söylemiştir. Bu şiir Gürcülerce 
de sevilmiş ve ülkemizde yayımlanan Çveneburi Kafkasoloji dergisinde müstakil 
olarak neşredilmiştir. Kerem’in “Sinek Destanı” da Azerbaycan varyantına göre 
Tiflis’te söylenmiştir. Yine aynı gençlerin “mezeli destan söyle aslı olmasın” de-
meleri üzerine Kerem, yedi hanelik mizahî destanını söyler (Duymaz 2001: 94). 
Yazma varyantta Tiflis hükümdarı Adil Han diye birisidir. Bu varyantta Bağdatlı 
Berayet ile 36 şairden bahsedilir. Kerem, bunları Tiflis hanının davetinde görür 
ve Bağdatlı Berayet’i ve diğer otuz altı şairi yenerek ellerinden sazlarını alır (El-
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çin 1949: 19). Kerem ile Aslı hikâyesi Gürcüler arasında da bilinmektedir. Gür-
cü âşıklarının Kerem ile Aslı’yı bildiklerine ve anlattıklarına dair bazı işaretler 
günümüze kadar ulaşmıştır. Gürcü yazarı İosif Grişaşvili Köhne Tiflis’in Edebi 
Poeması adlı eserinin 3. cildinin 209. sayfasında hikâyemizden bahsederek “trajik 
sonuç” kısmını özetlemiştir. Yine Yevangulov’un defterinde de yazıya geçirilmiş 
dört Kerem türküsü bulunmaktadır. Bu ikinci kaynak, Gürcistan’da İ. Grişaşvi-
li’nin “Kitaphane-Müzesi”nde 3029 noda yer almaktadır. Gürcüler arasında bili-
nen bazı koşmalar, kaynağı belirtilmeden Azerbaycan Dastanları adlı eserde de 
yayımlanmıştır (Duymaz 2001: 35). 

Tiflis, Kirmanşah hikâyesinde etrafı dağlık, iki dağ arası bir dereden bir yol 
giden bir yer olarak tanıtılmakta ve Kirmanşah ile Mahperi’nin düğünlerine de 
mekânlık etmektedir (Sakaoğlu-Alptekin vd. 1997: 45, 146) Aynı hikâyede Kir-
manşah’ın sevgilisi Mahperi’nin bulunduğu şehir olarak tanıtılan Herat’ın ise Tif-
lis’e yedi yıllık yol uzaklığında olduğu belirtilmektedir (Sakaoğlu-Alptekin vd. 
1997: 74-76). Behçet Mahir’in ifadesiyle “Lâkin o vaktin devrinde hepisi bizim 
ölkemiz idi. Yani Tiflis’de, Halep’de, Şam’da bilumum bizde idi” (Sakaoğlu-Alp-
tekin vd. 1997: 219).

Evliya Çelebi de Tiflis’e geniş yer vermiştir. Tiflis’in tarihini, Kür Nehri’ni, 
ılıcalarını, kalelerini, ziyaretgâhlarını, etnik ve dinî yapısını uzun uzun anlatır (Se-
yahatname II, 159-162). Bugün Revan gibi sınırlarımız dışında kalan Tiflis’in 
o yıllardaki kültürel dokusu, halk hikâyelerinde anlatılan dokuyla paralellik arz 
etmektedir.

Sınırlı örnekler anlatmaya çalıştığımız gibi halk hikâyelerindeki coğrafya ile 
Evliya Çelebi’nin serbestçe dolaştığı coğrafya bütün farklılıklarına rağmen kültür 
akışının çok canlı olduğu ve âşıkların da sevgili peşinden gezme gerekçesiyle 
kültür taşıyıp aktardığı, iletişim sağladığı bir coğrafyadır. Aynı yolu savaşlarda 
sultanlar ve orduları, barış zamanlarında ise bezirgânlar, âşıklar ve seyyahlar 
kullanmıştır. Bunların çoğu zaman da yolları kesişmiş, haramilerin baskınlarına 
uğramışlar, doğal engeller yanında insanların kötü muamelelerine de maruz kal-
mışlardır.

Yer Adlarıyla İlgili Bazı Ayrıntılar
Evliya Çelebi gezdiği bütün yerlerin ayrıntılı tasvirini yapmış bir seyyahtır. 

Bu bakımdan önce onun halk hikâyeleri coğrafyasıyla örtüşen menzillerinden bir-
kaç ayrıntı vermek istiyoruz: 

Ahıska-Erzurum Menzilleri: Olgar Yaylası, Kinnav Kalesi, Kara Ardahan 
Gürcistanı Kalesi, Göle Kalesi, Gürcistan-ı Penk Kalesi, Oltı Kalesi, Memrevân 
Kalesi, İyd Karyesi, Kara Künek Karyesi, Umudum Sultan Karyesi, Dumlu Sul-
tan Karyesi, Hasankal’ası, Badılcivânlı Karyesi, Meydancık Menzili, Mijingird 
kalesi, Handeresi, Barduz Kalesi, Keçivan Kalesi, Kars, Kağızman (Seyahatname 
II, 165-167)
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Revan-Erzurum Menzilleri: Abdallar Kendi, Abbârân Kendi, Şarabhane 
kendi, Begim Kendi, Şurakir (Şorakir) Kalesi, Geçdi Nahiyesi (nehri), Bulanık 
Karyesi, Kars Kalesi, Düşkaya karyesi, Verişan menzili, Zeyn Han Kalesi, So-
ğanlı Beli, Kumadamı kendi, Pasin Karyesi, Çobanköprüsü, Hasankalesi (Seya-
hatname II, 171-172).

Erciş-İstanbul: Akserâb karyesi, Taşkın karyesi, Malazcird Kalesi, Kaz 
Gölü Karyesi, Fahte Gölü, Kamber Baba Sultan Karyesi, Hınıs kalesi, Kozlu 
Baba karyesi, Ağzıaçık Mağara menzili, Altun Halkalı Köprü, Artıf karyesi, Alvar 
karyesi, Hasanabad Kalesi, Ca’fer Efendi Köyü, Gümüşlü Künbed, Erzurum, Ilı-
ca karyesi, Cinis karyesi, Mama Hatun karyesi, Götür karyesi, Cibice karyesi, Ev-
renküş Gazi Süleyman Efendi köyü, Erzincan kalesi, Yalnızbağ karyesi, Başhan 
karyesi, Balkar Çayırı karyesi, Erzinsi karyesi, Şeyh Sinan karyesi, Baru karyesi, 
Alamelik karyesi, Yakubağa karyesi, Kaplanlı Beli, Zara Çayırı karyesi, Oğdümit 
karyesi, Nebi Çayırı karyesi, Kurd Beli karyesi, Yıldız Dağı karyesi (Kuh-ı Sürey-
ya), Tokat Kalesi, Eynebazarı kasabası, Turhal kalesi, Çengellibel Menzili, Lütfi 
Beğ çayırı menzili, Amasiyye kalesi, Gergeraz kasabası, Gümüş kalesi, Ovacık 
karyesi Hacıköy karyesi, Direkli Beli, Kızılırmak, Osmancık Kalesi, Sarmaşıklı 
Kayaları, Hacı Hamza karyesi, Tosya kalesi, Koçhisar menzili, Karacalar karyesi, 
Çerkeş kasabası, Çağa Kalesi, Bolu, Silihdar Ağa karyesi, Mudurnu kalesi, Göy-
nük kalesi, Kuruçeşme karyesi, Sabanca kasabası, İznikmit, Hereke, Gekbiziyye, 
Kartal Üsküdar (Seyahatname V, 24-44).

Tebriz-Revan Yolu: Hacı Haramî köyü, Safyân köyü, Mezîd Han Menzili, 
Keremiş köyü, Veşle Çayı köyü, Hoy Kalesi, Şems-i Tebrizî Ziyareti, Behistan 
şehri, Çûres Kalesi, Karaçubuğ nehri, Millili köyü, Tut âlûsı menzili, Kağaç köyü, 
Avşarlı köyü, Şorakil şehri, Şarabhane menzili, Seyfeddin köyü, Seyfeddin Han 
menzili, Tîlfirâk köyü, Revan (Seyahatname II, 138-141).

Revan- Şirvan Şamahı, Tiflis, Termenis, Eriş Kalesi, Baku Kalesi Yolu: 
Hocabağ köyü, Demirci Hasan köyü, Gence, Erivâm, Gülün Hezâr Ahmedî men-
zili, Meküçüvür köyü, Şirvan, Şeki, Mahmud-âbâd nahiyesi, İt-til kabilesi, Kay-
tak kabilesi, Gîlan Çayı köyü, Niyâz-âbâd şehir, Avşar Baba ziyartei, Ferruhzâd 
köyü, Elburz dağı, Aksu köyü, Şemahı Kalesi, Baku (Seyahatname II, 144-151).

Baku-Tiflis-Erzurum: Çarhî köyü, Demirkapu, Çihil / Erba’în Makamı/
Ziyaretgâhı, Dede Horhut ziyaretgâhı, Küre kasabası, Serîrü’l-lân şehri, Hanî ül-
kesi, Zahor köyü, Emir Sultan Ziyareti, Urdubâr kalesi, Zohorya Kalesi, Tiflis 
Kalesi, Gülüsaht Kalesi, Lûrî Kalesi, Sûrân Kalesi, Azgûr Kalesi, Ahıska Kalesi, 
Çıldır Kaleleri (Hırtîz Kalesi, Ahılkelek Kalesi, Pürkân Kalesi, Kebîr-i Vâle Kale-
si, Kütâtîs Kalesi, Hacrek Kalesi, Şatan/ Şeytan Kalesi, Kızlar Kalesi, Altun Kale, 
Odurya Kalesi, Âl kalesi, Şavşad Kalesi, Harbe Kalesi, Ardanıç Kalesi, Ohçu / 
Mahçıl Kalesi, Çağısman), Ardahan Kaleleri (Vâle Kalesi, Gümek Kalesi, Aharis 
Kalesi, Pertak Kalesi, Semağâr Kalesi, Mâmravân/Nazarbat Kalesi, Kinze Kalesi, 
Kazan Kalesi), Ahıska’dan Olgar Yaylasını aşıp Kara Ardahan kalesi, Göle Kale-
si, Gürcistan-ı Penk Kalesi, Oltı Kalesi, Mamrevân Kalesi, İyd köyü, Kara Künek 
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köyü, Umudum Sultan Köyü, Dumlu Sultan Ziyareti, Hasankal’ası menzili, Ba-
dılcivanlı köyü, Meydancık menzili, Mijingird kalesi, Han Deresi, Barduz Kalesi, 
Keçivan / Dûdımân kalesi, Kars (Seyahatname II, 167-168).

Bu menzillerde yer alan adlarla karşılaştırma yapabilmek maksadıyla Kerem 
ile Aslı’dan örnek vermek istiyoruz. Kerem, belirli bir yol takip ederek köy köy, 
şehir şehir dolaşıp Aslı’yı arar. Bu yolculuk sırasında Kerem’in uğradığı coğrafi 
yerler ile yerleşim yerleri varyantlara göre farklılıklar göstermekle birlikte şu yer 
isimleri öne çıkmaktadır: 

Isfahan-Kayseri-Halep Menzilleri: Kerem, Isfahan’dan başlayarak Sultan 
(Süphan) Dağı, Zengi, Hoy, Gence, Şusa, Revan (Erivan), Acur (Acuz), Çıldır, 
Ahıska (Ahsaha), Sekri (Şerkı), Ardahan (Orhan), Gürcüstan, Göle, Kars, Oltu, 
Kağızman, Narman, Bayezit, Bayat, Orku (Akayit), Van, Tiflis, Elcevaz Dağı, 
Süphan Dağı, Ahlat, Nemrut Dağı, Muş, Çanlıkilise, Mezgir (Mazgirt), Pasin 
Ovası, Murat Suyu, Uzunahmet Köyü, Otluk Kalesi, Hasankalesi, Çoban Köprü-
sü, Gümüşlü Künbet, Hanım Pınarı; Laleli Dağı yolunu takip ederek Erzurum’a 
ulaşır. Yazma nüshaya göre ise Ahlat, Elcevaz Dağı, Van, Ağrı Dağı, Süphan 
Dağı, Muş, Mine, Murad Suyu, Kemah, Kırpazar, Otluk Kalesi, Pasin Ovası, Mi-
cinger, Koçaz, Ahıska, Açurhan, Göle, Kars, Soğanlı Dağı, Handeresi, Micinger 
Kalesi, Çoban Köprüsü, Pasin Ovası, Erzurum (Çalık Beşe Kahvesi, Cafer Efendi 
Hamamı, Harmancı Mahallesi), Aşkale, Şirin Deresi, Malatya, Tercan, Otlukbeli, 
Aşkara, Eztirler, Arsızlar, Haymana, Sivas, Kızılırmak, Engürü, Barşka Deresi, 
Karadağ, Erceğiz Dağı yoluyla Kayseri’ye ulaşılır. Kayseri’den sonra Niğde, Ka-
rapınar, Belen, Daşbulah, Şirinsu, Kuroğlu, Antakya, Terküş, Daşbulah, Şirinsu, 
Kuroğlu ovası yoluyla Halep’e varır (Duymaz 2001: 255-295).

Isfahan’dan yani İran içlerinden başlayıp Anadolu’ya giren, daha sonra ise 
Ahıska, Revan, Tiflis gibi bugün sınırlarımız dışında kalan yerleri dolaşıp tekrar 
Anadolu’ya Erzurum’a uzanan bu yol, daha sonra Kayseri’ye, oradan da Halep’e 
ulaşır. Evliya Çelebi ise bu yolu İstanbul’dan başlatmış, geldiği Erzurum’u mer-
kez tutarak Revan’a, Tiflis’e, İran içlerine geziler yapmış, bu gezilerindeki izle-
nimlerini de Seyahatname’sine aktarmıştır.

Şimdi daha ayrıntıya girerek hem halk anlatılarında hem de Evliya Çelebi’de 
yer alan birkaç özel mekândan bahsetmek istiyoruz. 

Çoban Dede / Çoban Köprüsü
Kerem ile Aslı hikâyesi ile Evliya Çelebi’de hem güzergah menzili olarak 

hem de hakkında ayrıntılı bilgi verilen önemli mekanlardan birisi Çobandede 
Köprüsü’dür. İran’dan Anadolu’ya geçiş güzergâhı üzerinde bulunan Çobandede 
Köprüsü tarihin her döneminde önemli olmuştur. Köprünün halk arasında Çoban-
dede Köprüsü olarak anılmasına yörede bulunan Çoban Abdal yatırının neden ol-
duğu sanılıyor. Köprünün üzerinde yer alan üç kitabe de zamanın yıpratıcı etkile-
rine maruz kaldığı için deşifre edilemiyor. Ancak kaynaklar köprünün 1297-1298 
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yıllarında İlhanlı hükümdarı Gazan Han’ın veziri Emir Çoban Salduz tarafından 
yaptırıldığını belirtmektedir. Çobandede Köprüsü o devirden zamanımıza kalan 
Şahrah-ı Garbi’nin başlıca geçiş ve konaklama noktaları idi. Bugünkü Köprüköy 
kasabasının doğusunda yer alan Çobandede Köprüsü ve hemen yanındaki ker-
vansarayın yaptırılmasıyla (1297) yerleşme çekirdeği teşekkül etmiştir. Böylece 
Köprüköy adını hemen yanı başındaki bu tarihî Çobandede Köprüsü’nden almış-
tır. Çobandede Köprüsü sadece Doğu Anadolu’nun değil, Kafkaslar, İran ve hatta 
Orta Asya’nın Batı Anadolu ve Avrupa ile bağlantı kurabilmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Bu tabii koridorun, Aras Vadisi bölümünde yer alan yerleşim saha-
sı, batıda çok eski devirlerden beri Çin’den gelerek Trabzon’a kadar devam eden 
“İpek Yolu” ve özellikle İlhanlılar zamanında gelişen, Hamdullah Müstevhi’nin 
deyimi ile Şahrah-ı Garbi, yani Batı Anadolu’yu; Kafkasya ve İran’dan gelerek, 
Karadeniz, Akdeniz ve Basra Körfezine geçen tabii yolların kavşak noktası olan 
Pasinler ve batısındaki Deve Boynu engebesi ile Erzurum Ovası’na açılır. Özel-
likle İlhanlılar zamanında “Şahrah-ı Garbi (Batı Anayolu)” Tebrizden başlamakta 
buradan Sivas, Malatya ve Kayseri bağlantısını da Erzurum sağlamakta idi. Ço-
bandede Köprüsü bu önemini hep muhafaza etmiştir. Birçok seyyah ve görevli, 
doğu yolculuklarında sürekli olarak Erzurum yolunu tercih etmiştir. Bu önemli 
geçişlerden bazıları Timur (1400), Yavuz Sultan Selim (1514), Kanuni Sultan Sü-
leyman (1534-35), Evliya Çelebi (1647) tarafından gerçekleştirilmiş olanlardır. 
Diğer taraftan Tiflis ve Kars, Bağdat ve Tiflis, Revan ve Sivas, Tebriz ve Sivas 
yollarının kesiştiği yer de yine Erzurum oluyordu (Çobandede Köprüsü hk. bk., 
Gündoğdu 1996; Soylu 1999).

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde pek çok yerde andığı ve önemini ifade et-
tiği Çobandede Köprüsü için şu bilgileri veriyor: “Menzil-i cisr-i azim Çoban 
Köprüsü: Bu cisr-i azimden asker-i derya-misal cisrin beri Hasankal’ası cani-
binde meks edüp asker karşı tarafa geçmek ferman olundu.” (Seyahatname II, 
113); “Der-sitayiş-i cisr-i azim Çoban: Sene (…) tarihinde Al-i Çobaniyan’dan 
Melik (…) bina etmeğile Çoban Köprüsü derler. Nehr-i Araz-ı azim üzre kavs-ı 
kuzahdan nişan verir. …” (Seyahatname II, 113); “… Ve Hasankal’asından 3 sa’at 
ba’id nehr-i Araz üzre Çoban Köprüsü sahibi Al-i Çobaniyan’dan Sultan Çoban-ı 
Kırdumân Şah dahi bu Baru köyünde Behlûl-i Semerkandi Sultan Hazretleriyle 
bir mahalde medfunlardır.” “Zağapa Deresi’ndeki defineye dahme-küşalık eder-
ken ol mutalsam gencineden bir ateş zahir olup Melik Çoban-ı Kırdumân cümle 
tavabi’iyle helak oldu” deyü yazmışlar. Amma aca’ib, muhibb-i hayrat u hasenat 
sahibi server imiş. Tiflis Kal’ası cisri ve Malazcird kal’ası kurbunda nehr-i Araz 
üzre altun halkalı cisri ve Çoban Köprüsü dedikleri yine Araz üzre mezkur cisr 
anındır.…” (Seyahatname II, 199).

Kısacası Evliya Çelebi, bu köprüye ÂI-i Çobandan bir hükümdar yaptırdığı 
için “Çoban Köprüsü” dendiğini, Aras Nehri üzerinde gökkuşağı gibi göründüğü-
nü ifade eder. Kerem ile Aslı hikâyesinde Kerem de Aslı’nın peşinden giderken 
Çobandede Köprüsü yolunu kullanır. “Andan kalkıp Micinger Kalası’na dahil 
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olup sual-i beg, Çoban Köprüsi’ne dahil oldılar” (Duymaz 2001: 266). Kerem 
ile Aslı’da Micinger olarak geçen bugünkü adıyla Sarıkamış’a bağlı Micingert 
(İnkaya) köyü, o yıllarda bir kale olarak Evliya Çelebi’de de geçmektedir.

Cafer Efendi / Paşa Hamamı
Kerem ile Aslı hikâyesinin pek çok varyantında Erzurum’da Cafer Efendi 

Hamamı’ndan bahis vardır. Kerem, bu hamamdan çıkan kadınlar arasında As-
lı’yı da görür. Ancak Aslı, kadınların arasına karışıp kaçar (Duymaz 2001: 269). 
Boratav da halk hikâyeleriyle ilgili eserinde Cafer / Cevher Paşa’dan bahseder. 
Boratav, Köroğlu’nun Erzurum anlatmasında, Erzurum Telli Nigar Kolu’nda 
(Poshof-Müdami anlatmasında Demircioğlu Kolu) adı geçen Cafer Paşa’nın (Mü-
dami’de Cevher Paşa) tarihî şahsiyetini Sırrı Numan Bilge’nin araştırdığını, onun 
tespitlerine göre Cafer Paşa adında XVI. asır sonlarının ve XVII. asrın üç mühim 
şahsiyet olduğunu belirtir. Bunlar; 1. 993’te (1585) Erzurum’da valilik yapmış 
Cafer Paşa. 2. Yine Erzurum’da 1096’da (1684-1685) valilik yapmış Cafer Paşa. 
3. 1045’te Erzurum’da defterdarlık yapmış, Erzurum’da adına yapılmış bir de 
cami olan ve sonunda Yeniçeri ağası tarafından idam edilmiş Seyid Cafer’dir. Bo-
ratav’a göre bunların içinde zaman bakımından Celali Köroğlu’na en uygun gelen 
Cafer Paşa, vali (Erzurum paşası) olarak görünmektedir (Boratav 2002, 142-143). 

Evliya Çelebi de Seyahatname’sinde Cafer Efendi’den değişik vesileler-
le bahseder. Erzurum’da Cafer Efendi’ye atfen saray, cami, mektep ve hamam 
olduğunu belirtir. Cafer Efendi Sarayı’nı “meşhur olan saray-ı ali”ler arasında 
sayar, Cami’-i Ca’fer Efendi’yi nev-bina olarak tanımlar, Ca’fer Efendi Hama-
mını “Amma henüz bina olunmuş Ca’fer Efendi Hammamı, ab u hevası ve bina-
sı latif hamam-ı ruşenadır” diye tasvir eder (Seyahatname II, 106-107). Ayrıca 
Cafer Efendi köyünü de anlatır: “Menzil-i karye-i Ca’fer Efendi: Bunda Ca’fer 
Efendi ziyafet-i azim edüp paşaya üç at ve üç gulâm ve üç kîse hedâyâ verdi. Üç 
yüz haneli ma’mur u âbâdân Ermeni re’ayası köyüdür.” (Seyahatname II, 111). 
Bir başka yerde ise bu köy hakkında şunları söyler: “Ca’fer Efendi Köyü: Sahibi 
Erzurum muharriri Ca’fer Efendi’dir. Üç yüz haneli Ermeni köyüdür. Cümle as-
ker sa’ir kurâlara yafteler ile ta’yin olundu. Bu Ermeni evlerine şiddet-i şitada 
girdiğimizde guya hayat-ı ebed bulurduk.” (Seyahatname III, 27). Çelebi, Pasin 
karyesinden söz ederken de “Bir sahrada üç yüz haneli Ermenilerdir. Erzurum’da 
Muharrir-i Vilayet Ca’fer Efendi’nin ze’ametidir.” (Seyahatname II, 172) der. Ev-
liya Çelebi’nin bahsettiği Cafer Efendi, Çelebi Erzurum’dayken hayatta olan bir 
şahıstır. Bunu Bel’am ibn Ba’ur adında bir zatın kabrini ziyaret edişini anlatma-
sından da çıkarabiliyoruz. Evliya Çelebi, Eğerlidağ eteğinde cirit oynarken attan 
düşer, at dağa kaçar, arkasından gittiklerinde uzun ve ulu bir kabir görürler. Fakat 
kötü kokmaktadır. Gelince durumu Ca’fer Efendi’ye anlatır. Bunun üzerine Erzu-
rumlu Ca’fer Efendi bu kabrin Hazreti Musa’nın bedduasına uğramış Bel’am ibn 
Ba’ur adında bir zata ait olduğunu söyler. Evliya, burada Ca’fer Efendi’den “mu-
sannif ve mü’ellif ve suleha-yı ümmetten aziz kimesne idi” şeklinde tarif eder. (Se-
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yahatname II, 110). Boratav’ın ifadeleriyle çelişik bilgiler içermekle beraber biz 
Evliya Çelebi’nin anlattıklarından caminin, hamamın, sarayın, köyün, mektebin 
o yıllarda yaşayan ve Erzurum muharriri olan Cafer Efendi olduğunu anlıyoruz.

Çanlıkilise
Dikkati çeken bir diğer mekân ise Muş’taki Çanlıkilise’dir. Bugün Muş’un 

Yaygın beldesine bağlı Yukarı Yongalı köyünde bulunan ve ilk yapıldığında “Ateş 
Tapınağı” olarak kullanılan kilise, Sasaniler tarafından 399 yılında Hristiyanların 
ibadetine açılmış, ilk dönemlerde Matravac, Matravan veya Mansi olarak zikre-
dilen piskoposluk, daha sonraki yüzyıllarda Surp Karapet veya Çanlı Kilise adını 
almıştır. Bugün hâlen kalıntıları mevcut olan kilise, gerek Evliya Çelebi Seyahat-
name’sinde gerekse Kerem ile Aslı başta olmak üzere birtakım halk hikâyelerin-
de yer almaktadır. Kerem, Aslı’yı ararken bu kiliseye de uğrar ve orada eğlenen 
kızlara Aslı’yı sorar. Bazı varyantlarda adı anılmayan bu kilisede bir tören tasvir 
edilir (Duymaz 2001: 52). Şükrü Elçin’in eserinde kullandığı yazma nüshaya göre 
Van’da olan Çanlıkilise, Keşiş’in saklandığı yer olarak anılır. Kerem, Aslı’nın 
peşinden giderken yolda Şirazlı Çoban Halil’den Keşiş’in kaçtığı yeri öğrenir. 
Keşiş, Van’da Çanlıkilise’ye yerleşmiştir. Saraydar Baküb’ün yardımıyla kiliseye 
giren Kerem’i Aslı, mendilinden tanır ve yine kaçarlar. Kilisede bayılan Kerem’i 
Ermeniler döverken beyin adamları onu kurtarır (Elçin 1949: 14). Hem bu kili-
seyi hem de yapılan törenler ile ilgili bilgileri başka kaynaklarda da bulmakta-
yız. Evliya Çelebi, bu kiliseyi görmüş ve bu yılda bir kez düzenlenen “yortu”ya 
Müslümanların da itibar etmelerini kınamıştır. Çelebi, bu kiliseyi ayrıntılarıyla 
anlatmaktadır: 

“… Ancak bir kasaba-misâl bir ma’mûr büleydedir kim Muş sahrasında ağ-
zında bir cebelin zeylindedir. Bu şehr-i harâbın seyr (u] temâşâ edip ertesi cânib-i 
şimâle yine sahrâ-yı Muş içre (…) sâ’atde gidüp.

Ta’rif-i bî-mâ’nî, meşhûr-ı âfâk Çanlı kenîse-i Yarmeni: Akâlim-i seb’a-
da cemi’i milel-i muhtelife mâbeyninde şöhre-i şehir olup yılda bir kerre vakt-i 
(…) niçe yüz bin âdem cem’ olup yedi gün yedi gece hayme vü hargâhler kurulup 
bey’ (u) şirâlar olup yük bozulup yük bağlanup kârbân gelüp Revân cânibine ve 
gayri diyârlara revâne olmadadır. Bu mahalde Van vezîri müsellimi ve Bitlis hânı 
müsellimi ve Atak beği müsellimi hâzır olup cümle tüccârı ve ecnâs-ı mahlûkâtı 
muhâfaza ederler, zirâ bu Çanlı mahalli üç hükümet mâbey ninde vâki’ olmağıla 
Celâlî ve Cemâli âyende vü revendeyi nehb ü gâret etmesin içün, Van müsellimi 
ziyâde askerle gelüp ziyâde bâc alur. Zîrâ aslında Van eyâleti hudududur.

Eşkâl-i deyr-i Çanlı: Muş sahrasının şimalinde bir sık hıyâbân ve çenge-
listân ve ormanistân-ı gülistân-ı bâğ [u] bostan içre iki aded eflâke kadd çekmiş 
kubbe-i mehîbli bir deyr-i Mığdısiyândır. Bânisi Ermenilerin dahi ma’lûmları de-
ğildir. Ba’zılar Şeddâd binâsıdır derler. Hakkâ ki Şeddâdî bina dan nişan verir. 
Havlısının cânib-i erba’asında niçe yüz ruhban u bıtrîk ve papas u kıssîs hücreleri 
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ve imâretinde beher yevm niçe bin sahn-ı ta’âmı âyende vü revendeye mebzûldür. 
Bed-nâm gün lerinde yüz koyun ve beş sığır ve ellişer somar buğ day pişüp misa-
firine bezl olur. Üç yüzden mütecaviz ruhbanları ve mûğpeçeleri var kim her biri 
deyr-i Mesîh’de dem urup makâm-ı rehâvide İncîl kırâ’at etdükde guyâ dem-i 
Mesîh ile mürde diller ihya olup her dem, dem-i cân-bahş olur. Cemî’i misafirine 
ol kadar ri’âyet edüp şîr-hurmâ ve katr-ı nebât-i Hamevîler yediriip her şeb niçe 
yüz diba ve şîb ve zerbâf câme-i hâbler getürüp misâfirîne hizmet ederler. Evkâf-ı 
azîmdir. Paşaya beş kîse ve hâna beş kîse ve Atak beğine iki kîse hizmet edüp bî-
hadd hedâyâlar verirler. Ammâ her sene gelen âdemlerden bin kat o kadar ziyâde 
mâl tahsil ederler ve cemî’i kâfiristâna papasları gider ler. Niçe bin gurûş nezerât 
dib-i Frengistân’dan tahsil ederler.

Ekâlîm-i seb’ada temâşâ etdiğimiz yedi manastır-ı mu’azzamdır. Biri Revân 
kurbunda Üç kenîsesi biri Nahşevân kurbunda Yedi kenîse üçüncüsü yine Van 
kurbunda Vereg kenîsesi dördüncü Nemçe çâsârı olan Beç’de İstefân Kenîsesi be-
şinci Macaris tan’da nehr-i Tise’ye bir menzil karîb Faşa kenîsesi altıncı Kudüs-i 
şerif kurbunda Hazreti İsa’nın müştak olduğu Beytü’l-lahm deyri yedincisi Ku-
düs-i şerif içinde cemî’i Nasârânın bilâ teşbîh ma’bedgâhları olan Kumâme deyri 
ol dahi acîb ü garîb deyr-i kebîr-i musanna’dır kim tavsîf olunmuşdur. Ammâ bu 
Çanlı kenîse dahi ibret-nümâ bir binâ-yı acîbdir.

Der-beyân-ı sebeb-i cem’iyyet-i deyr-i Çanlı
Hikmet-i garâ’ib: “Te’sîr-i mutalsemâtı mıdır, âyâ nedir kim niçe bin âdem 

Rûm u Arab u Acem’den gelüp cem’ olur. Herkes nezerâtın geti rtip derûn-ı deyre 
girüp edâ-yı nezir edüp derûnında ne hâyr [u] murâdât var ise du’â edüp taş-
ra çıkar. Hikmet-i Hudâ günden güne cemî’i murâdı hâsıl olur” deyü bir alay 
ecnâs-ı haşerât cem’ olup bu zu’m-ı bâtıl sevdâsına düşmüşler. Garâ’ib bu kim 
ba’zı mü’min ü muvahhid ümmî-i Ebü’l-hevl ü Ebü’l-cuhâ ve Ebü’l-bülh âdemler 
nezerâtın verüp ilm isteyüp kurbân keser. Hikmet-i Hudâ ana ulûm-ı garibe vü 
acîbe keşf olur ve niçe Müslim ve gayri Müslimler tanbûr u çenk, rebâb u santûr 
ve ney [ü] mûsîkâr ve çeşde ve ravze ve karadüzenin ve çöğürün bu deyrde ziyâret 
mahalline koyup ertesi sâzın ele alup üstâdâne bir fasıl eder kim gûyâ fas l-ı Hü-
seyin-i Baykara’dır. Ekseriyyâ Ermenî tâ’ifeleri şâ’ir-i mâhir olup “Bize bu ilm-i 
şi’ir Çanlı’da verildi” deyü zu’m-ı bâtıl ederler. Ammâ derûn-ı deyrde bir muzlim 
küncde bir kabir vardır. Ermeniler ol kabrin ismine Sıp Garabıt derler. Hakîkî 
Ermenilerden su’âl etdim Hazreti Yahyâ’nın ammîsidir dediler. Urûm Nasârâla-
rından su’âl etdim Hazreti İsâ aleyhisselâmın on iki havâriyyûn halîfesi var idi. 
Anlardan (…) havariyyundur dedi ler. Hulâsa-i kelâm garibe vü acîbe temâşâ-
gâh-ı deyr-i ibret-nümâdır, ve’s-selâm.”(Seyahatname III, 89, 141-142).

Özetle Çanlı Kilise, Muş sahrasının kuzeyinde sık bir orman içerisinde iki 
yüksek kubbeli büyük bir kilisedir. Bu kilise bütün milletlerarasında şöhretlidir, 
senede bir defa 100.000 kişi bir araya gelerek yedi gün yedi gece çadırlar kurup 
alışveriş yaparlar. Evliya Çelebi, kiliseyi kimin yaptırdığını bilmediğini zikreder. 
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Çanlıkilise’nin dört yanında yüzlerce patrik ve rahip odaları yer alır. Her gün ge-
len giden kimselere imaretinden binlerce kap yemek sunulur. Yortu günlerinde de 
100 koyun, 5 sığır ve 50 sumar buğday pişirilip misafirlere ikram edilir. 300’den 
fazla rahip ve hizmetçisi vardır ki her biri İsa kilisesinde dem vurup Rehavi ma-
kamında İncil okumaya başlayınca ölü gönüllere âdeta Mesih kanı bahşederler. 
Misafirlere o derece saygı gösterirler ki şıra, hurma ve çeşitli nebatlar yedirilip 
her gece çok sayıda diba, şib, zurbaf ve gecelikler serip hizmet yaparlar. Büyük 
vakıftır. Her yıl bu kiliseye gelen şahıslardan pek çok para (gelir) elde edilir. Pa-
pazlar tüm Hristiyan memleketlerine gidip ta Avrupa’dan bile adaklar toplarlar. 
Rum, Arap ve Acem’den toplanan binlerce kişi adaklarını getirip kiliseye girerek 
yerine getirirler ve ne gibi dilekleri varsa dua edip dışarı çıkarlar. Evliya Çelebi 
Seyahatname’sinde yukarıda ifade ettiğimiz bilgileri verdikten sonra yedi iklimde 
gördüğü yedi büyük kiliseyi sayar. Surp Karabet adlı bir Ermeni’nin mezarının 
bulunduğu rivayet edilen bu yere Ermenilerle birlikte Müslümanlar da gitmek-
te, dilekte bulunmaktadır. Hatta âşıklar, şiir kabiliyetinin kaynağı saydıkları bu 
kilisede “Hüseyin Baykara faslı” düzenlerlermiş. Fuad Köprülü, bu kiliseden ve 
törenlerden divan şairi Nabi ile Hakki mahlâslı Ermeni âşık Erzurumlu Moses’in 
yazışmalarında ve Arşak Çobanyan adlı Ermeni yazarın eserinde de bahsedildi-
ğini ifade etmektedir (Köprülü 1986: 261-262). Muş’un Yaygın bucağına bağlı 
Yukarıyongalı köyünde bulunan bu kilise, Kerem ile Aslı hikâyesinde de yer alan 
gerçek mekânlardan biridir.

Bunların dışında Evliya Çelebi Seyahatname’sinde bahsi geçen ve halk hikâ-
yelerinde de coğrafi yer adı olarak yer alan pek çok mekân vardır. Bu anlamda 
Gümüşlü Kümbet, Çalık Beşe (Paşa) Kahvesi (Erzurum kahveleri hk bk., Düzgün 
2005) gibi dar mekânlar ile Kızılırmak, Murat Suyu, Ağrı Dağı, Soğanlı Dağı, 
Erciyes, Yıldız Dağı, Karadağ gibi açık mekânlar ve pek çok köy, kasaba, şehir 
ismi de gerçek mekân hüviyeti taşımaktadırlar. 

Sonuç
Edebiyatın bütün ürünleri gibi halk hikâyeleri de hiç şüphesiz birer tarih kay-

nağı değildir. Halk hikâyelerinden hareketle tarihsel ve coğrafi tespitler yapılması 
çoğu zaman yanlış sonuçlar verebilir. Ancak objektif ve tarihsel kaynaklarla des-
teklendikleri takdirde bilim dünyasına çok değerli malzemeler sunabilirler. Edebî 
eserlerin taşıdıkları kültür, tarih içinde işlenmiş, çeşitli tarihsel olaylarla şekillen-
miş bir kültürdür. Yani bir tarihsel olayın oluş şekli, zamanı, ayrıntısı değil ama 
sonuçları edebiyat eserlerine muhakkak yansır. İşte bu açıdan bu bildiride biz, 
halk anlatılarının bazı coğrafi unsurlarıyla Evliya Çelebi Seyahatname’sindeki 
yer adlarını genel hatlarıyla ve birkaç örnek bazında da olsa karşılaştırmaya çalış-
tık. Böylece hem halk hikâyeleri ve hemen yanı başında yer alan âşık edebiyatının 
tarihsel ve coğrafi boyutuna ışık tutmaya çalıştık hem de Evliya Çelebi’nin anlat-
tığı “geniş Orta Doğu” alanının Türk kültür hayatı için ne denli önemli olduğunu 
ortaya koymaya gayret ettik. 
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Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Dede Korkut’tan beri Oğuz yurdu olan ve 
Oğuz kültürünün bütün yönlerini tarihsel ve coğrafi yönlerden izleyebildiğimiz 
bu coğrafya, kültür tarihimiz açısından çok değerli bir coğrafyadır. Âşık edebiya-
tının köklerinin atıldığı ve canlılığının korunduğu bu alan, tarihte ve bugün siyasi 
sınırlarla bölünmüş olmakla birlikte kültürel bütünlük gösteren bir coğrafyadır. 
Köroğlu başta olmak üzere halk hikâyelerine mekânlık eden bu alan, siyasi ve 
sosyal olarak çeşitli devletler ve beylikler adı altında Oğuz topluluklarının vatan 
tuttuğu bir coğrafya olarak önemlidir. Ele aldığımız konu, çok geniş ve disiplinler 
arası bir çalışma alanıdır. Kültürel mirasımızın temel eserlerinden olan Evliya 
Çelebi Seyahatname’si, artık genel ifadelerle geçiştirilen bir eser olmaktan çıkarı-
lıp folklor ve halk edebiyatı açısından muhakkak yeniden ele alınmalı, çok yönlü 
araştırmalar yapılmalıdır. 
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Kent ve Seyyah:
Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi

Metin EKİCİ*

Türk yazılı kültür mirasları arasındaki önemli eserlerden biri de Evliya Çe-
lebi tarafından yazılmış olan Seyahatname adlı eserdir. Evliya Çelebi Seyahatna-
me’si çeşitli bilim dallarında Türk ve yabancı bilim insanları tarafından inceleme 
konusu edilmekte, gerek Evliya Çelebi’nin kendisi gerekse eseri çeşitli özellikleri 
bakımından bilimsel platformlarda tartışılmaktadır. Ancak, ne Evliya Çelebi ne 
de Seyahatname adlı eseri ne Türkiye’de ne de Türkiye dışında layık olduğu sevi-
yede tanıtılabilmiştir. UNESCO tarafından 400. doğum yılında düzenlenen çeşitli 
bilimsel toplantılar ve yeni araştırma ve de tanıtım etkinlikleriyle bu konudaki 
eksiklik giderilmeye çalışılacaktır. Bu konuda bütün varislerin ortak bir sorumlu-
luğu paylaştıklarını vurgulamak gerekmektedir.

Gezip gördüğü yerleri sözlü veya yazılı olarak belli bir üslup içinde anlatan 
kişiye “seyyah” veya “gezgin” adı verilmektedir. Belli bir zamanda belli bir yöre-
yi gezen bir kişinin gördüğü mekân ve insan topluluğu, duyduğu ve öğrendiği an-
latıları kendi gözlem ve yorumlarıyla harmanlayarak anlattığı yazıların toplandığı 
kitaplara “seyahatname” adı verilmektedir. Günümüz Türkçesinde ise bu türden 
eserlere “gezi yazısı” adı verilmekle birlikte, bu yeni kullanımın “seyahatname” 
sözünü tam olarak karşıladığını söylemek mümkün değildir. 

Türk seyahatname türünün çeşitli örnekleri arasında Evliya Çelebi Seyahat-
name’si en önemli ve en güzel örneği oluşturmaktadır. 1611 yılında İstanbul’da 
doğan ve 1683-1685 yılları arasında Mısır’da ölen Evliya Çelebi, yaşamının bü-
yük bir bölümünü seyahat ile geçirmiş ve gezip gördüğü, duyup dinlediği, okuyup 
bilgi edindiği yerler ve o yerlerde yaşayanlar hakkındaki düşüncelerini özel bir 
üslupla kaleme aldığı on ciltlik Seyahatname’sinde bize aktarmıştır.

Bu bildirinin konusu kültürel miraslarımızın en özgün örneklerinden biri olan 
Evliya Çelebi Seyahatname’sine nasıl sahip çıkılması gerektiği, Seyahatname’de 
bahsedilen yerlerin günümüz okuyucusu ve gezginleri tarafından nasıl algılanma-

* Prof. Dr., Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Folklorü Ana Bilim Dalı.
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sı ve yorumlanması gerektiğinden hareketle oluşturduğumuz “Kent ve Seyyah: 
Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi” adlı örnek projenin değerlendirmesi 
hakkında olacaktır. Bu değerlendirmeyi yaparken de projenin gerekçesi, projenin 
adı, kapsamı, çalışma grubu, araştırma yöntemi ve sonuçlarının yararları şeklinde 
bir sıralama izleyeceğim.

1. Kültürel Miras Kavramı ve Evliya Çelebi Seyahatname’si
UNESCO “kültürel miras” kavramını “Geçmiş kuşaklar tarafından bize 

miras bırakılan, bizimle birlikte yaşayan ve bizim de gelecek kuşaklara miras 
bırakacağımız yaşamın ve yaratıcılığın yeri doldurulamaz kültürel ve doğal kay-
naklarıdır.” şeklinde tanımlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında Evliya Çelebi Se-
yahatname’si gerçekten Türk milleti ve insanlık için yeri doldurulması imkânsız 
bir kültürel miras, bir kültür hazinesi konumundadır.

2. Kültürel Mirasın Korunması ve Yöntemi
Kültürel mirasın korunması, UNESCO’da hazırlanan çeşitli sözleşmelerle 

söz konusu edilmektedir. Bunlardan sonuncusu 2003 yılında kabul edilen “So-
mut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” olup hâlen 145 ülke bu 
sözleşmeye taraf olmuştur. Gerek 1972 sözleşmesi ve gerekse 2003 sözleşmesin-
de ısrarla vurgulanan husus kültürel mirasın korunmasına yöneliktir. Ancak 2003 
sözleşmesinde biraz daha farklı bir ifade kullanılıp, korumanın insansız koruma-
dan insanla birlikte insanlık için koruma anlayışına yöneldiği görülmektedir. İn-
sanla birlikte insanlık için koruma için kullanılan yöntem ise “yaşatarak koruma” 
yöntemini ortaya koymaktadır. İşte bu noktada ortaya çıkan soru ise Evliya Çelebi 
Seyahatname’sinin somut bir eser olarak korunması kadar, eser içinde anlatılanla-
rın ne kadar bilindiği, tanındığı ve nasıl korunacağı sorunudur. 

Bize göre yaşatarak koruma yöntemiyle hareket edildiğinde, Evliya Çele-
bi’nin ve onun eşsiz eserinin Türk halkı tarafından okunması, Seyahatname’den 
belli kısımların veya en azından herkesin kendi kentiyle ilgili olan kısım hakkında 
bilgi sahibi olması ve bu suretle kent geçmişi ve mevcut durumu hakkında belli 
bir bilgi birikimi oluşturup, Seyahatname’de anlatılanları kültürel belleklerinin 
bir parçası hâline dönüştürmesidir.

3. Projenin Adı: Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve 
Çevresi

Günümüz halk bilimcileri 19 ve 20. yüzyıl halk bilimi araştırmalarında esas 
olan halk bilgisini sadece kırsal yerleşimlerde araştırma anlayışından uzaklaşıp, 
kırsal ve kenti birleştiren bir anlayışa yönelmiş ve halk bilgisi derleme ve incele-
me çalışmalarını hem kırsal hem de kent merkezli olarak yürütmeye başlamıştır. 
21. yüzyılda başlayan bu yeni anlayışın tipik örneği aslında Evliya Çelebi’nin Se-
yahatname’sinde mevcuttur. Evliya Çelebi gezip görmüş olduğu yerlerden sadece 
kent merkezlerini tanıtmamış; siyasal, ekonomik ve kültürel bakımdan önemli 
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gördüğü bütün yerleşim birimlerini tanıtmaya çalışmıştır. Bu bakımdan değer-
lendirildiğinde Evliya Çelebi’deki kent kavramının çağdaş idari sistemle büyük 
ölçüde örtüştüğünü söylemek mümkündür. 

Günümüz kent kimlikleri ve kentli kimlikleri ise her geçen gün daha yeni 
alanların ve daha yeni göç edenlerin kente gelmesiyle belirsizleşmiş, başka bir 
ifadeyle kent kimlikleri tanımlanamaz hâle gelmiştir. Evliya Çelebi Seyahatna-
me’si doğru bir şekilde okunduğunda bize kendi kent kimliğimiz hakkında bilgi 
vermekte, kentimizin hem tarihsel hem siyasal hem de ekonomik ve kültürel ya-
pısı hakkında önemli ve ayrıntılı bilgiler vererek bize bir kent kimlik modeli sun-
maktadır. Eğer bu model güncellenerek yeniden değerlendirilirse kent kimliğini 
hızla anlamak ve bu kimliğe sahip olmak mümkündür. Ancak bu kimliği anlamak 
için önce Evliya Çelebi’nin kent kimliği hakkında verdiği bilgileri okumak ve 
onun verdiği bilgileri algılamak gerekmektedir.

Biz de hazırlamış olduğumuz projeyi adlandırırken çağdaş halk bilimi an-
layışından hareketle yani kent merkezi ve bağlı birimleri aynı araştırma alanının 
bir parçası hâlinde düşünerek “kent” kavramı ile sadece İzmir kent merkezini 
kastetmedik, kent kavramını proje adının açılımı şeklinde yazdığımız kısımda 
ise “Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi” şeklinde adlandırmayı tercih 
ettik. Bunu birkaç örnek üzerinde açıklamak gerekirse, İzmir kent merkezi kim-
liği sadece İzmir merkezindeki bazı tarihî, ekonomik ve kültürel mekânlardan 
oluşmamaktadır. İzmir kent kimliği kent merkezinde üretilenlerle, bağlı ilçelerde 
üretilenlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, İzmir’in mutfak kültürü, müzik ve oyun 
kültürü, giyim ve kuşam kültürü kent merkezi ile kente bağlı ilçelerin toplamın-
dan meydana gelmektedir. Bizim de Evliya Çelebi Seyahatname’sinde İzmir’le 
ilgili olarak okuduklarımız tam olarak bunlardan müteşekkildir.

4. Kent ve Seyyah Projesinin Kapsamı ve Konusu
“Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi” Ev-

liya Çelebi Seyahatname’sinin kılavuz olarak kullanıldığı bir projedir. Bilindiği 
üzere Evliya Çelebi bugünkü İzmir il sınırları içinde kalan alanı 1671 yılında 
gezmiştir. Bu tarihin biraz tartışmaya açık bir tarih olduğunu belirtmek isterim. 
Çünkü Seyahatname’de verilen bilgiye göre; Evliya Çelebi Bergama’ya gelişiyle 
ilgili olarak ablası merhumun Solakoğlu adıyla da bilinen Kel İlyas (Ellez) Paşa 
tarafından kaçırılması, babasının şikâyeti üzerine Kel İlyas’ın 4. Murad tarafın-
dan Revan Seferi öncesi idam ettirilmesi, ablasının da aynı yıl Bergama’da ölümü 
ve bu olaydan tam 34 yıl sonra ablasının mezarını ziyaret için Manisa’dan Berga-
ma’ya gelişini anlatmaktadır. İsmail H. Uzunçarşılı, Kel İlyas Paşa’nın idam tari-
hini 1632 yılı olarak vermekte ve buna göre Evliya Çelebi’nin Bergama’dan baş-
layan İzmir güzergâhını gezmesi 1671’den önceye denk gelmektedir. Diğer türlü 
Evliya’nın daha başka tarihlerde yaptığı yanlışlara bunu da eklemek gerekecektir.

Evliya Çelebi İzmir gezisini, Seyahatname’nin 9. cildinde anlatmaktadır. 
Evliya’nın İzmir güzergâhı hakkında bilgi verecek olursak; Evliya Çelebi Ma-
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nisa gezisini tamamlayıp, Manisa merkez köylerinden olan Horozköy’den çıkıp, 
8 saatlik meşakkatli bir yolcuk sonrasında Bergama’ya gelmekte ve sırasıyla; 
Bergama, Menemen Güzel Hisarı (Aliağa’nın bir köyü), Karafoça (Eski Foça), 
Menemen, Çiğli (Geçit Kale), Halkapınar, İzmir, Sancak Burnu, Urla, Karaburun, 
Çeşme, Sakız Adası, Sığacık, Seferihisar, Menderes (Cumaovası), Özdere (Kızıl-
hisar), Alman Boğazı, Selçuk (Ayasuluğ), Efes (Bodurine), Kuşadası, Söke, Tire, 
Bayındır, Birgi, Bozdağ, Kiraz (Keles/Keleş) ve Balyambolu’yu gezip ve oradan 
Aydın il sınırları içinde kalan Köşk ilçesine geçmektedir.

Evliya Çelebi’nin bu güzergâhta gezdiği yerlerden, proje kapsamına sadece 
günümüz İzmir il idari sınırları içinde kalan yerleşim birimleri alınmıştır. Bunun 
da nedeni zaman ve kaynakla ilgilidir. Türkiye sınırları dışında kalan Sakız Adası 
ve İzmir sınırları dışında kalan Kuşadası ve Söke araştırma alanı dışında bırakıl-
mış, diğer yerleşim birimlerinin tamamı ve bunlara ek olarak İzmir iline bağlı bazı 
ilçeler proje kapsamına dâhil edilmiştir.

Konu olarak Evliya Çelebi’nin tipik kent anlatım planına sadık kalınarak ge-
zilen yerlerin genel durumu, şehir yapısı, Evliya’nın bahsettiği önemli dinî ve 
ticari mekânlar ve mesire vb. yerler, bölgede yetişen ürünler ve el sanatları sanat 
ürünleri, ziyaret yerleri ve buralarda yaşayan insan portreleri ve çeşitli gelenekler 
konu olarak belirlenmiştir. Burada özellikle üzerinde durulması gereken bir nokta 
ise, Evliya Çelebi’nin bahsettikleri yanında, Evliya’dan sonra oluşan bazı tarihî 
mekânlar ve kent sembolü olarak ortaya çıkan unsurlar da konu olarak benimsen-
mekte, böylece çağdaş gezginlerle Evliya Çelebi’nin gördükleri birleştirilmek-
tedir. Örneğin, Seyahatname’de Menemen anlatılırken bahsedilmeyen Menemen 
çömlekçiliği günümüzde bu ilçenin sembolleri arasında yer almakta ve araştır-
malarımız sırasında biz bu türden unsurları da konu kapsamına dâhil etmekteyiz.

5. Kent ve Seyyah Projesinin Çalışma Grubu
Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan 

“Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi” bir sos-
yal bilimler projesi olarak yürütülmektedir. Nasıl Seyahatname birden çok alanı 
kapsayan bilgi veriyorsa biz de aynı düşünceden hareketle, farklı bilim dallarında 
görev yapan öğretim üyesi ve lisansüstü öğrencilerinden 20 kişilik bir bilimsel 
araştırma grubu oluşturduk. Bu öğretim üyesi grubu içinde; Ege Üniversitesi Türk 
Dünyası Araştırmaları Enstitüsü içindeki Türk Halk Bilimi, Türk Tarihi, Türk Dili 
ve Lehçeleri, Türk Sanatı ve Türk Dünyası Edebiyatları Ana Bilim Dallarında 
çalışan öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve 
Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğretim üyeleri yer almaktadır. Böylece çok 
yönlü bir eserde bahsedilen farklı konuların o alanların uzmanları tarafından araş-
tırılmasını ve yine farklı alanlarda öğrenim gören öğrencilerin de disiplinler arası 
bir bakış açısı kazanmaları söz konusu olmaktadır.
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6. “Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Proje-
si”nin Oluşturacağı Ürünler

“Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi”nin üç 
ana ürün hedefi bulunmaktadır.

6.1. Kitap Yayını: 
Proje çerçevesinde hazırlanacak üç kitap bulunmaktadır. Bunlardan birinci 

kitap; Seyahatname’de anlatılan İzmir ve çevresinin günümüz Türkçesine akta-
rılmış metninden oluşacaktır. İkinci kitap; Evliya Çelebi, Seyahatname ve İzmir 
konularında farklı bilimsel alanların bakış açılarıyla yazılmış çeşitli makalelerden 
oluşacaktır. Üçüncü kitap; Evliya Çelebi’nin İzmir güzergâhı haritası, Seyahatna-
me’den orijinal metin örnekleri ile projenin uygulama kısmında Evliya Çelebi’nin 
İzmir ve çevresinde ziyaret ettiği yerlerde çekilmiş tarihî, kültürel mekânlar ve 
gelenekleri uygulayan insan portrelerini yansıtan fotoğraf albümü şeklinde ola-
caktır. 

6.2. Fotoğraf Sergisi 
Evliya Çelebi’nin gezdiği ve kitabında anlattığı tarihî yerler ve günümüz 

kültürel yapısı açısından İzmir ve çevresini temsil etme özelliği taşıyan kültürel 
mekânlar, gelenekler ve insan portelerinden oluşan bir sergi oluşturulacaktır. Bu 
fotoğraf sergisiyle İzmir halkının yaşadıkları kent ve çevresi ile seyyahı daha ya-
kından tanıyabilmeleri sağlanacaktır. 

6.3. Belgesel Film
Proje kapsamında İzmir merkezi ve ilçelerinde belgesel film çekimleri yapı-

lacaktır. Böylelikle yapılan çalışmalar çağımızın en güçlü iletişim aracı olan te-
levizyon aracılığıyla halka ulaştırılmış olacaktır. Hazırlanacak belgesel, yurt dışı 
belgesel festivallerinde gösterim olanağı bulacaktır.

7. Kent ve Seyyah Proje Grubunun Bilimsel Araştırma Yöntemi
7.1. Ön Araştırma: Evliya Çelebi ve Seyahatname Dersleri
Projeye 2010 yılı Kasım ayında başladık. İlk olarak Evliya Çelebi ve Seya-

hatname hakkındaki yayınlardan oluşan bibliyografya hazırlığı yaptık. Konuyla 
ilgili yayımlanmış önemli bazı kitap ve makalelerin okunması ve haftalık olarak 
tartışılmasından oluşan derslerimiz sürdü. Diğer taraftan daha Seyahatname’nin 
9. cildinin günümüz Türkiye Türkçesine aktarılmış bir metni henüz yayımlanma-
dığı için Seyahatname okumalarımız YKY tarafından yayımlanmış transkripsi-
yonlu metin üzerinden gerçekleştirildi. Bu aşamada metin aktarma çalışmalarına 
da başladık. Her ne kadar YKY’nin aktarılmış metni yayımlayacağını biliyorduy-
sak da dipnotlarla açıklanmış bir aktarma metnin özellikle İzmirli okuyucular ve 
İzmirli gençler için yararlı olacağını düşündük. Bu düşünceyle Seyahatname’nin 
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sadece İzmir güzergâhının bulunduğu kısmı günümüz Türkiye Türkçesine aktar-
maya karar verdik. 

7.2. Alan Araştırması Fotoğraf ve Belgesel Çekimi
Araştırmaya çıkmadan önce Evliya Çelebi’nin Seyahatname’de verdiği bil-

gileri tablolaştırarak Seyahatname’yi bir kılavuz hâline dönüştürdük. Kısa bir ör-
nek vermek gerekirse:

EVLİYA ÇELEBİ’NİN İZMİR ve ÇEVRESİ GÜZERGÂHI

SIRA YERLEŞİM BİRİMİ AÇIKLAMA

VİLAYET-İ TARHANİYYE ŞEHR-İ KADİM-İ MELEMENYE

1.1. Yel değirmenleri Şehrin doğusunda

1.2. Kale binaları yel değirmenlerinin yanında Yel değirmenlerinin yanında

1.3. Kayacık Kalesi Kuzeyde, Gediz Nehri yakınında 

1.4. Mahkeme Cami

1.5. Gazzaz Cami

1.6. Ulu Cami

1.7. Kasım Paşa Cami

1.8. Zaviyeler

1.9. Bazaryeri Hamamı

1.10 Çifte Hamam

1.11. Eski Hamam

1.12. 1 Medrese

1.13. 3 Sıbyan Mektebi

1.14. 1 İmaret

1.15. Çarşı meydanında sebilhane

1.16. Bazar meydanında Ali Ağa Çeşmesi

1.17. Şark tarafındaki çeşme

1.18. Bezzazistan

1.19. Değirmenler civarındaki kuyu Sivrisinek ve davul hikâyesi

1.20. Müsafirin Bağı

1.21. Ziyaretgâh Emir Kadı hazretleri medfundur.

1.22. Çarşı meydanında sebilhane

Daha sonra, Seyahatname’den hareketle hazırlamış olduğumuz bir alan araş-
tırma planı çerçevesinde, İzmir kent merkezi ve ilçelerinde araştırmalarımızı sür-
dürmekteyiz. Geniş katılımlı bir ekiple çalışmalarımız sürmektedir. Mayıs ayın-
dan şu ana kadar İzmir kent merkezinin belli bir kısmı ile Seferihisar, Karaburun, 
Kemalpaşa (Nif) ve Menemen ilçelerindeki ön araştırma ve çekim çalışmalarımı-
zı tamamladık. Kalan yerlerdeki alan araştırma ve çekim çalışmalarımızı da 2011 
yılı sonuna kadar tamamlamaya çalışacağız.
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Bu çalışmaların özellikle öğrencilerimize çok ciddi bir bilgi birikimi kazan-
dırdığını gördük. Aynı zamanda araştırma alanındaki yerel yöneticilerin ve bölge 
sakinlerinin de Evliya Çelebi ve Seyahatname’si yanında, kendi yaşadıkları yerler 
hakkında hem bilgi veren hem de bilgi edinen bir konuma geldiklerini tespit ettik. 
Bizim de yakın çevremizde kültürel mekânlar ve çeşitli sosyal grupların gele-
nekleri ve yaşam şekilleri hakkındaki bilgilerimiz genişlerken, bunların görsel 
ve işitsel kayıt araçlarıyla tespit edilip, paylaşımı ile daha geniş bir grubun bilgi 
birikimlerinin artacağını varsayabiliriz.

8. Sonuç
Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi Projesi”nin 

Yararları
8.1. Türk okuyucu ve izleyicilerinde Evliya Çelebi ve Seyahatname hakkında 

bilimsel ve görsel bir bellek oluşturmak.
8.2. İzmir ve çevresindeki yerel yönetimler ve STK’larda Evliya Çelebi ve 

Seyahatname bilgisini artırmak ve Seyahatname’de bahsedilen yerlerin tanınması 
ve uygun olanların kültürel miras kapsamında korunması konusunda çalışma baş-
latmalarını sağlamak.

8.3. Evliya Çelebi Seyahatname’sinden hareketle, İzmir kent merkezi ve İz-
mir çevresinin kültürel mirasına sahip çıkılmasını sağlamak.

8.4. Evliya Çelebi Seyahatname’sinden hareketle, İzmir kent merkezi ve 
çevresindeki mevcut turistik yerlerin dışında kalan yerlerin de tanınır kılınması 
ve mümkün olan yerlerin turistik ziyaret yeri hâline getirilmesi. Seyyahın gezi 
yolunun, bugünün gezginleri için güncellenmiş bir gezi yolu hâline getirilmesi.

8.5. Evliya Çelebi Seyahatname’sinden hareketle, İzmir’in ilgi çeken veya 
meşhur olmuş mekânlar, doğal kültür varlıkları ve ürünlerinin tespit edilmesi ve 
bunların kentin markalaşmasını desteklemek için kullanılmasını sağlamak.

8. 6. Elde edilen belgelerin eğitim kurumlarında kullanılarak, genç kuşakla-
rın Evliya Çelebi, Seyahatname ve İzmir hakkında bilgi sahibi olmalarını sağla-
mak. Genç kuşakların kent kültürel kimliğine sahip çıkmalarını sağlamak.

8.7. Elde edilen görsel ve bilimsel verilerin arşivlenmesi ile İzmir ve çevresi 
hakkında yapılacak bilimsel araştırma ve incelemelere katkı sağlamak.

8.8. Evliya Çelebi ve Seyahatname’si hakkında daha başka illerde yapılacak 
çalışmalar için bir örnek oluşturmak. 

Yaptığımız araştırmalar sırasında Evliya’nın bahsettiği mekânların değiştiği-
ni, bazılarının farklı amaçlarla kullanıldığını, bazılarının tamamen yıkılıp kaybol-
duğunu, bazılarının ise hâlen mevcut olduğunu gördük. Evliya’nın bahsettiği bazı 
gelenek ve efsanelerin ise hâlen var olduğunu tespit ettik.
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17. yüzyılda yazılmış olan Evliya Çelebi Seyahatname’si, sadece Osmanlı 
topraklarında değil bütün bölgede yaşayan halklar, kültürler, diller, lehçeler üze-
rine bilgiler sunan en zengin hazinedir. İçeriğinin zenginliğinden dolayı da pek 
çok alanda titiz araştırmalara konu olmuştur. Evliya Çelebi tarihçilerin, dilcilerin, 
etnologların, sosyologların vs. en önemli kaynağı olsa da kendisi ne dil bilimcidir 
ne tarihçidir ne etnologdur ne de sosyologdur. Evliya Çelebi’nin anlattığı diller, 
lehçeler ve ağızlar farklı farklı araştırmacılar tarafından incelenmiştir.

Seyahatname’de 6 tip dil (dil-lehçe-ağız) görülmektedir. Bunlar:
1. Dönemin edebî Türkçesi
2. Yabancı diller
3. Türkçenin lehçeleri
4. Türkçenin ağızları
5. Evliya Çelebi’nin kendine özgü söz varlığı ile ortaya çıkan kişisel dili
6. Osmanlı Devleti’ndeki iki dillilerin (Boşnak, Ermeni vs.) Türkçeleri
Biz buradaki bildirimizde önce Evliya Çelebi’nin kaydettiği dil, lehçe ve 

ağızlar hakkında kısaca bilgi vereceğiz. Daha sonra, eserin muhtelif yerlerinde 
iki dillilerin Evliya Çelebi tarafından nakledildiği şekliyle Türkçe konuşmalarını, 
cümlelerini inceleyeceğiz. Seyahatname’de sunulan şekilleriyle bu verilerin ger-
çeğe uygun olup olmayan yönleri, gerçeğe uygun gibi görülmeyen örnekler varsa 
bunların nedenleri üzerinde duracağız. 

Dönemin Edebî Türkçesi: 17. yüzyılın Türkçesini temsil eden birçok yazılı 
metin vardır. Hatta o dönemde yazılmış dil bilgisi kitapları ve sözlükler bile bu-
lunmaktadır. Seyahatname, diğer metinlerde bulunmayan söz varlığını da içerme-
si bakımından bir zenginlik oluşturmaktadır.

* Prof. Dr., Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı. 
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Yabancı Diller: Dolaştığı yerlerde bizzat tanıştığını söylediği dillerle ilgi-
li bilgileri (bir küçük kusur dışında) araştırmacılar tarafından “güvenilir” kabul 
edilmektedir. “Evliya’nın kulağı kuvvetlidir ve işittiklerini Arap yazısı olanak ver-
diği ölçüde en mükemmel biçimde kaydetmiştir. Derleyip bize bıraktığı dil örnek-
leri üzerinde, yazarın kendi elinden çıkmış (hatt-ı dest) yazmadaki yazılışları göz 
önünde tutarak çalışmış olan bilginler, onun kaydettiği biçimlerin doğruluğunu, 
en azından hangi dil söz konusuysa o dilde, onyedinci yüzyıl ortasında mevcut 
yanbiçimlerinden birini tanıkladığını kabul ederek Evliya’nın güvenilirliği ko-
nusunda birleşirler. Halasi-Kun Macarca, Dankoff Ermenice, Lazaresku-Zobian 
Rumence, Bruinessen Kürtçe, Provosi Ubıkça, Boeschoten İtalyanca, Elsie Arna-
vutça dil örnekleri konusunda bu görüştedir.” (Dankoff 2004: 57).

Evliya Çelebi, bir seyyahın gezdiği yerlerde ihtiyaçlarını görebilmek ve ken-
disine zararı olabilecek sözlerden (daha doğrusu muhatap olacağı argo ve küfür-
lerden) haberdar olacak düzeyde yabancı dilleri bilmesi gerektiğini söyler. Bu 
dillerin sayısı Evliya’ya göre 140’tır (bazı yerlerde 147) (III 29a). Fakat eserinde 
34 yabancı dilden örnekler verir.

Evliya, diğer hususlarda olduğu gibi diller için de belirli bir düzen çerçeve-
sinde bilgiler sunmaktadır. İstisnaları olmakla birlikte, önce 1-10 arası rakamlar 
(bazen 11-13 veya 11-20 ya da 20’den itibaren onar onar ekleyerek) verilir. Daha 
sonra (her dili için sayıları değişse de) ekmek, su, et, üzüm, arpa vs. gıda adları sı-
ralanır. Temel bazı isimler (mum, bıçak vs.) ve bazı temel fiiller (gel, git, otur vs.) 
gösterilir. Çoğu dil için, basit günlük konuşma dilinin cümleleri (Ekmek var mı? 
Yer misin? Nerede idin? Nereye gidersin? vs.) serpiştirilir. Çok az dilde dine ait 
kelimeler de verilmiştir. Argo veya küfür sözleri de birçok dil için listelenmiştir. 
Birkaç dil için de manzumeler eklenmiştir.

Seyahatname’de diller hakkında verilen bilgiler, birçok araştırmacı tarafın-
dan ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu dillerden bazılarının bilinen en eski yazılı 
malzemesi de Evliya Çelebi’nin yazdıklarıdır. Özellikle Kafkas dilleri için, en 
eski yazılı kayıtlar da olması nedeniyle, birçok araştırmaya konu olmuştur (Eren 
1971: 113).

 Türkçenin Lehçeleri: Evliya Çelebi, Türk dilinin Nogay ve Kırım Tatar 
lehçelerini de eserinde anlatmıştır. Hem bunlar için özel bölümlerde kelime liste-
leri vermiş hem de yeri geldikçe muhtelif bölümlerde örnekler göstermiştir.

Tatarca (Kırım Tatarcası) (VII 133b): Verdiği Tatarca kelime listesini Ak-
mescit’te derlemiştir. Evliya Tatarca ve Nogaycanın da çeşitli ağızları olduğunu 
ve kendisinin bunların pek çoğunu bildiğini söyler.

Tatarca ve Nogayca olarak verdiği malzeme gerçekten o lehçeleri temsil et-
mekle birlikte, içlerinde bazı “kurmaca” ya da “aşırı doğrulama” denilebilecek 
şekillere de rastlanır. Şöyle ki: Tatarcanın özelliklerinden biri, Eski Türkçede ke-
lime başında b- ünsüzü ile başlayıp Oğuzcada v- hâline gelen sesleri korumuş 
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olmasıdır (Eski Türkçe ber-, bar-, bar-; Oğuzca ver-, var-, var; Tatarca ber-, bar-, 
bar). Eski Türkçedeki ur- fiili Oğuzcada vur- şeklindedir. Kelime başında v- ün-
süzü olan bu kelimenin eski b- ile ilgisi yoktur ve Tatarcada da ur- olarak geçer. 
Ancak Evliya Osmanlı Türkçesindeki vur- şeklini Tatarca metinlerde bur- olarak 
da kaydetmiştir. Aslında böyle bir şekil Tatarcada yoktur. Bir başka örnek: Eski 
Türkçede hece başında bulunan /G/ sesleri Oğuzcada kaybolmuş, Tatarcada ise 
saklanmıştır (Yönelme hâli eki Karahanlıca +GA; Oğuzca +(y)A; Tatarca +GA). 
Evliya Tatarca metni verirken düş- fiilinin geniş zaman çekimini düşer olarak 
vermesi gerektiği hâlde düşger yazarak kendine göre doğrulama yapmıştır.

Türkçenin Ağızları: Gezdiği yerlerde, yeri geldikçe mahallî diyalektler hak-
kında da bilgiler vermiştir. Kayseri ağzıyla (Ayrıca açıklama gereksinimi duyma-
dığı yerlerden) (III 65b):

Der-vasf-ı lehce-i ahâlî-i lisân: Evvelâ şehr zurefâları Fârisî ve Arabî ke-
limât ederler, ammâ elsine-i nâsı Etrâk lisânıdır. “Abba”, “Bre alatla”, “Bre 
götüberi” şekilli sözleri vardır ve ekseriyâ Ermenî lisânın re‘âyâlarıyla kelimât 
ederler, ammâ lisân-ı Kürd ve lisân-ı Urûm kelimât edemezler.

Evliya Çelebi’nin Kendine Özgü Söz Varlığı ile Ortaya Çıkan Kişisel Dili 
Her iyi yazarın bir üslubu vardır ve her yazar dili kullanırken belirli ölçülerde 

özel tasarruflarda bulunabilir. Ancak Evliya Çelebi hem yazım özellikleri hem 
kelime türetme (daha güzel bir tabirle ‘kelime uydurma’) hem de uydurma etimo-
lojilerle kelimeye yeni şekil verme bakımından son derece yaratıcı bir karakter 
olarak görülmektedir. Türkçede sayı adları ile yapılan tamlamalarda çokluk ekini 
de kullanmak (iki köprüler vb.) onun için sıradan bir tercihtir. Türkçe +lAr ekinin 
yanı sıra yabancı asıllı olan +ān, +āt, +īn da bolca diline işlemiştir. Arapça ‘kırık 
çokluk’ların ardına bazen diğer çoklukları eklediği gibi bazen de üç ayrı çokluk 
yapısını aynı kelimede işletmektedir (ĥavādisātlar, meşāyiḫātlar). Arapça veya 
Farsça olmayan kelimelerde Arapça veya Farsça çokluk şekillerini de kullanmak 
onun için sıradan bir tercihtir (sucāyık). Bazen de Türkçe kelimeleri Arapça ya da 
Farsça eklerle genişletebilmektedir (ormanistān, yaylagāh, Yeniçeriyân). Evliya 
Çelebi’nin dili denilince en özgün kullanımları, Türkçe kök ve gövdelerden Arap-
ça kurallara göre kelime uydurmasıdır (meskeş).

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Osmanlı Devleti’ndeki İki Dillilerin 
(Boşnak, Ermeni vs.) Türkçeleri

Bildirinin asıl amacını oluşturan bu konuya başlamam şu şekilde olmuştu: 
Metni okurken bir yerde Abaza konuşurların ağzından şöyle cümleler verildiğini 
görmüştüm:

Bir gün İbrâhîm Hân: “A Seydî! Benim musâhib lerime sakın cirid vurma.” 
buyururlar. Seydî eydür: “Valaha pâdişâ ham! Onlar beni vururdur. Beni de onları 
hap vururdur. Cilîde horta yokıdır. Onlar beni baş vurursa, ben onları diş vurur.” 
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deyü Abazaca lehce-i mahsû siyle kelimât etdiğinden İbrâhîm Hân bin altun ve bir 
semmûr hil‘at-i fâhire ihsân edüp masıtcıbaşı mertebesinde bıçaklı olur. Hikmet-i 
Hudâ bir gün Çemensofa nâm meydân-ı ma‘rekede cirît oynar ken musâhib-i şeh-
riyârîlerden bir kaçı cirîd hamlesi teklîfinde Seydî ile azğaşup Seydî dahi birin 
avla yup cirîd ile atından yıkup ol sâ‘at musâ hib cân ve rir. II.335a.

Başka bir yerde bir Çerkez’in Türkçe cümleleri olarak da şunlar yazılmıştı:
Hemân İsmâ‘îl Paşa’nın aklı başına gelüp Boşnak lehcesi üzre eydir: “Bak 

a cânum, Seydüm Ahmed Paşa, sen be nüm dünyâ ve âhiret bürâderümsün.” deyü 
Boşnak ca kelimâtlar etdikde, Seydî eydir: “Ben köpek ile kardaş mı olur? Yokdur 
ve illâ ha ölürüm yokdur.” deyü Çerkes lisânı üzre ol dahi niçe gûne ta‘n-âmîz 
sözler söyleyüp bebr ü pelenk-vâr Rüstemâne apul apul hırâmânî reftâr ederek 
yine ibrişim haliçeler üzre yâr-ı kadîmi olan Kocadağlı doru atına bilâ-rikâb şâh-
bâz-ı evc-i is tiğnâ gibi süvâr olup yine bî-bâk ü bî-pervâ alayıyla serâperdesine 
revâne olmada. V.184b.

Hem bir Abaza’nın hem de bir Çerkez’in Türkçelerinde birbirine benzeyen 
yapı hissediliyordu. Bu örnekleri görünce şöyle düşündüm: Acaba Evliya Çele-
bi’nin zihninde bir “iki dillilerin Türkçe konuşması” modeli vardı da muhtelif 
halktan kişileri hep aynı şekilde mi konuşturuyordu? Ancak, başka yerlerde bir 
Boşnak veya Laz’ın da Türkçe konuşmalarını naklediyor ama onlar bugünkü Batı 
Rumeli veya Doğu Karadeniz ağızlarına benziyordu. Her hâlükârda, bu konuda 
yani Seyahatname’deki iki dillilerin Türkçelerini müstakil olarak incelemeden 
karar vermek mümkün değildi.

Bu gözle Seyahatname’yi inceleyince, konuya başlamama sebep olan örne-
ğin aldatıcı olduğunu, daha doğrusu hükümsüz olduğunu anladım. Çünkü, Abaza 
için verdiği örnek de Çerkez için verdiği örnek de Seydi Paşa ile ilgili idi. Aynı 
kişi nasıl olur da hem Abaza hem de Çerkez olarak gösterilebilir gibi bir soruyu, 
Seyahatname uzmanları hemen çözebilir. Evliya, eserinin başka bir yerinde Seydi 
Paşa’yı anlatırken şunları kaydetmiştir: 

Ammâ ahvâl-i Seydî Ahmed Paşa: Kendile rinin takrîri üzre Abaza kavmi 
ile Çerâkise mâbey ninde bir gûne kavm vardır. Dağıstânlar içinde olur. Abazaca 
ve Çerkesce lisânı bilirler. Sadşe kavmi derler bir şecî‘, yarâr, bahâdır, hırsız 
kavm-i fetâ yiğitlerdir. Bu Seydî Ahmed Paşa anlardandır. Hattâ lehçe-i mahsû-
su ol kavmden olmasın gösterirdi. Ammâ bu Sadşe kavminin ekseriyyâ ihtilâtları 
Abaza tâ’ifeleriyledir. Zîrâ Abaza diyârı Karadeniz sâhilinde olmağıla iskeleleri 
vardır. II.334b.

Demek ki üslup benzerliğine bakarak hem Abazaların hem de Çerkezlerin 
aynı tarzda konuşturulduğunu düşünmem bir yanlış anlama sonucu olmuştur. 
Bana bunu düşündüren cümleler aynı kişiye aittir.

Seyahatname’yi bu amaçla inceleyince, yine de bu yönden, yani iki dillilerin 
Türkçeleri bakımından müstakil olarak incelenmesi gerektiğini anladım. Çalış-
mam boyunca malzemeden hareketle ulaştığım yargılar şunlardır:
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1. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde iki dillilerin Türkçeleri 2 ayrı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Evliya 
Çelebi’nin ağzından Evliya Çelebi’nin diliyle, yani edebî Osmanlı Türkçesiyle konuşmaktadırlar/konuş-
turulmaktadırlar. Birkaç örnek:

1.1. Abaza
1.1.1. Ammâ Abaza havf edüp, “Hay gidi Osmânlı Ahıçka bahânesiyle üze

rime geliyor.” diyüp Dişlen Hüseyin Paşa’yı ziyâfet tarî kiyle kal‘aya çağırup… 
I.64a-b.

1.1.2. Hemân Abaza Paşa, “Pâdişâhım izn-i şerîfinle ben anlara bir kerre 
görüneyim, ol ân ben anlara çorba tâsların bile yut durayım.” dedikde, izn-i pâ-
dişâhîyle Abaza dîvâna çıkınca yeniçeri mâbeyninde bir güft [u] gû olup, “Bire 
Abaza geliyor.” deyü cümle yeniçeriler çorba ile tâsları yutayazdılar. Yeniçeriyâ-
nın tâ bu mertebe Abaza gözlerin korkutmuş idi. I. 66b.

1.1.3. Köpürlü eydir: “Ya Hasan sizin âşîretinizden Abaza’dır. Üzerine se-
fer eder misiz?” dedikde, Melek eydir: “Eğer fermân-ı pâdişâhî olursa Vallâhi 
şimdi Üsküdar’a geçerim.” dedikde, Köpürlü cihân kadar hazz edüp, “Bürâder, 
in şâ’allâhu Te‘âlâ ol âsîlerin yakın zamânda başları Der-i devlet’e gelir.” V.69b.

1.1.4. Hemân Abaza Paşa eydir: “Baka kâfirler. Bu Hazret-i Îsâ halîfesi 
şem‘ûn-ı Safâ degil midir?” dedikde, “Belî sultânım odur.” dediklerinde, “Yâ 
mel‘ûnlar bir müselmân ola da bunun ba şına niçün böyle şapka kodunuz.” 
deyüp şapkayı şem‘ûn-ı Safâ’dan çıkarup kendü başındaki selîmîsin şem‘ûn-ı 
Safâ’nın başına kodukda cümle küffârla rın akılları başlarından gidüp yüz bin 
altun dahi ve rüp mücevvezeyi çıkarup …VI.153a

1.2. Arnavut
1.2.1. Bu Kara Murâd Paşa’nın bu kelâmı Hamâ’da Arnavud Paşa’ya gelin-

ce, “Belki bu türbeye kendüyi gömeler.” deyü bir rumûz eder. I.80b.
1.2.2. Bunlar dahi “Şunda su vardır, kehrîz edüp kuyu kazup, baca edüp su 

getirelim.” deyü müşâvere ederler. Bunlar cümle Arnavud tâ’ifeleridir, hakkâ ki 
makdûr-ı beşer değil san‘atdır. I.205b.

1.2.3. Bu mahalde mukaddemâ “Kâfir geliyor.” deyü haber eden âdemleri 
vezîria‘zama götüren Arnavud Ali Aga Sadrıa‘zam’dan gelüp, “Paşa karında
şım berhordâr olsun. Eger kâfir gelirse göreyim anı, bir nâm verüp gazâ etsin. 
İnşâ allâh üç tug ile ana Bagdâd’ı veririm.” deyü ha berler geldi, ammâ Paşa’nın 
kayınbabası Re’îs Efendi’den bir ta‘n-âmîz tezkire gelüp böyle tahrîr etmiş kim. 
VI.101b.

1.3. Boşnak
1.3.1. Der-fasl-ı ahâlî-i lehce-i mahsûs-ı ıstılâhât: Evvelâ her sabâh yedik-

leri ta‘âm-ı futûra ruçka der[ler]. Osmânlı mâbeyninde bir ma‘yûb şeydir. Hattâ 
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bir gün Hacı Beşâret nâm dostumuz bir gün ale’s-sabâh bu hakîre der kim, “Gele 
Evliyâ Çelebi, bizüm odalı düşmanlar hammâma gitdiler. Odam tenhâdur. Seni 
bize gö türe, sana ruçka yedireyim.” dedikde, hakîr şaşup gûnâ-gûn fikr-i fâside 
vardığım Hacı Beşâret duyup, “Bire bizim diyârda ruçka kahvealtı ta‘âmına der-
ler.” dedi V.131b.

1.3.2. Ve kapuska ta‘bîr etdikleri lahanası kazan ka dar kelle olup cemî‘i yap-
rakları güllâç varakı gibi terdir. Hattâ Boşnak kavmi bu lahana içün, “Âh di num 
ve îmânum kapuska.” deyü şehîd olunca lahana yerler. V.153b.

1.4. Çerkez
1.4.1. Çerkeslerden su’âl etdik, “Vallâhi yılda bir kerre bu kara koncoloz 

gecelerinde bir Çerkez oburlarıyla Abaza oburları gökyüzünde uçup ceng-i 
azîm ederler. Şimdi taşra çıkup kor[k] mayup temâşâ edin.” dediler. Meğer obur 
demek sehhâr câzûlara derlermiş. VII.151b.

1.4.2. Kavm-i Kabarti cümle bir yere cem‘ olup “Arslan Beğ Tatarı bir kuş
dur. Bizim çalımıza gelüp sığındı. Yurdlar verdik ve kardaş olduk. Biz bu Noğay 
tâ’ifesini size veremeziz.” deyü kese cevâb verince hemân ol sene Kalmık pâdişâ-
hı … VII.175a.

1.4.3. Ammâ Çerkes kişileri yemîn edüp “Kırk elli yıldan berü bu mertebe 
vefret üzre obur ların cenglerin görmemiş idik.” [de]diler. VII.152a.

1.5. Ermeni
1.5.1. Hemân Er meni kızı ol mahalde yüzün göğe dutup “Ey Ebû İshâk 

Sultân, beni bu zâlimlerin elinden kurtar. Allah ile ahdim olsun, tapduğun 
Muhammed dînine girüp senin türbene hizmet ideyim.” deyü derûn-ı dilden 
Cenâb-ı Bârî’ye teveccüh-i tâm edince… II. 239a-b

1.5.2. Bu makûle hayvânâtları bu kabâ’il-i Er me nî ler gördüklerinde içlerin-
den biri su‘âl edüp eydür: “Sultânım siz kimlersiz.” der. IV.244b.

1.5.3. Hattâ bu diyâr, kefere destinde iken Hacı Bektaş Velî, kefereden bu 
kal‘ayı Osmâncığa taleb etdikde, Ermeniler sultândan kerâmet isteyüp, “Şu taş-
dan zamân ile süd akardı, yine aksın. Bu kal‘ayı se nin Osmâncığına cümle 
teslîm edelim.” derler. V.23a.

1.5.4. Ermeni avretlerinin manastırı: … ve bunların her biri birer diyârdan 
gelmişdir kim âlem-i tufey leliğinde hasta olup babaları, “Eğer kızım bu derdden 
halâs olursa, Hazret-i Îsâ’ya bağışladım. Âhiretde nikâh ile alsın.” deyü nezr 
etdükde eğer ol kız sıhhat bulursa … IX. [Y 224b] [Y 225a]

1.6. Gürcü
1.6.1. Paşa dahi mezkûr Deli Dilâver Paşa’ya hitâb edüp eydür “Paşa karın-
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daşım! Kılıcın yahşîsin den tanır mısın?” dedi. Paşa dahi “Kılıcın eyisi diş tutma
yandır, göreyim şu kılıcı.” dedikde, kılıcı paşa nın eline verdiklerinde heman kılıcı 
dişiyle kütür kütür kırup “Şey değil imiş.” deyü … II.336a.

1.6.2. Mehemmed Efendi eydir: “Sahipsiz çadırda n’işle ye lim? Biz senin 
cemâ lini görmege geldik, biz de gide riz.” deyü nâz etdi ler. VI.115b.

1.6.3. Hemân Gürcî Mehemmed Paşa nehr-i Litre kenârında bir hıyâ bân-ı 
çemenistânda atından enüp kethudâsı (---) Agaya sancag u bayrag u mehterhâne-
sin verüp “Varın siz gidin.” deyüp kendüsi ol mezkûr mesîre gâhda kaldı. VI.123b.

1.6.4. Andan kal‘a-i Segitvar’da Gürcî Mehemmed Paşa meştâya karâr ve-
rüp cümle kılâ‘lara kifâyet mikdârı askerler gön derüp Süleymân Hân türbesi 
kal‘asın ve Peçoy kal‘asın ta‘mîr [ü] termîm ederken Kefeli Bekir Paşa gel dik de, 
“Niçün imdâda geç geldin?” deyü Gürcî Me hem  med Paşa, Bekir Paşa’nın başını 
kesüp Sadrı a‘zama arz eyledi. VI.138b.

1.6.5. Çünkim Sadrıa‘m asâkir-i İslâmın kamalaklanup alak bulak oldukla-
rını alâ mele’i’n-nâs görüp müşâverede Gürcî Paşa eydir: “Sultânım, yeniçeri 
ağasına hitâben bir fermân gönderin. Fermânınızla cümle yeniçeriler ileriki 
meterislerinden çıkup cisr başındaki eski metîn meterislerine girüp yine cisr 
başın pek zabt eylesinler.” deyü bir mü’ekked fermân-ı vezîr yeniçeri ağasına 
vardıkda cümle yeniçeriler sem‘an ve tâ‘aten deyüp bu fermânı cân-ı azîzlerine 
minnet bildiler. VII.20b.

1.6.6. Gürcî Paşa eydir: “Vallâhi Evliyâm eğer bizim elçi paşamız ırz-ı Âl-i 
Osmân’ı gözedüp eğer Budin’e cemî‘i kâfire karşu dârât u azametiyle gelirse 
hoş geldi ve illâ bir mekeroz ve apordos gelirse gidinin Bekir Paşa gibi boynun 
urup yerine benim Mehemmed Kethudâ’mı bin kîse masrûf eyleyüp Nemse kra
lına gönderirim.” deyü yemîn-i muğallazalar etdi. VII.34a.

1.7. Laz
1.7.1. Sahrâ-yı Boğdu; Selîm Hân-ı Evvel, şehzâdeliği âleminde bu fe-

rah-fezâya Tarabefzûn hâkimiyken gelüp meks etdüğü nehr-i Zubad kenarında bir 
soffa-i âlîsi vardır. Sâfî çimşir dırahtı hıyâbânıdır, anda meks edüp yine guzât-ı 
muvahhidîn cânib-i erba‘aya şebhûnlar salup nısfu’l-leyde Çarkacı Ketağaç Paşa 
kolundan iki dil tutulup serdâr Seydî Ahmed Paşa huzûrunda söyledip “Biz Mikril 
Beği Zaposho âdemleriyiz. Gönye kal‘asın Urus alup oturur mu, yohsa Osmânlı 
yine kal‘ayı alır mı, varup göresiz, deyü bizi gönderdiler. Emr Hudâ’nın işte gi
riftâr-ı bend-i esîr olduk. Emr sizindir.” deyü şâfî haber verüp niçe ganâ’imli ku-
ralar kulağızlayıp, anları Seydî Paşa vesîle eyleyüp önü sıra götürürdü. II.331b.

1.7.2. Hatta Laz ta’ifesi beyninde latîfe gûne böyle derler, bir âdemin 
Ka‘be’ye gitmeğe iktidârı olmasa “Bre câhil Mankaliyye’ye gitsene, garîblerin 
ka‘besidir.” derler. III.124b.
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1.8. Kürt
1.8.1. Kürd Osmân eydir: “Vallâhi Sultânım, anları da ta‘[y]îb etme kim 

cânlarından bîzâr olup atları ve kendüleri açlıkdan öldüler.” denildikde, hemân, 
Tayyaroğlu eydir: “Buna tedârik, cümle asker ile yap yap Kilis ve Azez ve A[yı]
ntâb ellerine varalım. V.71a.

1.8.2. Hemân nutka gelüp eydür: “Çünkü bana kardaş dedi. Kabûl etdik 
artık biz senden, sen benden emîn ol ve ta‘âmın dahi yedik. Ben İzolı Kürdü ka
bîlesindenim ve Gürcî Nebî’nin baş bölükbaşısıyım. İsmime Çomar Bölükbaşı 
derler. Üsküdar cenginde bozulup gice gice dağdan dağa kaça kaça bu mahalle 
gelüp sana dûş geldim.” dedükde hemân kalkup … III.33b.

Bu çok normaldir. Bazen hiç Türkçe bilmeyen yabancıların konuşmaları bile 
nakledilirken, doğal olarak Evliya’nın Türkçesiyle karşılaşmaktayız.

2. Nadiren başka bir üslupla “kırık Türkçeyle” konuşturulan örnekler de bulunmaktadır:

2.1. Abaza
2.1.1. Ba‘dehû Mısır’da (---) (---) hizmetinde olup Sultân İbrâhîm Hân’a Mı-

sır cündîleri lâzım oldukda emr-i şerîf ile (---) Paşa on iki aded cündîler ile der-i 
devlete bu Seydî Paşa’yı İbrâhîm Hân’a gönderüp ibtidâ Harem-i hâsda seferliye, 
andan haftân altı ta‘bîr etdükleri merte beye kadem basup andan nâm [u] şânıyla 
Hâsodaya girüp niçe kerre cirîdinin darbından ba‘zı cündîler hasm olup helâk 
oldular. Bir gün İbrâhîm Hân: “A Seydî Benim musâhib lerime sakın cirid vurma” 
buyururlar. Seydî eydür: “Valaha pâdişâ ham! Onlar beni vururdur. Beni de on
ları hap vururdur. Cilîde horta yokıdır. Onlar beni baş vurursa, ben onları diş 
vurur.” deyü Abazaca lehce-i mahsûsiyle kelimât etdiğinden İbrâhîm Hân bin 
altun ve bir semmûr hil‘at-i fâhire ihsân edüp masıtcıbaşı mertebesinde bıçaklı 
olur. Hikmet-i Hudâ bir gün Çemensofa nâm meydân-ı ma‘rekede cirît oynarken 
musâhib-i şehriyârîlerden bir kaçı cirîd hamlesi teklîfinde Seydî ile azğaşup Seydî 
dahi birin avlayup cirîd ile atından yıkup ol sâ‘at musâhib cân verir. II.335a.

2.1.2. Hikmet-i Hudâ-yı mudhike-i garîbe: İç ağa larından Abaza Merşan Yû-
suf ve Abaza Arıt Alî ve Abaza Kamış Velî bunlar bostâncılar imiş. Tecdîd-i vuzû‘ 
etmeğe paşa yanından taşra çıkup âbdest al mağa bu Abazalar çömelüp dururlar, 
ammâ bunlar aslâ Türkçe bilmezler. Abaza lisân-ı lehcesiyle bunlar kâfire derler 
kim,

“Bak bak âdemdir, bu karalık gecedir, dâ‘vâcı arz-ı hâldir, olur mudur?” 
Tercüme: “Baka baka âdem, bu karanlık gecede da[‘]vâcı arz-ı hâli olur 

mu?”
“Âdem ne vardır? Paşa hasta yatır mıdır? Bu gece dîvândır, yokumdur?”
Tercüme: “Bire âdem, ne var? Paşa hasta yatıyor. Bu gece dîvân yokdur” Biri 

dahi darılup, eydir:
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“Dîvâne efendisi yokdur. Sen ne bu kadar gece gelirdir?”
Tercüme: “Dîvân efendisi yokdur. Sen ne bu kadar kim gece gelirsin?”
“Sabâhdır, olur mudur, dîvân kindisi olurum. Haçan dabul dubul dum 

dum çalardır, o zemen arz-ı hâldir, hâzır yapdır.”
Tercüme: “Sabâh oldukda kindi dîvânı olup davul ve zurna dum dum çalınır. 

Ol zamân gelüp arz-ı hâlini getir.” derler.
Bu Abaza lehceleriyle mezkûr Uskok keferesiyle söyleşirlerken meğer paşa 

bu kelimât-ı tur rehât-ı kalenderîleri yatdığı obadan istimâ‘ edüp görse kim bir 
fedâ’î Uskok kâfiri pür-silâh ve âteş-pâredir. V.143a.

2.2. Arnavut
2.2.1. Bu ciğerciler cümle Ohri ve Görice ve Horpuşta Arnavudlarıdır. Niçe 

bin tâze ciğeri kırkar ellişer dânesin, yüreği, böbreği ve şirdeni ve mumbârıyla 
sırıklara dizüp “Ey koyun ciğeri” deyü feryâd eder ler. Ba‘zı şehir oğlanları bu 
Arnavudlara “Ulla ba geldi mi Arab karısı” deyü ulaşırlar… Gâyet mas hara, mu-
dhik Arnavudlardır. Bunlara şehir oğlanları “a a‘ â, a a‘ â” deyü ulaşırlar. Anlar 
dahi “a a‘ â Çelepi pişmiş kalkmış şişmiş sülice(?) bağırsak yer mi sin?” derler, 
turfe kavmdir. I.170a.

2.3. Boşnak
2.3.1. … dediğimde Boşnak âdemi olmağıla eydür “Benüm oğlum katlana, 

birkaç çün / Görelim, âyine-i devrân ne sûret gösterir, deyü bu mısra‘ı terennüm 
etdi. Âhir, hakîr birkaç gün sabr etmeğe rızâ verdim. II.362b.

2.3.2. Hemân bunlar hakîri görünce Boşnak lehcesi üzre biri eydir: “Bire 
cele cânum, hoço çelo Allâhı seversen kazı yiğit bir manca yeyelüz” dedikde, 
gördüm ki ortada beyâz nân pâreler ve kebâb pâreler ve gûnâ-gûn ni‘met-i nefî-
seler var. Hemân atdan inüp eyit dim,”Gâzîler şikârınız çok ola ve gazâlarınız 
kutlu ve kollarınız kuvvetli ve kullarınızın yüzleri ve gözleri nûrlu ola.” deyüp ek-
mek yemeğe başladım, zîrâ kelb-i sarîhden ziyâde karnım aç idi. Biri eydir:”Bak 
a kazı yiğit, bu ta‘âm bizüm değildür, Allâh efendimizindür. Bu esîrlerimizin 
bâğlarıdır. Bunda cümlesi manca yeyüp şarâb içerken Allâhu muz bu mancayı 
ve bu şarâb bize ihsân eyledi. İçe benüm elimden şu şarâbı.” deyü bir çanak 
şarâb sundukda, hakîr eyitdim: “İçmem gâzîler ve âbâ vü ecdâdım dahi tütün ve 
kahve dahi içmemişlerdir, değil ki ben şarâb içem.” “Bire âdem, dînin aşkına 
ve Alî Murtazâ aşkına içe şu şarâbı, bula sevâbı yeye kebâbı, bağışlaya babam 
ervâhına sevâbı.” deyüp niçe yemîn-i mugal la zalar verdiler. Hakîr eyitdim: “Bire 
kardaşlar, şarâb harâmdır. Ben bunu içmem, ammâ ekmek yerim.” dediğimde, 
“Kim bok yemiş kim bu şarâb harâmdır. Bu şa râb gazâ mâlıdır. Gazâ mâlına 
harâm diyen şu esîr lerimüz gibi kâfir olurlar. Bu bizüm kanımız bahâsı mâlımız 
şarâbımız, helâl-i zülâl gazâ mâlıdır.” dediler. V.146a.
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2.3.3. İsmâ‘îl Paşa eydir:”Tîz elhamdülillâh şu kâfir Seydî geldi. Bir[e] tîz 
ip hâzırlan. Cümle ağavât ve levendât ve iç ağaları hâzır-bâş olsunlar.” deyü İs-
mâ‘îl Paşa fermân edince … Seydî kalup feth-i kelâmı bu olur kim, “İsmâ‘îl Paşa 
karındaşım, aşk olsun ve beni öl dürmeğe niyyet etmişsin. Gazân kutlu olacak ola. 
Bu yanındaki ip nedir?” dedikde, hemân İsmâ‘îl Paşa eydir: “Hayır bir şey ölç-
mek içün getirdmişdim” dedi. İsmâ‘îl Paşa’ya telâş el verüp eydir: “Bire tîz paşa 
karındaşımıza kahve ve şerbet geti rin.” dedikde, hemân, Seydî Paşa eydir: “Bu 
kahve teklîfin ko. Şimdi sen benim başım mı alırsın, yohsa şimdi ben senin başın 
mı alayım?” deyü Seydî ukâb-vâr yerinden pertâb edince, he mân fakîr İsmâ‘îl 
Paşa şaşdığından yanındaki yas dığı siper-misâl dutup ayağ üzre kalkup ma‘hûd 
ip meydânda kaldı. Hemân İsmâ‘îl Paşa’nın aklı başına gelüp Boşnak lehcesi 
üzre eydir: “Bak a cânum, Seydüm Ahmed Paşa, sen be nüm dünyâ ve âhiret 
bürâderümsün.” deyü Boşnak ca kelimâtlar etdikde, Seydî eydir: “Ben köpek ile 
kardaş mı olur? Yokdur ve illâ ha ölürüm yokdur.” deyü Çerkes lisânı üzre ol 
dahi niçe gûne ta‘n-âmîz sözler söyleyüp bebr ü pelenk-vâr Rüstemâne apul apul 
hırâmânî reftâr ederek yine ibrişim haliçeler üzre yâr-ı kadîmi olan Kocadağlı 
doru atına bilâ-rikâb şâhbâz-ı evc-i is tiğnâ gibi süvâr olup yine bî-bâk ü bî-pervâ 
alayıyla serâperdesine revâne olmada. V.184b.

2.3.4. Der-lehce-i mahsûs-ı ehl-i beled-i ıstılâhât: Cümle ahâlî-i Budin Boş-
nak ve Bosnavîlerdir. Ba‘zı lehçe-i mahsûsaları var: Meselâ vefebiha ve muhas
sal-ı çelâm ve zâhirâ ve demişüm ve şâyed gelme ye sün ve sinkociyi sevmişüm, 
yâ dahi sağ mısun keli mât ların çok isti‘mâl ederler, ammâ fasîh {Macarca bi-
lirler, deyü nakl etdiler}. VI.88a.

2.4. Çerkez
2.4.1. Hikâyet-i sergüzeşt-i latîfe-i acîbe. Hudâ’ya ayândır kim böyle olmuş-

dur. Bir gün bu diyârda bir kabakda mihmân olup konak-bânımız olan Çerkes 
âdemlik edüp fi’l-hâl taşra çıkup sehel eğlenüp geldi ve meydân-ı mahabbete sı-
ğın derisinden sofra getirüp bir ağaç tekne latîf revâk gibi bal ve bir tekne peynir 
ve bir tekne pasta getirüp “Aşan konaklar halâl bolsun. Benim babası cânı sa
vasın.”, ya‘nî “Balı yeyin helâl olsun. Atam cânına değsin.” dedi. 

Biz dahi Mânoğlu hapsinden çıkmış gibi def‘-i cû‘ etmeğe bala eyle giriş-
dik kim ellerimizin varup gelmesine göz ermez. Ammâ pek acâ’ib kılları çok, bal 
kıllarını ağzımızdan çıkarup sofraya kılları ko dukça Çerkez eydir: “Aşan bu bal 
benim babası baldır.” der. 

Biz dahi sehel def‘-i cû‘ edüp âheste âheste kıl ları ayırtlayup yine bal yerken 
ta‘âm üstüne Taman lı Alî Cân Beğ gelüp,

“Ne yersiz Evliyâ Efendi?” dedikde,
“Buyurun siz de” deyü Alî Cân’ı ta‘âma teklîf edüp,
“Bir kıllı baldır, ammâ acebâ keçi tulumundan mıdır? Yohsa koyun tulumun-
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dan mıdır?” dediğimde hemân Alî Cân ev sâhibimize Çerkezce,
“Bu bal neredendir?” dedikde hemân Çerkez ağlamağa başladı ve,
“Benim babası mezârından çıkardım” dediğin hakîr anladım, ammâ 

mezâyâ-yı kelâma bir hoş nâ’il olamadım. Hemân Alî Cân eydir: 
“Geçen aylarda babası ölmüş. İşte taşra hav lı sındaki büyük ağacın dalına 

babasının leşin sandûk ile komuş. Bal arıları babasının siki ve taşağı ve budu ara-
sında arılar bal yapmış. Size mahabbeten babası taşağı kıllarıyla balı getirmiş. 
Kılların çıkarup balın yersiz. Arı boku yeyeceğinize karı boku ye yin.” deyüp Alî 
Cân taşra çıkınca hemân hakîr kusa kusa ciğerim taşra çıkayazup taşra çıkdım.” 

“Bire meded kâfir gidi, bize ne reng etdi” deyüp söğerken anı gördüm.”
Ev sâhibimiz Çerkes dahi taşra çıkup babasının olduğu ağaca çıkup ağlaya-

rak babası sandûkunun kapağını yine berk ederken kendi dahi bir hayli bal boku 
yeyüp ağaçdan aşağı enüp eydir: “Hacı haçan bal ister ben seni babası cânı 
bal çok getirirdir. Hemân du‘â eyle.” der. Bir acîb ü garîb derd-i serimiz etdi. 
VII.155a-b.

2.4.2. Seydî Paşa eydir: “Bu kahve teklîfin ko. Şimdi sen benim başım mı alır-
sın, yohsa şimdi ben senin başın mı alayım?” deyü Seydî ukâb-vâr yerinden pertâb 
edince, he mân fakîr İsmâ‘îl Paşa şaşdığından yanındaki yas dığı siper-misâl du-
tup ayağ üzre kalkup ma‘hûd ip meydânda kaldı. Hemân İsmâ‘îl Paşa’nın aklı 
başına gelüp Boşnak lehcesi üzre eydir: “Bak a cânum, Seydüm Ahmed Paşa, sen 
be nüm dünyâ ve âhiret bürâderümsün.” deyü Boşnak ca kelimâtlar etdikde, Seydî 
eydir: “Ben köpek ile kardaş mı olur? Yokdur ve illâ ha ölürüm yokdur.” deyü 
Çerkes lisânı üzre ol dahi niçe gûne ta‘n-âmîz sözler söyleyüp… V.184b.

2.4.3. Ol sâ‘at anlara ârâm vermeyüp “Koma kardaş lar, gayret sizindir. Dîn 
uğuruna çalı şın. Allah’ım hem seni kerîmdir, hem beni kerîmci dir.” deyü Çer-
kes lisânı üzre Koca Gâzî Seydî Paşa cümle guzâtı cenge terğîb edüp… II.329b.

2.5. Ermeni
2.5.1. Taş çekici eşekciler beş altı yüz eşekci Ermenî ler “Çüş bire, andıra 

halası çüş.” deyüp Ermenîce türkîler yırlayup geçerler. I.205a.
2.5.2. Badanacı Ermenîler dahi arkalarında destiler ile mermer kirecinden 

cüllâb olmuş beyâz badana ile ellerinde uzun sırıklar ucunda domuz fırçalarıyla 
“Kararmış evleri ve dîvârları ağardarak seksen ahçanı alup ağardıram, yatmiş 
ahça disan olmaz.” deyü Ermenî lehcesiyle kelimât ederek geçerler. I.205a.

2.5.3. Lağımcı Ermenîler dahi ırgatlar gibi dükkânları yokdur, ancak köşe-
den köşeye durup ve karârgâh-ı kadîmleri Parmakkapu’da ırgat bâzârıdır, andan 
lağımcılar alayda “Şurada bir kâriz vardır, açup ayırdlasah, çoh kâriz bâdâmı 
çıhardı, harnımız acdur bâdâm yisah.” deyü Ermenî elfâzıyla kelimât ederek… 
I.205b.
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2.6. Laz
2.6.1. Esnâf-ı tâcirân-ı kazancıyân: Dükkân 300, ne ferât 500, bunların pîri 

Sa‘d ibn Ubeydî-i Hüz zercî’dir, Selmân-ı Pâk’ın şed bağladuğı otu zuncu pîrdir 
kim cümle ehl-i hıreflerin tâcirleri silsi lesi bu Ubeyd’e çıkar. Kabri Yemen şe-
hirlerinde Zebîd’de yatır. Bunlar dahi dükkânların kalaylı pâk bakır âvân larıyla 
zeyn edüp ubûr ederler. Ammâ bunlar cümle Laz tâ’ifesidir, “Tavalar, tençereler 
pakur avadan lık larına hurtavâtlar alırum.” deyü Laz kavmi lehcesiyle feryâd 
[u] figân ederek geçerler. I.185b.

2.6.2. Hüseyin Ağa gâyet muhteşemâne sofa kaplı kakum kürk ve destâr-ı 
musâhib ile ardında on iki aded elvân akmişe-i fâhire siyâblı muhteşem hizmet-
kârlarıyla Hüseyin Ağa tarafey nine selâm vererek Bâb-ı hümâyûn önünde âbdest 
musluklarına varınca bir alay asker-i Cemâpuru sökerek giderken “Dur a ağa! 
Nereye gidersin” dediler. “İleride zorbabaşınıza giderim.” deyince aklım gitdi. 
Anlar da “İşte biz zorbabaşıyız. Söy le ye ceğin var ise bize söyle! Ne dersin?” de-
diler. Hemân Hüseyin Ağa eydür “Bre ben sözümü âdem ağızlı âdeme söylerim.” 
deyü ileri gitmeğe kasd edince içlerinden biri “Bre avretin filân etdiğim. Bizi be-
ğenemedin mi? Ne herzekârlık edersin?” dediler. Hakîr eyitdim “Gâzîler, murâ-
dı sizi beğenmemek değildir. Ancak dînimiz direği müftî hazretlerine gider. Vezîr 
sizlere selâm etdi. Cümle ümmet-i Muhammed’in murâdları üzre sâl yâ ne olunan 
altunu kaldırdım, deyü bu ağayı Aya sofya içinde şeyhülislâmımıza gönderdi.” 
dediğimde “Hay Allah vezîrden râzı olsun” deyü taraf taraf, “ma‘kûl ma‘kûl 
ağaya yol verin.” deyü râh küşâde edüp dahi ileri giderken hemân yine Hüse-
yin Ağa “Bre âdemler! Bu fesâd içün ne cem‘ olmışsız. Kadızâde hazretleri bu 
Ayasofya câmi‘i’nde her cum‘a günü kürsîde va‘z [u] nasîhat edüp, cem‘iy yet 
mem nû‘dur, deyü kahvehâneleri men‘ etdir me di mi? Ya siz ne cem‘ olmuşsuz, 
dağılın, varın yerlü yerinize. Yohsa şimdi Bâb-ı hümâyûn kullelerindeki topla
ra âteş edüp vezîr sarâyından hâzır-bâş olan asker iki tarafından sizi çevirirse 
cümleniz helâk olur.” dedikde hakîr sehel gerice kaldım. Hemân askerden biri 
Hüseyin Ağa’nın başından musâhib sarığın tüfenk ucuyla kakup düşürdü. Hemân 
Hüse yin Ağa Laz âdemi olmağıla lehçe-i mahsûsasıyla “Bak a asılacağı! Ben pâ
dişâhın telhîscisi olam, iki pâdişâhın mâbeynlerin sulh [u] salâha kâdir olam, 
ben sizi ıslâh etmeğe gelmede, [siz] benim başımdan sarığımı düşürürsüz.” deyü 
bir âdeme dest-dırâzlık edüp urunca gördüm ki âteş-i hâr-ı hâşâk tutuşdu. Hemân 
hakîr sâ’ir halk içinde kendümü pinhâne çeküp anı gördüm “Bre vur gidiyi” oldu. 
İbtidâ Hüseyin Ağa’ya sille ve tabanca ve sademe ve pontal ve muşta urarak son-
ra matrak-ı tırtaka tak tak urarak Hüseyin Ağa kaçarak arkasından kakum kürkü 
almışlar. Meyân kemer yine musluklar yanına geldikde “Bre pârele gidiyi.” deyin-
ce azamet-i Hudâ, Hüseyin Ağa’ya kılıç üşürüp cân havliyle yokuş aşağı Melek 
Paşa’nın harem kapusu önüne gelince kılıç üşürüp niçe yerden zahm-ı hurde edüp 
leşin harem kapusu önünde bırağup koynundan bir telhis kisesin ve sâ‘ati ve bı-
çağ [u] hançer yağma edüp Melek sarâyından kurşum ile ururlar deyü kâtiller 
firâr edüp na‘ş-ı Hüseyin Ağa meydânda çaba la yarak debelenerek kaldı. Hakîr 
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hemân yokuş aşağı seğirdüp fi’l-hâl bizim sarây kapusuna gelüp “Bre yıldırım 
kapucu, açın kapuyu. Ben Evliyâ Çe le bi’yim” deyü depe olanca feryâd etdim. 
Hele bin mihnet ile kapuyu açup hakîri alup paşa huzûruna varup vâkıf-ı esrâr 
olduğu minvâl-i meşrûh üzre paşaya bir bir takrîr edüp “İşte leşi bizim iç ağa la-
rının pençereleri önünde çabalayup yatar.” dedim. Paşa eyitdi “Ben demedim mi, 
foduldur. İşte gördün mü?” deyüp… III.103b.

2.7. Kürt
2.7.1. Lehce-i mahsûs-ı ahâlî ıstılâhât: Bu şehr-i Musul halkı gâyet tîz-fehm 

ü pâk-tabî‘at olduk larından ecdâdlarından berü cümlesi fesâhat üzre Kürd lisânı-
nın envâ‘ın bilirler ve zarâfet üzre lisân-ı Fârisî tekellüm ederler ve belâğat üzre 
Mevâl Urbânı gibi Arabî kelimât ederler ve lisân-ı Ermenî’[y]i râhibân-ı Mıkdısî 
kadar bilirler ammâ kendülerinin lehceleri Kürd lisânına karîb olup, “Hey gözüm 
varmışıh. Bre cânım haradaydın?” deyü kelimât ed erler. IV.403a.

2.7.2. Lehce-i mahsûs-ı Kürdistân: Ahâlîsinin lisân ları Kürd ve Türk lisânı 
üzre tekellüm ederler, ammâ ba‘zı ıstılâhlarında niçe gûne kelâmları var. Meselâ; 
“Hele met safâyı getir.” ya‘nî “Elbette bardağı getir.”, “Hemesi pozandadır.”, 
“Cümlesi bâğdadır.” demekdir. IV.194b.

2.7.3. Manzara-i ibret-nümâ ve mine’l-garâ’ib ü acâ’ib san‘at-ı ilm-i simyâ: 
Mukaddemâ şehr-i Bitlîs’e alây-ı azîm ile girerken esb-i lâğara süvâr olan Monlâ 
Muhammed meydân-ı muhabbete yine ol kirli ve bezirli ve pelâs pelâs destârıy-
la ve hırka-i hezârpâre-i nemed peşmînesiyle huzûr-ı paşaya gelüp yüz du‘âdan 
sonra Kürd lehcesiyle “Meni bu siyaset meydâna ne çağırmışsuz. Ziyâfet mey
dânına çağırmışsuz kim pelâs pelâs esbâbı vardır, dersüz. Şimdi menden ma‘ri
fet istersiz.” deyü gazabâne niçe kelimât-ı zebân-dırâzlıklar edüp eydür: “Hayya 
ale’s-salâ, hân ocağı dâ’im ola, Melek Ahmed Hân kâ’im ola, rûh-ı Fisagores-i 
Tevhidî ve Ebû Alî Sînâ ve bürâder-i cân-berâberi Ebü’l-Hâris ervâhları şâd 
ola.” deyüp meydân-ı muhabbete bir çuval koyup pehlivân ve nökerün yârdihleri 
dâ’ire ve kudüme el urdular. Hemân Monlâ Muhammed el kaldırup ey dür: “Eyâ 
huzzârân yârân-ı ihvânân! Bilin, âgâh olun! Eğer katı yürekli merd-i Hudâ kişiler 
iseniz benim temâşâma sâbit-kadem olun. Ve illâ bir ka dem-i mukaddem taşra 
çıhmağa tekaddüm edin.” deyü hemân anadan doğma uryân olup şallak u mellak 
bu meydânda bir hayli deverân etdi. Ba‘dehû mezkûr çuvalının yanına gelüp ey-
dür: “Cânım! Hânum. Ve Melek Ahmed be cânânum! Hu zûrunuzda kim böyle 
çılbah gezmemiz terk-i edep dür ammâ meni sâhib-i zeker ve sâhib-i dübür ve 
kubur sanırsuz. Yok kişiler. Eyle {zekerli deği lem} cümle {yârâna} safâ-nazar!” 
deyüp cümle huz zâr-ı meclisin huzûrlarına varup deverân etdi. IV.231a.

2.8. Rum-Urum
2.8.1. Ammâ bu İslâmbol işkembecileri cümle Urum kefereleridir. Cümle tekâ-

lif-i örfiyyeden berîlerdir kim yeniçerilerin Zağarcılar ocağı’na ve Sam sonhâne 
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ocağı’na beher yevm altışar hımâr yükü pâk olmuş işkembe ta‘[y]în verüp anlar 
dahi zağarlara ve samsonlara nafaka verirler. Bunların dükkân ların da vakt-i se-
her olunca niçe yüz fukarâ ve mahmûr-ı evgâr yârânlar cem‘ olup def‘-i humâr 
içün zerâfet ü kabâhat çorbası ya‘nî işkembe aşı yerler. Hakkâ ki ale’s-seher def‘-i 
humâr içün paça ve işkembe eydir, derler. Bu işkembeciyân dahi cümle tebdîl-i 
libâs edüp arabalar üzre dükkânların fağfûrî çini tabaklar ve pâk peşkirler ve 
leğen ü ibrîkler ile müzeyyen edüp ellerinde işkembe kancasıyla kazganlar için-
den pişmiş işkembeleri ve kırkbayırı ve şirdenleri ve döş başları ve yatak yerleri 
ve bodanalardan çengâller ile çıkarup bıçaklar ile doğrayup kâseler içre koyup 
ve üzerlerine ma‘denivâz ve biber ve darçın ve karanfîl misilli bahârlar saçup, 
“Vere bizim Mahmûr Beşe’ye, vere Asan B eşe’ye, ala iki ahça Ahmet Beşe’den” 
deyü lehce-i mah sû saları ile kelimât ederek dükkânları üzre ve ba‘zıları işkembe 
hımârları üzre Urumca hoş-âvâz ile gûnâ-gûn murabba‘ları beşer onar Urumlar 
okuya rak ubûr eder. I.170b.

2.8.2. (Evsâf-ı (---), ya‘nî kal‘a-i Gölikesri)… Medresesi ve dârü’l-kurrâ ve 
dârü’l-hadîsi yok dur, ammâ bir mektebi var, zîrâ müselmânı gâyet azdır. Olan-
ları da kavm-i haylâzdır. Lisânları Urûm lehcesi üzre olup “Varmisik, gelmisik, 
o bizim afen dimisdir, ya niçi bize gelememişsiz, hasretiniz anmisik, belkim bize 
gelmemiş deyü çok bakmisik.” deyü bu gûne kelimât ederler, ammâ gâyet ehl-i 
tab‘ geçinüp fodul ve ehl-i zevk âdemlerdir, ammâ ehl-i sünnet ve’l-cemâ‘atden 
geçinir âdemlerdir. V.178a.

2.8.3. (Zemîn-i kal‘a-i Serfice)… Ve halkının ekseri Rûm kefereleri olmağile 
müs limleri az olup anların dahi kelimâtları Rûm lehceleri gibi “Varmisik, gelmi
sik, Mavro âfendi mişdir ve cânımız ağacığımızdır.” deyü kelimât eder ler, ammâ 
bu şehir etrâfında olan re‘âyâların başla rında bir gûne çalma acîb ü garîb hey’et 
sarıkları vardır. V.181a.

2.8.4. (Evsâf-ı Verebiye Ovası, ya‘nî kal‘a-i Vardar Yenicesi)… Ammâ ıs-
tılâhât-ı lisânları Rûm leh çe lerine yakın, varmısık, gelmısık ve onlar ile göris-
mısık ve şöyle etmısık ve böyle etmısık, el-hâsıl sık lafzını sık sık isti‘mâl ederler. 
Zenâneleri dahi cümle çuka fer râ ce ler geyüp yassı başlarına beyâz dülbend ızâr 
bürünüp yüzlerine kıl nikâb dutuk edinüp mü’ed debâne gezerler. VIII.231a.

Evliya Çelebi’nin yazdıkları şekiller elbette dijital kayıtlara dayanan trans-
kripsiyonlar değildir. Çok geniş bir coğrafyada 50 yıla yakın süre zarfında pek 
çok farklı dil, lehçe veya ağızla karşılaşmış olan Evliya Çelebi kendi gözlemleri-
ni, oldukça da başarılı bir biçimde kaydetmiştir.

Seyahatname’de İki Dillilerin Türkçe Konuşmaları İçin Şunlar Söylenebilir
I. Büyük çoğunlukla iki dilliler de edebî Osmanlı Türkçesi ile (yani Evliya 

Çelebi’nin ağzından) konuşturulmuştur.
1.2.3. Bu mahalde mukaddemâ “Kâfir geliyor.” deyü haber eden âdemleri 

vezîria‘zama götüren Arnavud Ali Aga Sadrıa‘zam’dan gelüp, “Paşa karında
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şım berhordâr olsun. Eger kâfir gelirse göreyim anı, bir nâm verüp gazâ etsin. 
İnşâ allâh üç tug ile ana Bagdâd’ı veririm.” deyü ha berler geldi, ammâ Paşa’nın 
kayınbabası Re’îs Efendi’den bir ta‘n-âmîz tezkire gelüp böyle tahrîr etmiş kim, 
VI.101b.

1.4.2. Kavm-i Kabarti cümle bir yere cem‘ olup “Arslan Beğ Tatarı bir kuş
dur. Bizim çalımıza gelüp sığındı. Yurdlar verdik ve kardaş olduk. Biz bu Noğay 
tâ’ifesini size veremeziz.” deyü kese cevâb verince hemân ol sene Kalmık pâdişâ-
hı… VII.175a.

1.6.5. Çünkim Sadrıa‘m asâkir-i İslâmın kamalaklanup alak bulak oldukla-
rını alâ mele’i’n-nâs görüp müşâverede Gürcî Paşa eydir: “Sultânım, yeniçeri 
ağasına hitâben bir fermân gönderin. Fermânınızla cümle yeniçeriler ileriki 
meterislerinden çıkup cisr başındaki eski metîn meterislerine girüp yine cisr 
başın pek zabt eylesinler.” deyü bir mü’ekked fermân-ı vezîr yeniçeri ağasına 
vardıkda cümle yeniçeriler sem‘an ve tâ‘aten deyüp bu fermânı cân-ı azîzlerine 
minnet bildiler. VII.20b.

II. Edebî Osmanlı Türkçesi dışında konuşturulmuş olan örnekler de vardır. 
Bunlar:

Anlatıma biraz daha renk katılmak istenildiğinde görülebilmektedir:
2.1.2. Hikmet-i Hudâ-yı mudhike-i garîbe: İç ağa larından Abaza Merşan Yû-

suf ve Abaza Arıt Alî ve Abaza Kamış Velî bunlar bostâncılar imiş. Tecdîd-i vuzû‘ 
etmeğe paşa yanından taşra çıkup âbdest al mağa bu Abazalar çömelüp dururlar, 
ammâ bunlar aslâ Türkçe bilmezler. Abaza lisân-ı lehcesiyle bunlar kâfire derler 
kim,

“Bak bak âdemdir, bu karalık gecedir, dâ‘vâcı arz-ı hâldir, olur mudur?” 
Tercüme: “Baka baka âdem, bu karanlık gecede da[‘]vâcı arz-ı hâli olur mu?”
“Âdem ne vardır? Paşa hasta yatır mıdır? Bu gece dîvândır, yokumdur?”
Tercüme: “Bire âdem, ne var? Paşa hasta yatıyor. Bu gece dîvân yokdur.” 

Biri dahi darılup, eydir:
“Dîvâne efendisi yokdur. Sen ne bu kadar gece gelirdir?”
Tercüme: “Dîvân efendisi yokdur. Sen ne bu kadar kim gece gelirsin?”
“Sabâhdır, olur mudur, dîvân kindisi olurum. Haçan dabul dubul dum 

dum çalardır, o zemen arz-ı hâldir, hâzır yapdır.”
Tercüme: “Sabâh oldukda kindi dîvânı olup davul ve zurna dum dum çalınır. 

Ol zamân gelüp arz-ı hâlini getir.” derler.
Bu Abaza lehceleriyle mezkûr Uskok keferesiyle söyleşirlerken meğer paşa 

bu kelimât-ı tur rehât-ı kalenderîleri yatdığı obadan istimâ‘ edüp görse kim bir 
fedâ’î Uskok kâfiri pür-silâh ve âteş-pâredir. V.143a.
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Edebî Osmanlı Türkçesi ile konuşurken bile, özellikle konuşucu heyecan-
landıysa veya heyecanlandırıldıysa birden ‘ağız özellikleri’ ile konuşturulmaya 
başlandığı örnekler vardır.

2.3.3. İsmâ‘îl Paşa eydir: “Tîz elhamdülillâh şu kâfir Seydî geldi. Bir[e] tîz 
ip hâzırlan. Cümle ağavât ve levendât ve iç ağaları hâzır-bâş olsunlar.” deyü İs-
mâ‘îl Paşa fermân edince … Seydî kalup feth-i kelâmı bu olur kim, “İsmâ‘îl Paşa 
karındaşım, aşk olsun ve beni öl dürmeğe niyyet etmişsin. Gazân kutlu olacak ola. 
Bu yanındaki ip nedir?” dedikde, hemân İsmâ‘îl Paşa eydir: “Hayır bir şey ölç-
mek içün getirdmişdim.” dedi. İsmâ‘îl Paşa’ya telâş el verüp eydir: “Bire tîz paşa 
karındaşımıza kahve ve şerbet geti rin.” dedikde, hemân, Seydî Paşa eydir: “Bu 
kahve teklîfin ko. Şimdi sen benim başım mı alırsın, yohsa şimdi ben senin başın 
mı alayım?” deyü Seydî ukâb-vâr yerinden pertâb edince, he mân fakîr İsmâ‘îl 
Paşa şaşdığından yanındaki yas dığı siper-misâl dutup ayağ üzre kalkup ma‘hûd 
ip meydânda kaldı. Hemân İsmâ‘îl Paşa’nın aklı başına gelüp Boşnak lehcesi 
üzre eydir: “Bak a cânum, Seydüm Ahmed Paşa, sen be nüm dünyâ ve âhiret 
bürâderümsün.” deyü Boşnak ca kelimâtlar etdikde, Seydî eydir: “Ben köpek ile 
kardaş mı olur? Yokdur ve illâ ha ölürüm yokdur.” deyü Çerkes lisânı üzre ol 
dahi niçe gûne ta‘n-âmîz sözler söyleyüp bebr ü pelenk-vâr Rüstemâne apul apul 
hırâmânî reftâr ederek yine ibrişim haliçeler üzre yâr-ı kadîmi olan Kocadağlı 
doru atına bilâ-rikâb şâhbâz-ı evc-i is tiğnâ gibi süvâr olup yine bî-bâk ü bî-pervâ 
alayıyla serâperdesine revâne olmada. V.184b.

2.4.2. Seydî Paşa eydir: “Bu kahve teklîfin ko. Şimdi sen benim başım mı alır-
sın, yohsa şimdi ben senin başın mı alayım?” deyü Seydî ukâb-vâr yerinden pertâb 
edince, he mân fakîr İsmâ‘îl Paşa şaşdığından yanındaki yas dığı siper-misâl du-
tup ayağ üzre kalkup ma‘hûd ip meydânda kaldı. Hemân İsmâ‘îl Paşa’nın aklı 
başına gelüp Boşnak lehcesi üzre eydir: “Bak a cânum, Seydüm Ahmed Paşa, sen 
be nüm dünyâ ve âhiret bürâderümsün.” deyü Boşnak ca kelimâtlar etdikde, Seydî 
eydir: “Ben köpek ile kardaş mı olur? Yokdur ve illâ ha ölürüm yokdur.” deyü 
Çerkes lisânı üzre ol dahi niçe gûne ta‘n-âmîz sözler söyleyüp… V.184b.

2.6.2. Hüseyin Ağa gâyet muhteşemâne sofa kaplı kakum kürk ve destâr-ı 
musâhib ile ardında on iki aded elvân akmişe-i fâhire siyâblı muhteşem hizmet-
kârlarıyla Hüseyin Ağa tarafey nine selâm vererek Bâb-ı hümâyûn önünde âbdest 
musluklarına varınca bir alay asker-i Cemâpuru sökerek giderken “Dur a ağa! 
Nereye gidersin.” dediler. “İleride zorbabaşınıza giderim.” deyince aklım gitdi. 
Anlar da “İşte biz zorbabaşıyız. Söy le ye ceğin var ise bize söyle! Ne dersin?” de-
diler. Hemân Hüseyin Ağa eydür “Bre ben sözümü âdem ağızlı âdeme söylerim.” 
deyü ileri gitmeğe kasd edince içlerinden biri “Bre avretin filân etdiğim. Bizi be-
ğenemedin mi? Ne herzekârlık edersin?” dediler. Hakîr eyitdim “Gâzîler, murâ-
dı sizi beğenmemek değildir. Ancak dînimiz direği müftî hazretlerine gider. Vezîr 
sizlere selâm etdi. Cümle ümmet-i Muhammed’in murâdları üzre sâl yâ ne olunan 
altunu kaldırdım, deyü bu ağayı Aya sofya içinde şeyhülislâmımıza gönderdi.” 
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dediğimde “Hay Allah vezîrden râzı olsun.” deyü taraf taraf, “ma‘kûl ma‘kûl 
ağaya yol verin” deyü râh küşâde edüp dahi ileri giderken hemân yine Hüse-
yin Ağa “Bre âdemler! Bu fesâd içün ne cem‘ olmışsız. Kadızâde hazretleri bu 
Ayasofya câmi‘i’nde her cum‘a günü kürsîde va‘z [u] nasîhat edüp, cem‘iy yet 
mem nû‘dur, deyü kahvehâneleri men‘ etdir me di mi? Ya siz ne cem‘ olmuşsuz, 
dağılın, varın yerlü yerinize. Yohsa şimdi Bâb-ı hümâyûn kullelerindeki topla
ra âteş edüp vezîr sarâyından hâzır-bâş olan asker iki tarafından sizi çevirirse 
cümleniz helâk olur.” dedikde hakîr sehel gerice kaldım. Hemân askerden biri 
Hüseyin Ağa’nın başından musâhib sarığın tüfenk ucuyla kakup düşürdü. Hemân 
Hüse yin Ağa Laz âdemi olmağıla lehçe-i mahsûsasıyla “Bak a asılacağı! Ben pâ
dişâhın telhîscisi olam, iki pâdişâhın mâbeynlerin sulh [u] salâha kâdir olam, 
ben sizi ıslâh etmeğe gelmede, [siz] benim başımdan sarığımı düşürürsüz.” deyü 
bir âdeme dest-dırâzlık edüp urunca gördüm ki âteş-i hâr-ı hâşâk tutuşdu. Hemân 
hakîr sâ’ir halk içinde kendümü pinhâne çeküp anı gördüm “Bre vur gidiyi” oldu. 
İbtidâ Hüseyin Ağa’ya sille ve tabanca ve sademe ve pontal ve muşta urarak son-
ra matrak-ı tırtaka tak tak urarak Hüseyin Ağa kaçarak arkasından kakum kürkü 
almışlar. Meyân kemer yine musluklar yanına geldikde “Bre pârele gidiyi.” deyin-
ce azamet-i Hudâ, Hüseyin Ağa’ya kılıç üşürüp cân havliyle yokuş aşağı Melek 
Paşa’nın harem kapusu önüne gelince kılıç üşürüp niçe yerden zahm-ı hurde edüp 
leşin harem kapusu önünde bırağup koynundan bir telhis kisesin ve sâ‘ati ve bı-
çağ [u] hançer yağma edüp Melek sarâyından kurşum ile ururlar deyü kâtiller 
firâr edüp na‘ş-ı Hüseyin Ağa meydânda çaba la yarak debelenerek kaldı. Hakîr 
hemân yokuş aşağı seğirdüp fi’l-hâl bizim sarây kapusuna gelüp “Bre yıldırım 
kapucu, açın kapuyu. Ben Evliyâ Çe le bi’yim” deyü depe olanca feryâd etdim. 
Hele bin mihnet ile kapuyu açup hakîri alup paşa huzûruna varup vâkıf-ı esrâr 
olduğu minvâl-i meşrûh üzre paşaya bir bir takrîr edüp “İşte leşi bizim iç ağa la-
rının pençereleri önünde çabalayup yatar.” dedim. Paşa eyitdi “Ben demedim mi, 
foduldur. İşte gördün mü?” deyüp… III.103b.

Bazen o iki dillilerin konuşma özelliklerini bizzat tanımlamak için örnekler 
vermiştir:

2.3.4. Der-lehce-i mahsûs-ı ehl-i beled-i ıstılâhât: Cümle ahâlî-i Budin Boş-
nak ve Bosnavîlerdir. Ba‘zı lehçe-i mahsûsaları var: Meselâ vefebiha ve muhas
sal-ı çelâm ve zâhirâ ve demişüm ve şâyed gelme ye sün ve sinkociyi sevmişüm, 
yâ dahi sağ mısun keli mât ların çok isti‘mâl ederler, ammâ fasîh {Macarca bi-
lirler, deyü nakl etdiler}. VI.88a.

2.7.1. Lehce-i mahsûs-ı ahâlî ıstılâhât: Bu şehr-i Musul halkı gâyet tîz-fehm 
ü pâk-tabî‘at olduk larından ecdâdlarından berü cümlesi fesâhat üzre Kürd lisânı-
nın envâ‘ın bilirler ve zarâfet üzre lisân-ı Fârisî tekellüm ederler ve belâğat üzre 
Mevâl Urbânı gibi Arabî kelimât ederler ve lisân-ı Ermenî’[y]i râhibân-ı Mıkdısî 
kadar bilirler ammâ kendülerinin lehceleri Kürd lisânına karîb olup, “Hey gözüm 
varmışıh. Bre cânım haradaydın?” deyü kelimât ed erler. IV.403a.
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2.7.2. Lehce-i mahsûs-ı Kürdistân: Ahâlîsinin lisân ları Kürd ve Türk lisânı 
üzre tekellüm ederler, ammâ ba‘zı ıstılâhlarında niçe gûne kelâmları var. Meselâ; 
“Hele met safâyı getir.” ya‘nî “Elbette bardağı getir.”, “Hemesi pozandadır.”, 
“Cümlesi bâğdadır.” demekdir. IV.194b.

2.8.2. (Evsâf-ı (---), ya‘nî kal‘a-i Gölikesri)… Medresesi ve dârü’l-kurrâ ve 
dârü’l-hadîsi yok dur, ammâ bir mektebi var, zîrâ müselmânı gâyet azdır. Olan-
ları da kavm-i haylâzdır. Lisânları Urûm lehcesi üzre olup “Varmisik, gelmisik, 
o bizim afen dimisdir, ya niçi bize gelememişsiz, hasretiniz anmisik, belkim bize 
gelmemiş deyü çok bakmisik.” deyü bu gûne kelimât ederler, ammâ gâyet ehl-i 
tab‘ geçinüp fodul ve ehl-i zevk âdemlerdir, ammâ ehl-i sünnet ve’l-cemâ‘atden 
geçinir âdemlerdir. V.178a.

2.8.3. (Zemîn-i kal‘a-i Serfice)… Ve halkının ekseri Rûm kefereleri olmağile 
müs limleri az olup anların dahi kelimâtları Rûm lehceleri gibi “Varmisik, gelmi
sik, Mavro âfendi mişdir ve cânımız ağacığımızdır.” deyü kelimât eder ler, ammâ 
bu şehir etrâfında olan re‘âyâların başla rında bir gûne çalma acîb ü garîb hey’et 
sarıkları vardır. V.181a.

2.8.4. (Evsâf-ı Verebiye Ovası, ya‘nî kal‘a-i Vardar Yenicesi)… Ammâ ıs-
tılâhât-ı lisânları Rûm leh çe lerine yakın, varmısık, gelmısık ve onlar ile göris-
mısık ve şöyle etmısık ve böyle etmısık, el-hâsıl sık lafzını sık sık isti‘mâl ederler. 
Zenâneleri dahi cümle çuka fer râ ce ler geyüp yassı başlarına beyâz dülbend ızâr 
bürünüp yüzlerine kıl nikâb dutuk edinüp mü’ed debâne gezerler. VIII.231a.

III. İki dillilerin ağız özellikleriyle konuşturulduğu yerlerde:
Genellikle iki dillilerin yaşadığı bölgelerde konuşulan Türkçenin ağzı kulla-

nılmıştır.
2.5.3. Lağımcı Ermenîler dahi ırgatlar gibi dükkânları yokdur, ancak köşe-

den köşeye durup ve karârgâh-ı kadîmleri Parmakkapu’da ırgat bâzârıdır, andan 
lağımcılar alayda “Şurada bir kâriz vardır, açup ayırdlasah, çoh kâriz bâdâmı 
çıhardı, harnımız acdur bâdâm yisah.” deyü Ermenî elfâzıyla kelimât ederek… 
I.205b.

2.6.1. Esnâf-ı tâcirân-ı kazancıyân: Dükkân 300, ne ferât 500, bunların pîri 
Sa‘d ibn Ubeydî-i Hüz zercî’dir, Selmân-ı Pâk’ın şed bağladuğı otu zuncu pîrdir 
kim cümle ehl-i hıreflerin tâcirleri silsi lesi bu Ubeyd’e çıkar. Kabri Yemen şe-
hirlerinde Zebîd’de yatır. Bunlar dahi dükkânların kalaylı pâk bakır âvân larıyla 
zeyn edüp ubûr ederler. Ammâ bunlar cümle Laz tâ’ifesidir, “Tavalar, tençereler 
pakur avadan lık larına hurtavâtlar alırum.” deyü Laz kavmi lehcesiyle feryâd 
[u] figân ederek geçerler. I.185b.

2.7.3. Manzara-i ibret-nümâ ve mine’l-garâ’ib ü acâ’ib san‘at-ı ilm-i simyâ: 
Mukaddemâ şehr-i Bitlîs’e alây-ı azîm ile girerken esb-i lâğara süvâr olan Monlâ 
Muhammed meydân-ı muhabbete yine ol kirli ve bezirli ve pelâs pelâs destârıy-
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la ve hırka-i hezârpâre-i nemed peşmînesiyle huzûr-ı paşaya gelüp yüz du‘âdan 
sonra Kürd lehcesiyle “Meni bu siyaset meydâna ne çağırmışsuz. Ziyâfet mey
dânına çağırmışsuz kim pelâs pelâs esbâbı vardır, dersüz. Şimdi menden ma‘ri
fet istersiz.” deyü gazabâne niçe kelimât-ı zebân-dırâzlıklar edüp eydür: “Hayya 
ale’s-salâ, hân ocağı dâ’im ola, Melek Ahmed Hân kâ’im ola, rûh-ı Fisagores-i 
Tevhidî ve Ebû Alî Sînâ ve bürâder-i cân-berâberi Ebü’l-Hâris ervâhları şâd 
ola.” deyüp meydân-ı muhabbete bir çuval koyup pehlivân ve nökerün yârdihleri 
dâ’ire ve kudüme el urdular. Hemân Monlâ Muhammed el kaldırup ey dür: “Eyâ 
huzzârân yârân-ı ihvânân! Bilin, âgâh olun! Eğer katı yürekli merd-i Hudâ kişiler 
iseniz benim temâşâma sâbit-kadem olun. Ve illâ bir ka dem-i mukaddem taşra 
çıhmağa tekaddüm edin.” deyü hemân anadan doğma uryân olup şallak u mellak 
bu meydânda bir hayli deverân etdi. Ba‘dehû mezkûr çuvalının yanına gelüp ey-
dür: “Cânım! Hânum. Ve Melek Ahmed be cânânum! Hu zûrunuzda kim böyle 
çılbah gezmemiz terk-i edep dür ammâ meni sâhib-i zeker ve sâhib-i dübür ve 
kubur sanırsuz. Yok kişiler. Eyle {zekerli deği lem} cümle {yârâna} safâ-nazar!” 
deyüp cümle huz zâr-ı meclisin huzûrlarına varup deverân etdi. IV.231a.

Bazı örneklerde hem ağız hem edebî dil karışık olarak görülmektedir.
2.3.1. … dediğimde Boşnak âdemi olmağıla eydür “Benüm oğlum katlana, 

birkaç çün / Görelim, âyine-i devrân ne sûret gösterir, deyü bu mısra‘ı terennüm 
etdi. Âhir, hakîr birkaç gün sabr etmeğe rızâ verdim.” II.362b.

IV. Hiç Türkçe bilmeyen kişileri konuştururken bazen o yörenin dil veya 
lehçesini kullanmıştır:

1.4.1. Hikâyet-i sergüzeşt-i latîfe-i acîbe. Hudâ’ya ayândır kim böyle olmuş-
dur. Bir gün bu diyârda bir kabakda mihmân olup konak-bânımız olan Çerkes 
âdemlik edüp fi’l-hâl taşra çıkup sehel eğlenüp geldi ve meydân-ı mahabbete sı-
ğın derisinden sofra getirüp bir ağaç tekne latîf revâk gibi bal ve bir tekne peynir 
ve bir tekne pasta getirüp “Aşan konaklar halâl bolsun. Benim babası cânı sa
vasın.” ya‘nî “Balı yeyin helâl olsun. Atam cânına değsin.” dedi. 

Biz dahi Mânoğlu hapsinden çıkmış gibi def‘-i cû‘ etmeğe bala eyle giriş-
dik kim ellerimizin varup gelmesine göz ermez. Ammâ pek acâ’ib kılları çok, bal 
kıllarını ağzımızdan çıkarup sofraya kılları ko dukça Çerkez eydir: “Aşan bu bal 
benim babası baldır.” der. 

Biz dahi sehel def‘-i cû‘ edüp âheste âheste kıl ları ayırtlayup yine bal yerken 
ta‘âm üstüne Taman lı Alî Cân Beğ gelüp,

“Ne yersiz Evliyâ Efendi?” dedikde,
“Buyurun siz de” deyü Alî Cân’ı ta‘âma teklîf edüp,
“Bir kıllı baldır, ammâ acebâ keçi tulumundan mıdır? Yohsa koyun tulumun-

dan mıdır?” dediğimde hemân Alî Cân ev sâhibimize Çerkezce,
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“Bu bal neredendir?” dedikde hemân Çerkez ağlamağa başladı ve,
“Benim babası mezârından çıkardım.” dediğin hakîr anladım, ammâ 

mezâyâ-yı kelâma bir hoş nâ’il olamadım. Hemân Alî Cân eydir: 
“Geçen aylarda babası ölmüş. İşte taşra hav lı sındaki büyük ağacın dalına 

babasının leşin sandûk ile komuş. Bal arıları babasının siki ve taşağı ve budu ara-
sında arılar bal yapmış. Size mahabbeten babası taşağı kıllarıyla balı getirmiş. 
Kılların çıkarup balın yersiz. Arı boku yeyeceğinize karı boku ye yin.” deyüp Alî 
Cân taşra çıkınca hemân hakîr kusa kusa ciğerim taşra çıkayazup taşra çıkdım. 

“Bire meded kâfir gidi, bize ne reng etdi.” deyüp söğerken anı gördüm. 
Ev sâhibimiz Çerkes dahi taşra çıkup babasının olduğu ağaca çıkup ağlaya-

rak babası sandûkunun kapağını yine berk ederken kendi dahi bir hayli bal boku 
yeyüp ağaçdan aşağı enüp eydir: “Hacı haçan bal ister ben seni babası cânı 
bal çok getirirdir. Hemân du‘â eyle.” der. Bir acîb ü garîb derd-i serimiz etdi. 
VII.155a-b.

V. Yabancı dilin veya lehçenin konuşulduğu bölgede Evliya Çelebi kendi 
dilini bile kullanırken zaman zaman oranın dil veya lehçesine ait kelime veya 
şekilleri kullanabilmiştir:

1.4.1. Hikâyet-i sergüzeşt-i latîfe-i acîbe. Hudâ’ya ayândır kim böyle olmuş-
dur. Bir gün bu diyârda bir kabakda mihmân olup konak-bânımız olan Çerkes 
âdemlik edüp fi’l-hâl taşra çıkup sehel eğlenüp geldi ve meydân-ı mahabbete sı-
ğın derisinden sofra getirüp bir ağaç tekne latîf revâk gibi bal ve bir tekne peynir 
ve bir tekne pasta getirüp “Aşan konaklar halâl bolsun. Benim babası cânı sa
vasın.” ya‘nî “Balı yeyin helâl olsun. Atam cânına değsin.” dedi. 

VI. Şu örnek tek başına bir muammadır. Farklı yönlerden değerlendirilebilir:
2.1.2. Hikmet-i Hudâ-yı mudhike-i garîbe: İç ağa larından Abaza Merşan Yû-

suf ve Abaza Arıt Alî ve Abaza Kamış Velî bunlar bostâncılar imiş. Tecdîd-i vuzû‘ 
etmeğe paşa yanından taşra çıkup âbdest al mağa bu Abazalar çömelüp dururlar, 
ammâ bunlar aslâ Türkçe bilmezler. Abaza lisân-ı lehcesiyle bunlar kâfire derler 
kim,

“Bak bak âdemdir, bu karalık gecedir, dâ‘vâcı arz-ı hâldir, olur mudur?” 
Tercüme: “Baka baka âdem, bu karanlık gecede da[‘]vâcı arz-ı hâli olur 

mu?”
“Âdem ne vardır? Paşa hasta yatır mıdır? Bu gece dîvândır, yokumdur?”
Tercüme: “Bire âdem, ne var? Paşa hasta yatıyor. Bu gece dîvân yokdur.” 

Biri dahi darılup, eydir:
“Dîvâne efendisi yokdur. Sen ne bu kadar gece gelirdir?” 
Tercüme: “Dîvân efendisi yokdur. Sen ne bu kadar kim gece gelirsin?”
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“Sabâhdır, olur mudur, dîvân kindisi olurum. Haçan dabul dubul dum 
dum çalardır, o zemen arz-ı hâldir, hâzır yapdır.”

Tercüme: “Sabâh oldukda kindi dîvânı olup davul ve zurna dum dum çalınır. 
Ol zamân gelüp arz-ı hâlini getir.” derler.

Bu Abaza lehceleriyle mezkûr Uskok keferesiyle söyleşirlerken meğer paşa 
bu kelimât-ı tur rehât-ı kalenderîleri yatdığı obadan istimâ‘ edüp görse kim bir 
fedâ’î Uskok kâfiri pür-silâh ve âteş-pâredir. V.143a.

Yukarıdaki örnek konuşturduğu kişiler için “… bunlar aslâ Türkçe bilmez-
ler.” demektedir. O hâlde konuşmaları edebî Osmanlı Türkçesiyle vermesi bekle-
nir. Ancak öyle yapmamıştır: “Bak bak âdemdir, bu karalık gecedir, dâ‘vâcı arz-ı 
hâldir, olur mudur?”; “Bak bak âdemdir, bu karalık gecedir, dâ‘vâcı arz-ı hâldir, 
olur mudur?” Elbette Abazaca konuşan kişinin söylediklerini tercüme ederken 
iki dilli Abazaların Türkçesini tercih etmesi Evliya Çelebi için bir üslup tercihi 
olabilir. Ama Türkçe bilmeyen bir Abaza’nın cümlesinin “kırık Türkçe” ile verip 
bir de Tercüme kaydı koyarak edebî Osmanlı Türkçesine aktarması izahı güç bir 
tasarruftur.
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Evliya Çelebi’nin İzmir Tarihçesi

Vehbi GÜNAY*

Giriş
Seyahatname, konusunun seyahat olması nedeniyle öncelikle 

yazarının gözlemlerine ağırlık vermektedir. Ancak ‘seyyâh-ı âlem’ 
on ciltlik gezi notlarını deyim yerindeyse bir “kırkambar” hâline ge-
tirmiş, kendisine özgü tarzıyla kaleme aldığı, yeri doldu-
rulamayacak eserini gelecek nesillere eşsiz bir armağan 
olarak bırakmıştır. Pek çok konuda olduğu gibi Osmanlı 
coğrafyasının şehir tarihî kaynakları olarak sayılabile-
cek eserlerin başında gelen Evliya Çelebi Seyahatname’sinde yerel tarihe ilişkin 
kaydedilen bilgileri “hâl” ve “maziye dair” olmak üzere iki ana başlık altında 
gruplandırmak mümkündür. Yazarın, çoğunluğunda kaynaklarını belirtmemekle 
birlikte maziye ilişkin yazdıkları, şahit oldukları kadar dikkat çekici ve kıymetli-
dir. Bu çalışmada, seyyahımızın İzmir’in geçmişine ilişkin aktardığı bilgiler üze-
rinden bir değerlendirme yapılacaktır.

Evliya Çelebi’nin İzmir’e Bakışı
Öncelikle, İzmir’i uluslararası bir ticaret şehri hâline geldiği dönemde ziya-

ret eden ‘Evliyâ-yı bî-riyâ’nın çağdaş bir gözlemci olarak diğer kaynaklardan ika-
me veya telafi edilemeyecek değerli bilgiler aktardığını belirtmek gerekir. Evliya 
Çelebi, Osmanlı ülkesindeki büyük şehirler sıralamasında yedinci sırayı verdiği1 
İzmir’in uluslararası ticaret merkezi olma vasıflarını da son derece ilgi çekici bir 
biçimde vurgulamıştır:2

“Ve’l-hâsıl Âl-i Osmân’ın kabza-i tasarrufunda iki yüz altmış bender sevâdı 
mu‘azzam iskele vardır kim yük çözülür ve yük bağlanır şehirlerdir. Ammâ İzmir 

* Doç. Dr., Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, Bornova İzmir.
1 Evliya’ya göre İzmir, yedinci iklimdendir ve büyük bir şehirdir. Bunu; “İzmir bilâd-ı seb‘adandır ve 

sevâd-ı muazzamdır. Önce Mısır ve Bağdat’tan başka Şam, Halep, Ayıntap, Diyarbekir, Tire, Manisa, 
İzmir sekizincisi Tokat’tır.” sözleriyle ifade etmektedir. bk., Seyahatnâme, V. Kitap, s. 42.

2 Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 53.



148 Evliya Çelebi’nin İzmir Tarihçesi

benderi cümleden iştihârlı şehirdir. Zîrâ ekâlîm-i seb‘ada Âl-i Osmân ile dost 
olmuş on sekiz kefere kralı vardır. Cümlesinin balyozları ve konsolozları vardır. 
Ve bâzergânları rûy-ı zemînin mahsûlâtların ve cemî‘i diyâr halkının metâ‘ların 
getirüb beher sene bin gemi gelir ve bin gemi gidüp metâ‘lar bu İzmir şehrinde 
fürûht olunur. Böyle bir derbend-i celender bender yerdir kim velvele-ârâ iskele-
dir. Ve Frang-i bedreng gemileri eyle gelirler kim şehr-i İzmir’in nısfı gûyâ Fren-
gistândır. Ve bir kimse bir kâfire bir sille urmağa kim kâdirdir derhâl derbân ve 
dîdebânlar âdemi der-çember edüp der-ân emân vermeyüp tâ hâkime götürürler, 
yâ hâkim katl eder, yâhûd kefereler katl edüp na‘ş-ı müslîmini ol ân gâyib eder. 
Bir cânibi böyle Malta gibi muzlim Frangistân-misâl yerdir.”

Evliya Çelebi’nin gezdiği coğrafya ile ilgili anlatımları; şehirlerin adı, tarihî 
geçmişi ve görüp dinledikleriyle birlikte mevcut durumu yansıtan bilgileri içer-
mektedir. Şehirlere dair belirlediği şablon üzerinden kaydettikleri arasında ‘kale-
ler’ özellikli bir yer tutmaktadır. Evliya Efendi, eski çağlardan itibaren insan yer-
leşimlerinin müstahkem mevkiler etrafında geliştiğini göz önünde bulundurarak 
sadece sınır boylarında değil Osmanlı ülkesinin nispeten emniyetli iç bölgelerinde 
de bu tür güvenlik yapılarının varlığını dikkat çekici ve vazgeçilmez bulmuştur. 
Bu konuda, sadece düşman saldırılarına maruz kalabilecek coğrafyaların değil, 
Celâlî karışıklıklarının izlerinin hâlâ sıcak olduğu ve Emir Timur’un yaşattığı fet-
retin unutulmadığı zamanların yazarı olarak ta yerinde bir bakış açısı gözetmiştir.3

1678’de İzmir Şehri (Conelius de Bruyn)
Seyyahımız, İzmir’in tarihine ilişkin bilgilerini şehrin kaleleri çerçevesinde 

kaleme almıştır. Onun ziyaret ettiği dönemde (1671) şehirde üç adet kale mevcut-
tur. Bunlardan ilki şehrin yaslandığı Kadifekale Dağı (Pagos) üzerinde yer alan 
en eski kaledir. Diğeri İzmir Körfezi’nin içinde bulunan iç limanın kenarındaki 
Liman/Limon Kale, Kale-i Bahir, Aşağıkale, Okkalesi, Soğan Kale veya Hisar 
Kalesi isimleriyle anılan müstahkem mevkidir. Üçüncüsü ise kendi döneminde, 
Sultan IV. Mehmed (1648-1687) Devri’nde Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa 
(1656-1661) tarafından 1650’li yıllarda inşa ettirilen ve körfez girişini kontrol 
eden Sancakburnu veya Sancakkalesi’dir. Evliya Çelebi, Sancakkale yeni yapıl-
mış olduğundan diğer iki kaleyi esas alarak İzmir’in geçmişini anlatmıştır.

Seyahatname’de İzmir Şehrinin Tarihçesi
‘Seyyâh-ı fakîr’in, “Şehr-i azîm ve taht-ı kadîm Kal‘a-i İzmir” olarak nite-

lendirdiği İzmir kalesi, “İskender-i Kübrâ ile mu‘âsır olan Kaydefâ melike nâm 

3 Emir Timur’un bir yere uğrayıp-uğramadığı Seyahatnâme’de mutlaka belirtilen hususlardandır. Bu ko-
nuda bk., Vehbi Günay, “XVII. Yüzyıl Osmanlı Aydınının Timur’a Bakışına Bir Örnek: Evliya Çelebi 
Seyahatnâmesi”, Ölümünün 600. Yılında Emir Timur ve Mirası Uluslararası Sempozyumu 26-27 Ma-
yıs 2005 Bildiriler, Ed. Kara, A. -İşbilir, Ö., s. 117, İstanbul 2007 vd. Bu çalışmada, Evliya Çelebi’ye 
göre Timur’un tahribatına uğrayan/uğramayan şehir ve kalelerin listesi de mevcuttur. bk., s. 133-135.
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Yûnâniyândan bir kralenin binâsı ve tahtıdır.”4 Dolayısıyla şehrin kurucusu ve 
aynı zamanda bugün de bir kısmı ayakta duran ‘Kadifekale’nin bânisi ‘Kaydefa’ 
veya ‘Kıdefa’ adlı kadın hükümdardır.

Evliya Çelebi’nin Tuna Demirköprüsü’nden söz ederken kaydettiği bilgiye 
göre; Hazreti Muhammed’den 881 yıl önce [MÖ 259 ?] gelecek olan ‘Aleksan-
dıra yani İskender’in Karadeniz boğazını kesip Akdeniz’e akıtırken Makedonya 
şehrini ve ‘Kaydâne kızı Krale Kaydefâ’nın şehirlerini Karadeniz suyu harap et-
miştir. 

Seyahatname’nin değişik yerlerinde Kaydefa/Kıdefa ile ilgili ayrıntılı bil-
gilere rastlamak mümkündür. Öncelikle İstanbul’un kuruluş efsaneleriyle ilişki-
li bu anlatılara göre; Yunaniyân’dan Makedonya ve ‘İzmirne’ şehirlerinin sahibi 
Kaydefa, İskender-i Zülkarneyn’e itaat etmemiş ve onun başdüşmanı olmuştur. 
Ancak, Kaydefa tarafından yakalanarak bir süre hapsedildikten sonra kendisi ile 
savaşmayacağına yemin ettirilerek serbest bırakılan İskender, sözüne sadık kal-
makta iken Hazreti Hızır, kendisine Karadeniz’i, Sarayburnu ile Üsküdar arasın-
da bulunan Makedonya şehri yakınından kesip Akdeniz’e akıtması ve böylelikle 
Kaydefa’nın memleketlerini suya batırarak intikam almasını önerisinde bulun-
muştur. “Cümle hükemâ-yı kudemâ-yı nüdemâ-yı mühendisîn” ile ölçümler ya-
pılmış, Karadeniz’in irtifası daha yüksek olduğu tespit edilerek işe başlanmış ve 
Hızır Nebi’nin görevlendirildiği kazı üç yılda tamamlanmıştır. Sonuçta Karadeniz 
yol bularak iki deniz arasındaki binlerce köy, kasaba ve Makedonya şehri de dâhil 
olmak üzere yedi yüz büyük şehri sular altında bırakmıştır. Bu noktada Evliya 
Çelebi; Fursatında düşmene viren amân / Kaydefa gibi olısar bî-gümân beyitiyle 
okuyucularına bir ders vermeyi de ihmal etmemiştir.5 

Evliya Çelebi, Seyahatname’de Kaydefa’nın kendisi ve nesli ile ilgili bil-
gilerin6 yanı sıra İskender ve Kaydefa menkabesini Tarih-i Taberî Tercümesi ve 
‘Ahmedî’nin İskendernâmesi’nden yararlanarak kaleme almıştır. Karşılaştırma-
lardan onun, biri mensur diğeri manzum olan her iki kaynaktaki metinleri kendi 
diliyle ifade ettiği anlaşılmaktadır.7 Bilindiği üzere, kendisinin eserinde doğrudan 

4 Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 49.
5 Seyahatnâme, I. Kitap, s. 13-14. Bir diğer yerde ise; Sedd-i Yecûc’u yapan İskender’in dönüşünde Ka-

radeniz boğazını kesip Bahr-i Rum’a Karadeniz’i karıştırdığından eski İstanbul ve Kaydefa şehirlerinin 
denize battığını kaydetmiştir. bk., Seyahatnâme, V. Kitap, s. 151.

6 Örneğin; Manisa şehri ve kalesinin ilk kurucusu Kaydefa’dır ve Saruhan’da Kayacık kasabası yakın-
larındaki Şahinkayası da kendisinin yaylağıdır. bk., Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 39. Bergama Kalesi 
Kaydefa melikenin binasıdır. bk., Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 45. Dimetoka Kalesi’nin ilk bânisi ‘Kay-
defâ avrat oğlu Dimo kral’ olduğu gibi Bozcaada’daki Mamaça Kalesi’nin ilk kurucusunun da Rum 
tarihlerinde ‘Kaydefa kızı Mamaça nam krale’ olduğunu yazmaktadır. bk., Seyahatnâme, V. Kitap, 
s. 153, 157. Urla Kalesi’ni de Kaydefa kralenin kızı ‘Urlice’ İskender korkusundan yaptırmıştır. bk., 
Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 54. Ayrıca Ayasofya’nın dört kemerinden birisi de ‘tâk-ı Kaydefa’ adını 
taşımaktadır. bk., Seyahatnâme, I. Kitap, s. 51.

7 Eren, Meşkûre, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi Birinci Cildinin Kaynakları Üzerinde Bir Araştırma, s. 
38-45, İstanbul 1960.
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ismini belirttiği kaynaklarının başında Yanvan Tarihi gelmektedir. Bu tarih kita-
bını genellikle İslam öncesi ya da Yunan tarihî ile ilgili bilgilere atıfta bulunmak 
için kullanmaktadır. Söz konusu kaynak, başlangıçtan 941/42 yılına kadar gelen 
Testimonium Flavianum’un bir dünya tarihinin çevirisi olan Kitâbü’l-‘Unvân adlı 
eserdir.8 Bu eserin Âl-i Osman tarihlerinin bahsettiği kitaplardan birisi veya Kâtip 
Çelebi’nin (1609-1657) ‘Johann Carion’ çevirisi olduğu da ileri sürülmektedir.9 
Ancak Evliya’nın bunu daha çok ad olarak kullanmış olduğu da anlaşılmaktadır.10

İzmir Kalesi/Sedd-i Kahriye/Eski/Yukarı veya Kadifekale’nin Anlatımı
Evliya Çelebi, ‘Sedd-i Kahriye Kalesi’, ‘Eski Kale-i Kahr’ veya ‘Yukaru 

Kale’ olarak isimlendirdiği Kadifekale hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.
Kaydefâ kralenin İskender-i Kübrâ korkusundan bina etmiş olduğu bu kale-

ye, Kale-i Bahir’den doğu yönünde yukarı olmak üzere baştan başa şehir içinden 
geçilerek tam üç bin adımda çıkılır. Bayırlı ve kayalı yüksek olmayan bir tepe 
üzerinde sağlam ve dayanıklı bir şekilde, ‘her taşı fil cüssesi kadar’ olmak üzere 
beşgen planlı inşa edilmiş kalenin çevresi 2700 adımdır. Kale, kaya üzerinde ol-
duğundan dört tarafında hendeği yoktur. Eskiden iç kale (akropol) olan bu yapı 
aşağıdaki şehri kuşatmıştır. Pek çok yerde varoş kapıları ve duvarlarının izleri gö-
rülebilen büyük kalenin bazı kule ve burçları evlerin içinde kalmıştır. Ayrıca kale-
nin batıya bakan, demir kanatlı sağlam bir kapısı vardır. Kale içerisindeki insanlar 
deniz kenarındaki kalenin mamur olması dolayısıyla aşağı şehre indiğinden bu-
rada sadece bağ ve bahçeler kalmış, han, hamam, çarşı ve pazarı harap olmuştur.

Kaydefa’nın Büstü: Yukarı Kale’nin girişinin sağındaki kulenin iki adam 
boyu yüksekliğindeki bir yerinde küçük bir kemerin altında beyaz mermerden 
oyulmuş Kaydefa’nın büstü bulunmaktadır. İnsanın canlı zannedip hayran kalaca-
ğı bu suret, bakan ne tarafa giderse o tarafa bakar görünür, gülenle gülen, ağlayan-
la ağlayan görünen garip bir şekildir. Gerdanından aşağı vücudu yoktur. Kaydefa, 
lale renkli çehreli, gerdanında halhalı, kulaklarında küpesi, başında lüleli kıvrımlı 
uzun saçları, sürme çekilmiş iri, ceylan gibi güzel gözleriyle peri çehreli, aydınlık 
yüzlü bir şekilde tasvir edilmiştir. Evliya Çelebi bu güzel anlatımının ardından 
özellikle ruhunun olmadığını eklemeyi de ihmal etmemiştir. 

Bu noktada;
Güzel tasvîr edersin hâl [u] hatt-ı dilberi ammâ
Füsûn-ı işveye geldikde ey Bihzâd neylersin

8 Tezcan, Nuran, “Seyahatnâme”, TDVİA., C 37, s. 17, İstanbul 2009.
9 Adıvar, A. Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, s. 153, İstanbul 2000, 6. Basım; Eren, Meşkûre, age., s. 

35-36.
10 Seyahatnâme’de; ‘Yunâniyân Tevârihi’nin müverrihinin İstanbul şehrinin üçüncü kurucusu Yanko bin 

Madyan’ın Kudüs-i şerif kayseri olan küçük kardeşi Yanvan olduğu bilgisine de yer vermektedir. bk., 
Seyahatnâme, I. Kitap, 12; VII. Kitap, s. 173.
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beytiyle birlikte ruhsuz bir kalıp olduğunu, bütün cansızlara hayat, hareket, dur-
gunluk ve konuşmanın Yaradan tarafından verildiğini yineleyerek vurgulamakta-
dır. Evliya Çelebi, Kadifekale’de gördüğü heykeli için kullandığı beyti eserinde 
bir yerde daha, Dubrovnik’te Hazreti İsa ve yanında Meryem Ana’nın işlemeli 
heykel suretlerini tasvir ederken kullanmıştır.11

Kaynaklarda, Evliya Çelebi’nin Kaydefa/Kıdefa’nın olduğunu söylediği bu 
heykelin şehri kuran ve adını veren amazon, Saba Melikesi, Apollon, Semiramis, 
Helen veya şehrin valisinin âşık olduğu bir dilber olduğu da aktarılmaktadır. XVI. 
yüzyılda burnunun kırıldığını bildiğimiz büstü, rivayete göre bir yeniçeri heykele 
âşık olan arkadaşını bu garip sevdasından vazgeçirmek için kırmıştır. Evliya’dan 
çok uzun sayılamayacak bir süre sonra, 1702 yılında İzmir’i ziyaret eden Joseph 
Piton de Tournefort (1656-1708) isimli Fransız gezgin eserinde, pek beğenme-
diğini belirttiği ‘Amazon Smyrna’ büstünün karakalem çizimine yer vermiştir.12

Amazon Smyrna (Tournefort’un Çizimi)
Kaydefa Ana Hazinesi ve Ağacı: Evliya Çelebi’nin anlattığına göre, yüzü 

kuzeye dönük bu heykelin baktığı tarafta bütün kule ve burçlardan daha sağlam ve 
dikkatle inşa edilmiş bir kule vardır. Bu kulede büyük bir hazine gizlidir ve Kay-
defa daima bu hazineye bakar ki bakışı onun koruyucu tılsımı olarak nitelendirilir. 

Ayrıca, seyyahımız kale kapısından elli adım uzaklıkta görülmeye değer bir 
ağaç bulunduğunu yazmaktadır. Daha önce gezdiği yerlerde görmediği bu tuhaf 
ağacın çitlembik ağacına benzediğini de kaydetmiştir. Yanvan-ı Yunan Tevâri-
hi’nde “Kaydefâ Ana kendi eliyle dikmişdir.” diye yazılmış olan ağacın yaprak 
ve sürgünleri hâlen capcanlıdır. Ağaçtan yetmiş iki derde deva halis bir yağ elde 
edilmektedir ve dökülmüş bir yaprağını büyük bedel ödeyerek alan Hristiyanların 
bununla ne yaptıkları da bilinmemektedir. Defineciler, Kaydefa tasvirinin baktığı 
bu ağacın dibini ve çevresini geceleyin gizlice kazarak hazine bulmaya çalışırlar, 
sabahları da kaledeki askerler kazılan yerleri yeniden doldururlar. 

Kadifekale’nin girişi
Evliya Çelebi eserinde söz konusu ağaç ile ilgili bir rivayete daha yer ver-

mektedir; bir tarihte ağacın rüzgârdan kırılan dalını Hasan Beşe adında birisi 
evine götürmüş, eşinin bunu yakmasıyla çıkan kokudan kadın, üç cariyesi ve üç 
çocuğu ile çevrede dumanı koklayanlardan on yedi kişi aniden ölmüştür. Seyya-
hımız, inanılması güç bu rivayetin doğruluğunu pek çok ihtiyarın olayın gerçek 
olduğuna şahitlik ettiklerini belirterek pekiştirmek ihtiyacını duymuştur. Hasan 

11 Seyahatnâme, VI. Kitap, s. 265.
12 Baykara, Tuncer, İzmir Şehri ve Tarihi, s. 36, İzmir 1974; Tournefort Seyahatnâmesi’nin (J. P. Tour-

nefort, Relation d’un Voyage du Levant, Lyon 1717) İzmir ile ilgili bölümünün çevirisi için bk., Pınar, 
İlhan, Gezginlerin Gözüyle İzmir-XVIII. Yüzyıl, s. 3-27, İzmir 1996, Kadifekale’deki bu mermer büstün 
1849’da yerinden sökülerek İstanbul’a gönderildiği ancak daha sonra ortadan kaybolduğu da kaydedil-
mektedir. Bu konuda bk., Atay, Çınar, Tarih İçinde İzmir, s. 128, İzmir 1978.
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Beşe’nin bir kolunun felç olduğu ve yıllarca bu hâlde yaşadıktan sonra yakın za-
manda vefat ettiği de kendisine anlatılmıştır. Bu olay, ağızdan ağza dolaştığından 
ağaca kimse bir şey yapmaya cesaret edememekte hatta gölgesinden bile geçmek-
ten korkulmaktadır. 

Çeşitli seyyahlar, Amazon heykelinin bulunduğu kapının yakınındaki iki ka-
yanın arasından çıkan bu ağacın sakız veya kiraz ağacı olduğunu yazmaktaysa da 
1702’de şehre gelen Tournefort, bu dev ağacı gördüğünü ve Rumların Aziz Poli-
karp’ın asası olduğunu ileri sürdüklerini yazıyor. Fransız seyyah, ağaçtan bir dal 
kopararak incelemiş ve bunun Tokat’ta gördüğü bir tür çitlembik ağacı olduğunu 
anlamıştır.13 

Kısacası, seyyahımız Kadifekale çevresinde ayrıntılı bir şekilde anlattığı ef-
sanelerle, geçmişle kendi zamanı arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Bununla 
birlikte yabancı gezginlerin de aynı konular üzerinde durmaları, dönemin İzmir’i-
nin aktüel olaylarının ve görülmeye değer eserlerinin bulunduğunu ortaya koy-
maktadır.

Osmanlı Devri’nde Kadifekale
İç kale: Kalenin içerisinde, sağ köşede ve caminin de sağında Fâtih Sultan 

Mehmed’in büyük kaleden bölmek suretiyle yaptığı küçük ve sağlam bir iç kale 
vardır. Kale içindeki dörtgen planlı iç kalenin büyüklüğü 800 adımdır. Dış duvarı, 
eski hisar duvarı olan kale, bir kat ve elli mimar arşını yüksekliğinde duvar ile bö-
lünmüştür. Kıble yönünde küçük bir demir kapısı bulunmaktadır. İçinde bir dizdar 
ve yirmi nefer muhafız bulunan kalede kiremit çatılı evler mevcuttur. Yerleşim 
bulunmayan diğer büyük alanda ise tarla ve bağlar vardır. Evliya Çelebi kalenin 
güvenli bir yer olduğunu bütün İzmir âyanının yüz Mısır hazinesi değerindeki 
mallarının ve kıymetli eşyalarının aşağı şehrin levent, Celâli ve Haramiler dolayı-
sıyla güvenli olmaması nedeniyle burada saklandığını yazmaktadır. 

Kadifekale’nin iç kalesinin girişi
Cami: Evliya Çelebi, kalede muhafızların cemaati oldukları mamur bir cami 

bulunduğunu yazmış ve caminin günümüze ulaşamayan kapısı üzerindeki kita-
besini de kaydetmiştir. Buna göre; kaledeki cami ve medrese İzmir kalesi kadısı 
‘Hacı İlyas bin Ahmed’ tarafından 708 (1308/9) yılında inşa edilmiştir. Bu tarih 
farklı araştırmacılar tarafından ihtiyatla değerlendirilmekle birlikte14 Aydınoğul-
ları Beyliği’nin ilk dönemlerinde kalenin fethiyle birlikte inşa edildiği söylene-
bilir. Çelebi’nin banisinin ismini ve yapım tarihini verdiği câmi ile ilgili bilgi, 

13 Pınar, İlhan, age., s. 18-21.
14 Baykara, Tuncer, Apokalypse Kilisesi’nden çevrildiği iddia edilen camiin gerçekte ‘1379’ yılında inşa 

edildiğini yazmaktadır. bk., Baykara, Tuncer, age., s. 36. Ayrıca, 1308/9’da yaptırıldığı ihtiyatla belir-
tilen kalenin Kanunî Süleyman’ın saltanatındaki tahrirde harap durumda bulunduğu ancak caminin 
XIX. yüzyıl başlarında ayakta ve ibadete açık olduğu ile ilgili olarak bk., Kütükoğlu, Mübahat S. , XV 
ve XVI. Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisâdî Yapısı, s. 220-221, İzmir 2000.
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1530 tarihli tapu defterinde sadece ‘kadı bina etmiş’ şeklinde yer alan kayıt ile 
örtüşmektedir.15

Cami Kitabesi:16

Hâzihi’l-medresetü’ş-şerîf ve câmi‘ü’l-latîf şâh (?) el-abdü’z-za‘îf,
el-muhtâc ila rahmetillah, el-Hâc İlyâs ibn Ahmed,
afallahu anhüme’r-Rabbü’s-samed, 
el-Kâdî bi-Kal‘a-i İzmir azzetehullâhu (?) te‘âlâ ani’t-tedmîr. 
Sene semâne ve seb‘i mie. [708]

Kadifekale Câmii
Çeşme: Evliya Çelebi, kalede Kaydefa büstünün kemeri altındaki çeşmenin 

kitabesini de kaydetmeyi ihmal etmemiştir. Buna göre çeşme, evâhir-i Receb 871 
(26 Şubat-7 Mart 1467) tarihlidir. Ancak, tarih esas alındığında, kronolojik olarak 
Sultan I. Mehmed’in oğlu II. Murad (1421-1451) Devri’nde inşa edilemeyece-
ğinden muhtemelen bir isim yazımı karışıklığı dolayısıyla iç kalenin yapıldığı II. 
Mehmed (1451-1481) zamanına ait olduğu ileri sürülebilir.

Çeşme Kitabesi:17

Ummira hâzihi’s-sâkıyetü’l-mübâreketü alâmeten
fî eyyâmı Sultân Murâd ibn Mehemmed Hân halledallâhu hilâfetehu,
ketebehu fî evâhir-i Recebü’l-mürecceb li-sene ihdâ ve seb‘îne ve semâni mie.
[evâhir-i Receb 871 / 26 Şubat-7 Mart 1467]

Kale İçindeki Mahzenlerden Bir Görünüm
Şehrin Türkler Tarafından Fethi
Selçuklu Sultanı Alaeddin Dönemi’nde Anadolu’nun tavâif-i mülûk’a dön-

düğünü kaydeden Evliya Çelebi, Alâeddin’in vezirlerinden Sığla oğlu Ali Bey’in 
Kaydefâ neslinden ‘İzmirne’ adında bir kralenin elinden aldığını yazmaktadır. 
Ancak şehrin Çaka Bey, Sasa Bey veya Aydınoğlu Beyliği tarafından alınışı ve 
Türk geçmişi hakkında herhangi bir bilgiye değinmemektedir.

“Zaman mürûrundan sonra Sultân Alâeddin-i Selçukiyân asrında taraf-ı 
Rûm-ı merzibûm tavâyif-i mülûke dönüp Alâeddîn vüzerâlarından Sığla oğlu Alî 
Beğ namında bir namdâr-ı kâmkâr vezîr-i yarar bu İzmir’i yine Kaydefâ neslin-
den İzmirne nâm bir kıralenin elinden halkın kıra kıra feth edüp kabza-i teshîre 
alup memâlik-i İslâmiyyeye zamm etti.”

15 Yukarı Kale Câmii ile ilgili olarak bk., Aktepe, Münir, İzmir Yazıları Camiler, Hanlar, Medreseler, 
Sebiller, Haz.: Yılmaz, F., s. 96-97, İzmir 2003.

16 bk., Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 50-51.
17 bk., Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 50.
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Emir Timur’un İzmir’e Gelişi
Şehrin Selçuklular döneminde fethinin hemen ardından Timur tarafından alı-

nışına geçen seyyah, bu konuda öncelikle kaynak belirtmeden sadece Farsça bir 
şiir aktarmaktadır:18

“Timur Hân İzmir’i harâb etdiğine târîhdir:
İzmîr harâb-geşt ez Mîr
Timur-ı müeyyed-i cihângîr,

V’ân kal‘a ki hîc şâh nefgend,
Ber kengere-eş kemend-i teshîr,

Der-ceng-i nühüft sâl kayser,
Binşând berân ibâr-ı nefîr”

Evliya Çelebi, Timur’un İzmir’e gelişi ve faaliyetleriyle ilgili başka bir bilgi 
yazmamıştır. Seyyahımızın kaynağını belirtmediği bu şiir, Şerefeddin Ali Yez-
dî’nin Zafernâme adlı eserinde yer almaktadır. Ancak, Evliya’nın alıntısında, kı-
saltılan şiir, yazım hatalarıyla kaydedilmiştir. Yezdî’nin eserinde İzmir’in ‘harap’ 
edilişi şu dizelerle anlatılmaktadır.19

İzmîr harâb-geşt ez Mîr 
Timur mand cihângîr 

Ve ân kal‘a ki hîç şâh neyefkend 
Ber kongere-eş kemend-i teshîr 

Der cenk be-heft sâl Kayser 
Be-nişând ber ân gubâr-ı nefîr

Be-giriften ve kendeneş zebünyâd
Zînşeh be-dû hefte yaft tîysîr

İn est kemâl-i kâmkârî
Bâzû-yı kavî ve hüsn-i tedbîr

Timurlu Devri kaynakları arasında, diğerlerinde bulunmayan pek çok bilgile-
ri içermesi bakımından Şerefeddin Ali Yezdî’nin (ölm. 1454) Şahruh’un oğlu İb-
rahim Sultan (1394-1435) için hazırladığı Timur’un yaşamını konu alan Zafer-nâ-

18 bk., Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 49.
19 “İzmir, Emir eliyle harabeye döndü ve Timur cihangirliğini teyit etti / Hiçbir şahın alamadığı o kaleye 

teshir kemendini attı / ki Kayser yedi yıl süren savaşta ona sadece nefir tozu kondurmuştu / Bu Şah 
eliyle alınması ve yerle bir edilmesi iki haftada gerçekleşti / İşte güçlü pazu, iyi tedbir ve şanslı ol-
manın son derecesi budur.” bk., Yezdî, Şerefeddin Ali, Zafernâme, Haz.: Abbasi, Muhammed, C 2, s. 
341-342, Tahran 1336. .

ازمير خراب كشت از مير
تيمور ماند جهانكير
و آن قلعه كه هيج شاه نيفككند
بر كنكره اش كمند تسخير
قيصير سال بهفت جنك در
بنشاند بر ان غبار نفير
بگرفتن و كندنش زبنياد
زين شه بدو هفته يافت تيسير
اينست كمال كامگارى
بازوى قوى و حسن تدبير
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me adlı eseri son derece önemlidir. 1424/25’te tamamlanmış olan bu tarih kitabı 
Timur’un biyografisidir. Eser, sahip olduğu özellikler dolayısıyla 1425-1507 yıl-
ları arasında defalarca istinsah edilmiş ve oldukça süslü bir biçimde minyatür-
lenmiştir.20 Yezdî’nin Zafernâme’sinin yurt dışında olduğu gibi ülkemiz kütüp-
hanelerinde de bir çok nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalar arasında minyatürlü 
örnekler de mevcuttur. Resimli nüshalarda yer alan minyatürler karşılıklı ve çift 
tam sayfa olarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla iki minyatür bir olayı anlatmak için 
tasarlanmıştır. Bu resimlerde Timur ve yanındakilerle düşmanlarının kıyafetleri 
herhangi bir ayırım yapılmadan resmedilmiştir. 

Zafernâme içerisinde yer alan minyatürlerden birisi, İzmir’in iç limanının 
girişini kontrol eden ve farklı dönemlere ait belgelerde ‘Neon Kastron’, ‘Saint 
Pierre’, ‘Liman Kale’, ‘Ok Kalesi’ veya ‘Soğan Kale gibi değişik isimlerle anılan, 
St. John Şövalyeleri’ne ait olan kaleye21 1402 yılı Aralık ayında yapılan saldırıyı 
göstermektedir. Minyatürde hareketli köprü kalktığı için kalenin ana girişi kapa-
lıdır. Ne var ki Timur’un askerleri hendeğin üzerine kurdukları geçici bir köprü 
ile girişin bir tarafına yaklaşmışlardır. Kaleyi savunanlardan birisi başının üzerine 
düşmüş görünmektedir. Nakkaş Kale’nin Hristiyan şövalyelere ait olmasına rağ-
men onu Arapça ve Farsça kitabelerle süslemiş, şövalyelere Müslümanlar gibi 
miğfer ve başlıklar giydirmiştir. Diğer minyatürde ise, önde sağda yer alan Timur 
atının üzerinde kuşatmayı yönetmektedir. Minyatürün üst kısmında ise bazı işçiler 
kalenin altına lağım kazmak ile meşguldür. 

Mevcut minyatürlü nüshaların büyük çoğunluğu Bihzâd ve onun okulunda 
yetişmiş ressamlar tarafından resimlenmiştir. Devrinin bütün kaynakları Üstat 
Kemâleddin Bihzât’ın (ölm. 1535/36) devrinin en büyük nakkaşı olduğunda ve 
olağanüstü sanat yeteneği konusunda birleşmişlerdir.22 Minyatürleri dünyanın de-

20 1414’ten itibaren Fars eyaleti valisi olan İbrahim Sultan (1415-1435) tarafından 1419/20’de Şiraz’a 
çağırılan Şerefeddin Ali Yezdî’den Timur’un hayatı ve faaliyetlerini içeren bir biyografi hazırlaması 
istenmiştir. Zafer-nâme adı verilen eserin bir bölümü 1424/25’te tamamlanmış ise de girişi 1427/28 
tarihlidir. bk., Aka, İsmail, Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), s. XVII, Ankara 1994; John E. Wo-
ods, “The Rise of Timurid Historiography”, Journal of Near Eastern Studies, 46/2 (Nisan 1987), s. 
100-103; Priscilla P. Soucek, “İbrâhîm Sultân’s Military Career”, Iran and Iranian Studies: Essays in 
Honor of Iraj Afshar, ed. K. Eslami, Princeton 1998, s. 24 vd. Eserin birçok açıdan Nizameddin Ali 
Şamî’nin 1404 tarihli aynı adlı kitabının yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiş hâli olduğu da ileri 
sürülmektedir. bk., W. M. Thackston, A Century of Princes-Sources on Timurid History and Art, Mas-
sachusetts 1989, s. 63.

21 Liman girişinin doğu ucunda yer alan, üçgen biçimli, kuzey ucu Fevzipaşa Bulvarı’nın altında kalan 
kalenin güney sınırı Kızlarağası Hanı’nın bitişiğindeydi. Batı sınırı ise eskiden kalenin adı ile ‘Soğan-
kale Sokak’ olarak anılan 871. Sokak’tı. Bakır Bedesteni ve eski belediye binasını da içine alan Liman 
Kalesi Anafartalar Caddesi’nin de gösterdiği gibi liman ağzının tam ortasında durmaktaydı. bk., Doğer, 
Ersin, İzmir’in Smyrna’sı Paleolitik Çağ’dan Türk Fethine Kadar, s. 98, İstanbul 2006.

22 Bihzâd’ın tasvir ve tezhip sanatının gururu, devrinin en kıymetli ve ender sanatçısı olduğu vurgulana-
rak gerçekçiliği, fırça kullanmadaki ustalığı, zarafet ve inceliği övülmüştür. Bihzâd, tasvirlerinde min-
yatür sanatının ana prensibine uyarak, metni açıklayıcı olmayı ön planda tutarak daha önce belirlenmiş 
kompozisyon ve kalıpları genellikle kullanmamayı yeğlediği ve İslam tasvir sanatına yeni bir anlayış 
getirdiği de söylenmektedir. bk., Çağman, Filiz, “Bihzâd”, TDVİA., C 6, s. 148-149, İstanbul 1992.
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ğişik yerlerindeki çok çeşitli koleksiyonlara dağılmış olan Bihzâd ekolünün etkisi 
döneminde ve ölümünün ardından geniş bir coğrafyada sürmüştür.

Evliya Çelebi’nin güzel sanatlara ve sanat eserlerine büyük ilgisi olduğu-
nu gezdiği yerlerde gördüğü yapıların mimarî özelliklerini, süslemelerini, ahşap 
oymalarını büyük bir ilgiyle anlatmasından çıkarabiliriz. Kendisi, Saray’da bu-
lunduğu dönemde, hüsn-i hat eğitimi sırasında muhtemelen Nakkaş Hükmî-zâde 
Ali Bey’den de resim konusunda bilgiler almıştı. Eserinde yer yer resim yaptı-
ğına dair kayıtlar bulunmaktaysa da bu resimler günümüze ulaşamamıştır.23 O, 
‘Üstâd-ı Ressâm’ olarak nitelediği Bihzâd kadar Mânî, Hassan, Şahkulu, Ağa 
Rıza gibi nâmı kendisinin devrine ulaşmış nakkaşları kıyaslama için sık sık kul-
lanmakta, herhangi bir estetik unsurun güzelliğini anlatmak istediğinde “Mânî ve 
Hassân ve Bihzâd kalemin çekmede âcizdir.” şeklinde nitelendirmekte veya “Öyle 
müzehheb ve münakkaş kim gûyâ henüz üstâd Bihzâd elinden çıkmıştır.” şeklinde-
ki ifadeleriyle benzerlik kurarak gördüğü güzelliği övmektedir. 

Evliya Çelebi’nin isim vermeden kullandığı Yezdî’nin Zafernâme’sinden 
veya onu kullanandan yaptığını alıntı dolayısıyla haberdar olduğunu bilmekteyiz 
ancak Bihzâd’ın sanatının minyatürlü örneklerini gördüğü konusunda kesin söz 
söyleyebilmek şimdilik güç görünmektedir. Bununla birlikte, sözü edilen Timurlu 
Devri tarihî ve onun resimleyicisi hakkında yazdıkları dolayısıyla İstanbul’daki 
kütüphanelerde bulunan veya zaman içinde ülke ve el değiştirmiş bir nüshasının 
Evliya Çelebi’nin kaynakçasında yer almış olması da çok uzak bir ihtimal olmasa 
gerektir.

Kadifekale ve Liman Kale’nin bir görünümü
Liman Kale/Kal‘a-i Bahir/Aşağı Kale
Evliya Çelebi, Fâtih Sultan Mehmed’in yaptırdığını, kâfirden kalmadığını 

ısrarla vurguladığı İzmir’in diğer kalesini de ayrıntılı bir biçimde anlatmaktadır: 
Kale-i Bahir, deniz kenarında, alçak düz bir yerde, taştan yapılmış, dört köşe-

li, sağlam ve güzel bir kaledir. Kalenin giriş kapısı önünde yer alan Molla Yakub 
Efendi (Hisar) Câmii ile arasında yalnızca bir abdest havuzu vardır. Çevresi 1.280 
adım olan kalenin üç tarafı denizdir, kara tarafında ise üç adım genişliğinde geniş 
ve derin bir hendek ile kıbleye bakan iki kat demir kanatlı sağlam kapısı mevcut-
tur. Dizdar ve seksen nefer askeri bulunan kalede limanı koruyan şahane toplar 
vardır ve cephanesi oldukça iyi durumdadır.

Kale içinde sadece bir mescid ve yirmi neferin evleri bulunmaktadır. Kale 
kapısının iç yüzündeki buz gibi suyu olan kuyusu ise deniz kenarında böyle bir 
su çıkması dolayısıyla dikkat çekicidir. Kale kapısının üzerinde beyaz mermerden 
celi hat ile yazılmış bir kitâbe mevcuttur. 

23 Evliya Çelebi’nin günümüze sadece İnebahtı (Lepanto) Limanı’nın çizgi resmi ulaşmış, Vatikan’da 
Biblioteca Apostolica’da bulunan bir Nil haritasının da kendisinin gözetiminde çizildiği anlaşılmıştır. 
bk., Tezcan, Nuran, “Evliya Çelebi’nin Gün Işığına Çıkan Eseri: Nil Haritası”, Toplumsal Tarih, s. 61, 
207 (Mart 2011).
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Kale Kitâbesi:24

Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn, 
ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Muhammedini’l-ma‘sûmı’l-kevneyn,
emmâ mü’ebbede’s-sultân-ı zamân, 
Fâtihu es-Sultân nâm Mehemmed bin Murâd Hân min nesl-i âl-i Osmân, 
li-sene ihda ve semâni mie. [801 - 1398/99]

Ancak Evliya Çelebi’nin Fâtih’in inşası olduğunu bildirdiği kalenin kitabe 
metninde verdiği 801 (1398/99) tarihinin bir yazım hatasına işaret ettiği anlaşıl-
maktadır. Bu noktada, tarihin 851 (1447/48) olarak okunabilmesi hâlinde kitabesi 
ile uygun düşeceğini de belirtmek gerekir. Ne var ki, dönemin çağdaş veya muah-
har kaynaklarında kale ilgili ayrıntılı bilgi bulunmadığı gibi kitabe metni de başka 
kaynaklardan doğrulanamamaktadır.25

Şehrin Osmanlı Devleti İdaresine Girişi / Sultan II. Murad’ın Fethi
İzmir’in Sultan I. Bâyezid’in Anadolu beylikleri üzerinde yürüttüğü harekât 

sırasında 1390 yılında Osmanlı topraklarına katıldığı bilinmekle birlikte Evliya 
Çelebi bu konuda herhangi bir bilgi vermeyerek, II. Murad (1421-1451) Devri’n-
de ilk fethedilen kaleler arasında ‘Kal‘a-i İzmir’i saymaktadır.26 Üçüncü ciltte de 
şehrin II. Murad’ın ilk cülusunda fethedildiği kaydedilmektedir:27 “Koca Murâd 
Hân-ı sâni cülûs-ı evvelinde Anadolu’da İzmir kal‘asın Kaydefâ nesli Rum kefele-
ri destinden feth etdikde cemî‘i hazâ‘in ve defâiniyle ahz û kabz eyleyüb ol genc-i 
Karun’u Üçşerîfeli Câmiine sarf eylemiştir.” Burada görüldüğü üzere seyyahımız, 
şehrin Müslümanların elinden alınışını uygun bulmayarak farklı bir tarih ve olay-
lar dizimi kullanmayı yeğlemiştir.28

Aktardığı bilgilere göre şehir, Osmanlı Devleti tarafından 844 [1440/41] 
yılında II. Murad’ın fethi olarak Cüneyd Bey’in eliyle alınmıştır. Daha sonra 
856’da[1452] ‘Ebu’l-feth’ Sultan Mehmed Han Gazi tarafından tekrar ele geçi-
rilmiştir. İzmir’in Osmanlıların eline geçişi konusundaki bilgiler de tashihe muh-
taçtır. Çünkü şehir Çelebi (I.) Mehmed tarafından 1415’te Rodos şövalyeleri ve 
Midilli prensi gibi Hristiyan güçlerin yardımıyla on günlük bir kuşatmadan sonra 
Aydınoğlu Cüneyd Bey’den ele geçirilmiştir. Hükümdarının vefatının ardından 
yeniden Cüneyt Bey tarafından alınan İzmir’i, II. Murad 1424’te kesin olarak 
Osmanlı topraklarına katmıştır. Şehir, Fâtih Sultan Mehmed zamanında, 1472 yı-
lında bir Venedik filosunca yağmalandıysa da hâkimiyet söz konusu olmamıştır.29

24 bk., Seyahatnâme, IX. Kitap, s. 50.
25 bk., Ayverdi, Ekrem Hakkı, Osmanlı Mi‘mârîsinde Fâtih Devri 855-886 (1451-1481), C IV, s. 767, 

İstanbul 1989, 2. Baskı.
26 bk., Seyahatnâme, II. Kitap, s. 29.
27 bk., Seyahatnâme, III. Kitap, s. 244.
28 Ancak sekizinci kitapta, bir tenakuz eseri olsa gerek Ohri ile ilgili anlattıkları arasında II. Murad’ın 

ikinci saltanatında ilk fethinin Ohri, ikinci fethinin ‘taht-ı Kaydefâ İzmir kal‘ası’ olduğunu yazmakta-
dır. bk., Seyahatnâme, VIII. Kitap, s. 327.

29 Bu konuda kısaca bk., Kütükoğlu, Mübahat S., “İzmir”, TDVİA., C 23, s. 517, İstanbul 2003. Ayrıca 
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Evliya Efendi, eserinin ikinci cildinde İzmir’in fethi ile ilgili bir menkıbeye 
de yer vermekte ve Merzifon’u anlatırken Pir Dede’nin menakıbını nakletmekte-
dir. Buna göre; Sultan Murad, “kâfir, zındık, mülhid ve bî-mezheb cevlâki ışıkdır” 
diye iftira edilen Pir Dede’yi katletmeye gittiğinde kendisine;

“Murâd Beğ! Şer‘ile zâhir edâ-yı hizmet etdin, ammâ bu işe memur değilsin. 
Sığala oğlu elinden kâfirler İzmir kal‘asın aldı. Timur-leng alamamışken Firenk 
ile Urum istila edüp aldı. Var hâlâs edüb ‘Fâtih-i İzmir’ ol…” der ve böylelikle 
İzmir fethedilir.30

Bu menkıbevi anlatım da Evliya Çelebi’nin hazırladığı dikkat çekici tarih 
dizimlerinden birisidir. Onun anakronik bir anlatım sonucu kendisince varmak 
istediği noktaya göre olayları bir araya getirdiği görülmektedir.

Sonuç Yerine
Evliya Çelebi’nin, devrin tarih anlatım yöntemlerini kendine özgü bir şekil-

de kullanarak, okunmak gayesi taşıyan her yazar gibi ilgi çekici olay, menkıbe 
ve efsanelerle süslediği metninin inşasına “Dinleyen, söyleyenden arif gerektir.” 
sözü uyarınca yaklaştığı söylenebilir. İzmir tarihçesi ile ilgili aktardıkları, kısa 
sayılabilecek bilgiler ve kendisinin kurgusunu yaptığı olay anlatımlarını içermek-
tedir. Ancak, İzmir’in tarihine ilişkin kaydettiklerinin arasında başka bir kaynak 
ile doğrulanamayacak ‘yegâne’ bilgilerin varlığı da unutulmamalıdır.

Evliya Çelebi, devrinin olay anlatım ve tarih yazım geleneği ışığında, ken-
disinin belirlediği biçime uygun olarak, kaydettiği olay ve bilgiler için her zaman 
kaynak gösterme ihtiyacını duymamıştır. Şüphesiz yazarın bir tercihi olarak kabul 
edilmesi gereken bu durum, kaynaklarından yaptığı alıntılarda keyfilikle birlikte 
intihal, tenakuz ve zühul kusurlarının artmasına da yol açmıştır. Büyük Türk Sey-
yahı’nın muazzam eserinin mahiyetinin hakkıyla anlaşılması; onun ismini kay-
dettiği kaynaklardan yaptığı alıntıların niteliğinin tespiti olduğu kadar belirtmedi-
ği kaynakların neler olduğunun ortaya konulması ve şahit olarak aktardıklarının 
mevcut durum ile ne kadar örtüştüğünün değerlendirilmesiyle yakından ilgilidir. 
Böylelikle, dünya kültür mirasına yaptığı katkıyla haklı olarak gurur duyduğumuz 
Seyyâh-ı âlem ve nedîm-i beni âdem Evliyâ-yı bî-riyâ’mız ve kıymetli eserinin 
değeri layıkıyla takdir edilecektir.
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Can Boğazdan Girer: Evliya Çelebi’de Yemeğin Manevi Boyutu

Priscilla Mary IŞIN

Giriş
İnsanoğlu için avladıkları hayvanlar, topladıkları ve ektikleri bitkiler ve içtik-

leri su, bira ve şarap, sadece beslenme değeri ve lezzetleriyle değil, onlara verilen 
manevi anlamlarıyla önem taşıması binlerce yıl öncesinden başlamıştır. Otuz bin 
yıl önce mağara duvarlarına çizilen hayvan resimleri, eski Mısırlıların mezarları-
na konulan pişirme kapları, Hitit krallarını buğday başakları ve üzüm salkımlarıy-
la gösteren kabartmalar gibi sayısız örnek, yemeğin bu manevi boyutunu yansıtır.

Osmanlılar için de yemeğin manevi yönü, damak tadı ve beslenme değeri 
kadar önemliydi. İnsan ilişkileri, insanın yaşamındaki doğum, evlenme gibi aşa-
maları, kutlamalar ve dinî inançlar çerçevesinde yemekler çeşitli sembolik roller 
oynardı. Su, ekmek, buğday, tuz, helva gibi birçok besin maddesinin manevi an-
lam taşıdıkları gibi ziyafet vermek ve ikram etmek sadece misafirleri doyurmak 
amacıyla yapılmaz, saygı göstermek, bağlılık ifade etmek, önemli olayları kutla-
mak gibi amaçlar taşırdı. İnsanların özel hayatından başka, toplumsal alanda da 
manevi amaçlı yemek geleneklerine rastlanır. Dinî alanda oruç tutmak, kurban 
kesmek, haram içecek ve yiyeceklerden uzak durmak, sevap kazanmak amacıyla 
muhtaç olanlara yiyecek dağıtmak, hayır için yollar ve yerleşimlerde çeşmeler 
yaptırmak gibi konular sayılabilir. Evliya Çelebi Seyahatname’si bu konu için de-
ğerli bir kaynaktır. Evliya, kendi zamanına ait bilgiler vermekten başka, yemeğin 
manevi boyutuyla ilgili birçok eski inanç, rivayet ve hikâye aktarır.

Yemeklerde Sembolik Anlamlar
Neolitik Dönem’de Anadolu’nun güneydoğusunu kapsayan Mezopotamya 

bölgesinde buğday tarımına başlanmasıyla, toprak bereketi ile ilgili inançlar ge-
lişti. Başta buğday olmak üzere, tahıl tanelerinin bolluk ve bereket getirmesine 
dayalı gelenekler günümüze kadar gelmiştir. Evliya Çelebi, 1638 yılında yapılan 
esnaf geçidinde, buğday ve arpa navluncularının “Bereket senden ya Mevla, ga-
nimet senden ya Allah.” diyerek halkın üzerine arpa ve buğday saçtıklarını anlatır 
(1/237). Benzer bir şekilde çiftçiler, kalabalığa buğday atarak “Benim elim değil, 
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Âdem ata elidir, ya Rabbi berekat-ı Halil ver.” ve “Ekmek benden bereket senden, 
ver Allah’ım ver.” diye bağırdıklarını anlatır (I 159a). Ekmek de Tanrı’nın lütfu 
olan toprak bereketinin ürünü ve yaşamın ana direği olarak kutsallığa sahipti.

Dövmeden yapılan buğday çorbası, İslam öncesinden beri kutsal sayılan mu-
harremin onuncu günü (Evliya Çelebi birkaç yerde on ikinci günü olarak kabul 
eder.) olan aşura ile bağ kurularak “aşure” adıyla bilinir olmuştur. Eski dönemler-
den beri ölüm ve diriliş ile ilişkilendirilen buğday yemeğini o gün yapıp dağıtma 
geleneği vardı (Hançerlioğlu, 28). Müslümanlar, aşure yapma geleneğini çeşitli 
nedenlere dayandırarak sürdürdüler. Şiiler, o gün Kerbela’da öldürülen Hüseyin 
için aşure yaparken Sünniler aşure yapma geleneğini, Âdem’in tövbesinin kabul 
edilmesi, İbrahim’in ateşten kurtulması, Yakub’un oğlu Yusuf’la buluşması ve 
Nuh’un gemisinin Cudi Dağı’na oturması gibi olaylarla ilişkilendirerek devam 
ettiler (İslam Ansiklopedisi 1991, 26; Hançerlioğlu, 28; Sertoğlu, 21-22).

Evliya Çelebi, Çelebi Abdurrahman Paşa’nın Mısır valisi iken her sene mu-
harrem ayında İmam Hüseyin anısına on kazan aşure pişirterek fakirlere dağıtıl-
ması için vakıf kurduğunu anlatır: 

“Haremeyn-i Muhteremeyn’den beher sene mâh-ı muharremde İmam Hüse-
yin üzre on kazgan aşura pişüp fukaraya bezl olunmasın müretteb eyledi ve kendü 
malından altı bin pare müretteb edüp iki batman öd ve bir kantar şem-i asel ve 
bir kantar sükker-i mükerrer ve üç kantar kanadiller içün zeyt-i hâr vakf eyleyüp 
mah-ı aşuranın on ikinci gicesi mevlud-ı İmam Hüseyin olmağı müretteb eyledi.” 
(4/17).

Yine Medine’de Şam’dan gelen hacıların aşure pişirip fakirlere dağıttıklarını 
öğreniriz: “Huccac-ı Şam geldikde kırk elli bin âdem cem’ olup bin kazgan aşura 
pişüp Medine kavmi kendileri bile aşır aşına dönerler.” (9/336). Bunun nedeni, 
her sene Hazreti Muhammed’in bu mahalle gelüp Hazreti Hamza’yı ziyaret etme-
si ve aşure pişirtmesiydi.

Aşurenin önemini Nuh’un gemisiyle ilgili hikâyede aktarır: “Hazreti Nuh 
Necî Tufan’da Cebel-i Cude üzre keştisiyle karar edüp necat oldukda cümle üm-
met-i Nuh gemiden taşra çıkup hak-i  anber-i pake yüz sürüp secde-i şükr ettiler. 
Cümlesi şükrane içün herkesde ne bulundu ise bir kazgana koyup aş pişirüp tena-
vül ettiler. Hala ol taama ‘aşura aşı’ derler kim Nuh Neci mah-ı Muharremü’l-ha-
ramın onuncu gününde necat bulduğunda yevm-i aşuradır.” (4/45).

Evliya, İslam dünyasına ait, Âdem ve Havva ile ilgili ilginç eski bir hikâye 
anlatır. Buna göre cennetteki yasak bitki buğdaydı, cennetten kovulunca Âdem 
ve Havva’nın ilk pişirdikleri yemek buğday çorbasıydı (1/230). Muharrem’in on 
ikinci günü olan aşure gününde karınları acıkır ve Cibril onlara buğday getirip 
pişirmesini öğretir: 

“Havva ve Âdem bu Arafat’ta birbirleriyle mülakat olduklarında be-kavl-i 
Cerîr-i Taberî mah-ı Muharrem’in on ikinci gün yevm-i Aşura’da buluşduklarında 
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karınları acıkdı. Bu vadide serseri gezdiler. Derhal Cenab-ı Hak tarafından Cib-
ril-i Emin bir tabak buğday sünbüleleri getirüp bu mescid mahallinde bir sifal içre 
tabh edüp Âdem Havva’yı talim edüp tenavül ettiler.” (9/356). 

Kur’an’da yasaklanan “ağaç”ın (ve İncil’in “yasak meyve”si) buğday ola-
rak yorumlanması, incir, elma gibi ortaya atılan diğer ihtimallerden çok daha an-
lamlıdır. Çünkü insanların avlayıcı toplayıcı toplumu iken buğdayı ekerek tarıma 
başlamaları, insanlık tarihindeki en önemli dönüm noktasıdır. Bu bambaşka bir 
yaşam tarzını getirmiş ve bambaşka bir inanç dünyasına neden olmuştur. Havva 
ve Âdem’in cennetteki hayatları, tarım öncesi avlayıcı toplayıcı insanların Tan-
rı’nın verdiği nimetleriyle yetinerek yaşamalarını temsil eder, cennetten atıldıktan 
sonraki yeni dönem ise tarım yapan ve ana yemekleri buğday çorbası olan insan-
ların yaşamını temsil eder.

Buğday çorbası, önemli bir kutsal yemektir. Kudüs yakınlarında Muradiy-
ye’deki Cavliyye Camisi’nde, fakirlere ve oradan geçenler için her gün yedi ka-
zanda yedi bin sahanlık buğday çorbası, ayrıca pilav, yahni ve zerde pişirilirmiş 
(9/256). Bu çorbadan alan Evliya, çok lezzetli olduğunu söyler: “Bir sahan buğ-
day çorbası aldım. Hudâ âlimdir, bir vüzerânın ve bir ulemanın taamında o lezzeti 
müşahede etmedim.”

Buğday çorbasına, Âdem Baba’ya ithafen “baba çorbası” deniliyor ve ikram 
edilecek en önemli yiyecek sayılıyordu. Evliya, “Hâlen bir kimse evine bir adam 
davet etse ‘Aş Baba çorbası yiyelim.” der. “Aş muhallebi veya şekerli palude 
yiyelim demez.” der (1/230). Baba çorbası, imaretler, tekkeler gibi yerlerde dağı-
tılan bir yemektir. Örneğin, Erba Dağı’ndaki Bektaşi tekkesinde konuklara baba 
çorbası ve ekmek verilmektedir (9/95).

Ekmek ve tuz, beslenmenin iki temel unsuru sayılır. Ekmek, doyuran bütün 
gıdaları temsil ederken, tuz, gıdaya verilen tatları temsil eder. Evliya’nın söyle-
diği gibi “Ekmek tuzsuz olmaz.” (1/230). Bir başkasına tuz ekmek (yani yemek 
veya geçinme imkânı) veren kişi, karşılığında saygı ve bağlılık hak eder. “Tuz 
ekmek hakkı” ifade edilen bu düşüncenin çeşitli örnekleri -daha çok Farsçası nân 
u nemek şeklinde- Seyahatname’de rastlanır. Tuz ekmek hakkını gözlemek, baba-
sının Evliya Çelebi’ye kendisine verdiği nasihatler arasındadır: 

“Oğul, âdem yohsul olur, Besmelesiz ta‘âm yime. Ser vere cek sözün var ise 
sakın avretine deme. Cünüb olup yemek yime. Esbâbın söküğün üstünde dik me. 
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 müsâ fe ret edüp söz gezdirme, zemm ü nemm ü gıybet u mesâ vîden ârî 
ol. Halûk ol, herkesle hüsn-i ülfet edüp le cûc ve zebân-dırâz olma. Senden ulular 
önünde gitme, ihtiyârlara ri‘âyet et....” (2/241a-b).
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Melek Ahmet Paşa’nın Bitlis Kalesi’ni aldıktan sonra, kale serdarı Kara Ali 
Ağa’nın idam edilip edilmemesi konusundaki tartışma sırasında, paşa, yirmi yıl 
önce kendi iyiliğini görmüş olan Kara Ali Ağa’yı namertlikle suçlar. Kara Ali 
Ağa, Bitlis Hanı’nın adamı olarak onun tuz ekmek hakkı için kaleyi savunmayı 
sürdürdüğünü ancak han firar edince, Melek Ahmet Paşa’nın yirmi yıl önceki tuz 
ekmek hakkını gözettiği savunmayı bıraktığını anlatır ve bunun üzerine paşa onu 
affeder (4/147).

Emîr Hasan Ağa’nın yıllar önce kaçırılan kızı Saime’yle tesadüfen Kolor-
ya’da karşılaşan Evliya Çelebi, kızı tanımayınca, Evliya’nın babasının evinde ko-
nuk olduğunu hatırlatırken “tuz ekmek” sözünü kullanır:

“Ben Bardunya kapudanı Emîr Hasan Ağa’nın kızı Sâ’ime değil miyim? Sen 
bizim evimize hizmetkârlarınla konup babamın ne kadar zamân tuz ekmeğin ye-
din, bilmez misin, işte şimdi yedi yıldır bunda esîrim.” Kızın hâline acıyan Evliya, 
onu anne babasına götürmeyi ister fakat kız artık Hristiyan kaptanıyla evli ve bir 
oğlu olduğu için bu teklifini reddeder. (8/337).

Güzel kokulu maddelere de kutsal anlamlar yükletilir. Kur’an’ın Mutaffifîn 
Suresi’nin 25 ve 26. ayetlerinde miskten bahsedilir (Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe 
Anlamı, 587): “Sonunda misk kokusu bırakan, ağzı kapalı saf bir içecekten içer-
ler.” Seyahatname’de Kanûnî Süleyman’ın Gökova’daki ırmak üzerinde miskli 
bir köprü yaptırılmasını emreder:

“Ve bu mahalde bir ırmak cereyan eder. Süleyman Han anda çetrin [gölgelik] 
kurup tahte’l-kahve tenavül edip o ayndan nuş edip ‘Amber suyu’ deyü nutk edip, 
‘Tiz bu Ayn-ı amber üzre bir müşklü cisir yapsınlar’ deyü emr edince fi’l-hal ol 
mahalde iki göz bir cisir bünyad edüp temeline misk dökerler, anınçün Müşklü 
köprü derler.” (9/119).

Yemek veya Yiyecek Sunmak
Başkalarına yemek sunmak, çok çeşitli vesilelerle yapılır. Fakirler ve yolcu-

lara yardım ederek sevap kazanmak, konuklara misafirperverlik göstermek, özel 
günleri veya zaferlerini kutlamak, iyi ilişkiler kurmak gibi çeşitli örneklerine Se-
yahatname’de rastlanır.

Selanik’teki imarette fakir, zengin her gelene birer tas çorba ve bir ekmek 
(8/73); Mısır’da Kasr-ı Ayn Bektaşi tekkesi, oradan geçen yolculara beyaz ek-
mek, herise ve pilav (10/136-7); Kaygısız Baba Bektaşi tekkesi, vakfı olmaması 
ve bağışlarla geçinmesine rağmen gelen geçenlere koyun eti ve yoğurtlu pilav 
(10/114a); Sultân Kalavân İmâret, fakirlere mercimek ve buğday çorbası, Cuma 
akşamları da et verildiğini (10/117a) öğreniriz. Mısır’da Yemenlilere ait Şeyh 
Ferecullâh tekkesinde, gelip geçenlere yemek yerine bir fincan Yemen kahvesi 
ikram edilirdi (10/138).

Kağıthane Tekkesi’nde çok sayıda insanlara yemek hazırlandığı görülür. 
Mutfağında yetmiş adet ocak bulunduğu gibi mahzenlerinde binden fazla sahan, 
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tencere, kepçe, kazan ve bakır kap kacak vardı. Büyük bir külliye şeklinde bu 
tekkenin mutfağından başka kileri, fırını ve kahvehanesi var, konukları beş on 
gün kalabiliyordu (1/207). Tophane semtinde bulunan Çizmeciler Tekkesi’nin de 
mutfağında usta aşçılar çalışır ve bin sahanı vardı (1/189).

Benzer şekilde Hristiyan manastırlarında konuklara yemek sunulurdu. Sînâ 
Dağı’ndaki manastırın yüzden fazla aşçısı bulunan mutfaklarında oraya uğrayan 
Hristiyan hacılara ne isterlerse o yemek hazırlarlarmış ( 9/423): “Ve bu deyrin 
matbah-ı Keykavus’unda yüzden mutecaviz aşbazları vardır. Ne gûne taam murad 
edinsen, ol an hazır ederler. Ve kilarında kuş südü ve can suyu dahi bulunur.”

Bazı okul veya medreselerde öğrencilere bedava yemek verilirdi. Trab-
zon’daki Hâtûniyye Mektebinde öğrencilere her gün yemek verilmesi Seyahatna-
me’de rastlanan bir örnektir (2/51).

Hükümdarlar ve devlet adamlarının da çeşitli vesilelerle halka yemekler 
dağıtarak veya ziyafetler çekerek hem güçleri hem de halka karşı besledikleri 
sevgiyi göstermeleri bütün toplumlarda görülen çok eski ve yaygın bir olaydır. 
Seyahatname’deki birçok örnekten biri Mısır paşasıyla ilgilidir. Onun sarayında 
her gün sabah akşam çorba pişirilir ve zengin veya fakir, her gelene sunulurdu 
(10/117a). Bitlis hanları ise muharrem ve ramazan ayları boyunca bütün halka 
yemek verirlerdi (4/82).

Askerlere savaşlardan önce ve zafer sonrası ziyafet vermek gelenekti. Evliya 
Çelebi, bunun çeşitli örneklerini verir. İstanbul’un alınmasından sonra Osmanlı 
askerlere üç gün üç gece ziyafetler verilmiş ve bu ziyafetlerde Sultan Mehmet 
peştamal giyerek askerlerine kendisi hizmet etmişti (1/44-45): 

“Sultân Mehemmed Hân Tershâne Bâğ çesi’ne gelüp üç gün üç gece cemî‘i 
guzât-ı müs li mîne it‘âm-ı âm edüp summât-ı Muham medîler edüp bizzât kendü-
ler etek der-miyân edüp çâşnigîrbaşı-misâl kemerinde peştemâl ile cümle guzâta 
nân ü nemek yemek gerek dahı ne gerek deyü hûn-ı beyâz bezl edüp ba‘de’t-
ta‘âm ser-i kârda olan ulemâ-yı fuzalâların dest-i şerîflerine ibrîk ile su döküp tâ 
bu mertebe kesr-i nefs eyleyüp üç gün üç gece hidmet eyledi.”

Bitlis Hanı Abdal Han, Hasankeyf’teki Kefender Kalesi’nde Melek Ahmed 
Paşa için verdiği ziyafette üç bini kendisine üç bini Melek Ahmet Paşa’ya ait 
olmak üzere altı bin askerden başka Hasankeyf ayan ve halkına binlerce sahanlık 
yemek vermişti (4/60).

Bitlis Hanı’na karşı yapılan savaşlardan önce Osmanlı ordusuna (4/126 ve 
136), Uyvar Kalesi kuşatması sırasında savaştan önce askerler için verilen zi-
yafetler anlatılır (6/198). Bu ikinci ziyafette 300 koyun, 50 sığır, 3000 tavuk, 50 
kazan pilav, 50 kazan zerde, çorba ve 200.000 ekmek verilmişti.

Kalmuklara karşı kazanılan zaferden sonra ise Ferahkirman Kalesi’nde ordu-
ya bozalı kebaplı ziyafet verilmiştir (7/213).
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Din ve Yemek
İslam dininde yemeğe büyük önem verilir, birçok hadis, gelenek ve inanç ye-

mekle ilgilidir. Aşçıların pirinin Hazreti Muhammed olması bu durumu vurgular 
(1/248-9). Evliya’ya göre  Hazreti Muhammed’den önce ilk aşçılar pirinin baba 
çorbasını pişiren Âdem, ikincisinin İbrahim Peygamber’di. 

Hazreti Muhammed ile yakınlarının yedikleri tirit, hurma gibi yemekler 
özel önem kazanmıştır. Evliya, bu konularda verdiği bilgiler arasında İmam Hü-
seyin’in doğumunu kutlamak üzere kesilen kurbana ait kelle ve paçanın sirkeli 
ve sarımsaklı olarak Şeyh Seyfeddin Heratî tarafından Peygamber için pişirdiği 
(1/246); Mekke’nin fethinden sonra herise ve buğday çorbasının pişirilip yendiği 
(1/248-9; 9/398); Hasan ve Hüseyin’e Reyyân-ı Hindî tarafından simit hediye 
edildiği (1/231); Hazreti Peygamber’in daima arpa ekmeği yediği ve bundan do-
layı Kırım’da sofilerin buğday ekmeği yemedikleri (7/196) belirtilmektedir.

İslam öncesi peygamberlere ithaf edilen yiyecekler de vardır. Örneğin, ilk 
yoğurt ve peynir yapımının Hazreti İbrahim’den kaldığı anlatılmaktadır (9/187).

Mekke’deki Hazreti İbrahim veya oğlu Hazreti İsmail tarafından açıldığına 
inanılan Zemzem Kuyusu’nun suyu kutsal sayılır (Hançerlioğlu 743). Evliya hac 
sırasında Zemzem Kuyusu’ndan su içer: “İçeri girüp âb-ı hayâtı nûş ederken bu 
du‘â-yı mâ’ü’l-hayât âb-ı Zemzemi tilâvet ede”: “Allâhümme innî es’elüke ilmen 
nâfi‘an ve rız kan vâsi‘an ve şifâen min külli dâin vağsil kalbî ve’mla’hu ve min 
haşyetik.” deyüp kana kana içüp ihrâmına döke” (9/352). Zemzem suyunu kuyu 
başında içmekten başka giysi ve saça sakala dökmenin, yüz yıkamanın hatta şifa 
niyetine vücudu yıkamanın caiz sayıldığını ancak başka yerde temizlik için kul-
lanılmasının caiz olmadığını anlatılmaktadır (9/368). Başka kutsal sayılan veya 
lezzetli suların zemzem suyuna benzetilmesi görülmektedir (Örneğin, 9/243-4).

Hayati önem taşıyan su, yarı kutsal bir kimliğe bürünmüştür. Yeniçeri sa-
kaları, susuz kalan Kerbela şehitlerini hatırlatırlar: “Şehidan-ı deşt-i Kerbela er-
vahlarıyçün sebil” diyerek yürürler (1/231). Arka sakaları da “guzat-ı müslimine 
‘Sakka sebil, sebil içene rahmet, sebil’ diyerek ab-ı hayat bezl iderler... Bazılar 
‘Ma-i Hasan ile Hüseyin aşkına su’ dirler.” (1/231).

Helvacılar ve balık aşçıları arasında esnaf alayında öncelik kavgasında, her 
iki taraf diğerine karşı çeşitli iddialarda bulunurlar. Bu suçlamalarda helvanın baş 
ağrısı gibi hastalıklara neden olduğu, fazla balık yemenin aklı kıt yaptığı gibi 
sağlıkla ilgili olanlardan başka, dinle ilgili olanlar da var. Balık aşçıları, rahmet 
yemeği pişirdiklerini, fukara lokması olduğunu ve pirlerinin Hazreti Yunus ol-
duğunu söylerken, helvacılar, üzüm ve süzülmüş bal ırmaklarını anlatan hadis 
ve ayetlerden bahseder, “Tatlı sevmek imandandır.” ve “Mümin helva gibidir.” 
sözlerini tekrarlar, pirlerinin Helvaî Ömer olduğunu söylerler (1/252-3). Bu tar-
tışmada Hristyanlıkta balığa, İslam’da tatlı yiyeceklere verilen kutsal sembolizm 
karşı karşıya getirilir.
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Mısır tüccarlarıyla öncelik tartışmasına giren kasaplar, tüccarların şehri kan-
la kirletip salgın hastalıklara neden olma suçlamasına karşılık olarak savunmala-
rından biri işlerinin “Cenâb-ı Bârî’nin rahmetine mazhar olmuş koyun” olduğu-
dur. Ayrıca kendileri “kar-ı helâl” ile iş yaparken, Mısır tüccarlarını ahlaksızlıkla 
suçlarlar: “Bunlar kim bir alay anka ve muameleci ve rıbahor kavımlardır... bir 
alay muhtekir kavimdirler.” Bunlara rağmen, Mısır’dan gelen mallardan gümrük 
gelirlerini düşünerek Mısırlı tüccarlara öncelik tanınır (1/239-40).

Sirke için Evliya “Bir evde sirke olmasa anda berekat olmaz acib hikmet-
dir kim sirkenin evvel şırası haram ortası sirke olur helal, ahırı şarab olur yine 
haram, heman şaraba bir avuç tuz bırakdın sirke olup yine helal, olur acib sun-i 
Hüda’dır.” der (1/248).

Değirmenleri döndüren atların acı çekmeleri nedeniyle değirmencilerin pir-
leri olmadığı ve bu undan yapılan ekmeğin faydasız olduğu anlatılır: “Azab-ı elim 
olduğından ekmeğinden gına yoktur.” Evliya ayrıca el değirmeni kullanmanın 
sünnet-i Resul olduğunu, Mekke ve Medine’de el değirmeninden başka değirmen 
kullanılmadığını anlatır (1/232).

Zerde, dinî anlam yüklenen yemeklerden biridir. Evliya Çelebi’ye göre 
İran’da zerde yenilmezdi: “Diyar-ı Acem’de hoşab ve zerde memduh değildir. 
Zira hoşabı Hazreti Osman telif etdi. Zerdeyi Yezid’in pederi Muaviye ibn Ebi 
Süfyan peyda ettiğinden bu iki nimet ülke-i Acem’de memduh değildir. Amma ni-
çeler nihanice yerler.” (4/178) Arnavutlar da aynı sebepten zerde yemedikleri gibi 
boza da içmiyorlarmış: “Arnavudistan’ın ... sancaklarında Muaviye ve Yezid’e 
ol kadar sebb ederler kim Kızılbaş-ı ser-tıraş ol kadar sebb edemez ve zerde taa-
mın ve boza müskirin Muaviye peyda ettiği içün ne zerde yerler ve boza içerler.” 
(4/274). Yine sekizinci ciltte Arnavutların Muaviye icadı diye zerde ve bozadan 
uzak durdukları tekrarlar fakat burada İstanbul’da çoğu bozacıların Arnavut oldu-
ğu tezatına dikkat çeker (8/301).

Evliya Çelebi’yi, dinî inancından dolayı şarap içmemesi bir gün zor durum-
da bırakır. Skodra vilayetinde Boşnaklarla sohbet ettiği sırada ona ikram edilen 
şarabı reddedince, Boşnaklar, “Bire adem, dinin aşkına ve Ali Murtaza aşkına içe 
şu şarabı, bula sevabı yeye kebabı, bağışlaya babam ervahına sevabı... Kim bok 
yemiş kim bu şarab haramdır. Bu şarab gaza malıdır. Gaza malına haram diyen şu 
esirlerimüz gibi kafir olurlar. Bu bizüm kanımız bahası malımız şarabımız, helal-i 
zülal gaza malıdır.” dediler. Bu ısrar karşısında Evliya yanlarından ayrılmaktan 
başka yol bulamadı: “Hakir gördük ki bir alay oğuz [simple peasants] ademler. 
Heman kalkup, ‘Dualar sizi gaziler’ deyüp gittim.” der (5/255).

Balık olmayan deniz ürünleri, günahkâr yiyeceği sayılmaktadır. Sepetlerle 
yakalanan yengeç, kerevit, karides, ahtapot, ıstakozdan bahsederken Evliya ısta-
kozun hepsinden kötü olduğunu söyler ama sebebini anlatmıyor: “Istakoz cümle-
sinden mukavvî fâsık ta’âmdır.” (1/254).
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Yahudilerin yemek kurallarıyla ilgili bilgiler de verir, onların susam yağı ve 
tereyağından başka yağ kesinlikle yemediklerini anlatır: “İsrail Yahud taifesi şir-i 
lugan [susam yağı] yağından ve tereyağından gayrı bir yağ yemek ihtimali yok-
dur katl idersen dahı say yağı [sadeyağ, eritilmiş tereyağ] yemezler ve halis yağ 
yemeleriçün her şir-i lugan karhanelerinde birer dideban Yahudi elbette mukar-
rerdir.” (1/262).

Dinî yasakların her zaman eski alışkanlıklara etkili olamadığı görülüyor. 
Müslüman olan Çerkezler, domuz eti yemeğe devam etmişler (7/280, 285). Ta-
tarlar da domuz eti gibi haram olmayan fakat bazılarına göre mekruh sayılan at 
etinden vazgeçmediler. Seyahatname’de bu konuda öne sürülen farklı görüşlere 
yer verilir:

“Cemî‘i Tatar ulemâsı ve sulehâsı ve pâdişâhları at eti yerler... Bu ulemâların 
izn-i şerîfleriyle cümle kavm-i Tatar at eti yerler. Hattâ Ebû Hanîfe ki Nu‘mân bin 
Sâbit’dir kim İmâm-ı A‘zam ve hümâm-ı akdemdir, anların kavl-i şerîfi üzre at 
eti yemek mekrûhdur, zîrâ [at] âlet-ı gazâdır, at yemeğe ruhsat verilse ihti mâl dir 
atlar inkırâz [nesli tükenmek] bula. Ammâ İmâm Mâlik katında kerâhet tahrîmî-
dir. Ammâ İmâm Mâlik katında kerâhet tahrîmîdir. Lâkin İmâm Şâfi‘î ve İmâm 
Hanbel kavlleri üzre helâldir, zîrâ anlar Hazret-i Risâlet’den bu hadîs-i şerîfi se-
ned edin miş ler dir.” Cabir (R.A.) şöyle dedi: “Hayber günü Hazreti Peygamber 
ehlî eşek etini yasakladı, at etine ruhsat verdi”. bu hadîs-i sahîh içün Müslim ve 
Buhârî müttefekun aleyh derler. /Anıniçün kavm-i Tatar at eti yerler, zîrâ bir alay 
gâziyân-ı mücâhidânlardır. Seferlerde usret mukar rer dir.”

Sudan’da bulunduğu sırada zürafa etinin kebabı ikram edilen Evliya, “İnşal-
lah helaldir.” diyerek yer ve çok beğenir (10/450).

Sonuç
Bilginler, devlet adamları ve halkı yakından tanıyan, çok okumuş ve gezmiş 

bir kişi olarak Evliya Çelebi’nin  yaşadığı ve gözlemlediği olaylar çerçevesinde 
yiyecek ve içecekle ilgili aktardığı gözlemler ve bilgiler çok değerlidir. Kendi 
çevresine ait ve resmî görüşlerle sınırlı kalmayan, objektif ve hoşgörülü bir bakış-
la, insanların gerçek hayattaki uygulamaları ve düşüncelerini anlatır. Bunun için 
Seyahatname yemeğin manevi boyutuyla ilgili önde gelen bir kaynaktır.
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Evliya Çelebi’nin “Kahkahâ”sı

M. Sabri KOZ

-I-
Evliya Çelebi’yi yeterince okumamak onunla ilgili kararlarda çok etkili olu-

yor. O, tekrar tekrar okundukça daha iyi anlaşılan usta bir yazar olarak sıklıkla 
kullandığı sözlerle de ele verdiği gibi kendini, akla hayale gelmeyecek değinme-
lerle de hem okuyanı şaşırtır hem de zevkle okutur yazdıklarını. 

Evliya Çelebi Seyahatname’si1 için bir “Kaleler Kitabı”dır da demek yanlış 
olmasa gerek. Baştan sona, görsün görmesin, yalnızca adını andığı ya da kısalı 
uzunlu anlattığı, içinde, yakınında yaşadığı, fethinde bulunduğu, tarihçesini elde 
edip paylaştığı kalelerin listesi bile bize başlı başına büyük bir sistemin dökü-
münü verebilir. Orta Çağ ve sonrasında, günümüze çok yakın zamanlara kadar 
kalelerin, fazla uzağa gitmememize gerek yok Anadolu’da büyük önemi vardı. 
Örnekleri bugün de ortada olduğu için bunu Hitit, Asur ve Urartu dönemlerine ka-

1 Bu çalışmada Yapı Kredi Yayınlarınca 1999-2007 yılları arasında yayımlanan 10 kitaplık çeviri yazı 
Seyahatname kaynak olarak kullanılacak, bundan sonra ise kısaltılarak gösterilecektir: Evliyâ Çelebi 
b. Derviş Mehmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, I. Kitap: İstanbul  (Topkapı Sarayı Bağdad 304 
No’lu Yazmanın Transkripsiyonu - Dizini), Haz.: Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel- Dankoff, Robert, 
İstanbul 2006 [Evliyâ I]; II. Kitap (Topkapı Sarayı Bağdad 304 No’lu Yazmanın Transkripsiyonu - 
Dizini, Haz.: Kurşun, Zekeriya - Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel, İstanbul 1999  [Evliyâ II]; III. 
Kitap  (Topkapı Sarayı Bağdad 305 No’lu Yazmanın Transkripsiyonu - Dizini, Haz.: Kahraman, Seyit 
Ali - Dağlı, Yücel, İstanbul 1999 [Evliyâ III]; IV. Kitap (Topkapı Sarayı Bağdad 305 No’lu Yazmanın 
Transkripsiyonu - Dizini, Haz.: Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel, İstanbul 2001  [Evliyâ IV]; V. 
Kitap (Topkapı Sarayı Bağdad 307 No’lu Yazmanın Transkripsiyonu - Dizini), Haz.: Kahraman, Seyit 
Ali - Dağlı, Yücel- Sezgin, İbrahim, İstanbul 2001 [Evliyâ V]; VI. Kitap (Topkapı Sarayı Revan 1457 
No’lu Yazmanın Transkripsiyonu - Dizini), Haz.: Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel, İstanbul 2002  
[Evliyâ VI]; VII. Kitap (Topkapı Sarayı Bağdad 308 No’lu Yazmanın Transkripsiyonu - Dizini), Haz.: 
Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel - Dankoff, Robert, İstanbul 2003 [Evliyâ VII]; VIII. Kitap (Topkapı 
Sarayı Bağdad 3008 No’lu Yazmanın Transkripsiyonu - Dizini), Haz.: Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, 
Yücel- Dankoff, Robert, İstanbul 2003 [Evliyâ VIII]; IX. Kitap (Topkapı Sarayı Bağdad 306 - Süley-
maniye Kütüphanesi Pertev Paşa 462 - Hacı Beşir Ağa 452 No’lu Yazmaların Mukayeseli Transkrip-
siyonu - Dizini), Haz.: Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel - Dankoff, Robert, İstanbul 2005 [Evliyâ 
IX]; X. Kitap (İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 5973 - Süleymaniye Kütüphanesi 
Pertev Paşa 462 - Hacı Beşir Ağa 452 No’lu Yazmaların Mukayeseli Transkripsiyonu - Dizini), Haz.: 
Kahraman, Seyit Ali - Dağlı, Yücel - Dankoff, Robert, İstanbul 2007 [Evliyâ X]. 
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dar götürebiliriz. Bu yüzden kuruldukları yerin özelliğine göre başta askerî amaç-
lar olmak üzere barınma, savunma, saklanma/saklama gibi işlevleri olan kaleler, 
yerleşim alanları kale içinden taşarak eteklere, ovaya yayıldığında savaşların ele 
geçirilecek son müstahkem mevkisi durumundaydı. Günümüze ulaşan ve şehrin 
dışında ya da dışında kalan ve daha yüksek bir yerde bulunan kaleler buna örnek 
gösterilebilir.2

Evliya Çelebi’nin kalelere verdiği önem onun güzel, ilginç ve önemli olanı 
anlatma merakından kaynaklanıyor. O, büyüğünden küçüğüne kalelere, şehirlere, 
kasaba ve köylere varıncaya kadar anlatırken en can alıcı noktalardan söz eder. 
Kaleler için de durum değişmez; yükseklik, sağlamlık, uzaktan görünüş, dıştan 
gelen saldırılara karşı neler yapıldığı, tarih boyunca kimlerin eline geçtiği, inşa ve 
tamir konuları onun olmazsa olmaz ölçütleridir. İşte bu hususlar sıralanırken bazı 
kaleler ve sağlam yapılar “Kahkahâ”, “seddi Kahkahâ”, “kal‘ai Kahkahâ”, “bâb-ı 
Kahkahâ”, “burc-ı Kahkahâ”, “Kahkahâ kayası”, “çâh-ı Kahkahâ”, “hisâr-ı Kah-
kahâ”, “kûh-ı Kahkahâ”, “seng-i Kahkahâ”, “kulle-i Kahkahâ” diye benzetilirken 
yer yer çeşitli benzetme edatları da kullanılır. 

Seyahatname’de “Ḳahḳahā”3: UNINI ve “Ḳahḳah”4: NINI yazımlarıyla yer alır. 
Sözlüklerde Kahkahâ, “zehirli bir yılan” karşılığı ile de yer alıyor. “Kale” 

ve “yılan” sözlerinin birlikte kullanıldığı “Yılan Kalesi”, “Yılanlı Kale” gibi yer 
adları az değilse de bunlardan hiçbiri Kahkaha Kalesi’ndeki sağlamlık, fethedil-
mezlik, ulaşılmazlık özelliği yoktur. İran kaynaklarında iki elifle Ḳāhḳāh: µUIµUI 
biçimine de rastlanıyor ve “keklik sesi” anlamına geldiği belirtiliyor. İran kaynak-
larında “Mâr (Yılan) Kalesi” ve “Kohen Dej (Eski) Kale” gibi adlarla da anılıyor-
sa da en yaygın olanı “Ḳāhḳāh” µUI µUI ve “Ḳahḳahā” UNINI biçimleridir. “Ḳahḳaha:” 
tNINI biçiminde yazılışına da tanık oluyoruz.

Metin And’ın minyatür okumalarıyla kurduğu Minyatürlerle Osmanlı-İslâm 
Mitologyası’nda “gülme” ile ilişkilendirdiği “Mâr-ı Kahkaha” ve “Mâr-ı Handân” 
(Gülen Yılan) söylencesi ve minyatürü de (Metâliü’s-sa‘âde’den) konumuzla 
doğrudan ilgili olmasa da “kahkahâ” kelimesinin anlam ve kullanımlarına örnek 
olması bakımından dikkat çekicidir.5 

“Kahkahâ” ile son ünlüsü kısa olan benzeri “kahkaha” arasındaki ses ve an-
lam farkı sözlük bilimcilerle ve filologları ilgilendirse de günlük dilde bunun pek 

2 Sevgen, Nazmi, Anadolu Kaleleri, 1. Cilt, Ankara 1959; Pekin, Faruk - Yavuz, Hayri Fehmi, Türki-
ye’nin Kültür Mirası  100 Kale, NTV Yayınları, İstanbul 2000; Özgüven, Burcu, Osmanlı Macarista-
nında Kentler, Kaleler, Ege Yayınları, İstanbul 2001; Karauğuz, Güngör - Kurt, Halil İbrahim, Eskiçağ 
Kaleleri, Çizgi Kitabevi, Konya 2004; Stein, Mark L., Osmanlı Kaleleri. Avrupa’da Hudut Boyları, 
Çev.: Güven, Gül Çağalı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2007. 

3 Çalışmanın son bölümünde I-X. kitaplardan yapılan alıntılar.
4 Bir yerde: Evliya IX, Y202a.
5 And, Metin, Minyatürlerle Osmanlı-İslâm Mitologyası, s. 276 ,Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, (2. 

Baskı).
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de farkında olduğumuz söylenemez. Hatta dilin son hecelerde bulunan uzun ün-
lüleri giderek kısaltma eğiliminde olduğu düşünülürse bunun anlaşılabilir bir yanı 
da vardır. 

Kâtip Çelebi’de de “Kahkahâ” yazımı ile geçer.6 Târîh-i Naima’da7 ve bir-
çok yerde8 anılan bu kale maphushane olarak kullanıldığı için kaçıp kurtulması 
imkânsız bir yer olarak da ün kazanmıştır. 

-II-
Evliya Çelebi, II ve IV. kitaplarda iki ayrı İran gezisini anlatır.9 Yolunun uğ-

radığı her yeri, en küçüğünden en büyüğüne zaman zaman ayrıntılı bir biçimde 
anlatırken on kitaplık Seyahatname’de 138 kez andığı Kahkahâ Kalesi’nden (Ev-
liya II’de 14, Evliya IV’te 20 kez) uzaktan ya da yakından gördüğünü gösterecek 
biçimde söz etmez, sadece “Acem’de”, “diyâr-ı Acem’de”10 ve “Acem memle-
ketinde”11 diye anar, ancak bir yerde “Kahkahâ kal‘asının at ve katır çıkacak bir 
yolu vardır ammâ...” demekle yetinir.12 Bu bir uzaktan görme belirtisi midir yoksa 
çok zaman yaptığı gibi duyup kayda geçirdiği bilgi midir? Bir yerde iki büyük 
kapıdan söz ederken “Bu merkûm kapuların cümlesi ikişer kanatlı demir kapu-
lardır kim her biri birer bâbı Kahkahâ›dır.”13 diyerek kalenin kapılarını anımsatır. 
İki yerde de bu kalenin mahbushâne olduğunu vurgular: “Hemân Yıldırım Hân, 
“Seni bir demir kafes içre koyup Bursa şehrine götürüp andan Amasiyye gibi 
Kahkahâ kal‘asında seni haps ederdim.” deyince Timur tîz bir demir kafes düz-
dürüp Yıldırım Hân’ı demir kafese koyup İrân’a götürem derken...”14 // “Acem 
memleketinde kullei Kahkahâyı mahpûshâne...”15 

6 Kâtib Çelebi (Mustafa b. Abdullah - Hacı Halife), Kitâbu Cihânnümâ li-Kâtib Çelebi, Yay.: İbrahim 
Müteferrika, Dâru’t-tıbâ’ati’l-âmire, s. 397, İstanbul 1145 (1732). Cihannümâ’daki değinmeye Orhan 
Şaik Göyay’ın Kâtip Çelebi’den Seçmeler kitabının (s. 138, 521, Millî Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul 
1968) kılavuzluğuyla ulaştım.

7 Eserin eski yazı matbu nüshalarında bulunmayan ancak yazarın ilk telifine ait 982-1000 (1574-1592) 
dönemini özet olarak veren bölümünde yer alan bu bilgi son yayından alınmıştır: Naima Mustafa Efen-
di, Târîh-i Naima, C 4, Yay. Haz.: İpşirli, Mehmet, s. 1911, TTK Yayınları, Ankara 2007.

8 Göknur Çelik’in Ziya Kazıcı danışmanlığında hazırladığı “Vâsıtî’nin ‘Gazâvât-I Murad Paşa’ Adlı 
Eserinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezinde (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  
İlahiyat Ana Bilim Dalı İslam Tarihî ve Sanatları Bilim Dalı, İstanbul 2006) birçok kaynağa dayanarak 
Murad Paşa’nın da bu kaleye hapsedildiğini yazması ilginç ve yararlı ancak Kahkahâ Kalesi ile Alamut 
Kalesi’ni aynı yer gibi göstermesi doğru değildir. 

9 Evliyâ II; Evliyâ IV; Christiane Bulut, “An Ottoman in Iran: Evliya Çelebi’s Journey through Per-
sian Iraq”, Osmanlı Araştırmaları (Nejat Göyünç’e Armağan), C XXII, s. 153-175, Enderun Kitabevi 
Yayınları, İstanbul 2003; Hasan Javadi - Willem Floor, Evliya Chelebi: Travels in Iran andthe Cauca-
sus in 1647 and 1654. Washington, D. C.: Mage, s. 2, n. 11.

10 Evliyâ III/36a; Evliyâ IV/317a; Evliyâ V/200a; Evliyâ VI/79b; Evliyâ VII/122a; Evliyâ IX/Y183b.  
11 Evliyâ VIII/240a.
12 Evliyâ VIII/240a.
13 Evliyâ II/246a.
14 Evliyâ III/74a
15 Evliyâ VIII/ 240a.
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Onun gördüğünü gördüm, görmediğini görmedim; duyduğunu duydum, duy-
madığını duymadım diyebilen yaradılışta olduğunu biliyoruz. Bu kadar sıklıkla 
andığı bir yeri görseydi ayrıntılı olarak ya da görebildiği kadarıyla anlatmaktan 
kendini alamaz, tadını çıkara çıkara ayrıntılara girer ve hatta duyup işittiklerini, 
söylentileri bile kaydederdi.

Evliya Çelebi, o kadar çok sıklıkla andığı bu kaleyi niçin ziyaret etmedi / 
edemedi ya da etti de niçin anlatmadı? Aslında bana göre bunun kolay ve anlaşı-
labilir bir cevabı var: Orası 17. yüzyılda da İran için önemliydi, bu yüzden türlü 
oyun ve bahanelerle gösterilmedi. Bunu da şu soru ile çürütmek mümkün: Evliya 
bu engellemeyi niçin anlatmadı, yoksa oyunun farkına mı varmadı. Bence bütün 
bunlara hiç gerek yok, o büyük ölçüde bir sözlü kültür aktarıcısıydı ve bildiğini, 
duyduğunu, okuduğunu yazdı.

Kahkahâ Kalesi, bakabildiğim Türkçe kaynaklarda, genel bilgi alma bakı-
mından, ne yazık ki yer almıyordu. Bu yüzden, çalışma sırasında çok kişiden 
yardım gördüm,16 bunlardan gelen bilgiler ışığında en azından Seyahatname’de 
okuyup geçtiğimiz, bazı edebî eserlerde ve tarih kitaplarında rastladığımız Kah-
kahâ Kalesi’nin nerede ve nasıl bir yer olduğu hususundaki belirsizlikler olanak-
lar ölçüsünde ama geliştirilmeye muhtaç biçimde ortaya çıktı.

-III-
Kahkahâ Kalesi, Dr. Kadir Güldiken17 ve Axarsu Zenganlı’nın18 bana aktar-

dığı notlara göre İran’ın Erdebil ili sınırları içinde Meşkin Şeher ilçesine 85 km 
uzaklıkta yer almaktadır [Res. 1 ve 2]. Birkaç yıl öncesine kadar Doğu Azer-
baycan ili sınırları içinde bulunan Kahkahâ Kalesi, son düzenlemelerle Erdebil’e 
bağlanmıştır.

Bugün bu kaleye gitmek için Doğu Azerbaycan’ın merkezi olan Tebriz’den 
Horand Bölgesi’ne hareket etmek gerekir. Kahkahâ Kalesi’nin yolu, Tebriz-E-
her-Horand-Gencuye isikametindedir ve bu yolların üzerinden en son Kara Ağaç-
lu köyüne ulaşılınca kalenin yamaçları sizi karşılamaktadır.

16 Benimle bilgi ve belge paylaşan Nuri Akbayar, İsmet Çetin, Robert Dankoff, Kadir Güldiken, Yaşar 
Kalafat, Selim Sırrı Kuru, Fatma Sabiha Kutlar, Tohid Melikzâde, Semih Tezcan ve Axarsu Zengan-
lı’ya teşekkür ederim.

17 14 Eylül 2011 tarihli ileti ekinde gelen Farsça kaynaklardan derlenmiş 3 sayfalık not.
18 15 Eylül 2011 tarihli ileti ekinde gelen kısa notlar ve resimler.
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-IV-

Seyahatname’den Kahkahâ Kalesi Alıntıları
-I-

“Ol asırda Bursa’da Ulu Câmi‘‘i ve Edirne’de Eski Câmi‘i Yıldırım Hân içün 
binâ eden Mi‘mâr Alî Neccâr hayâtda olmağile fi’l-hâl Ebü’l-feth Kostantîn’e 
dostluğa binâen sûreti mahabbetden görünüp Ayasofya’nın ta‘mîr [ü] termîmiy-
çün Koca Mi‘mâr Alî’yi Tekur’a gönderüp kıral gâyet haz edüp Ayasofya’nın câ-
nibi erba‘asına azîm pâyeler inşâ etdi kim her biri birer seddi Kahkahâ ve seddi 
Ye’cûc-misâl seddi bî-sütûnlardır.” I/36a

-II-
“Bu Abaza lalan dahi nân [u] nemek gayretine düşüp âyâ veliyyi ni‘am 

efendim Osmân Gâzî’nin intikâmın bu âsî kâfirlerden nice alam derken hikmeti 
Rabbânî ammin Mustafâ Hân, Erzurûm eyâletin () sene târîhinde ihsân eyledikde 
gördüm ki, bir kal‘ai Kahkahâ ve şiddeti şitâsı bî-bahâ her gün Lala Paşa mer-
hûm câmi‘inde edâyı evkâtı salât etdikce yeniçeri aşkıyâları önüme gelüp eydirler 
kim:” I/65b

-III-
“... Bağdâd’dan ferâğat edüp avdet etdiklerinde Hille kal‘asına asker konu-

lup andan selâmetle Musul’a dâhil olup kal‘ai Kahkahâ-misâl ta‘mîr edüp pâye-i 
serîre i‘lâm olundu.” I/67a

-IV-
“Leh memleketi;nde değil belki cümle kâfiristânda yedi kudret kayası üzre 

böyle bir Kahkahâ-yı hısnı hasîn ve seddi metîn kal‘ai gevher-nigîn yokdur.” I/87a
-V-

“Yanko ibn Mâdyân asrında bu boğazın ağzında iki cânibdeki kûhı bâlâlar 
üzre birer seddi Kahkahâ misilli kal‘alar var imiş.” I/138b

-VI-
“Esnâfı Bezzâzistânı atîk
İslâmbol›un iz[di]hâm ve güzîde yerinde Âli Osmân’ın hazînei azîmi bir bez-

zâzistândır kim gûyâ kal‘ai Kahkahâ’dır.” I/200a
-VII-

“Evvelâ cümleden Ulu Câmi‘i Kebîrdir. Sene () târîhinde Yıldırım Bâyezîd 
Hân binâ etmişdir. Gûyâ bir kal‘ai seddi Kahkahâ’dır.” II/223b

-VIII-
“Bu merkûm kapuların cümlesi ikişer kanatlı demir kapulardır kim her biri 

birer bâbı Kahkahâ’dır.” II/246a
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-IX-
“Niçe yüz mülûkden kalmış kal‘ai Kahkahâyı Rûm’dur.” II/279a

-X-
“Ammâ bu kal‘anın cânibi kıblesinde Tebrîz kapusundan tâ Erzincân kapu-

suna varınca bir kat kal‘a esâsına mübâşeret olunup ba‘zı yerleri birer âdem kaddi 
rûyı zemîne çıkmış, eğer anın itmâmı müyesser olmuş olsa Erzurûm kal‘ayı Kah-
kahâ olurdu.” II/288a

-XI-
“Evsâfı kal‘ai Kahkahâyı Rûm Hasan-âbâd” II/290a

-XII-
“Ba‘dehu Acem bu Şuşik kal‘ası beğinin isyân [u] tuğyânı mahallinde Acem 

fursat bulup bu Mekü kal‘asına nezâketle bir gece Acem Mâzenderânîsi koyup 
hısnı hasîn etdi. Yedi kudret ile bir kal‘ai Kahkahâ’dır.” II/292b

-XIII-
“İçinde yedi yüz hâne kadar amâr olmada hâneleri var. Dahi ol kadar ma‘mûr 

değildir; eğer amâr olursa Kahkahâ-âsâ bir kal‘ai bî-misâl olur.” II/292b

-XIV-
“Hâlâ İslâmbol’da Galata kullesi-misâl eflâke ser çekmiş bir burcı Kah-

kahâ’dır.” II/304a

-XV-
“Ammâ Cenâbı Bârî yârî kılup yine desti Âli Osmân’a nasîb olursa sehl 

himmet ile ta‘mîr ü termîm olsa seddi Kahkahâ-vâr bir kal‘ai üstüvâr olurdu.” 
II/311b-312a

-XVI-
“Her biri birer seddi Kahkahâ-misâl nümâyândır.” II/316a

-XVII-
“Bânîi hâmisi Özdemirzâde Osmân Paşa’dır kim ilâ yevminâ hâzâ seddi 

Kahkahâ bir kal‘ai metîndir.” II/316b

-XVIII-
“Ve etrâfı kal‘ada cümle iki yüz yigirmi aded kullei seddi Kahkahâ’lardır.” 

II/324 
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-XIX-
“Evsâfı hısnı hasîn ve seddi Kahkahâyı metîn ya‘nî Karahisârı Şarkî” II/342b

-XX-
“Eşkâli kal‘ai Ankara;: Evvelâ bir kûhı bâlânın tâ zirvei a‘lâsında dörd 

kat beyâz seng-binâ bir kal‘ai ra‘nâ, hısnı hasîn ve seddi metîn bir hisârı Kah-
kahâ-vâr-ı sûrüstüvârdır.” II/356b

-XXI-
“Dürzî kabîlesinden Ma‘ânoğlu Şeyh () Âli Osmân’a âsî oldukda bu kal‘ayı 

üç senede binâ etdi. Ammâ hakkâ ki kal‘ai Kahkahâ etdi.” III/36a 

-XXII-
Ba‘albek Şehrini anlatırken:
“Meğer diyârı Acem›de kal‘ai Kahkahâ ve kal‘ai Van ve Mardin ola.” III/36a 

-XXIII-
Akka Kalesi’ni anlatırken:
“Zîrâ bu Akka kal‘ası gibi ol asrda böyle bir kal‘ai Kahkahâ yok idi.” III/40b

-XXIV-
“Hemân Yıldırım Hân, “Seni bir demir kafes içre koyup Bursa şehrine götü-

rüp andan Amasiyye gibi Kahkahâ kal‘asında seni haps ederdim.” deyince Timur 
tîz bir demir kafes düzdürüp Yıldırım Hân’ı demir kafese koyup İrân’a götürem 
derken...” III/74a

-XXV-
“Evsâfı şehri Ekrâd, Kahkahâyı (), ya‘nî seddi metîn kal‘ai Palu” III/84b 

-XXVI-
“Eşkâli kal‘ai Palu: Murâd nehri kenârında hakkâ ki mânendi Kahkahâ ef-

lâke ser çekmiş bir seng-binâ bir küçük kal‘adır.” III/84b  [http://www.facebook.
com/group.php?gid=183897496804]

-XXVII-
“Eşkâli kal‘ai Pirevadi: ... Kıbleden şimâle vâkı‘ olup kapusundan kıbleye 

tûlu iki yüz adımdır, arzı kâmil elli adımdır, ve gâyet ensiz kal‘acıkdır, ammâ 
kal‘ai Kahkahâ’dır.” III/109b
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-XXVIII-
“Andan cânibi cenûba nehri Meric kenârında Manyas kullesi, burcı Kah-

kahâ-vâr bir metîn hisârdır.” III/149b

-XXIX-
“Evsâf-ı Kahkahâ-yı Ermenîstân, taht-ı Dârâ şâh-ı melik-i cihân, şehr-i azîm, 

ve sûr-ı kadîm, kal‘a-i hısn-ı hasîn, ve sedd-i metîn, ya‘nî kal‘a-i Şâhika-i Mardin, 
rabât-ı ibret-nümâ-yı emîn.” IV/210a.

-XXX-
“Ba‘dehu Âl-i Abbâsiyân’dan Sultân () bir hîle ile kal‘a-i Mardin’i Ermenîler 

destinden serîka edüp her tarafın amâr edüp Kahkahâ-yı Kürdistân etdi.” IV/210b

-XXXI-
“... azamet-i Hudâ bu gârlar içre dahi âteş-i Nemrûd var iken cümle guzât-ı 

müslimîn gârlara girüp kimi şehîd olup kimi gâzî olup üç gün dahi kâh ceng ile 
ve kâh emân ile sene () mâh-ı () günü ol Kahkahâ-misâl Saçlı dağı içre Yezîdîleri 
saçlarından keşân ber-keşân sürüyüp taşra çıkarup saçlı kellelerin seyf-i miczem 
ile guzât-ı müslimîn Selmân-ı Pâk köçekleri gibi tırâş ederlerdi.” IV/215a

-XXXII-
“Eşkâl-i zemîn-i kal‘a-i Âdilcevz: Kavm-i Ekrâd kal‘a-i Cevz derler, zîrâ 

bir yalçın Kahkahâ kayası gibi evce ser çekmiş bir sahre-i âlî üzre ceviz gibi bir 
müdevver kal‘a olduğundan görenler Ceviz kal‘ası derler.” IV/242b

-XXXIII-
“Cümle () aded kullelerdir, ammâ çâr rükninde olan kulleler gâyet sedd-i 

metîn ebrâclardır kim her biri birer sedd-i Kahkahâ’dan nişân verir kulle-i metî-
nelerdir.” IV/245a

-XXXIV-
“Hakkâ ki bu kal‘a kal‘a-i Kahkahâ-yı Van’dır, ammâ her bâr çıkması emr-i 

asîrdir.” IV/246a

-XXXV-
“Sitâyiş-i kûh-ı yetîmân-ı gâr-ı Âd, ya‘nî Kahkahâ-yı Ermen-i zâtu’l-imâd, 

sedd-i celîlü’ş-şân, ve kaviyyü’l-bünyân, şehr-i gâzîyân, dâr-ı îmân, ya‘nî kal‘a-i 
Van” IV/249a
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-XXXVI-
“Ba‘dehu Süleymân Hân kırk gün meks edüp bu kal‘ayı eyle amâr etdi kim 

ilâ hâze’l-ân dest-i Âl-i Osmân’da böyle bir kal‘a-i hısn-ı hasîn ve sedd-i metîn 
hisâr-ı kadîm ve sûr-ı azîm yokdur kim bi-emrillâhi Tâ‘âlâ yed-i kudret ile kal‘a 
olmak içün halk olmuş gûyâ Kahkahâ kal‘asıdır.” IV/250b

-XXXVII-
“Bâlâda tahrîr olunan mağârâlı kayalar üzre evc-i âsumâna kad çekmiş bir 

kal‘a-i Kahkahâ-vâr bir hisâr-ı üstuvârdır kim cânib-i garbîsî tarafında yedi kat 
kapu kulleleri vardır, birbirine nâzır burçlardır.” IV/251b

-XXXVIII-
“Bâlâ Burc nâmıyla bir burc-ı Kahkahâ vardır kim bu su yolunu korudur, 

kirpi tüğü gibi dizilmiş balyemez topları vardır.” IV/257b

-XXXIX-
“Ve büyük Dehdîvân üzre hânın vezîri makâmında Çâker Aka’sı yüz elli bay-

rak tüfeng-endâz ile çet-a-çet olup başka kal‘a-misâl bir meteris etmiş kim gûyâ 
sedd-i Kahkahâ’dır.” IV/264a

-XL-
“Netîce-i kelâm {kal‘a} dibinden cereyân eden nehr-i Hoşâb olmağile ol 

isimile müsemmâ bir kal‘a-i zîbâdır kim dâ’iren-mâdâr şekl-i muhammesdir ve 
cümle ebrâcları gûyâ kulle-i Kahkahâ’dır.” IV/286a

-XLI-
“Bu kal‘a Rûmiyye eyâletinde ve Rûmiyye buhayresi kenârında Kah-

kahâ-misâl bir kal‘a-i bâlâdır.” IV/297a

-XLII-
“Sitâyiş-i şehr-i kadîm-i mu‘azzam, dâr-ı âlimân-ı kal‘a-i Deylem
Irâk-ı Acem’de hâk-i Gazvîn’de hâlâ sültânlıkdır kim bin nökere mâlik Pîr 

Yâr Sultân’dır. Bânîsi Âl-i Abbâsiyân’dan el-Müstekfî Billâh’dır. Gazûb pâdişâh 
olmağile oğlu el-Müstemsik Billâh’ı bu kende nefy-i beled edüp bu kal‘ayı ev-
lâdı haps olmağiçün binâ edüp ismine anıniçün Deylem dediler. Hâlâ Deylem-i 
Irâk derler, ya‘nî Irâk zindânıdır. Irâk-ı Arab deylemi Kudüs kurbunda kal‘a-i 
Kerek’dir. Rûm’da mahpeshâne kal‘a-i Rodos’dur. Diyâr-ı Acem’de Deylem 
kal‘a-i Kahkahâ’dır, diyâr-ı Kırım’da kal‘a-i Menkub’dur, diyâr-ı Leh’de kal‘a-i 
Kamaniçse’dir, diyâr-ı Budin’de Usturgon kal‘asıdır ve diyâr-ı Alman’da kal‘a-i 
Pojon’dur.” IV/317a
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-XLIII-
“Bi-hamdillâhi Tâ‘âlâ pâdişâh-ı Cem-kişverün kudûm-ı şerîfiyle belde-i 

Bağdâd reşk-i İremezâtü›l-imâd ve himmet-i şerîfiyle âbâd olup taht-gâh-ı Âl-i 
Osmân olup kâmil üç ayda kal‘a-i Bağdâd›ı gûnâ-gûn ebrâc-ı metîneler ile ve 
tabya-i hasîneler ile eyle amâr ve metîn ü muhkem eder kim gûyâ sedd-i Kahkahâ 
olup bânî-i sâdis aşer Süleymân Hân oldu.” IV/334b

-XLIV-
“Evvelâ kal‘a-i Bağdâd’ın dâ’iren-mâdârında cümle () aded kulle-i derbend-i 

Mâşâ’lardır kim her biri gûyâ birer Kahkahâ kal‘asıdır.” IV/340b

-XLV-
“Sene 925 târîhinde Şâh İsmâ‘îl çağında bu Benderçe’yi Portakal talâva vu-

randa bist-hezâr merdümân-ı Acem esîr-i bend-i hicrân-ı hûn-dem olanda Şâh 
İsmâ‘îl bu Benderçe’de bir hisâr-ı üstüvâr yasayıpdır kim heze çâr-gûşesi Kah-
kahâ-âsâ hisâr-ı şâhîdir.” IV/364a

-XLVI-
“Hakkâ ki arz-ı Irâk’da böyle bir sedd-i Kahkahâ-misâl kal‘a-i bî-misâl gör-

medim.” IV/377a

-XLVII-
“Evvelâ bu kal‘a-i İmâdiyye kûh-ı bâlâlar içre sa‘b u sengistân u çengelistân 

cebel-i âlîler içre sa‘bu’l-mürûr râhlar ile ubûr olunur bir püşte-i şâhika üzre eflâ-
ke kad çekmiş bir sûr-ı Siverin gibi bir sedd-i Kahkahâ hisâr-ı ra‘nâdır.” IV/377b

-XLVIII-
“... Acem serdârların kayd [u] bend ile Rûm’a getirüp Üsküdar ile İzmit kal‘a-

sı mâbeyninde sâhil-i halîc-i Rûm’da bir yalçın kaya üzre kal‘a-i Kahkahâ’dan 
nişân verir bir sûr-ı üstüvâr inşâ eyleyüp Dârâ Şâh’ın cümle şehzâdelerin ol 
kal‘a-i bülende habs-i ebed etdüğinden ol kal‘aya kavm-i Rûm Dârâ Piğados der-
lerdi.” IV/391a

-XLIX-
“Gayrı hân ve hammâm ve çârsûyı bâzârdan bir âsâr yokdur, zîrâ evci âsumâ-

na kad-keşân olmuş bir kal‘ai bâlâ olmağile değme âdem bir sâ‘atde urûc ede-
mediğinden şeb [ü] rûz kapusu dâ’imâ mesdûddur, ammâ dîdebânları dâ’imâ 
nigâhbânlık edüp pür-silâh bevvâbları vardır, zîrâ aşağı şehir ahâlîsinin cemî‘i 
zî-kıymet metâ‘ları cümle kal‘ada mahfûzdur ve cümle mücrim ve kanlılar bunda 
mahpûsdur kim Kudsi Şerîf’in zindânı Kerek kal‘asıdır, ammâ bu Tokat gûyâ 
diyâr-ı Acem’in kal‘ai Kahkahâ’sıdır.” V/20a 
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-L-
“Evsâfı Seddi Bahri sefîdi nevâbâd kal‘ai Kahkahâyı Sultâniyyei kavî bün

yâdı Anadolu” V/91a

-LI-
“Ba‘de’l-feth Köpürlü Bozcaada’yı ol kadar amâr etmiş kim hâlâ misâli Kah-

kaha’dır.” V/92a

-LII-
“Küffâr bu dîvârı bırağup önüne hâlâ olan dîvârı müceddeden çeküp kal‘a 

seddi İskender olmuş, ammâ eğer içerde kalan dîvârı kadîmi, pâdişâhı zü›l-kadre 
fermânıyla amâr etseler henüz kal‘ai Belgrad bir kat dahi olup kal‘ai Kahkahâ 
olurdu, ammâ bu harâb dîvâr önündeki yeni dîvâr kâmil otuz ayak enli ve seksen 
zirâ‘ı Mekkî âlî dîvârı üstüvârdır ve bu dîvâr önünde handak aşrı olan meydâna 
At bâzârı derler.” V/112b

-LIII-
“Nehri Sava’ya lağım ile gidüp su gelir âbı hayatdır ve aşağı kal‘adan dahi 

nehri Tuna’ya gider lağım yollarından su alınur ve nârin kal‘ada bir çâhı cahîm 
zindânı var kim gûyâ çâhı Gayyâ ve çâhı Kahkahâ ve çâhı Bâbil’dir.” V/112b

-LIV-
“Ve şekli muhammes Kahkaha-vâr burc [u] bârû tabyaları üzre serâmed bal-

yemez topları kirpi tüğü gibi zeyn olup gûyâ Kürdistân’da Van kal‘asıdır.” V/121b

-LV-
“Anda bir Fostiçsei azîm, ya‘nî bir siperi kal‘a etmiş kim gûyâ bu dahi bir 

seddi Kahkaha’dır.” V/140b

-LVI-
“Evsâfı binâyı Pirinç Pirnik, ya‘nî kal‘ai dârı diyâr-ı Venedik deyri menhûs 

hânei seddi Kahkaha, ya‘nî hisârı Şibenik.” V/144b

-LVII-
“Ve dâ’iren-mâdâr iki kat kal‘a dîvârı ve kal‘adan hâric sedd-i Kahkahâ-vâr 

kavî tabyaları kirpi gibi balyemez toplar ile ârâste ve gûnâ-gûn muhîl [ü] şeytanat-
lar ile pîrâste olmuş hisâr-ı üstüvârdır kim üstâdân-ı selef var makdûrun sarf edüp 
bu sûrda eyle tasarruflar etmişdir kim zamânımız üstâdları ol binâ-yı refî‘u’ş-şâna 
mânend bir hisâr inşâ etmeğe kâdir değillerdir.” VI/13a
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-LVIII-
“Eşkâl-i kal‘ası: Nehr-i (---) kenârının câ-be-câ batağı içinde şekl-i (---) yet-

miş dörd kulleli bir hısn-ı hasîn ve sedd-i metîn sedd-i İskender-misâl bir hisâr-ı 
üstüvâr-ı müstahkem Kahkahâ kal‘ası gibi Şeddâdî binâ bir kal‘a-i zîbâdır...” 
VI/29a

-LIX-
“Kıbleli [62a] Mustafâ Paşa bu Kıble kapusunun iç yüzünde bir azîm dolama 

binâ bir tabya-i zîbâ inşâ etdi kim gûyâ sedd-i Kahkahâ olup üzerine balyemez 
topları tezyîn etdi.” VI/61b-62a

-LX-
“Zîrâ bu ana dek otuz beş sene seyâhatimde bu tarz [u] tarh ve bu nümâyiş ve 

bu mehâbet ü salâbet üzre böyle bir sedd-i Kahkahâ kal‘a-i bâlâ görmemiş idim.” 
VI/73b

-LXI-
“Hısn-ı hasîn ve sedd-i metîn ve bir hisâr-ı azîm ve bir sûr-ı kadîm rabât-ı 

müzeyyen ve bir tahtgâh-ı müdevven ve bir refî‘u’l-bünyân ve kal‘a-i azîmü’ş-şân 
bir hisâr-ı üstüvâr seng-binâ-yı Şeddâdîdir kim gûyâ Acem’de kal‘a-i Kahkahâ ve 
diyâr-ı Ermen’de kal‘a-i Van’dır yâhûd sedd-i İskender-i Kübrâ›dır.” VI/79b

-LXII-
“Ve Karakaş Paşa tabyası ve Ulama Paşa tabyası ve Balı Paşa tabyası ve Sü-

leymân Paşa tabyası ve Sarı Ken‘ân Paşa tabyası ve Siyâvuş Paşa tabyası ve Kara 
Murâd Paşa tabyası, bunların her biri birer gûne tarz üzre tarh olunmuş burc-ı 
Kahkahâ-vâr birer gûne tabya-i üstüvârlardır.” VI/80a

-LXIII-
“Ve yedi yerde su kuyuları vardır, lâkin bu Tuna kenârında câ-be-câ metîn 

kulleler vardır, ammâ yukaru Horos kapusu tarafında ve aşağı İskele kapusu di-
binde birer kal‘a-i azîm gibi Tuna içinde cezîre gibi Kahkahâ-vâr tabyalar var.” 
VI/84a

-LXIV-
“Nehr-i Tuna kenârı kâmil beş yüz aded hatvedir ve cümle beş aded sedd-i 

İskender-vâr topları Tuna’ya nâzır tabya-i azîmelerdir, ammâ bu Tuna kenârında 
olan tabyaların ba‘zısı mâbeyninde câ-be-câ tolma çit rıhtım palanka dîvârdır, 
ammâ her tabyası gûyâ sedd-i Kahkahâ’dır.” VI/90a
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-LXV-
“Hudûd-ı Alaman-ı bî-amân diyârında böyle bir adîmü’l-bedel ve böyle bir 

hasîn-i kân-ı cedel hâ’it-ı metîne-i kesîrü’l-amel dest-i kudret ile halk olunmuş 
cibâl-i âlî üzre sedd-i Kahkahâ mânend bir kal‘a-i ser-bülend inşâ olunmamışdır 
ve olmaz da...” VI/93a

-LXVI-
“Ancak Tuna kenârı iki kat sedd-i Kahkahâ-vâr dîvâr-ı üstüvârdır.” VI/97b

-LXVII-
“Hemân buna çâre oldur kim bu Depedelen kayasın beş on aded dörder ve 

beşer hazîneli lağımlarla ender-havâ mu‘allakest dediği gibi lağımlarla bu depeyi 
sehel hâke berâber etseler henüz kal‘a-i Üstürgon sedd-i Kahkahâ olurdu, Allâ-
hümme yessir.” VI/97b

-LXVIII-
“Kal‘a-i Uyvar ise bir sahrâ-yı bî-pâyânın ortasında havâlesiz bir zemîn-i çe-

menzârda sedd-i İskender-mânend bir kal‘a-i ser-bülend beyâz kuğu gibi altı aded 
sedd-i Kahkahâ tabyaların ve cümle dîvârın niçe bin haçlı peykerleriyle zeyn ol-
muş durup aslâ ve kat‘â Sadrıa‘zam alaylarına ve ordularına ve bâğ u bâğçelere 
girenlere aslâ bir top u tüfeng atmayup hâmûş-bâş dururdu.” VI/108a

-LXIX-
“Ve şark tarafında tarîk-i Vo[ra]niçse kapusu kullesi gûyâ sedd-i Kahkahâ-

dır.” VI/155a

-LXX-
“Gâyet metîn ve emîn kal‘a-i hısn-ı hasîn hâit-i üstüvâr olup çâr-kûşesinde 

Çâr-yâr-ı güzîn aşkına çâr kullesi var kim hakkâ ki her biri birer gûne sedd-i Kah-
kahâlardır.” VI/162b

-LXXI-
“Ammâ bu kal‘a-i sedd-i İskender nehr-i Reyke bataklığı ve berkeliği içinde 

cezîre gibi kalmış bir sedd-i Kahkahâ’dır.” VI/172b

-LXXII-
“Ve bu kal‘a-i Kahkahâ-yı Hırvadistân’ın çâr-kûşe rükn-i a‘zam-misâl Şed-

dâdî tula binâ dörd aded tabya-i azîmleri var kim her birinde biner âdem ceng etse 
yerim dar demez ve her birinde onar aded balyemez topları var kim gûyâ her biri 
birer siper ardında ejder-i heft-ser gibi kemîngâhda durup her biri buheyre içinde-
ki sazlığa ve karşu tavla kenârlarındaki sahrâlarda kuş kondur[maz] balyemezler 
ve kâfire amân vermezler top-ı serâmedlerdir.” VI/176b
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-LXXIII-
“Ve bu kal‘a bir göl içre cânib-i kıbleden taraf-ı şimâle çâr-kûşeden tûlânîce 

vâkı‘ olup dâ’iren-mâdâr cirmi bin sekiz yüz germe adım ihâta eder bir kal‘a-i 
Kahkahâ-yı serhadd-i İslâm’dır kim bu hakîr işitmeyüp dîvâ[r]ı üzre levendâne 
adımlayup hisâb olunmuşdur, ammâ handakı yokdur, zîrâ cânib [ü] etrâfın berek-
lik gölü ihâta edüp bu kal‘a hemân bir cezîredir.” VI/180b

-LXXIV-
“Ve yay gibidir dediğimizin gûyâ yay başlarında bu kal‘anın iki başında birer 

dâne sedd-i Kahkahâ gibi tabya-i azîmleri var kim gûyâ her biri birer sedd-i İs-
kender’dir kim içlerinde yetmişer seksener pâre balyemez topları ve gayrı şayka 
ve kolumburuna ve şâhî topları vardır.” VI/181b

-LXXV-
“Ve havâle add olunan dağlar serâpâ müzeyyen bâğlardır ve havâle önünde 

Nemse hisârıdır kim Âli Osmân değil on sekiz pâdişâh ve yigirmi dörd kral ve 
bu kadar ban ve bu kadar hersekler bu Freng hisârı gibi bir seddi Kahkahâ-misâl 
kal‘aya mâlik olmamışlardır.” VII/36a

-LXXVI-
“İlâ hâze›l-ân hâlâ desti küffârda kalmış bir hısnı hasîn ve seddi metîn Kah-

kahâ-vâr bir kal‘ai üstüvârdır kim küffâr bu kal‘ayı hîle ile askerin kırdırmadan 
ve hazîne telef etmeden ve sulha muğâyir âşikâre asker ve balyemez toplar çek-
meden böyle bir hisârı ibret-nümâya mâlik olmuşdur.” VII/47b

-LXXVII-
“Ve şekli muhammes vâki‘ olup iki kapusunun biri cenûba ve biri şarka mek-

şûf olup beş köşesinde beş aded Kahkahâ-vâr metîn ve kavî tabyaları var, ammâ 
handakı ol kadar derin ve dîvârları ol kadar âlî değildir.” VII/76a

-LXXVIII-
“Ammâ küffârı dûzah-karâr bu Litre kal‘asın desti İslâmdan alalı ol kadar 

metîn ve müstahkem edüp cânibi etrâfına tabyai kavîler etmiş kim henüz kal‘ai 
Litre gûyâ kal‘ai Kahkahâ olmuş. Âdem görse hayrân kalır.” VII/76b

-LXXIX-
“Âli Osmân kal‘a yapamaz derler, vallâhi murâd etdiyse Seddi Ye’cûc ve 

Seddi Kahkahâ gibi kal‘alar binâ eder.” VII/81a
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-LXXX-
“Eğer bu dîvâr yine ta‘mîr ü termîm olunsa Göle kal‘ası henüz seddi İskender 

olup tâze cân bulurdu ve seddi Kahkahâ olurdu.” VII/83b

-LXXXI-
“Ve sehel bahâne ile desti Âli Osmân’a girmek mümkin idi kim harâb etmeğe 

içine girdiğimizde asâkiri İslâm içinden çıkmasa feth olmuş olurdu, henüz desti 
İslâm’da bir kal‘ai Kahkahâ olmuş olurdu.” VII/88

-LXXXII-

“Der-vasfı kal‘ai Devevâr
Moriş nehrinin karşu tarafında evci semâya münkalib olmuş bir kal‘ai kud-

retdir kim vilâyeti Erdel’de ve Çeh ve Leh’de böyle bir kal‘ai Kahkahâ-misâl 
hisârı üstüvâr yokdur.” VII/92b

-LXXXIII-
“Sitâyişi kal‘ai Menkûbı Kahkahâyı vilâyeti Kırım.” VII/121b

-LXXXIV-
“Ve bu kal‘anın enderûn [u] bîrûnunda niçe bin gûne mağâralar var kim gö-

ren âdem hayrân kalır, ammâ cümle Kırım vilâyeti halkının zî-kıymet mâlları bu 
Menkûb kal‘asındaki gârlarda mahfûzdur, zîrâ bu kal‘a rub‘ı meskûnda ne Mar-
din’e ve ne Şebinkarahisâr’ına ve ne Van’a ve ne İmâdiyye’ye ve ne Dühek’e ve 
ne Akra’ya ve ne Acem’de Malu’ya ve ne Kahkahâ’ya ve ne Zübdâniye’[ye] ve ne 
Şıkıf kal‘asına ve ne diyârı Mora’da Benefşe kal‘asına ve ne Afyonkarahisârı’na 
ve ne Amık kal‘asına el-hâsıl bu zikr etdiğimiz kal‘aların birine dahi bu Menkûb 
kal‘ası benzemek ihtimâli yokdur...” VII/122a

-LXXXV-
“Anıniçün müv[erri]hânı Cingiziyân bu kirmâna Kahkahâyı Kırım demiş-

ler...” VII/122a 

-LXXXVI-
“Hâlâ kal‘ası Karadeniz kenârında evci âsumâna kehkeşân-vâr ser çekmiş 

bir telli refî‘ üzre bir pilav depesi gibi halk olmuş bir mavî kaya üzre çâr-kûşe 
bir hısnı hasîn ve seddi metîn binâyı refî‘u’ş-şân ve halkı azîmü’ş-şân hâl sâhibi 
kimesneler vardır kim bir serâmed Kahkahâ-âsâ iç kal‘aya mâliklerdir, ammâ 
içinde aslâ evler ve imâretler yokdur.” VII/135b
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-LXXXVII-
“Ve cümle yigirmi dörd aded serâmed kullei Kahkahâlardır.” VII/135b

-LXXXVIII-
“Gerçi bu kal‘ai kadîmi Feylekos ve niçe Batlîmûsı Yûnâniyânlar binâ edüp 

Hudâvendigâr Gâzî Murâd Hân feth edüp ta‘mîr ü termîm etmiş ammâ mürûrı 
eyyâm ile niçe yerleri rahnedâr olup sene 952 târîhinde Bahri Sefîd içre kal‘ai 
Kastel ve kal‘ai Körfös ve kal‘ai Çuka’lara ve kal‘ai Andirik’e Süleymân Hân 
giderken bu Selânik’de meştâ edüp kal‘ayı ihyâ edüp cânibi selâsına dörd aded 
kal‘ai metînler inşâ eyleyüp bu kal‘ai Selânik’i gûyâ kal‘ai Kahkahâ ve kal‘ai Van 
u kaviyyü’l-bünyân eylemiş.” VIII/224

-LXXXIX-
“Ve bu kal‘ai Kelemerye kullesinin zemînden tâ kurşum örtülü bacasına va-

rınca kaddi elli arşın bâlâ ve beş adım enli kalın ve metîn dîvârı Kahkahâ’dır.” 
VIII/225a

-XC-
“Meğer kim Acem memleketinde kullei Kahkahâyı mahbûshâne ola, ammâ 

Kahkahâ kal‘asının at ve katır çıkacak bir yolu vardır ammâ bu Kalabakkayası’na 
“Ne reh ne râhber peyd[â]” dediği gibi aslâ bir keçi [240b] tırmaşup çıkacak yolu 
yokdur.” VIII/240a-240b

-XCI-
“Ancak karayel ve yıldız cânibleri karadır, ammâ bu kara câniblerinin dîvâr-

ları seksen adım enli seddi Kahkahâ-vâr kesme kaya handakdır.” VIII/247b

-XCII-
“Ve bu kal‘anın deryâya nâzır köşesinde bir azîm nev-binâ tabyai azîmi var 

kim kirpi tüğü gibi balyemez topları cümle deryâda limana nâzır olup murğı se-
mender-vâr âteşi Nemrûd içinde kalmış bir binâyı Şeddâdi Semûd bir tabyai seddi 
İskender-cünûddur kim üçer kat toplar çeker burcı Kahkahâ’dır.” VIII/261a

-XCIII-
“Kal‘ası ebri semâya ser çekmiş bir yalçın sarı kayanın tâ zirvei a‘lâsında bir 

Şeddâdî binâ ve kûhı Kahkahâ-misâl bir kal‘ai bâlâdır kim gûyâ Kürdistân’da 
Van kal‘asıdır.” VIII/266b

-XCIV-
“Küffâr kal‘ayı kabzai tasarrufa alup mülki mevrûsumuz yine elimize girdi 

mülâhazasıyla cümle keştîlerde olan mühimmât [u] levâzımâtların kal‘aya koyup 
kal‘ayı gereği [gibi] Kahkahâ-vâr amâr etmeğe şürû‘ eder.” VIII/270
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-XCV-
“Ve maşrık tarafında Süleymân Hân tabyaları iki aded seddi Kahkahâlardır 

kim münhedim olan Livadye kal‘ası yerine ve limana nâzırdır.” VIII/271b

-XCVI-
“Akdeniz kenârında Mora cezîresinin cenûbîsi tarafında bir sivri burunda 

hemân [277a] bir ada-misâl bir kırmızı yalçın kaya üzre ol kûhı ser-bülendin zir-
vei a‘lâsında evci âsımâna berâber desti kudret ile halk olmuş kal‘ai Kahkahâyı 
Rûm bir hisârı üstüvârı lâ-nazîrdir kim şarkdan garba tûlânî vâki‘ olmuş bir iç 
kal‘ai bî-misâldir.” VIII/276b-276

-XCVII-
“Der-eşkâli girdâ-girdi kahkahâyı Rûm, ya‘nî kal‘ai Termiş;i ibretnümûnı ân 

merzibûm.” VIII/281b

-XCVIII-
“El-hâsıl cemî‘i seyyâhânı berr [ü] bihârân tevârîh-şinâsân bu kal‘a hakkında 

kal‘ai Kahkahâyı Rûm deyü tesmiye etmişler.” VIII/281b

-XCVIII-
“Evvelâ sene 1078 Cemâziye’l-âhir’in evâhirinde küffâr tarafından birkaç 

aded püskürme nâm lağımı bednâmlar endâht olmağa başladı ‘Hay lağımdır’ 
deyü asâkiri İslâma bir dehşet hâsıl olmağ[l]a bu hâl üzre bir ay kâmil güzer edüp 
mezbû[r] sene Şa‘bânu’l-mu‘azzam’ında Defterdâr Ahmed Paşa Defterdârı sâbık 
İbrâhîm Paşa kollarıyla Rûmeli kolu paşası Abaza Sarı Hüseyin Paşa kolu mâbey-
nlerinde küffârı dûzah-kâr bir mühlik lağımı azîm etdi kim zemîn [ü] âsımân dir 
dir ditreyüp orduyı İslâmdan bir sâ‘atlik ba‘îd olan İnâdiyye kal‘ası dîvârları da-
rabâtı lağımdan seddi Kahkahâ-vâr metîn dîvârları çatlayup bin sekiz yüz adım 
ba‘îd (ba‘îd) olan sıçan yolları etrâflarında niçe yüz aded kışlalar ve siperler yıkı-
lup niçe yüz evlerde ve dükkânlarda çıkan çıkanın olup mezkûr küffâr lağımının 
altında iki binden mütecâviz asâkiri İslâm ve üç aded sancak beği ve üç aded mîri 
mîrânlar şehîd oldular.” VIII/292a

-XCIX-
“Ammâ yeni kal‘a dîvârı gûyâ seddi Kahkahâ-misâl bir alçak haytı üstüvâr-

dır.” VIII/296

-C-
“Ve Sadrıa‘zam tarafında Anatolu vezîri () Paşa ve Rûmeli eyâleti vezîri 

Siyâvuş Paşa karındaşı Abaza Sarı Hüseyin Paşa vezîri rûşen-zamîrin münhedim 
etdiği Kızıl tabyayı amâr etmeğe âdem deryâsıyla mübâşeret edüp Kızıl tabya tâ 
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temelinden aslâ nâm [u] nişânı bile kalmayup cümle hâki pâki hâkister olup mü-
ceddeden Kanlı tabya ve Kızıl tabya yerine iki aded seddi Kahkahâ-vâr tabyalar 
binâ olundu kim bu edîmi dünyâda [307a] eyle bir seddi İskender-misâl rükni 
a‘zamlar binâ olunmamışdır.” VIII/306b-307

-CI-
“Ve ka‘rı handakı ka‘rı zemînde ve farkı cevsakı çarh-ı berînde Moton tılâlı 

ke›l-cibâl Koron geçirmek ile seddi Ye’cûc-misâl ve Kahkahâ-vâr âhenden kavî 
ve metîn bir kal‘a olmuş idi.” VIII/308a

-CII-
“Ammâ böyle bir kal‘ai Kahkahâ mânendi kâmil pey-ender-pey otuz altı se-

nedir kim seyyâhı âlem olup ekâlîmi seb‘a seb‘ai seyyâre-v[â]r seyerân u deverân 
ve geşt [ü] güzâr etdiğim İslâm pâdişâhları ve gayri müslim krallarının on yedi 
pâdişâhlık yerlerin seyr [ü] temâ[şâ]lar edüp sağîr ü kebîr cümle üç bin yedi yüz 
altmış aded kal‘aların im‘ân-ı nazar ile nazar etdim, ammâ bu kal‘ai Kandiye gibi 
bir sûrı üstüvârı bî-hemtâ görmedim.” VIII/308a

-CIII-
“Ve bu kara cânibi dîvârı cümle tokuz bin adımdır kim yüksekliği ba‘zı yeri 

kırk arşın ve elli arşın ve altmış ve yetmiş arşın yüksek yerleri var, seddi Kah-
kahâ-vâr dîvârı azîmlerdir.” VIII/310b

-CIV-
“Evvelâ kal‘anın cemî‘i handakları ve cemî‘i deri dîvârları şehir üzre ve der-

yâ ve sahrâyı Kandiye üzre havâle olduğundan mâ‘adâ mezkûr Göllük tarafında 
Kum tabyası evci semâya berâber olup üstünde kâmil mükemmel seksen pâre 
balyemez topları ve yigirmi aded havân topları olup üç aded askeri İslâm alır bir 
seddi Kahkahâ’dır kim gûyâ kûhı Elburz›dur.” VIII/310b

-CV-
“Ve bu kal‘a cümle dâ’iren-mâdâr tokuz aded metîn ve kavî tabyalardır, 

ammâ kıble tarafındaki Kireçhâne tabyası taşlığa havâle olmak ile ol tarafa dörd 
aded tabyalar binâ olundu kim her biri gûyâ birer gûne seddi Kahkahâlardır.” 
VIII/334a

-CVI-
“Bu kefereler kendü papasların katl eylediler kim “Sizin re’y [ü] tedbîriniz 

ile ‘kal‘ayı Türk’e verüp yine ellerinden alırız’ dediniz, şimdi Türk işte kal‘ayı 
sengi-i Kahkahâ edüp içine on bin asker koyup bir dahi bu kal‘ayı Türk elinden 
almak muhâl ender-muhâldir ve hâlâ kal‘a altında elli bin Türk askeri getirdiler” 
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deyü dahi niçe söz sâhibi kefere ihtiyârların bu kâfirler katl eylediler kim aceb 
mel‘ûn ve bî-dîn kavmi la‘în olduklarından kal‘a tamâm olunca dörd ay kâmil 
asâkiri İslâm bu varoşda evler ve çârsûyı bâzârlar ve hayme [vü] hargâhdan bâzâr 
yerleri kurup bir azîm orduyı İslâm oldu kim cemî‘i zî-kıymet eşyâlar bî-kıymet 
bulunurdu.” VIII/334a

-CVII-
“Ba‘dehu bu kal‘a Sultân Selîm-i Sâni’nin eline girdikde Kılıç Alî Paşa’yı 

donanmai hümâyûn ile gönder[üp] bir yılda cemî‘i guzât ile Alî Paşa Aya Mav-
ra’nın taşrasından bir kat dahi kal‘a binâ etmişdir kim gûyâ seddi Kahkahâ olup 
eski kal‘ası iç kal‘a kaldıkda bu kerre Aya Mavra kal‘asının gâzîleri Venedik kı-
yıların harâb [u] yebâb etmeğe başladıklarında bu kal‘ayı desti İslâma hüsni rızâ-
larıyla verdiklerine peşîmân olup niçe kerre Aya Mavra üzre gelüp cengi azîmler 
edüp her bâr münhezimen kırılup mağlûb u menkûb dârı menhûslarına gidüp ilâ 
hâze›l-ân ilmi nücûm ile eyle derler kim, ‘Biz bu kal‘ayı İbrâhîm Hân oğlu Meh-
memmed zamânı asrında ganîme mahallinde Aya Mavra’yı ganîme ederiz’ deyü 
da‘vâyı merd ederler.” VIII/343a

-CVIII-
“Sene () târîhinde Selîm Hânı Sânî ibn Süleymân Hân bu kal‘anın taşrasına 

müceddeden bir kat seddi İskender-misâl bir kal‘a dahi inşâ etdikde şekli muham-
mes bir sengi tırâş kal‘ai savaşı perhâş binâ etmişdir kim gûyâ seddi Kahkahâ’dır 
kim Şeddâdî rıhtım tula ve horasânî seddi metîn kal‘ai kavîdir.” VIII/343a

-CIX-
“Ve kal‘ası bir yalçın kaya üzre Körfez deryâsına ve Akdeniz’e nâzır iki kat 

seddi İskender-misâl on bir aded tabyalı Kahkahâ-vâr kal‘adır kim enderûn [u] 
bîrûnu hâlâ niçe bin gûne muhîli şeytanatlar ile ârâste ve yedi yüz aded balyemez 
toplar ile pîrâste olmuş bir kal‘ai seddi Ye’cûc’dur.” VIII/352a

-CX-
“Kal‘ası evci âsımâna berâber Kahkahâ-vâr bir kal‘ai bâlâdır kim Rûmeli’n-

de eyle bir kal‘ai bî-hemtâ yokdur.” VIII/353b

-CXI-
“Padişâhım cihân durdukça sağ olup elhamdülillâh devâmı devleti pâdişâhım-

da Kandiye kal‘ası gibi seddi Ye’cûc ve seddi İskender ve kal‘ai Kahkahâ-misâl 
bir seddi metîn kal‘a fethinde bulunup ibtidâi fethinde ezânı Muhammedî okumak 
bu abdi ahkara müyesser olup andan Manya gibi bir bî-amân derbendi calender 
vilâyeti feth edüp bu eşkâlde binâi azîm kal‘a yapup böyle bir gûne tasvîrin yaz-
dım.” VIII/380a
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-CXII-
“Zîra Kahkahâ-vâr gayyâ kayaları misâl uçurum kayalardır.” IX/Y9a

-CXIII-
“Ve bu kal‘ai balâ Karahisâr sahrâsının cenûbunda kûhı bâlâlara yakın sen-

gistân ve dağıstânlı bir dere ağzında yüzün sahrâya vermiş evci âsumâna ser çek-
miş Kahkahâ-vâr bir hısnı hasîni üstüvâr şâhin ve zağanoz [[() () ()]] âşiyanlı sarı 
ve kızıl yalçın kaya üzre kehkeşân-âsâ semâya ebri kebûdlara ser-çekmiş [[() () 
()]] dağlar vardır kim evce urûc etmiş kûhı Demâvend-misâl bir kal‘ai yedi kud-
retdir.” IX/15a

-CXIV-
“Kal‘ai Bodurine: Kahkahâ-vâr bir kal‘ai üstüvârdır. İçinde Ayasuluk ve 

Kuşadası şehirlerinin çobanları sâkin olurlar.” IX/Y70b

-CXV-
“Ve kal‘ası Honaz dağının burnunda evci âsumâna ser çekmiş bir yalçın kızıl 

kaya üzre Kahkahâ-misâl bir Şeddâdî kal‘ai metîndir.” IX/Y94a

-CXVI-
“Ve bu kal‘anın deri dîvârı deryâdan yigirmi beş arşın seddi Kahkahâ-vâr 

yüksekdir.” IX/Y103a

-CXVII-
“Lebi deryâdan bir top menzili ba‘îd bir bayırlı evci âsumâna müntehî olmuş 

yedi kudret ile binâ olunmuş bir ibret-nümâ Kahkahâ’dır.” IX/Y108a

-CXVIII-
“Ve mezkûr tokuz tabyanın büyüğü zindân tabyasıdır, zîrâ kal‘anın cenûbun-

da bir köşesine vâki‘ olup bir seddi Kahkahâ’dır.” IX/Y114a

-CXIX-
“Poyraz limanına girecek mahalde sağ tarafda Arab kullesi evci âsumâna ser 

çekmiş çârkûşe bir kullei Kahkahâ’dır ve seksen arşın bâlâ bir kullei vâlâ ve mün-
tehâ ve cihân-ârâ bir kullei Arab-nümâdır, tâ zirvei a‘lâsının her köşesinde alçak 
minâre gibi ağzı açık kadeh gibi dörd kulle var.” IX/116a

-CXX-
“Âhir Zülkadriyyelü ve Ramâzaniyyelü ve Karamaniyyelü bir yere gelüp bir 

cengi azîm ile Karagürgez’i feth edüp andan dahi Malta küffârı firâr edüp Rodos 
cezîresi bir arzı hâliye olduğundan ve Me’mûn Halîfe gemileri kalyonlar gemileri 
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ile anda yetişüp iki yüz yıl sâkin olup böyle bir seddi Kahkahâ binâ edüp Hazreti 
[Y 119a] Yahyâ’nın cesedi şerîfin bu Sencovan câmi‘inin mihrâbının sağ cânibin-
deki hücrede pinhân ederler.” IX/Y119a

-CXXI-
“Ve Rodos fethinden sonra bu kal‘anın şark tarafı köşesindeki kaya üzre bir 

iç kal‘a binâ etmişler, hâlâ Kahkahâ-vâr bir kal‘ai âlîdir.” IX/Y122a

-CXXII-
“El-hâsıl otuz altı sene seyâhatimde böyle bir Kahkahâyı Rûm kal‘ai ib-

ret-nümûn görmedim.” IX/Y123a

-CXXIII-
“Ve on sekiz Kahkahâ-misâl kal‘ası ve yetmiş limanı var, bir vâsi‘ cezîredir.” 

IX/Y124a

-CXXIV-
“‘Muhâsebene mahsûb olur, Avret cezîresinde bir kal‘a binâ edesin’ deyü 

cemî‘i mühimmâtı ile üstâdı kâmil mi‘mârlar gönderilüp bir kal‘a binâ olunmuş 
kim gûyâ burcı Kahkahâ’dır.’ IX/Y182b

-CXXV-
“El-hâsıl Şâmı Tarabulus eyâletinde değil, belki kal‘ai Van ve kal‘ai Mardin 

ve kal‘ai Şebin Karahisâr ve Acem’de Kahkahâ ve Kırım’da kal‘ai Menkûb böyle 
sa‘b değildir.” IX/Y183b

-CXXVI-
“Ve gâyet büyük liman olmağile âsûde olan gemileri düşmandan halâs içün 

lebi deryâda altı dâne kullei üstüvâr binâ etmişler kim herbiri birer rükni Kahka-
ha’dır.” IX/Y187a

-CXXVII-

“Vilâyeti Taberistân
Ammâ hâlâ yine Âli Osmân tahrîrinde Sıfet hâkidir. Ve bu mahalde buhay-

reden ba‘îd bir top menzili bu gölün garbında evci semâya ser çekmiş bir kızıl 
yalçın kaya üzre bir dîdebân kullesi var ve kayaları Âd ibn Şeddâd oyup, kal‘ai 
Kahkahı Arab derler Yedi Kudret ile binâ olunmuş bir kal‘adır. Dîvârdan bir alâ-
met yokdur.” IX/Y201b
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-CXXVIII-
“Ve bu kal‘anın misli Silifke sancağında kal‘ai Ermenak derler bir kal‘adır, 

ol dahi böyle sa‘b hisârdır ammâ kal‘ai Kahkah andan âlîdir.” IX/Y202a

-CXXIX-
“Kadîm zamânda münhedim olan kal‘a esâsından kırkar ve ellişer zirâ‘ı 

Mekkî taşradan binâ edüp Sahratullâh›ı ve Mescidi [Y 209b] Aksâ dâhili sûra alup 
şekli murabba‘ Kahkahâ-vâr bir binâyı azîme kal‘a olmuşdur kim üssünde(?) her 
bir taşı birer fîli mengerûsî cüssesi kadar vardır.” IX/Y209a-209b

-CXXX-
“Ba‘zıları Cân bin Cân binâsıdır derler. Bir binâyı Kahkahâ’dır.” IX/Y228a

-CXXXI-
“Cânibi garbîsi tâ Sıfet şehrine cânibi cenûbîsi kal‘ai Kahkahâ, cânibi şarkîsi 

buhayrei Taberistân’ın nısfına varmış şehri mu‘azzam imiş.” IX/Y235b

-CXXXII-
“Cümleden cânibi cenûba nâzır Tâhir Baybars kullesi gûyâ burcı kal‘ai Kah-

kahâ’dır.” IX/Y265a

-CXXXIII-
“Hamd edüp ba‘dehu ol kal‘alar bel () () () ve Medîne-i Münevvere’ye bir 

kal‘a binâ etmişdir kim gûyâ seddi Kahkahâ’dır.” IX/Y279a

-CXXXIV-
“Ve bin yedi yüz kal‘aya mâlikdir kim herbiri birer seddi Kahkahâ’dır.” X/

Y35a

-CXXXV-
“Ve bâbı Sidre’den taşra yine handak kenârınca kal‘anın metânet üzre binâ-

sın seyr [ü] temâşâ ederek yine inbât rûzgârı cânibine bin beş yüz adım gidüp 
Burcı Kebîr demekle ma‘rûf bir seddi Kahkahâ-misâl bir seddi İskender kullei 
bî-hemtâdır.” X/Y320a
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-CXXXVI-
“Serâpâ kârgîr taş binâlı ve kubbei âlîli fevkânî bir câmi‘i rûşen-âbâddır. İki 

kapusundan dahi sekizer kademe taş nerdübân ile çıkılır bir câmi‘i Kahkahâ-vâr 
binâyı metîn Cennet-misâl ma‘bedi kadîmdir.” X/346a

-CXXXVII-
“Bu Semennût’un mukâbelesi Nîl karşusunda evci âsumâna ser çekmiş bir 

yalçın kayanın tâ zirvei a‘lâsında Deyri Kıbtî derler bir kenîse vardır, gûyâ kal‘ai 
Kahkahâ’dır.” X/363b

-CXXXVIII-
“Ve bu kabîlei Künûz’un sâkin oldukları altı konak yerde Nîl kenârında kâ-

mil yigirmi vîrân kal‘alar vardır kim ta‘mîr ü termîm olunsa herbiri birer kal‘ai 
Kahkahâ olurdu.” X/Y444a

-V-

Resim, Harita ve Tıpkıbasımlar

Resim 1 - Erdebil Haritası
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Resim 2 - Erdebil Haritası’ndan Ayrıntı

Resim 3 - Kahkahâ Kalesi’nden Bakış (Fotoğraf-İman Eli İmanî)

Resim 4 - Kahkahâ Kalesi’nin Uzaktan Görünüşü (Fotoğraf- Vehid Muqəddem) 
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(a)

Resim 5 - Kahkahâ Kalesi’nin Uzaktan Görünüşü (b)

Resim 6 - Kahkahâ Kalesi’nin Uzaktan Görünüşü (c)

 Resim 7 – “Ol asırda Bursa’da Ulu Câmi‘‘i ve Edirne’de Eski Câmi‘i Yıldı-
rım Hân içün binâ eden Mi‘mâr Alî Neccâr hayâtda olmağile fi’l-hâl Ebü’l-feth 
Kostantîn’e dostluğa binâen sûreti mahabbetden görünüp Ayasofya’nın ta‘mîr [ü] 
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termîmiyçün Koca Mi‘mâr Alî’yi Tekur’a gönderüp kıral gâyet haz edüp Ayasof-
ya’nın cânibi erba‘asına azîm pâyeler inşâ etdi kim her biri birer seddi Kahkahâ 
ve seddi Ye’cûc-misâl seddi bî-sütûnlardır.” (Evliyâ: I/36a)

Resim 8 – “Ammâ bu kal‘anın cânibi kıblesinde Tebrîz kapusundan tâ Er-
zincân kapusuna varınca bir kat kal‘a esâsına mübâşeret olunup ba‘zı yerleri birer 
âdem kaddi rûyı zemîne çıkmış, eğer anın itmâmı müyesser olmuş olsa Erzurûm 
kal‘ayı Kahkahâ olurdu.” (Evliyâ: II/288a)

Resim 9 – “Bâlâda tahrîr olunan mağârâlı kayalar üzre evc-i âsumâna kad 
çekmiş bir kal‘a-i Kahkahâ-vâr bir hisâr-ı üstuvârdır kim cânib-i garbîsî tarafında 
yedi kat kapu kulleleri vardır, birbirine nâzır burçlardır.” (Evliyâ: IV/251b)
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Resim 10 – “Gayrı hân ve hammâm ve çârsûyı bâzârdan bir âsâr yokdur, zîrâ 
evci âsumâna kad-keşân olmuş bir kal‘ai bâlâ olmağile değme âdem bir sâ‘atde 
urûc edemediğinden şeb [ü] rûz kapusu dâ’imâ mesdûddur, ammâ dîdebânları 
dâ’imâ nigâhbânlık edüp pür-silâh bevvâbları vardır, zîrâ aşağı şehir ahâlîsinin 
cemî‘i zî-kıymet metâ‘ları cümle kal‘ada mahfûzdur ve cümle mücrim ve kanlılar 
bunda mahpûsdur kim Kudsi Şerîf’in zindânı Kerek kal‘asıdır, ammâ bu Tokat 
gûyâ diyâr-ı Acem’in kal‘ai Kahkahâ’sıdır.” (Evliyâ: V/20a)

Resim 11 – “Sitâyişi kal‘ai Menkûbı Kahkahâyı vilâyeti Kırım” (Evliyâ: 
VII/121b)
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Resim 12 – “Ancak karayel ve yıldız cânibleri karadır, ammâ bu kara câ-
niblerinin dîvârları seksen adım enli seddi Kahkahâ-vâr kesme kaya handakdır.” 
(Evliyâ: VIII/247b)

Resim 13 – “Kal‘ai Bodurine: “Kahkahâ-vâr bir kal‘ai üstüvârdır. İçinde 
Ayasuluk ve Kuşadası şehirlerinin çobanları sâkin olurlar.” (Evliyâ: IX/Y70b)
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Resim 14 – “Bu Semennût’un mukâbelesi Nîl karşusunda evci âsumâna ser 
çekmiş bir yalçın kayanın tâ zirvei a‘lâsında Deyri Kıbtî derler bir kenîse vardır, 
gûyâ kal‘ai Kahkahâ’dır.” (Evliyâ: X/363b)
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* Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
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Sık sık 1680 baskısının, ilk baskının tıpkıbası-
mına da başvurdum.

Çeşitli karşılaştırmalarda Tara-
ma ve Derleme Sözlüğü’ne de 
baktım.

Her iki eseri de sadece a harfiyle başlayan sözcükler açısından karşılaştırdı-
ğımda şu sonuçlar ortaya çıktı:

Evliya’da karşımıza çıkan öteki Türk dillerine ait malzemeler Meninski’de 
daha azdır. Evliya’da görülen öteki Türk dillerine ait söz varlığı EÇOS yayınında 
esasen Tatarca olarak nitelendirilir. Meninski’de Tatarca veya öteki Türk dillerine 
ait malzemeler varsa da bu malzeme Evliya’ya göre daha azdır. Meninski’deki bu 
tür sözcüklere daha önce Zühal K. Ölmez “Meninski’nin sözlüğündeki ‘Tartarca’ 
Sözcükler” 2002’de Türkoloji dergisinde değinmişti. Bunlardan bazıları şunlardır: 
Moğolca/Tatarca akta, ilkar, kançuga, hordae, aghacia (agaça), ulak, bulghan ve 
bulmak (olan ve olmak), sözcüklerinin ünlüsü u iledir. Çağataycada sözcüğün u 
ile olmadığı açıktır. Tatarcada bugün bul- biçiminde söylenen sözcüğün, 17. yy.da 
Tartarcada bul- olduğunu Meninski’nin sözlüğünden öğrenmiş oluyoruz (Ayrıca 
bk., Zieme, Peter, “Meninski Sözlüğünün Dili Üzerine”, XI. Türk Dil Kurultayın-
da Okunan Bilimsel Bildiriler 1966, s. 71-75, TDK, Ankara 1968).

aġırmaŽ: “Safkan at” (Tatarca), Meninski’de yok.
aḫṭa: “İğdiş edilmiş” (kedi), Meninski’de akta. 
ata: Her ikisinde de vardır (EÇOS “Tatarca” kaydı da vardır.) ancak buradan 

türeme atalık Meninski’de yoktur.
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adıŽa: “Köle kız, cariye” (Tatarca), Meninski’de yok.
Evliya’da bulunup da Meninski’de bulunmayan “Tatarca” malzeme:
aŽay: Tatarca unvan.
aŽrın aŽrın: Yavaş yavaş, yavaş.
aşıŽ-: Acele etmek.
avna-: “(At) Kendini yere atıp tozda toprakta yuvarlanmak, ağnamak” (An-

cak hepimizin de bildiği gibi hem Anadolu ağızlarında hem de Osmanlıcada yay-
gın bir sözcüktür.).

aŽay: (Tatarca) unvan.
Meninski’deki ablak (30) bicolor (iki renkli > çok renkli), sözü Evliya’da 

anlamca biraz farklı bir kullanıma sahiptir: ablaŽ “yelek, kuş kanadındaki tüy”, 
EÇOS’ta verilen kaynaklar: Radloff 1 14 ablaŽ: piebald (horse) black and white; 
handsome (Buradan atlar için siyah beyaz alacalı, lekeli; yakışıklı) 

abril, aforos gibi yerli dillerden alınma sözcükler, kültür sözcükleri her iki-
sinde de görülür.

ag-, agiz (~ aġız): Hayvanın doğumdan sonra sağılan ilk sütü, ağız.
Bazı bitki, çiçek adları da Evliya’da görülmez. Örneğin Meninski’de geçen 

altuncık: 382 Evliya’nın hiç bir cildinde yer almaz. Bu çiçek esasen bugün “ay-
nisefa” ile karşılanır. Ancak Latincesi esas alınırsa kadife çiçeği de altuncık karşılı 
olabilir.

kadife çiçeği:
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ayni sefa:

Bunların dışındaki söz varlığı her iki eserin kapsamında da birbirine yakın-
dır. Kuş adlarından (angıt), mitoloji adlandırmalara (anka), çeşitli terimlere va-
rıncaya değin (angarya, ankarya) söz varlığı büyük ölçüde örtüşür.

Kimi zamanda aynı sözcük farklı anlamlarda kullanılır: atmaca Evliya’da 
“tohumluk buğday” (I 159a7: atmaca = ṭoḫum buġdayı) olarak kullanılırken Me-
ninski’de yaygın anlamı ile, yırtıcı kuş olarak kullanılır: atmace 48 “accipiter 
fringillarius, vulgò sparverius (Alm. Sperber)”

Kısaca her iki eserin söz varlığı hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bildirim 
a ve b ile başlayan sözcüklerin tamamını kapsar. İlginiz için teşekkürlerimi ifade 
etmek isterim.



Tek Örneği Evliya Çelebi’de Görülen Havada 
Asılı Kalan Kedi Motifi Üzerine

Saim SAKAOĞLU1

Birkaç yıl önce Türk eğitim öğretim tarihinin önemli bir olayı gerçekleşmişti. 
Ülkemizde yaşayan bütün dinleyicilerimizin hatırlayacağı bu olay, bütün illerimi-
ze birer üniversitenin açılmasıydı. Ardahan’dan Hakkâri’ye kadar bütün illerimi-
zin birer üniversitesi olmuştu. Ancak bu önemli olay kadar anlamlı başka bir olay 
daha önce yaşanmıştı. 1950’li yılların başında ülkemizdeki 63 (sonradan 67) olan 
ilimizin bir bölümünde lise yoktu. O illerin ortaokullarından diploma alan öğren-
ciler, lisesi olan daha büyük illere okumaya gidiyordu. Bazı, yazar, şair, sanatkâr, 
siyasetçi kişilerin hayat hikâyelerini okurken bu durum ortaya çıkmaktadır. 

İşte, bütün illerimizde birer lisenin açıldığı yıllarda bu okulların Türk dili 
ve edebiyatı derslerinde okutulacak iki kitaptan biri, edebiyat alanı ile ilgili olanı 
genelde Nihat Sami Banarlı imzasını taşırdı. Gerçi Abdurrahman Nisari, Mustafa 
Nihat Özön vb. yazarların da kitapları okutulurdu ama büyük çoğunluk Banar-
lı’nın Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı’nı okutuyordu. 

Bu kitabın okutulduğu yıllarda liseler dört sınıf iken 1950’li yılların ortala-
rında üç sınıfa indirilir ve galiba 1953-1954 öğretim yılında liseler iki mezun bir-
den verir. Bu nesiller üç ve dört yıl boyunca Banarlı’nın kitabından yararlandılar.

Hatırladığım kadarıyla kitap yazarlardan birinin seçtiği bir şiiri veya bir ese-
rin ilgili bölümünü öbür yazarlar kitaplarına almazlardı ve Banarlı’nın, Evliya 
Çelebi Seyahatname’sinden seçtiği bölüm öbür ders kitaplarında yer almamış-
tır. Bunun sonucu olarak sadece bir ders yılının kitabında yer alan Evliya Çelebi 
on binlerce öğrenci tarafından ortak bir metinle tanıtılmıştı. Bu metin, tahmin 
edeceğiniz üzere ‘Havada Asılı Kalan Kedi’ hikâyesidir. Bugün yaşları 50-55’in 
üzerinde olan nesiller Evliya Çelebi’yi, eğer özel olarak Çelebi’mizle ilgilenme-
mişlerse, sadece bu kedi hikâyesiyle hatırlayacaklardır.

Bizim de Çelebi’mizi tanımamız bu kedi hikâyesiyle başlamıştır. Gerçi ede-
biyat öğretmeni olarak görev yaptığımız yıllarda onun başka maceralarını öğren-

* Prof. Dr. 
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cilerimize anlattığımızı da hatırlatmak isteriz. Hatta ülkemizde ilk defa 22 yıl 
önce (1989) Marmara Üniversitesince düzenlenen Evliya Çelebi Semineri’nde bir 
de bildiri sunmuştuk. Ayrıca, “Yüzyılının âşıkları hakkında bir şeyler söylemiş mi-
dir?” diyerek epey araştırma yaptığımızı da göz önüne sermek isteriz. Şu, bir nokta 
eksikliği sebebiyle Itâkî’nin Uşşakî olacağı konusunu da o yıllarda yakalamıştık.

Hemen şunu hatırlatmak isterim. Beş yaşındaki torunum Güven Üstün’le 
aynı mahallede oturuyoruz. Onun sokağı Evliya Çelebi Parkı’na, bizim sokağı-
mız ise Evliya Çelebi Caddesi’ne açılıyor. Bu, mahalle ile aynı adı taşıyan parka 
sık sık uğruyoruz. Torunum, Çelebi’mizin kim olduğunu bilmeden her gün onun 
adını anıyor. Çünkü, mahallemizin, parkının ve orada bulunan caminin adı Evliya 
Çelebi’dir. Eskiden de böyle özel sebeplerle Çelebi’mizle tanışan çocuklar var 
mıydı, bilemiyoruz.

Niçin, koskoca on ciltlik bir külliyat varken bildirimiz için birkaç satırlık bir 
bölümü seçtik? Açıklayalım.

Çelebi’miz öyle bir olay anlatıyor ki inanılır gibi değil ancak Çelebi’mizi 
okurken ağabeyi Nasreddin Hoca’mızı hatırlamadan edemedik. Cemaatin bir so-
rusuna verdiği, “Canım haspama da yakışıyor.” cevabını hatırladıktan sonra “Ca-
nım Çelebi’mize de yakışıyor!” demekten kendimizi alamıyoruz.

Yukarıda adını andığımız kedi hikâyesi Erzurum ilimize bağlı olarak anlatılır. 
Özellikle yurt dışından gelen bazı meslektaşlarımıza bir noktayı hatırlatmak iste-
riz. Erzurum, ülkemizin doğusunda yer alan, en büyük ve ilk üniversiteye sahip 
olan (1957) ilimizdir. Çelebi’nin dediği gibi orada kışları çok soğuk geçer. Biz, 
orada, 1967-1988 yılları arasında 21 yıl bulunduk. Çelebi’nin bahsettiği soğukları 
biz de yaşadık. Gerçekten de orada bazı kışlar son derece soğuk geçer. Meteorolo-
ji Kurumunun kayıtlarından da öğrenilebileceği üzere bu anılan yıllardan birinde 
- 42 Cº’yi yaşayan bir meslektaşımızın, “Erzurumlular âdeta beslenme ve ısınma 
harcamalarını karşılamak için çalışırlar.” demesi çok anlamlıdır. Ayrıca bölgede 
yaygın olan bir de söz vardır. Soğuklar dermiş ki “Vatanım Erzurum ama ben 
Sivas’ta kışlarım.” Yine biz, 1972 yılının kışında, askerlik görevimizi yaptığımız 
Sivas ilimizde bu sözün doğruluğuna şahit olduk ve nöbetlerin sağlıklı olarak 
tutabilmesi için sürenin 15 dakikaya indirilmesini istedik.

Olayın yaşanıldığı ortamın daha iyi anlaşılması için başka bir özelliği ile 
tanıtmak isteriz. Eski Türk Edebiyatı derslerinin öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk 
İpekten, ilgi çekici hava olaylarını bir uzman dikkatiyle tespit ederdi. Yine yılını 
hatırlayamayacağım bir olay için şöyle derdi: 

“Evet, ağustos başında bir kar yağdı ama bu, geçen yılın son karı mı idi, 
yoksa gelen yılın ilk karı mı?”

Bütün bunlardan sonra Çelebi’mizin kedi hikâyesini daha iyi anlayacağız ve 
onun anlatımındaki abartıyı doğal karşılayacağız. Çelebi’nin Erzurum için verdiği 
bilgilerin önemli bir bölümü doğrudur. Bunlar, genelde coğrafya ile ilgili bilgiler, 
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gıda maddeleri fiyatları ve tabiatta yetişen veya yetişemeyen ağaçlar üzerine olan-
lardır. Ancak Çelebi’mizi değerlendirirken sadece bu noktalara bağlı kalmama-
mız gerekir. Yukarıda adını andığımız Evliya Çelebi Semineri’ne katılan Mustafa 
İsen’in bildirisini dikkatlice okumak gerekir. Bu bildirinin adı içeriğini bütünüyle 
yansıtmamaktadır: Edebiyat Tarihimizin Kaynaklarından Evliya Çelebi Seyahat-
name’si. Bu bildiride, Çelebi’nin klasik şairlerimizle ilgili olarak verdiği bilgile-
rin doğruluk derecesi dile getirilmektedir.

Çelebi’nin Erzurum’u anlatması çok ilgi çekici sahnelerle doludur. Bunlar 
arasında âdeta kedi hikâyesindeki abartmaya ortam hazırlayacak olan satırlar da 
vardır. Bunlardan bazı örnekleri aşağıya alıyoruz:

“Ve mecâzibundan (meczublardan, delilerden) Külhanî Ahmed Dede ger-
mâ-germ (pek sıcak, pek kızışmış) âteşli külhana (hamam ateşliğine) girüp hâb-ı 
nâza (naz uykusuna) varırdı.”

“Ve Sıyâmî Dede cellâd elinden bir kaç bîgünâhı halâs edüp [kurtarıp] ertesi 
cürm (suç) sâhipleri bulunup Sıyâmî Dede kendi tahta kılıcıyla üç âdem katl et-
mişdir. Ve “Allâh’ım da Allâh’ım” nâm bir kolu meflûç (felçli) keçe külâhlı bir 
cân idi.”

“Niçe kerâmetinden mâ’adâ her gîce ehliyle yigirmi cimâ [cinsel ilişki] et-
meğile meşhûr idi.”

“Ve Sefer Dede, Erzurûm kışında uryan [çıplak] gezerdi. Ve bu Erzurûm ger-
çi şiddet-i şitâ kânıdır. [Kışın şiddetinin kaynağıdır/merkezidir.]” (Evliyâ Çelebi 
Seyahatnâmesi 2006: 109).

Görüleceği üzere Çelebi’nin kedi hikâyesinden önce yazdıkları, âdeta an-
latacağı abartılı olaya bir hazırlık gibidir. Acaba o, biz okuyuculara, “Bakınız, 
Erzurum’un böyle özellikleri, böyle adamları var; onun için kedisinin havada asılı 
kalmasını yadırgamayınız.” mı demek istemektedir?

Yine kedi hikâyesinin önünde iki önemli olay anlatılır. Bunlardan ilki yaz 
ortasında yaşanılan bir olaydır. 

“Bizim senemizde atlar mâh-ı temmûzda çayırda iken bir ra’d u berk (gök 
gürültüsü ve şimşek) u dipi vü boran ve bârân [yağmur] yağup cümle atlar bo-
şanup Erzurûm sahrâsında olan Umudum köyüne ve Kâne (bugün Kân) ve Gez 
köyüne varınca atlar serseri gezdiler. Böyle şitâsı şedîd (şiddetli) olur.” (Evliyâ 
Çelebi Seyahatnâmesi 2006: 109).

Çelebi, daha sonra kış ve soğuk kavramları ile ilgili olarak bir olayı daha 
anlatır. Olay, Türk Dili dergisinde Şükrü Halûk Akalın tarafından günümüz Türk-
çesiyle verilmiştir. Biz de o bölümü dergiden aktarıyoruz.

“Erzurum’da kış öyle sert olur ki, insanların dilinde bir darbımeseldir ki bir 
dervişe sorarlar:

Nereden gelirsin?
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Kar rahmetinden gelirim, der.
O yer hangi diyardadır? derler.
Soğuktan Ere-zulüm olan Erzurum’dur, der. 
Orada yaza rastladın mı hiç? derler. Derviş:

Vallahi on bir ay yirmi dokuz gün orada kaldım, bütün halkı yaz gelir dediler 
amma ben görmedim, der. 

Hatta bir kere bir kedi bir damdan bir dama atlarken havada donup kalır. 
Sekiz aydan sonra bahar gelince, hava ısınınca, kedinin buzları çözülünce “Mır-
nav!” deyip yere düşer. (Akalın 2011: 228). Metnin özgün şekli yukarıda işaret 
edilen kaynağın aynı sayfasındadır. 

Demek ki Erzurum’a yaz gelmiyor ama bahar geliyormuş. Ancak şu durumu 
sizlerle paylaşmak isteriz. Yukarıda anılan “on bir ay yirmi dokuz gün” konusu 
Erzurumluların veya Erzurum hakkında bilgi sahibi olanların bildiği bir rivayettir 
fakat durumu bilenlerin büyük bir bölümü bu sözün Evliya Çelebi’den alınmış 
olduğunu bilmezler.

Yazın gelmemesi konusuna gelince… Biz, Erzurum’da kaldığımız 21 yılın 
19’unda yaz aylarında Erzurum’da idik. Yani ‘yaz’ mevsiminin Erzurum’a gel-
diğinin tanığıyız. Öyle ki özel arabalarıyla fakültelerine gidip gelen öğretim ele-
manları, araçlarını altına park edecekleri ağaç altı ararlardı. Biz de bunlardan biri 
idik.

Acaba, ‘kedi hikâyesi’ içinde yer alan ‘havada asılı kalma’ motifi için neler 
söyleyebileceğiz? Evliya Çelebi bu olayı şu ifadelerle dile getirmektedir:

“Hatta bir kere bir kedi bir damdan bir dama pertâb ederken [sıçrarken] 
mu’allakta [boşlukta] donup kalır.”

O hâlde kedimiz bir damdan öbürüne atlarken başarılı olamaz ve iki damın 
arasında, boşlukta âdeta asılı kalır. İşin ilgi çekici yanı, garibim kedimizin o soğuk 
havada damda ne işi vardır? Hatta o kadar soğuk havada sıçrayacak gücü nasıl 
bulabilmiştir?

Efsane, fıkra, masal türü halk anlatmalarını bir hatırlayalım hele… Acaba 
onlarda da benzeri olaylar yok mudur? Mesela, suyun üzerinde yürüdüğü hâlde 
batmayan derviş veya bir anda kendini kutsal topraklarda bulan çoban ve daha 
niceleri… Elbette bütün bunlar birer inanma konusudur. Evliya’mız da kedinin 
havada asılı kalmayacağını bilmektedir ancak o, anlatanların ‘yalancısı’dır, ona 
öyle anlatılmıştır, o da öylece yazıvermiştir.

Peki biz derleyiciler ne yapıyoruz? Uçan halıları anlatanlara, ‘Yok canım, 
böyle şey olur mu hiç?’ diye itiraz ediyor muyuz? Hayır. Kitaplarımız bu motif-
lerle süslü masallarla dolu değil midir? Zaten bu motifler olmasaydı masalların 
çoğu olmayacaktı.
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Bizim kültürümüzde durum böyle iken başka kültürlerde neler var, bir göz 
atalım. Halk anlatmalarının motiflerinden oluşan katalogların hazırlanmasının ta-
rihî oldukça eskidir. İlk ve en başarılı örnek olarak kabul edeceğimiz çalışma, 
1932-1936 yılları arasında Helsinki-Finlandiya’da altı cilt olarak yayımlanmıştır. 
Amerikalı profesör Stith Thompson’ın hazırladığı, Motif-Index of Folk-Literature 
adlı eser 20 yıl sonra geliştirilmiş ve gözden geçirilmiş olarak yine altı cilt ola-
rak Blomington-Indiana-Amerika Birleşik Devletleri’nde yeniden yayımlanır. Bu 
ciltlerin ilk beşinde motifler belirli başlıklar altında verilmiş, sonuncu cildinde ise 
motifler alfabetik olarak sıralanmıştır.

Thompson kataloğunda X Humor/ Mizah başlığı altında verilen motifler ara-
sında konumuzu yakından ilgilendiren bir güzel örnek vardır. 1741.3.b numarada-
ki motifin Türkçesini şöyle verebiliriz: “Ok ile delinen kuş, taş kesilmiş bir hâlde 
havada asılı durmaktadır.” (Sakaoğlu 1980: 99). Buraya küçük bir eklemede bu-
lunmalıyız. Bu başlığın üst başlığı ise, “Taş kesilmiş ormanda yer çekimi kanunu 
da taş kesilir.” şeklindedir (Sakaoğlu 1980: 40).

Bu motif aynı zamanda başka bir motif kataloğunda da görülür. Ernest W. 
Baugham’ın Type and Motif-Index of the Folktale of England and North America 
(Hague 1966).

Demek ki Batı kültürlerinde yer çekimi kanunu da taş kesildiği için ormanda-
ki her şey gibi bu kanun da taş kesilecek ve o kanunun gereği olarak yere düşmesi 
gereken yaralı kuş yere düşmeyecek, havada asılı kalacaktır. Ormanda taş kesi-
lenler sadece yaralı kuş gibi uçarlar değil, kökleriyle toprağa bağlı olan ağaçlar-
dır da… Nitekim Amerika Birleşik Devletleri’nin Arizona eyaletinin doğusunda 
‘Taş Kesilmiş Orman’ adı verilen bir orman vardır. Burada Navajo ve Apache 
Kızılderilileri yaşamaktadır. Burası büyük ölçekli atlaslarda ve bölgenin turistik 
haritalarında gösterilir. Böyle bir turistik haritanın verdiği bilgiye göre burada 
tabii hâlde veya kalaslar şeklinde olmak üzere taş kesilmiş ağaçların en büyük 
örnekleri bulunmaktadır (Sakaoğlu 1980: 52).

Motif kataloglarında dikkati çeken bir kavram vardı: Yer çekimi kanunu. Bi-
lim dünyasında kütle çekimi kanunu olarak da bilinen bu fizik olayına göre uzay-
daki hiçbir nesne sürekli olarak orada kalamaz, yeryüzüne doğru yani yere düşer. 
Bir toz tanesinin, bir tüyün bile bir süre sonra yere düşeceği kesindir.

Hâl böyle iken Çelebi’nin kedisi, Amerika yerlilerinin yaralı kuşu nasıl olu-
yor da yere düşmeden havada asılı kalıyorlar? Bilgilerimizi yoklarken birkaç yüz-
yıl öncesinin şu önemli bilim olayını hatırlayacağız:

Sir Isaac Newton (1642-1727), yer çekimi/ kütle çekimi kuramını, Galilei 
Galile ve … Kepler’in, çalışmalarından da yararlanarak bir çalışmasında ortaya 
koyar. O, Doğa Felsefesinin Matematik İlkeleri (1687) adlı kitabında yer çekimi 
kuramıyla ilgili görüşlerini dile getirir.

Elbette Çelebi’mizin bu görüşlere ulaşması düşünülemez. Bu sebeple ondan, 
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Thompson ve Baugham’da olduğu gibi ‘yer çekimi kuramı’ gibi kavramlardan 
söz etmesini bekleyemezdik. Kısacası, Çelebi, eserinin ruhuna uygun olarak dav-
ranmıştır.

Şemseddin Sami’nin lügatini sadeleştirip genişleten ve Temel Türkçe Sözlük 
adı altında dört cilt olarak yayımlayan Mertol Tulum ve arkadaşları muallak / 
mu’allak / mu’allaka kelimeleri için şu anlamları vermektedir: ‘Asılmış / asılı; 
bir yere tutunmaksızın havada veya boşta duran.’ Ancak maddenin altında ‘Türk-
çede’ alt başlığı altında da şu anlamları verilmektedir: ‘Boşluk, eşanlamlısı: halâ, 
fezâ’ (3 / I-O, İstanbul 1991: 893).

Müslümanlığın kutsal yerlerinden olan Kudüs’te de bir Muallak Taşı (Ha-
cer-i Muallak) vardır. Bu taşın da ‘muallak’ta, boşlukta durduğuna inanılır ve 
daha açık bir söyleyişle ‘Asılı Duran Taş’ diye de bilinir. Son yıllarda bu taşın 
altına, yere düşmemesi için bir desteğin konulduğu da bilinmektedir.

Hacer-i Muallak, Hz. Muhammed’in miraça çıkarken üstünde durduğu taş 
olarak bilinen kaya parçasıdır. İçine 11 basamak merdivenle inilen bu kayaya, 
içeriden tavana bakıldığında havada asılı izlenimini verdiği için bu ad verilmiştir. 
(www.sorularlaislamiyet.com)

Ancak bu taşla ilgili olarak bazı rivayetler anlatılmaktadır. Onların ikisini 
aşağıda kısaca hatırlatmak isteriz.

Birinci Rivayet: İslami inanışa göre miraç gecesi Hz. Muhammed göğe 
yükselirken ayaklarının altındaki kaya parçası da onunla birlikte kopmuş ve yük-
selmeye başlamış. Hz. Muhammed, bunu fark edince kayaya, “Dur!” demiş, bu 
noktada kaya havada asılı kalmış. Onu havaya kaldıran kudretle, “Dur!” diyen 
güç arasında kalıyor. Bu yüzden bu kayaya “Muallak Taşı” adı veriliyor. Kaya, 
bir süre sonra yere düşüyor. 

İkinci Rivayet: Hz. Süleyman asasına dayanıp bir noktaya baktığında as-
lında ölmüştür. Cinler onun öldüğünü anlamadan harıl harıl çalışır. Ama asasına 
giren bir kurt asayı kemirince asa kırılır ve Hz. Süleyman yere düşer. O zaman 
cinler “Peygamber ölmüş.” diye bağırınca hepsi işi bırakıp kaçarlar. Tam taşı ko-
yarlarken bırakıp kaçtıkları için taşın havada asılı kaldığı rivayet edilir. (www.
mailce.com.)

Bu arada Kıbrıs Adası’nda anlatılan bir efsane/menkıbe motifi de konumuzla 
yakından ilgilidir. Larnaka’nın dışında, Tuz Gölü’nün yakınında yer alan bir tek-
ke vardır: Hala Hatun Tekkesi. Tam adı Ümmü Harâm bint Milhân el-Ensariyye 
olan ve Hz. Muhammed’in süt halası olarak bilinin hanım, Hz. Osman’ın hilafeti 
döneminde (644-656) kocası Ubade b. Sâmit ile birlikte İslam ordularının Kıbrıs 
seferine katılmış, türbenin bulunduğu yerde attan düşerek şehit olmuştur. Bu ha-
nımın gömülü bulunduğu tekke ile ilgili bir halk anlatması vardır. Bu anlatmanın 
bazı rivayetlerinde olmayan bir motif konumuzla ilgilidir (Tanman 1997: 225).

Kıbrıslı araştırıcılara göre o, bugünkü iskele şehri yakınlarında şehit olmuş, 
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mezar yerinin kaybolmaması için orada bulunan antik bir mezarın altına gömül-
müştür. Bu antik mezar, iki büyük taş sütunun üzerine konmuş daha büyük üçüncü 
bir taştan oluşmaktadır. Halkın inanışına göre bu taşlar Hala Sultan’ın mezarına 
gölge yapmak amacıyla Mekke’den veya Hıra Dağı’ndan uçarak buraya gelmiştir.

Halk arasındaki bir başka inanışa göre de Hala Sultan bu taşı Kudüs’te bir pa-
pazdan satın almış ve taş onu takip ederek Kıbrıs’a gelmiştir. İnanışın devamında, 
bu taşın havada, boşlukta yerini aldığı şeklindedir. Yine inanışa göre, hamile bir 
kadın havada duran bu taşı görüp çocuğunu düşürdüğünden, zaman içinde altına 
bir destek yerleştirilmiş ve taş lahit kalın bir perdenin arkasına gizlenmiştir. Ziya-
retçiler perdeyi aralayarak üstteki taşın uzanan ve havada durur gibi olan kısmını 
görebilirler (Nesim-Öznur 2009: 30).

Efsane/menkıbe/inanış gibi bazı yayınlarda ise bu konulara girilmediği gö-
rülmektedir: Ilgaz, Hasene, Kıbrıs Notları, s. 155-156, İstanbul 1949; Sakaoğlu, 
Saim, “Bir Kitabın İçinden: Kıbrıs Folklorundan Örnekler”, Türk Folkloru, 1 (8), 
S. 5, Mart 1980.

Sonuç
Çelebi’nin ‘Havada Asılı Kalan Kedi’ hikâyesi, okuyucuların aldatılmasına 

yönelik bir motif değildir. Zaten Çelebi’miz de bu olayı başkalarından dinlemiş-
tir. Ayrıca günlük hayatta pek çok insanın bazı olayları abartarak anlatma yo-
luyla esas vermek istediği mesaja az da olsa bir destek sağlamak istedikleri de 
bilinmektedir. Yaz mevsiminin bir türlü gelmediği 364 günlük dönemle ilgili kedi 
hikâyesini de fazla abartılı bulmamamız gerekir. Hele hele hamam külhanında 
yatan Ahmed Dede’yi, tahta kılıcıyla üç kişiyi öldüren tek kollu felçli Sıyamî De-
de’yi, kış günlerinde üryan gezen Sefer Dede’yi tanıdıktan sonra kedi hikâyesinin 
tekerlemesini dinlemiş gibi oluruz. Keramet sahibi ve tek kolu felçli olan Sıyamî 
Dede’nin gece hayatı bile kediyi haklı çıkartacak (!) abartılardır.

Neyse ki, özgün yazımıyla, “Sekiz aydan Nevrûz-ı Harzemşâhî geldikte 
mezkûr kedinin donu çözülüp mırnav deyüp yere düşer.” deniliyor da kediceğiz 
kıyamete kadar asılı kalmaktan kurtuluyor.
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Evliya Çelebi’nin 17. Yüzyıl Meşhurnamesi

Nail TAN

Türk-İslam dünyasındaki meşhur (ünlü) şehir, tarihî eser, kişi, tarım ve sa-
nayi ürünü, el sanatları, giyim kuşam, süslenme eşyası, yiyecek ve içecek, hay-
van ve bitkilerden söz eden manzum ve düz yazı/mensur eserlere “meşhurname” 
dendiğini biliyoruz. Bir makalemizde, 150-200 yıl önce kaleme alındığı tahmin 
edilen Kastamonu İl Halk Kütüphanesindeki 3753 numaralı Mecmua-i Münşeat 
ve Fevaîd adlı yazmadaki Der Beyan-ı Meşhurat bölümünü ele almış ve 1983’te 
yayımlamıştık.1 Söz konusu meşhurnamedeki 56 meşhur maddi ve manevi nesne-
nin bir bölümü şunlardır: Hz. Muhammed’in Allah’a yakınlığı, Hz. Nuh’un öm-
rünün uzunluğu, Hz. Davud’un sesinin güzelliği, Hz. Eyüb’ün sabrı, Hz. Ömer’in 
adaleti, Hz. Ali’nin yiğitliği, Calinos’un (Galenos) tıp bilgisi, Eflatun’un bilimi, 
Lokman Hekim’in hünerleri, İskender seddi, Nemrut ateşi, Kaarun’un zenginliği/
malı, Mecnun’un aşkı, Şeddad’ın zulmü, Bağdat’ın velileri, Horasan’ın pirleri, 
Aristo’nun aklı, Gaziyan-ı Rum (Anadolu gazileri, Kahramanları), Medine hur-
ması, Buhara eriği, Firdevsî’nin şiirleri, Şeyh Sadi’nin gazelleri, Tebriz’in kumaş-
ları, Hindistan’ın ticaret malları. Şunu hemen belirtelim ki, Seyahatname’de söz 
konusu 56 meşhur nesnenin tamamına yakını sık sık karşımıza çıkmaktadır. Biz 
de, yazmadaki meşhurnameden aldığımız ilhamla 20. yüzyıl Türkiyesinin meş-
hurnamesini hazırlama cesaretini bulmuştuk.2

Evliya Çelebi (25 Mart 1611-31 Ekim 1687), Seyahatname’sinde sadece 
Türk-İslam dünyasının genel meşhurnamesindeki nesnelere sık sık atıfta bulun-
makla yetinmemiş ayrıca gezdiği yerlerin meşhur yapı, kişi, ürün, giyim kuşam 
eşyası, yiyecek ve içecekleriyle hayvan-bitkilerinden de söz etmiştir. Anlatımı sı-
rasında bazı nesnelerin, geniş bir coğrafyada hatta yeryüzünde meşhur olduğunu 
vurgulamıştır. İşte incelememizin konusu, Çelebi’nin meşhur, benzersiz olduğu-
nu vurguladığı 17. yüzyılın coğrafi ürün markaları olan nesnelerdir. İncelememiz 
sırasında, Çelebi’nin; Memduh-ı âlemdir/dünyaca beğenilir, meşhur-ı cihandır/
dünyaca ünlüdür, meşhur-ı âfaktır/her yerde ünlüdür, cihanı zeyn etmiştir/dünya-

1 Tan, Nail, “Geçmişteki Meşhurlar”, Meydan, S. 613/95, s. 41-43, 1983.
2 Tan, Nail, “Türkiye Meşhurnamesi”, TÜRSAB Dergisi, S. 72-77, 9/1988-2/1989.
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yı süslemiştir, donatmıştır, rub-ı meskunde naziri yoktur/beş kıtada benzeri yok-
tur, rub-ı meskunde olmak ihtimali yoktur/Beş kıtada olmak ihtimali yoktur, ruy-i 
zeminde yoktur/yeryüzünde yoktur, bu dünyada naziri yoktur, cihanı tutmuştur, 
şöhre-i şehir olmuştur/şöhreti her yere yayılmıştır, Arap ve Acem’de meşhurdur, 
bu şehre mahsustur gayri diyarlarda olmak ihtimali yoktur, meşhurdur, misli me-
ğer ……’da ola. ifadeleriyle tanıttığı nesneler dikkate alınmış; memduhtur/beğe-
nilir, çoktur şeklinde nitelediği nesneler üzerinde durulmamıştır. Yine inceleme-
mizin sayfalar dolusu genişlemesini önlemek amacıyla meşhur kişi, şehir, mesire, 
tarihî eser, çalgı ve madenler kapsam dışı bırakılmıştır. 

Çelebi’nin meşhurdur diye nitelediği nesnelerden bir bölümü il-ilçe, bir bö-
lümü bölge-ülke, bir bölümü de daha geniş bir coğrafyaya adını duyurmuştur. 
Bildirimizde, böyle bir tasnif yapılmamış sadece her türün sonunda en meşhur 
nesnelerin sayılmasıyla yetinilmiştir. İncelememiz sonucunda, günümüzde Türk 
Patent Enstitüsünce uygulanan coğrafi ürün işaretleme sisteminin, 17. yüzyıla uy-
gulanması hâlinde elde edilecek tabloya yani coğrafi ürün markalarına ulaşmış 
oluyoruz. 

İncelememizde, YKY’ce yayımlanan 10 ciltlik transkripsiyonlu Seyahatna-
me ile Türkiye Türkçesine aktarılmış baskısı kullanılmıştır.3 Meşhur nesnelerin 
önüne Seyahatname’deki cilt ve sayfa numaraları yazılmamıştır. Bu takdirde, bil-
dirimiz üç katına çıkacaktı. YKY’ce yapılan yayınlarda her cildin sonunda ayrın-
tılı dizin verildiğinden, bu yola başvurulmuştur. 

Ele aldığımız 17. yüzyıl coğrafi ürün markalarını şu başlıklar altında topladık:
Tarım ürünleri
A- Tahıllar, B- Bakliyat, C- Sebzeler, Ç- Meyveler, D- Sanayi bitkileri.
El sanatları
Giyim kuşam, süslenme
Mutfak kültürü
Bitki bilimi
Hayvan bilimi

3 Taranan YKY ürünü Seyahatname ciltleri şunlardır:
Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi:
C 1, Haz.: Dağlı, Yücel-Kahraman, Seyit Ali, 2 Cilt, 765 s., İstanbul 2003.
C 2, Haz.: Dağlı, Yücel-Kahraman, Seyit Ali, 2 Cilt, 675 s., İstanbul 2005.
C 3, Haz.: Kahraman, Seyit Ali-Dağlı, Yücel, 2 Cilt, 771 s., İstanbul 2006.
C 4, Haz.: Kahraman, Seyit Ali-Dağlı, Yücel, 2 Cilt, 918 s., İstanbul 2010.
C 5, Haz.: Kahraman, Seyit Ali, 2 Cilt, 899 s., İstanbul 2010.
C 6, Haz.: Kahraman, Seyit Ali, 2 Cilt, 752 s., İstanbul 2010.
C 7, Haz.: Kahraman, Seyit Ali, 2 Cilt, 828 s., İstanbul 2011.
C 8, Haz.: Kahraman, Seyit Ali, 2 Cilt, 785 s., İstanbul 2011.
C 9, Haz.: Kahraman, Seyit Ali, 2 Cilt, 942 s., İstanbul 2011.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Transkripsiyonlu Yayın):
10. Kitap, Haz.: Kahraman, S. A. -Dağlı, Y. -Dankoff, R., 633 s., İstanbul 2007. 
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I. Tarım Ürünleri
A- Tahıllar
a) Buğday: Bağdat, Beşdepe, Edirne (7 çeşit), Hama, Kazvin (7 çeşit), Konya 

(7 çeşit), Kosova, Malatya (7 çeşit), Mısır, Peşte, Selanik (7 çeşit), Şam Havran (7 
çeşit), Rumiye (7 çeşit), Tebriz, Tekirdağı buğdayı (gendumu). Buğdaylar içinde 
Şam Havran buğdayı en meşhurudur. Onu Kazvin ve Rumiye takip eder (IV/411). 
Diğer ünlü buğdaylar için Çelebi şunları yazıyor: “Konya’nın yedi çeşit deve dişi 
buğdayı meğer Şam Havran’ında ola. (III/30- 32)”. “Edirne kızılca ve bağlarca 
buğdayı ancak Şam Havran’ında olur, (III/606)”. “Malatya’nın yedi çeşit buğday 
benzeri meğer Havran’da ola (IV/16).” “Tekirdağ’da yetişen deve dişi buğday 
Şam Havran’ında olmaz (VIII/756).”

b) Arpa: Belgrat, Karaman, Kosova, Nahçıvan, Rumiye, Sivas, Şam Havran, 
Tokat. Tokat ve Karaman arpası en meşhurlarıdır (V/86). Bunları Sivas ve Rumi-
ye arpası takip etmektedir (IV/411). 

c) Pirinç: Bakü, Beypazarı, Birimbal, Dimyat, Fereskûr, Filibe, Gence, Gi-
lan, Hint, Kemah, Menzile, Mısır, Revan, Selanik, Siirt, Şamahı pirinci. Mısır’ın 
Birimbal, Dimyat, Fereskûr ve Menzile pirinçleri en meşhur pirinçlerdir (III/503). 

ç) Darı: Belgrat darısı. 
d) Mısır: Anapoli, Çakonya, Kalamatya, Koron, Mora, Zarnata mısırı/kalım-

boku. 

B- Bakliyat
a) Mercimek: Belgrat, Malatya, Mısır mercimeği. 
b) Nohut: Malatya, Nahçıvan, Sandıklı nohudu.

C- Sebzeler
a) Bakla: İstanbul Baklalı köyü, Malatya, Mısır, Ofçabolu, Rumiye, Selanik 

baklası.
b) Bezelye: Belgrat, Kosova, Ofçabolu bezelyesi/kırahı.
c) Börülce: Belgrat, Ofçabolu, Selanik börülcesi. 
ç) Enginar: Dobra-Venedik enginarı. 
d) Havuç: Siirt pürçüklüsü/havucu. 
e) Hıyar: İstanbul Langa hıyarı. 
f) Kabak: Adana, İstanbul Beşiktaş, Frenk, Mısır, Rum kabağı. 
g) Lahana: Amsterdam, Banyaluka, Bosna, İstanbul Beşiktaş, Kızılhisar, Van 

lahanası. En ünlüleri Van ve Kızılhisar lahanasıdır (VI/345). “Van lahanası yedi 
iklimde yoktur. (IV/271).”
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ğ) Nane, tere: Bahçesaray nanesi, teresi. 
h) Patlıcan: Mısır, Mora patlıcanı. 
ı) Reyhan: Rumiye reyhanı. 
i) Sarımsak: Rum sarımsağı. 
j) Soğan: Bahçesaray soğanı.
k) Şalgam: Hasankeyf şalgamı. 
l) Turp: Bursa, Litre turpu. 

Ç- Meyveler 
*Armut: Abbasi, Armutlu, Azerbaycan, Beypazarı, Bitlis (11 çeşit), Bursa 

(40 çeşit), Elbasan, Foça (Hersek), Gilan, Girit (80 çeşit), Hoy, Karaman, Kazvin 
(40 çeşit), Kütahya(24 çeşit), Ladik, Malatya (80 çeşit), Merend, Ohri (24 çeşit), 
Ordubar, Peçoy (100-170 çeşit), Priştine, Resna, Rumiye, Salmas (40 çeşit), Şa-
mahı, Tebriz, Tekirdağı, Tesuy, Yenipazar (Bosna, 35 çeşit) armudu (emrudu). 
Çelebi; Ordubar, Tesuy, Tebriz, Malatya, Ohri, Beypazarı ve Bitlis armutlarının 
en meşhur armutlar olduğunu vurgular (II/568, IV/171, V/52, VIII/716). Bazı ar-
mutları şu cümlelerle över: “Ladik’in göksulu armudu Malatya, Acem diyarında 
Tesuy, Travnik, Ordubar, Hoy ve Merend şehirlerinde olmaz. Karaman armudu da 
bunun gibi meşhurdur (II/472).” “Ohri’nin öyle sulu, hoş armutları olur ki Malat-
ya, Bitlis, Tesuy, Ordubar şehirlerinde böyle sulu armutlar görmedim (VIII/329).”

*Ayva: Amasya (7 çeşit), Banyaluka, Edirne, Lefke (Osmaneli), Malatya (7 
çeşit), Ohri (9 çeşit), Tekirdağı ayvası.

*Badem: Aydın, İzmir, Kuşadası, Ula bademi. 
*Ceviz: Aydın, Bursa, Erzincan, Mikrilistan, Mitroviçse, Mudurnu, Rum, Si-

rem cevizi. 
*Dağ çileği: Bingöl Yaylası, Sofya Vitoş Dağı, Tımışvar dağ çileği.
*Dut: Arapgir, Azerbaycan, Bursa, Divriği, Erzincan, Gazze, Maarre, Peçoy, 

Tekirdağı dutu.
*Elma: Akhisar, Akşehir, Banyaluka, Beç (Viyana), Elbasan, Elmalı, Girit 

(40 çeşit), Halep, Harput, Hemedan (40 çeşit), Hindistan, İzmit, İzvornik, Kös-
tendil, Leh, Litre, Malatya (20 çeşit), Medine, Mitroviçse, Sinop, Sirem, Sudak, 
Şam, Van (12 çeşit), Yenipazar (Bosna, 48 çeşit) elması (tuffahı). Çelebi, en meş-
hur elmaların Kefe Sudak Bağı, Malatya Aspuzu Bağı narinli, İzmit misket, Kö-
tendil ve Van elmaları olduğunu belirtmiştir (IV/271, V/785, VII/557), VIII/329). 

*Erik: Ali Fakılar, Belh, Birgi, Buhara, Darende, Fransız, Horasan, İzvor-
nik, Karlofça, Leh, Litre, Mardin, Ohri (24 çeşit), Pojega, Şam, Tımışvar, Tut 
eriği (âlusu). Belh, Buhara, Mardin ve Horasan eriği en meşhurlarıdır (IV/351, 
VIII/243). Ali Fakılar eriği için de şöyle yazıyor Çelebi: “Yenişehir (Yunanis-
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tan)’in Ali Fakılar eriği; Buhara, Mardin, Birgi eriğinden hoş ve hazımı kolaydır 
(VIII/194-195).”

*Fındık: Rum, Şane (Trabzon) fındığı.
*Fıstık: Siirt, Şam fıstığı, Kuşadası yer fıstığı.
*Gezengüvi (kudret helvası): Diyarbakır, Malatya, Sincar gezengüvisi.
*Hurma: Bağdat (70 çeşit), Medine, Trabzon hurması. 
*Hünnab: Vodina hünnabı. 
*İncir: Ağriyomasa, Antakya, Aydın, Birgi, Demirci, Dobra-Venedik, Frenk, 

Girit (50 çeşit), Halilülrahman, Kilis, Kuşadası, Nazlı (Nazilli, 10 çeşit), Rum, 
Sultanhisar, Şehriban, Trabzon, Ula inciri (lopu), Nazlı (Nazilli), Aydın ve Sultan-
hisar inciri en meşhurlarıdır (IX/198-199).

*Karpuz: Burlos, Cerban Kan, Diyarbakır, Durgutlu, Lapseki, Nahçıvan, 
Remle, Şat (Dicle) karpuzu.

*Kavun: Beypazarı, Buhtan/Botan, Dergezin, Diyarbakır, Dobra-Venedik, 
Durgutlu, Geyve, Mihalıç Deli Reis, Nahçıvan, Sakız Adası ağaç kavunu, Şat 
(Dicle) kavunu. Dergezin, Diyarbakır, Beypazarı ve Buhtan (Botan) kavunu en 
meşhurlarıdır (IV/478).

*Kayısı: İstanbul Eyüp ve Halıcılar Köşkü Bağı, Kâşan, Konya Meram Bağı, 
Malatya (7 çeşit), Peçoy, Rumiye, Şam Hamevî kayısısı. Çelebi en meşhur kayı-
sılar için şu ifadeleri kullanmış: “Kâşan kayısısı gayet sulu ve lezzetli kayısıdır 
ki, sanki Şam Hamevî’sidir (IV/510).” “Konya Meram Bağı’nın kayısısı Şam Ha-
mevî kayısısından lezzetli olur (III/32).”

*Kebbat: Adalya, Girit, Mora, Şam kebbatı.
*Kestane: Aydın, Bursa, Elbasan, İstanbul Anadolu Kavağı ve Beykoz Akba-

ba köyü, Petriç, Resna, Sofya Vitoş Dağı, Tire kestanesi.
*Kızılcık: Elbasan, Girit, İstanbul Çubuklu kızılcığı. 
*Kiraz: Banyaluka, Birgi (7 çeşit), Elbasan, Foça (Hersek), Gaston, İran, İs-

tanbul Beykoz Akbaba köyü, Hisar (Rumeli Hisarı) ve Sarıyer, İştip (32 çeşit), 
İzvornik, Kayacık, Malatya, Nif (M. Kemal Paşa), Sapanca, Simav, Sudak kirazı/
gülnarı. Çelebi’ye göre en ünlü kirazlar İstanbul Hisar, İran Rum, Banyaluka, 
Gaston ve Kefe’de Sudak Bağı’nın kirazlarıdır. Bu kirazlar için şunları yazıyor: 
“Hisar kirazının misli meğer İran’da Rum gülnarı ola (I/417).” “Banyaluka ve 
Kefe’de Sudak Bağı’nın kirazları çok meşhurdur (VII/557).” “Gaston kirazı yer-
yüzünde yoktur, meğer İstanbul’da Hisar kirazı ola (VIII/297).”

*Limon: Adana, Akhisar, Antakya, Avlonya, Aydın, Aydonat, Birgi, Cübeyle, 
Çetine, Gazze, Girit, İstanköy (11 çeşit), Mora, Moton, Narda, Resime, Sakız, 
Şam, Tarsus limonu. Bosna Çetine, Sakız Adası ve İstanköy’ün limonu, turuncu 
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en ünlüdür (V/628).
*Muşmula: Sofya Vitoş Dağı, Tire muşmulası.
*Muz: Burter, Girit, Yemen muzu/mevzi. 
*Nabıke: Mekke nabıkesi. 
*Nar: Adalya, Adana, Bağdat, Birgi, Bolagay, Cizre, Demirhisar (Yun.), Er-

menek, Gemlik, İstanköy, İzmir, Karaferye, Kilis, Maraş, Narda, Niksar, Siirt, 
Şehriban, Tarsus, Urfa narı. Narlar içinde; Acem Şehriban, Bağdat, Cizre, Kara-
ferye, Maraş, Niksar ve Urfa narları en meşhurlarıdır (IV/732, VIII/63,83). Bazı 
narlar için şu övgüleri kullanmış Çelebi: “Demirhisar (Yun.) narının ; Şehriban, 
Urfa, Maraş ve Niksar narından yemesi hoş olup çekirdeği haşhaş tanesi kadar olur 
(VIII/137).” “Karaferye’nin Acem Şehriban narından üstün narı olur (VIII/181).”

*Şeftali: Halep, İstanbul Eyüp ve Mustafa Ağa Bağı, Tiflis, Üsküp şeftalisi. 
*Turunç: Adana, Akhisar, Antakya, Avlonya, Aydın, Aydonat, Birgi, Cübey-

le, Girit, İstanköy, Mora, Moton, Narda, Resime, Sakız, Şam, Tarsus turuncu. 
*Üvez: Sofya Vitoş Dağı, Tire üvezi. 
*Üzüm: Akhisar, Amasya, Avnik/Avniz (Pasinler), Ayıntap (40 çeşit), Bir-

gi, Bitlis, Bor, Bozcaada (17 çeşit), Darende, Demirci, Dobra-Venedik, Durgutlu, 
Ergani, Foça (Hersek), Furuşka, Girit (70 çeşit), Gördüs, Halilülrahman, Hanya 
(27çeşit), Harput, Hoy, İstanbul Pazarköy- Kasımpaşa Cem Şah, İstanköy, İzmir, 
Karabağlar, Kilis (40 çeşit), Kınâ, Kuşadası, Malatya, Malkara, Maraş, Merend, 
Meyâfârikin (Silvan), Osmancık, Priştine, Rumiye, Sincar, Sirem, Şam, Şamahı, 
Şehriban, Tebriz, Tire, Ula (60 çeşit), Varna, Ziriki üzümü (engûrü). Çelebi, önce 
en meşhur üzümlerin Bozcaada, Kudüs Halilî (Halilülrahman) ve Mardin Sincar 
üzümleri olduğunu yazar (V/413, VIII/174). Daha sonra İzmir, Kuşadası, Kara-
bağlar, İstanköy ve Acem Hoy, Merend’in üzümlerinin çok ünlü olduğunu belirtir 
(IX/257). Hanya üzümleri için de; “Bozcaada, Halilülrahman ve Mardin Sincar 
Dağı’nda bu Hanya üzümü gibi sulu ve yemesi hoş üzüm olmazdır. Bir salkımı 15 
okka gelip 27 çeşit üzümü olur (VIII/375).” der. 

*Vişne: Furuşka, Mitroviçse, Tekirdağı, Tımışvar vişnesi. “Tekirdağı ayvası, 
armudu, kırmızı vişnesi yeryüzünde yoktur (VIII/756).”

*Yaban mersini: Halep mersini.
*Yaban üzümü: Samsun yaban üzümü. 
*Zerdali: Darende, Hoy, Malatya, Merend, Ordubar, Tesuy zerdalisi. Tesuy, 

Ordubar ve Hoy Merendi’nin zerdalileri en ünlüdür. (III/265). 

D- Sanayi Bitkileri, Ürünleri
a) Barut: Bağdat, Bor, İngiliz, Mısır barutu. Bağdat ve Mısır barutları en 

ünlüleridir (VI/422).
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b) Haşhaş: Afyonkarahisar haşhaşı.
c) Kâğıt: Ahmedâbâd, Dımışkı (Şam), Dobra-Venedik, Hıtay (Çin), Semer-

kand kâğıdı. 
ç) Keten: Bakü, Feyyum, Florina, Drama, Manastır, Mısır, Serfice, Tırhala, 

Trabzon keteni.
d) Kenevir: Ayasuluk, Samsun keneviri.
e) Kerpiç: Engürü, Şam kerpici.
f) Mürekkep: Arhonoz Dağı, Rum mürekkebi.
g) Pamuk: Adana, Antakya, Arkadiya, Aydın, Denizli, Gence, Hama, Nahçı-

van (7 çeşit), Nazlı (Nazilli), Şamahı, Tebriz pamuğu/pembesi.
ğ) Sabun: Halep İdlip, Koron, Kudüs, Moton, Nablus, Trablusşam, Trab-

lusgarp, Urla sabunu. Urla, Halep İdlip ve Trablusşam sabunları en ünlüleridir 
(IX/56). “Koron sabunu, Kudüs sabunundan hoş olur (VIII/323).”

h) Safran: Bakü, Safranbolu safranı. 
ı) Susam: Alaiye, Aydın, Kuşadası susamı. 
i) Şeker kamışı: Adana, Mısır şeker kamışı. 
j) Tütün: Vetirne, Yenice, Zeban tütünü. 
k) Zeytin: Dobra-Venedik, Edremit, Gemlik, Girit (40 çeşit), Halep İdlip, 

Halilülrahman, Hanya, Karaburun, Kilis, Koron, Kudüs, Maare, Mekri, Moton, 
Trabzon (7 çeşit), Şam, Urla zeytini. Çelebi; Karaburun, Koron ve Şam zeytinle-
rinin çok ünlü olduğunu (VIII/294) belirttikten sonra Mora, Moton, Girit, Mekri 
zeytinlerini de bunlara ekler (VIII/79,IX/58). Koron zeytini için; “Rum, Arap ve 
Acem’de Şam zeytininden fazla beğenilir (VIII/322).” der. Trabzon zeytinini şu 
cümleyle över: “Trabzon zeytininin misli meğer cennet benzeri Şam ve Kudüs-i 
Şerif’te ola (II/111).”

II. El Sanatları 
A- Ham Maddesi İpek, Pamuk, Yün, Tiftik, Lif Olan El Sanatları
 a) Bezler, kumaşlar: Acem bezi-boğasısı, Ahmedâbâd bezi, Arkadiya bezi, 

Alaşehir bezi, Aydın bezi-dimisi, Balyambolu bezi-dimisi, Bahrampuri bezi, Bu-
din şayakı, Pod-goriçse şayakı, Bursa ipek bezi-kadifesi, Ceneviz kadifesi, De-
nizli bezi-boğasısı, Dimyat alacası, Diyarbakır bezi, Drama bezi-çadır bezi-keten 
bezi, Dobra-Venedik çuhası, Elmalı bezi, Engürü sofu, Ermenek bezi, Fereskur 
alacası, Filibe abası, Frenk atlası-kadifesi, Gazze alacası, Gedüs bezi, Gucerat 
kutnisi, Halep atlası-kemhâsı, Hıtayî alacası-bezi, Hint alacası-bezi, İmam Rıza 
bezi, İskenderiye bezi, İstanbul bezi, Kâşan kadifesi, Kemah bezi, Keşmirî şal, 
Kılamatya/Kalamatya bezi, Küfre şal şapiği, Ladik bezi, Lahorî şal, Laristan şalı, 
Leh çuhası, Lekfurî bezi-boğasısı, Macar çuhası, Mahmudâbâd bezi, Malatya 
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bezi, Manisa alacası, Mardin abâyisi-atlası-kemhâsı, Merzifon bezi, Mısır ala-
cası- bezi, Moltan şalı, Musul bezi, Nazlı (Nazilli) bezi-dimisi, Navarin dimisi, 
Nogal alacası, Sakız dimisi-kemhâsı, Selanik çuhası, Serfiçe bezi, Siyût bezi-bo-
ğasısı, Şam abâsı-alacası-atlası-beledîsi-kemhâsı-kutnîsi-dikdikisi-dârâyisi-ka-
difesi, Tebriz dârâyisi-kadifesi, Tikveş abâsı, Tire alacası, Trabzon bezi, Urfa 
bezi, Van şal şapiği, Yezdî kutnîsi.Bez kumaşlar içinde Acem bezi, Denizli ve 
Diyarbakır bezleri, Hindistan’ın Ahmedâbâd-Mahmudâbâd-Behrampurî-Lekfurî 
bezleri (IV/352), atlas ve kemhâlar içinde ise Halep, Şam, Mardin atlas ve kem-
hâsı (IX/68) en ünlüleridir. Bazı dokumalar için de şu övgülerde bulunur Çelebi: 
“Kareferye’nin, Kalamatya ve Trabzon bezinden hoş temiz gömleklik bezleri olur 
(VIII/181).” Arkadiya bezi, Hindistan’da bile olmaz amma Karadeniz sahilinde 
Trabzon’da olur (VIII/302)”. “Denizli bezi, Acem bezinden latif olur (IX/102).” 
Laristan, Keşmir ve Moltan’ın şal dokumaları dünyaca ünlüdür (IX/407).”

b) Halı, kilim, zili, keçe: Acem halısı-ipek halısı, Alman kilimi, Bağdat zili-
si, Bayburt kilimi-zilisi, Daniska halıçesi, Gavri seccadesi, Isfahan halısı-keçesi, 
Kula halısı-kilimi-zilisi, Lahican halısı-ipek halısı, Macar kilimi, Merzifon keçe-
si, Mısır halısı-seccadesi, Nahçıvan keçesi, Selanik keçesi, Türkmen kilimi-sec-
cadesi, Urban cecimi, Uşak halısı, Zile kilimi-zilisi.

c) Hasır: Aden, Buheyre, Feyyum, Mısır, Navarin (Avarin), Yemen hasırı. 
ç) Halat: Samsun kendir halatı, urganı.
d) İplik yapımı: Balyambolu ipliği, Beypazarı sof ipliği, Bihor ipeği-İbrişi-

mi, Bursa ipeği-ibrişimi, Denizli pamuk ipliği, Dimyat ipeği, Gence ipeği, Gilan 
ipeği, Girit ipeği-Gucerat ipeği-zertârı (sırması), Hıtay ipeği, Isfahan ipeği, İpek 
(Kosova’da) ibrişimi, Kalamatya (Kalamata) ipeği, Lahican ipeği-ibrişimi, Mer-
zifon pamuk ipliği, Mısır ipeği, Sincar ipeği, Şam ipeği, Şirvan ipeği, Tire ipli-
ği, Urfa ipeği, Zekim ipeği. Çelebi; ünlü ipek üreten bazı merkezler için şunları 
yazıyor: “Bursa’nın ipeği Acem diyarının Lahican’ında ve Şirvan’ında olmazdır 
(II/39).” “Kalamatya ipeği, bir başka kazada ve Acem diyarında Gilan ve Lahi-
can’da olmaz (VIII/327).”

e) At eşyası: Acem tarzı yularş Göynük at çulu-torbası, Şam eyer örtüsü, 
Şebeş at kebesi.

B- Ham Maddesi Maden Olan El Sanatları
a) Bıçak: Trabzon bıçağı, Trabzon Gurguroğlu bıçağı.
b) Çakı: Cıska, İştip çakısı.
c) Hançer: Cıska, Diyarbakır, Isfahan, Türkmen hançeri.
ç) Kalkan: Arnavut, Ayıntap, Funcistan, Dımışk (Şam), Halep, Mısır kalkanı.
d) Kargı: Bağdat (17 boğum), Basra, Lahsa kargısı.
e) Kılıç: Acem, Alman, Bitlis, Cezayir, Cıska, Diyarbakır, Esedî, Foniçse, 
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Hint, Isfahan, Mısır, Mısırlı Ali Berkok işi, Mirek, Sağır Davut, Selanik işi, Şamlı 
Müstakim işi, Şirek kılıcı.

f) Mızrak: Dahhak, Lahsa, Müslim, Urban mızrağı.
g) Şiş: Nemse şişi.
ğ) Tabanca: Cezayir çakmaklı tabancası, Taşlıca çakmaklı tabancası. 
h) Topuz: Dımışkî topuz.
ı) Tüfek: Acem, Alman, Belhli Sali işi, Belhli Sevindik Han işi, Budin, Ce-

zayir, Horasanlı Muzaffer Bey işi, Isfahanlı Laçini Yetim Şah işi, İstanbullu Uzun 
Ömer işi, Kırımlı Mehmet Giray Han işliği işi, Mısırlı Usta Oruç işi, Niğbolulu 
Hacı Mustafa işi, Taşlıca, Usta Uzun Mehmet işi, Usta Memi işi, Yenipazar tüfeği. 
Cezayir ve Taşlıca’nın çakmaklı tabanca ve tüfekleri en meşhurlarıdır (VIII/143). 
Balkanlarda Foniçse, Virene, Taşlıca ve Çeniçse de silah yapımıyla ünlü şehir-
lerdir (V/595). Silah yapımında Cezayir, Niğbolu, Taşlıca ve Yenipazar en önde 
gelen şehirlerdir (III/419). Çelebi, bazı şehirler için şu cümleleri de yazmıştır: 
“Kâşan’da işlenen savaş silah ve aletleri Diyarbakır ve Cıska şehrinde işlenmek 
mümkün değildir (IV/510).” “Avarin (Navarin)’de tüfeklere tabancalı çakmak iş-
lerler ki Cezayir, Hersek-Taşlıca şehrinde öyle tabanca işlenmez (VIII/308).”

i) Zırh: Dağıstan, Kabartay, Kerevge, Kumuk, Mardin zırhı, Şam at zırhı. 
j) Diğer madenî eşyalar, aletler: Akkirman kazanı, Arap halhalı, Arap meşali 

(kandili), Bartın küreği, Belgrat kazanı, Belgrat bakır sahan ve tenceresi, Budin 
baltası, Budin külüngü, Cıska demir silahları, Çeniçse demir silahları, Dobra-Ve-
nedik mum makası, Dobra-Venedik pirinç şamdanı, Ferhadî kazma-külünk-çekiç, 
Foniçse demir silahları, Gavri kemeri-ibriği-leğeni, Gence at nalı, Halilülrahman 
halhalı, Hama at gemi, Havvare at gemi, Hılle at gemi, Horasan tarzı bilezik, 
Kastamonu kazanı, Kastamonu bakır sahan ve tenceresi, Kıratova bakır sahan 
tencereleri, Macar üzengisi, Mudurnu dikiş iğnesi, Nahçıvan demir tası, Sama-
kov çekici-çivisi, Bosnasarayı bakır sahan ve tenceresi, Bosnasarayı kazanı, Şam 
üzengisi, Tatar kazanı, Tokat bakır sahan ve tenceresi, Trabzon baltası, Virene 
demir silahları, Yenipazar demir silahları. Çelebi; Belgrat, Bosnasarayı, Kastamo-
nu-Küre, Kıratova ve Tokat’ın bakır kap kacağının çok ünlü olduğunu yazmıştır 
(V/595,781). 

C- Ham Maddesi Ağaç veya Ağaç-Demir-Kemik Karışımı El Sanatları
a) Araba: Edirne, Sirem (Serem) arabası. Edirne arabası için Çelebi, “bir di-

yara mahsus değildir.” ifadesini kullanmıştır (III/606). 
b) Ok: Babadağ, Boğol (Moğol), Horasan, Kabartay, Silistre oku. 
c) Oyuncak: İstanbul Eyüp oyuncakları. 
ç) Yay: Bursalı işi, Çağa, Eğin, Hacı Recep işi, Galatalı Mehmet işi, Gelibo-

lulu Hayırlıoğlu işi, Mısırlı Kurd Usta işi, Şirazlı Piyale işi, Şirazlı Yâr Veli işi, 
Tatar, Usta Ömer-i Rumî işi yay. 
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d) Diğer eşyalar: Hint sedefkârisi işleri, Trabzon sedefkârisi işleri, Mudurnu 
boducu-çam ibriği, Öziçe diviti, Taraklı şimşir kaşığı-tarağı, Vardar Yenicesi şim-
şir kaşığı, Varıt yazı kalemi, Şamvarî kaltâk. Trabzon sedefkârisi için şu cümle-
yi yazmış Çelebi: “Trabzon’un sedefkâri işleri bir diyarda yoktur, ancak benzeri 
Hindistan sedefkârisi ola (II/111).”

Ç- Ham Maddesi Toprak, Taş Olan El Sanatları
a) Çini, porselen: Çin kâşisi (çinisi), Çin fağfuru (porseleni), İznik çinisi, 

İznik çinisi tabak-kâse, Kütahya çinisi, Kütahya çinisi fincan-kâse-kavanoz-ta-
bak-ibrik, Husrevanî küp, Mağrip küpü, Dimetoka pişmiş kil bardak-kâse-ça-
nak-ibriği, Zihne pişmiş kil, bardak-kâse-testisi, Sudan tabağı. 

b) Diğer ürünler: Engürü kerpici, Dımışkî hış, Horasanî tuğla-kireç, İstanbul 
Pîripaşa kiremiti-tuğlası, Yenice tütün lülesi. 

D- Ham Maddesi Deri Olan El Sanatları
a) At takımı: Acem, Çerkes, Silistre, Şam, Tatar at takımı. 
b) Eyer: Acem, Ayıntap, Şam, Tatar eyeri. 
c) Fillar (terlik): Çerkes, Frenk filları.
ç) Kamçı: Çerkes, Funcistan, Macar kamçısı (şıdağı).
d) Sadak: Dobruca Hacıoğlu Pazarı sadağı. 
e) Pabuç-çizme: Acem, Boşnak, Kayseri pabucu, Kayseri çizmesi.
f) Kayış: Lipova kayışı.
g) Cilt: Öziçe ciltleri. 
ğ) Deri, kösele yapımı: Afyonkarahisar sahtiyanı-köselesi, Bitlis sahtiyanı, 

Kayacık sahtiyanı, Kayseri sarı sahtiyanı, Kasımpaşa sarı sahtiyanı-kırmızı köse-
lesi, Konya sarı ve kırmızı sahtiyanı, Lofça sahtiyanı, Öziçe mor sahtiyanı. “Kon-
ya debbağları yedi iklimde yoktur (III/32).”

E- Ham Maddesi Cam Olan El Sanatları
Alman boncuğu, Ceneviz şişesi, Lahor cam tası, Tokat cam tası. Çelebi Tokat 

cam işleri için şunu yazmış: “Tokat’ın pembe (pamuk) bezi ve cam tasları Lahor 
diyarında yapılmaz (VI/103).”

F- Doğal Boya Yapımı
Alaşehir neftî boyası, Bedahşanî boya, Edirne kırmızısı, Merzifon boyası, 

Nil boyası, Resna kök boyası. 



221Nail TAN

III. Giyim Kuşam, Süslenme, Ev Eşyaları
A- Giyim Kuşam
a) Başlık: Arabi taç, Arnavut kalabağı, Boşnak kalpağı, Humus poşusu, Is-

fahanî börk, Macar kalpağı, Nogayî kalpak, Salihli takkesi, Şam poşusu, Tatar 
kalpağı. 

b) Başörtüsü: Cezayir ihramı, İskenderiye ihramı, Yörük ihramı, Merzifon 
basma çiti, Nahçıvan Behrampurî çiti, Nahçıvan destehan çiti, Tokat yazması. 

c) Gömlek: Drama bezi-keten gömleği, İstanbul bezi gömlek, Kılamatya/Ka-
lamatya gömleği, Serfiçe gömleği, Trabzon gömleği. 

ç) Kaftan, hilat, cübbe: Acem kaftanı, Tırnova bezi kaftan, Lekfurî hilat, Ni-
şaburî cübbe.

d) Kürk: Acem, Dobra-Venedik, Kutmen kürkü. 
e) Kebe: İmroz, İslimye, Macar, Yanbolu kebesi. İslimye ve Yanbolu çoban 

kebeleri en ünlüleridir (III/487). 
f) Kuşak: Cezayir muhaddemi, Kılamatya/Kalamatya muhaddemi, Karacalar 

(Çankırı) kuşağı. 
g) Çakşır: Arnavut çakşırı. 
ğ) Fillar (Terlik) : Çerkezi fillar, Frenk filları. 
h) Pabuç, çizme: Acem, Boşnak, Kayseri pabucu, Kayseri çizmesi. 
ı) İpek düğme: Trabzon işi ipek düğme. 
i) İpek kese: Bursa ipek kesesi. 

B- Süslenme
a) Bilezik: Horasan tarzı bilezik. 
b) Halhal: Arap, Halilülrahman halhalı. 
c) Kına: Mısır kınası
ç) Sürme: Isfahan, Kâbe sürmesi. 
d) Misk: Hoten, Tatar miski. 
e) Amber: Çin, Sömbeki amberi. 
f) Gülsuyu: Edirne gülsuyu. 
g) Akik: Yemen akiki. 
ğ) Altın: İspilet altını. 
h) Balıkgözü (Aynussemek) : Sudan aynussemeki. 
ı) Elmas: Alman, Hint, Serendil elması. 
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i) Firuze: Nişabur firuzesi
j) Fusüskâri: Hint fûsüskârisi. 
k) Gümüş: Gümüş (Gümüşhacıköy), Gümüşhane, Kıratova, Holçar, Nova-

borda, Sabreniçse gümüşü. 
l) Lal: Bedahşan lali. 
m) İnci: Basra, Habeş, Hürmüz, Necef incisi. 
n) Seylan: Azerbaycan, Erdebil seylanı. 
o) Yeşim: Hıtayî yeşimi. 
ö) Zümrüt: İsvan zümrüdü. 

C- Ev Eşyaları
a) Peşkir, makreme, yağlık: Gazze peşkiri-makremesi-yağlığı, Humus peşki-

ri, Tire peşkiri-makremesi. 
b) Peştamal: Bursa, Mısır, Tire peştamalı. 
c) Perde: Usta Firuz işi otağ perdesi, Üsküp basma çit perdesi. 
ç) Sofra örtüsü: Isfahan işi zerdus sofra örtüsü. 
d) Yastık: Acem, Şam yastığı, Bursa-Mardin işi kadife yastık, Üsküp nakışlı 

yastığı. 

IV. Mutfak Kültürü
A- Ekmek, Pide, Simit
Aydıncık somunu, Basra ekmeği, Dobra-Venedik ekmeği, Erdel sipov ekme-

ği, Hemedan ekmeği, İstanbul Tophane İsa Çelebi somunu, Kazvin çakıl ekmeği, 
Kütahya tandır kirdesi, Ladik somunu, Macar ekmeği, Mostar ekmeği, Sapanca 
somunu, Şam emlik ekmeği, Tekirdağı ekmeği, Tiflis ekmeği, Tire tandır kirdesi, 
Van somunu, İstanbul Üsküdar pidesi, Arap gevreği, Arnavut simidi, Bursa simi-
di, Konya simidi. Ekmekler içinde; Amasya Ladik, İstanbul Tophane, Sapanca ve 
Van somunları (I/406-407, IV/271) ve Şam Havran, Basra ekmeği (IX/206) çok 
ünlüdür.

B- Pasta, Börek, Çörek
Çerkes pastası, Anapoli keklik böreği, Bayburt tavuk böreği, Bitlis keklik 

böreği, İnebahtı bıldırcın böreği, Kazvin turaç böreği, Malkara kabak böreği, Şam 
böreği, Şam lahm-ı acînli böreği, Taman böreği, Tire tavuk böreği, Van keklik bö-
reği, Yanya tavuk böreği, Acem çöreği, Banyaluka katmer çöreği, Kayseri katmer 
çöreği, Manisa (nohutlu) çöreği.  

C- Çorba, Paça
Merzifon Pîr Dede Sultan çorbası, Sivas toyga çorbası, Şam Havran buğday 

çorbası, Engürü (Ankara) paçası, Kütahya paçası.
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Ç- Et Yemekleri 
a) Kebap: Bahçesaray koyun çevirmesi, Bitlis keklik kebabı, Budin Leh ta-

vuğu kebabı, Bursa tandır kebabı, Çerkes tandır kebabı, Dobruca tavuk çullaması, 
Dobra-Venedik keklik kebabı, Florina kebabı, Kütahya tandır kebabı, Leh tavuğu 
büryanı, Selanik kuzu kapaması, Selanik kuzu kebabı, Tire tandır kebabı, Urfa 
tandır kebabı, Üsküdar tandır kebabı, Üsküp tandır kebabı, Yanya kuzu kapaması, 
Yanya kuzu kebabı.  

b) Köfte: Siirt köftesi. 
c) Pastırma, sucuk: Bihor (Erdel), Bükreş, Engürü, İsmail, Kayseri, Kili, Si-

listre, pastırması, Saraybosna isli pastırması, Kayseri sucuğu. 
ç) Deniz ürünleri: Azak Denizi balığı, Balaton Gölü balığı, Beşik Gölü yı-

lan balığı, Drin balığı (40 çeşit), Gölikesri Gölü balığı, İskenderiye Gölü yılan 
balığı, Kefe balığı, Kerç kalkan balığı, Mostar alabalığı, Munzur alabalığı, Ne-
retva alabalığı, Nil balığı, Ohri balığı, Ohri Gölü yılan balığı, Selanik balığı, Ten 
(Don) balığı, Trabzon hamsi balığı, Trabzon hamsi balığı pilakisi, Tuna balığı, 
Tuna morinası, Tuna mersini, Vardar balığı kapaması, Yanya Gölü yılan balığı, 
Apolyont Gölü kereviti, Anatolkoz havyarı, Avlonya havyarı, Bihor kefal havyarı, 
Ton (Don) havyarı, Tuna havyarı.      

D- Süt Ürünleri 
a) Yoğurt: Bingöl Yaylası, Cîze, İstanbul Çatalca-Eyüp-Zeyrekbaşı Hacı Ha-

san-Kanlıca-Ortaköy imam-Sütlüce-Üsküdar, Zemon yoğurdu. 
b) Kaymak: Bingöl Yaylası, Dobruca, Eynegöl (İnegöl), İstanbul Çatalca- 

Eyüp-Üsküdar, Ladik Boğazköy, Zemon kaymağı. 
c) Peynir: Bitlis otlu peyniri, Çorlu peyniri, Çorlu kaşkavalı, Halep peyniri, 

İnkırman peyniri, İstanbul Çatalca peyniri, Kemah peyniri, Mısır halum peyni-
ri, Midilli loru, Şam kerîşesi (ekşimiği), Van otlu peyniri, Varna peyniri, Peynir-
ler içinde Çorlu, Kemah, Mısır, Midilli, Şam ve Varna peynirleri en ünlüleridir 
(III/390). 

ç) Yağ: Akkirman, Boboşova, Burgaz, Bükreş, Çernik, Hotin, Kefe, Kili, Ki-
riş, Mayak, Muğla, Prizren, Sirem, Taman, Tımışvar, Yaş yağı. Bunlardan Ma-
yak, Prizren/Prezin, Kiriş, Taman, Kefe, Kili ve Akkirman yağları İstanbul’da çok 
meşhurdur (I/554). 

E- Pilav
Acem pilavı, Bitlis keklik ve nar pilavı, Sivas herisesi, Tekirdağ herisesi, 

Üçkilise (Azerbaycan) herisesi. 

F- Hoşaf
Kefe miskli hoşafı (10 çeşit), Ohri hoşafı (26 çeşit). 
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G- Turşu
Geyve üzüm turşusu, Kemah tuyûr (bıldırcın) turşusu, Mitroviçse üzüm tur-

şusu, Osmancık kebere turşusu, Samsun armut turşusu, Bosnasarayı (Sarajevo) 
lahana turşusu, Söğüt üzüm turşusu, Travnik armut turşusu. 

Ğ- Tatlılar
a) Aşure: Kazvin aşuresi.
b) Baklava: Anapoli güllaç baklavası, Banyaluka kaymak baklavası, Belg-

rat güllaç baklavası. Çelebi diyor ki; “Belgrat güllaç baklavası Anadolu, Rumeli, 
Arap ve Acem’de meşhurdur (V/518).”

c) Bal: Abaza, Adana Atina Koçbaşı Manastırı, Avlonya, Aydos, Ballıbad-
ra, Boğdan, Budin, Bükreş, Diyarbakır, Eflak, Erdel, Felemenk, Girit (40 çeşit), 
Hanya, Hotin, Koyulhisar, Ladik Akdağ, Malkara, Malatya, Medova, Mikrilistan, 
Mitroviçse, Mora, Niş, Prizren, Semendire, Sığla (Igla), Sirem (Serem), Tımışvar, 
Van, Vidin balı. Atina, Girit ve Boğdan balları İstanbul’da çok ünlüdür (I/555). 
Bazı ballar için Çelebi şu övgülerde bulunur: “Atina, Eflak, Boğdan balları olur ki 
her birinde yetmiş hassa vardır (I/150).” “Atina Koçbaşı Manastırı balının yeryü-
zünde benzeri yoktur (VIII/265).” “Ladik’in Akdağ balı ne Adana ne Sığla balına 
benzer, Hüdâ ikramı bir baldır (II/472).”

ç) Pekmez: Ayıntap, Divriği, Gelibolu, Halilülrahman, Kuşadası, Merzifon, 
Samsun, Tavşanlı pekmezi (nardenki). 

d) Reçel: Belh eriği reçeli, Buharî reçel, Buhara eriği reçeli, Lefke (Osmane-
li) ayva reçeli, Rumeli cevizi reçeli. 

e) Perverde: Amasya ayva perverdesi, Edirne ayva perverdesi, Lefke (Osma-
neli) ayva perverdesi, Malatya ayva perverdesi. 

f) Palude: Manisa paludesi. 
g) Zerde: Beypazarı (kavunlu) zerdesi, Diyarbakır zerdesi. 
ğ) Helva: Aydın helvası (70 çeşit), Basra helvası (200 çeşit), Edirne helvası, 

Elzem (Mısır) helvası, Konya helvası, Mısır helvası, Şam helvası, Tosya helvası 
(cevizli, leblebili), Urfa helvası. Çelebi, helvalar içinde en meşhurlarının Aydın, 
Basra, Edirne, Konya, Mısır ve Şam helvaları olduğunu belirtir (III/606, IX/82-83). 

h) Genel tatlılar: Basra, Halep, Şam tatlıları. 

H- Çerezler
a) Köfter, bastık: Ayıntap köfteri-bastığı, Eğriboz köfteri, Gedüs (Gediz) köf-

teri, Gelibolu köfteri, Kilidbahir köfteri-bastığı, Kuşadası köfteri, Manisa köfteri, 
Varna köfteri. 

b) Leblebi: Tavşanlı leblebisi. 



225Nail TAN

c) Dut kurusu: Divriği dut kurusu. 
ç) Sakız: Sakız Adası sakızı.

I- Lezzetlendiriciler 
a) Tuz: Basra, Draç, Eflak, Erdel, Gabele, Girit, Hacı Bektaş Velî, İzvoriç, 

Kefe, Kemah, Kırım Or Gölü, Melemen (Menemen), Memleha, Muğla Varvul, 
Termiş, Tuzda (Macaristan) tuzu. Çelebi’ye göre; Eflak ve Erdel’in kaya tuzları 
ile Hacı Bektaş Velî tuzu diğerlerinden daha ünlüdür (VI/16). 

b) Sirke: Argana, İngiliz, İstanbul Kasımpaşa-Tophane-Üsküdar, Mudanya 
sirkesi. İstanbul’da Kasımpaşa, Tophane ve Üsküdar sirkeleri en meşhur sirkeler-
dir (I/526). 

c) Zeytinyağı: Edremit, Gazze, Girit, Halilülrahman, Karaburun, Koron, Mo-
ton, Susa, Urla zeytinyağı. 

ç) Safran: Bakü, Safranbolu safranı. 
d) Susam: Alaiye (Alanya) Aydın, Kuşadası susamı. 
e) Haşhaş: Afyonkarahisar haşhaşı. 
f) Nane: Bahçesaray nanesi. 
g) Soğan: Bahçesaray soğanı. 
ğ) Sarımsak: Rum sarımsağı. 

İ- İçecekler
a) Şerbet: Anapoli vişne şerbeti, Atina bal şerbeti, Basra şerbeti, Belgrat viş-

ne şerbeti, Bitlis şerbeti, Bursa Handan Bey-Sücaoğlu-Tirelioğlu şerbeti, Cizre 
nar şerbeti, Divriği dut şerbeti, Dobra-Venedik bal şerbeti, Hemedan bal şerbeti, 
İstanbul Arnavut Kasım-Parmakkapı Beddavî-Tahtakale Bülbül Ermeni-Üskü-
dar karanfilli üzüm şerbeti, Malatya ayva perverdesi şerbeti, Bosnasarayı üzüm 
şerbeti (ramazaniyyesi), Selanik Hortas balı şerbeti, Tekirdağ vişne şerbeti, Van 
avşıla-elma-reybas şerbeti.

b) Şıra-meyve suyu: İstanköy limon suyu, Lapseki üzüm şırası, Rum şıra-
sı, Sirem vişne suyu, Tebriz misket üzümü şırası, Tekirdağı vişne suyu, Travnik 
üzüm turşusu suyu, Üsküp üzüm şırası. 

c) Boza: Alaşehir bozası, Azak bozası, İstanbul Arnavut Kasım-Unkapı Si-
nan-Unkapı Usta Ahmet bozası, Konya darı bozası, Mısır subya bozası, Tatar bo-
zası, Tebriz pirinç bozası, Tosya kutu bozası. 

ç) Kahve: Hammam, Yemen kahvesi. 

J- Alkollü İçkiler
a) Rakı: Belgrat hardaliyesi, Bükreş horilkası, Dobra-Venedik rakısı, Hotin 

horilkası, Leh rakıları, Üsküp hardaliyesi. 
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b) Şarap: Amasya Bulduklu, Anapoli, Ankona, Arhoza, Avlonya, Ayazmend, 
Bozcaada, Budin, Edremit, Erdek, Ergani, İngiliz, İstanbul Yeniköy, Kıbrıs, Mora, 
Mudanya, Paris, Sakız Adası, Saragoza, Selanik, Tebriz şarabı. Çelebi; Ankona, 
Bozcaada, Edremit ve Mudanya şaraplarının en ünlü şaraplar olduğunu yazar 
(I/394, VI/332).

V. Bitki Bilimi
a) Eğir: Azak Denizi, Cincik Nehri, Çağa Gölü, Kanije Gölü, Ten (Don) Neh-

ri eğiri.
b) Gül: Basra razıkî gülü, Birgi, Çin, Edirne, Girit Arhonoz Bağı, İstanbul 

Kasımpaşa Boşnak Dede, Mısır, Nusaybin gülü.
c) Karanfil: Girit Arhonoz Bağı, Kırım, Trabzon karanfili. 
ç) Lale: Bingöl Yaylası, Bîsütun Dağı, Demavend Dağı, Erciş Yaylası, İs-

tanbul Kâğıthane-Monla Çelebi-Çelebi Cüce, Kefe, Manisa, Ohri Uştuk Yaylası, 
Ulucaklı Susen Draz Yaylası lalesi. 

d) Nergis: Bilgöl Yaylası, Bîsütun Dağı, Demavend Dağı, Erciş Yaylası, Ohri 
Uştuk Yaylası nergisi. 

e) Sabuc otu: Erdel, Hayrabolu sabucu. 
f) Sümbül: Bakras, Bingöl Yaylası, Bîsütun Dağı, Demavend Dağı, Erciş 

Yaylası, Girit Arhonoz Bağı, İstanköy, Ohri Uştuk Yaylası sümbülü. 
g) Şifalı otlar: Atina Mecnun Dağı, Bingöl Yaylası, Bîsütun Dağı, Çenenne 

Yaylası, Demavend Dağı, Elburz Dağları, Erciş Yaylası, Lübnan Dağı, Ohri Uştuk 
Yaylası, Serendil Dağı şifalı otları. 

ğ) Yasemin: Kefe yasemini.
h) Zerrin: Bingöl Yaylası, Bîsütun Dağı, Demavend Dağı, Erciş Yaylası, İs-

tanbul, Ohri Uştuk Yaylası zerrini. 
ı) Öd ağacı: Mâverd ödü. 
i) Sakız ağacı: Sakız Adası sakız ağacı.
j) Sığla ağacı: Muğla sığla ağacı.

VI. Hayvan Bilimi
a) At: Arap, Bağdat, Çerkes, Durkutlu, Funcistan, Havvare, Hersek, Macar, 

Nil, Nogay, Şam, Tatar atı.  
b) Arslan: Bağdat, Heyhat Ovası arslanı.
c) Akrep: Kâşan akrebi.
ç) Atmaca: Hersek atmacası.
d) Camış (manda): Adana, Bükreş, Siroz (Serez), Gaston, Tarsus, Van camışı. 
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Çelebi Siroz camışlarını hepsinden üstün görür: “Siroz’un camışları; Van, Adana, 
Tarsus şehirlerinde yoktur (VIII/132).”

e) Ceylan: Çin, Hoten ahusu. 
f) Deve: Türkmen, Urban devesi. 
g) Eşek: Avarin (Navarin), Merzifon eşeği.
ğ) Güvercin: Bağdat, Mısır güvercini. 
h) Katır: Balyambolu, Gilan, Kastamonu, Merzifon katırı. 
ı) Keçi: Ahfeş, Engürü, İspir keçisi.
i) Kedi: Divriği, Mısır Elvahı, Sinop, Trabzon, Kirmastı kedisi.
j) Keklik: Çeşme, Bitlis kekliği. 
k) Koyun: Dümbülî, Karaman, Mısır Cerce, Şakakî koyunu. 
l) Köpek: Kirmastı mastısı, Muş cücüğü, Nil kelbi, Palu çoban köpeği, Vetir-

ne zağarı, Yezidi köpeği. 
m) Kuş: Macar kuşu, Kalmuk ötücü kuşları, Edil yırtıcı kuşları. 
n) Öküz-sığır: Isfahan öküzü, Sakız Adası sığırı. 
o) Tavşan: Tavşan Adası, Tavşanlı tavşanı. 
ö) Tavuk: Habeş, Hint, Kallevine, Leh, Mısır tavuğu. 
p) Tilki: Azak, Moskof tilkisi. 
r) Yılan: Safî yılanı. 

Sonuç
Evliya Çelebi, 17. yüzyılda coğrafi işaretleme sistemini uygulayarak dün-

ya kültür tarihine önemli bir hizmette bulunmuştur. Tespit ettiği ünlü nesnelerle 
bugün aynı topraklardaki ünlü nesneler karşılaştırıldığında nelerin varlığını ko-
ruduğu nelerin de kaybolduğu, önemini yitirdiği anlaşılacaktır. Bu konu, ayrı bir 
bildiride ele alınacak kadar, araştırılması gereken bir meseledir.  





Oğuzcanın Azeri ve Osmanlı Türkçesi Olarak Lehçeleşmesi Problemi ve 
Seyahatname

Fikret TURAN1

Büyük ölçüde 16. asırdan sonra Azerbaycan ve Osmanlı sahası olarak leh-
çeleşmeye başlayan Oğuz Türkçesinin aydınları bu lehçeleşme konusunu nasıl 
değerlendiriyorlardı? Birbirlerinin lehçelerini ne ölçüde biliyor, ne ölçüde kulla-
nabiliyorlardı? Bu lehçeleri nasıl isimlendiriyorlardı? Bu lehçelerin hangi özel-
liklerini benzeyen ve ayrılan özellikler olarak belirleyebiliyorlardı? Bu sorular bu 
iki lehçenin lehçeleşme tarihî konusunda bildiklerimize ışık tutacak ve konuyu 
aydınlatmaya yarayacak bilgilerin ortaya çıkarılmasına yönelik önemli çıkış nok-
taları olmalıdır. Dönemin dillerine, lehçelerine ve şivelerine dair önemli bilgiler 
veren Evliya Çelebi Seyahatname’sinin bu konuda da önemli veriler ortaya koy-
duğu şüphesizdir. Seyahatname’de Doğu Anadolu ve Azerbaycan bölgesi Türkçe-
si üzerine ortaya konan veriler kimi açılardan Christiane Bulut, Robert Dankoff, 
Martin van Bruinessen, Hendrik Boeschoten ve diğer bazı bilim adamları tarafın-
dan incelenmiş ve genel filolojik ve dil bilimsel bakış açılarından yorumlanmış-
lardır. En son olarak Seyahatname’nin İran, Azerbaycan ve Kafkasya bölgelerine 
dair kısımlarının İngilizce tercümesi dipnotlarla Hasan Javadi ve Willem Floor 
tarafından yayımlanmış, bölgenin dil ve lehçe özellikleri konusunda değerli gö-
rüşler ileri sürülmüştür. Ben bu bildiride adıgeçen yazarların çalışmalarını gözden 
kaçırmadan daha çok Evliya Çelebi’nin kendisinin bu yöre lehçesini ve şivelerini 
nasıl gördüğü, değerlendirdiği ve kullandığını inceleyip bu konuda ortaya çıkan 
belli başlı problemleri ortaya koyacağım.  

Evliya, Azerbaycan bölgesi için bazen Azerbaycan diyarı ve bazen İran Tür-
kistan’ı terimlerini kullansa da daha genel ve yaygın coğrafi ve kültürel anlamı 
olan Acem diyarı ifadesini daha çok kullanır. Doğu Anadolu şivelerinin Azer-
baycan lehçesine yakınlığının farkında olan yazar bu konuda net bir sınıflama 
yapmaz ancak buralarda, özellikle Bitlis’teki konuşmalarında Azerbaycan Türk-
çesi özelliklerini kendisi de kullanır. Buradan da yazarın bu lehçeleşme konusunu 
daha çok bir üslup ve yöresel şive şeklinde algıladığı ileri sürülebilir. Yazara göre 

1 Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul.
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Osmanlı’nın Orta Anadolu’dan batıya doğru Balkanları da kapsayan toprakları 
Rum’dur. Evliya, Osmanlı sarayında esir/misafir olarak bulunan Revan Hanı için  
4. Murad’ın önünde şaka yollu şunları söylerken Osmanlı’nın coğrafi/kültürel is-
mini de söyler: 

“Belī, Rūm halkı sā’ir memleket kavmin Rūm’a getürüp sā’at rakkası gibi 
oynadur.” (1. Kitap) 

Burada olduğu gibi diğer kısımlarda da Osmanlı halkı için genel olarak eser-
de “Rum halkı” veya Rum kelimesinin çoğulu olan “ervam” tabirini kullanılır.

Evliya, Rūm yani merkezi Osmanlı coğrafyasındaki konuşma, davranış ve 
diğer kültür özellikleri tarz-ı Rūm, Azerbaycan, İran ve buralara yakın bölgelerin 
kültür özelliklerini tarz-ı Acem terimleriyle ifade eder ve Osmanlı ve Acem ay-
rımını bu dönemde iki grup arasındaki siyasi çekişmelerin keskinliğinin aksine 
daha ortak, geçişken ve benzer üslup özellikleri olarak değerlendirir. Azerbaycan 
bölgesindeyken başından geçen bir olayı anlatırken bu durumu açıkça belirtir: 

“Ol ān bir Hind pususkārīsi cam pullu bir dāire getürüp Yār-ı Ali destinden 
destime alınca tarz-ı Rūm üzere makām-ı segāhda taksim déyüp ( … ) hemān Ḫān 
eyninden tarz-ı Acemāne semmūr libāçesin kendi eliyle eynime géydürüp hezār 
ahsen déyüp bir Gürcī gulāmı ihsān étdi.” (2. Kitap)

Evliya Çelebi Azerbaycan Oğuzcasının lehçeleşmeye yönelik değişiklikle-
rini özellikle konuşma dili bağlamında açıkça kabul eder. Daha eserinin birinci 
cildinde, yazar 4. Murad’ın huzurunda bulunduğu sırada sarayda bulunan Revan 
Hanı hakkında yaptığı bir nükteden sonra Padişah’ın neşelenip “Çakır getirin.” 
şeklindeki sözünü açıklarken bu kelimenin onların ıstılahında “bāde” anlamına 
geldiğini söylemesi ve daha sonra bu kelimeyi Azerbaycan bölgesinde yaptığı 
karşılıklı konuşmalarda yaygın olarak kullanması onun Azerbaycan bölgesi şi-
velerini iyi seviyede bildiğini ve iki lehçe arasındaki farklılaşmanın niteliğinin 
bilincinde olduğunu gösterir. Gerçekten de bugün hem Doğu Anadolu hem de 
Azerbaycan şivelerinde şarap için kullanılan kelime “çakır/çaḫır”dır ve bu keli-
me bugün modern Azerbaycan Türkçesinde de şarap karşılığı kullanılan kelime-
dir. Burada ayrıca 4. Murad’ın bu yöre şivesine ait kelimeleri bu yöre insanıyla 
birlikteyken kullanmaktan hoşlandığını anlıyoruz ki Evliya, Sultan Murad’ın bu 
yöre şivesini Bağdat’ı fethi sırasında da kullandığını söyler. Bu bağlamda Evliya, 
bu bölge şivelerinin benzer ve ayrılan yönleri konusunda çok ayrıntılı olmasa da 
yöresel kelime, deyim, söyleyiş özelliği ve ifadeleri bazen doğrudan listeleyerek 
bazen de burada olduğu gibi karşılıklı konuşma metinleri içinde dolaylı olarak 
okuyucuya sunar. Anlamlarını açıklayarak gösterdiği ve kullandığı yöresel keli-
me ve söyleyişler bakımından yazar, Osmanlı “Rum-Ervam” Türkçesiyle Azeri 
“Acem” Türkçesinin lehçeleşmesini genel hatlarıyla tespit eder. Bununla birlikte 
yazarın iki lehçe arasında farklı kelime ve ifadelerin anlamlarına yönelik açıkla-
maları daha çok sözlük bilimsel ve öğretici (didaktik) bir yaklaşımdır. Gramer 
yapıları konusunda ortaya koyduğu bilgiler ise daha sınırlıdır.
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Evliya her ne kadar Osmanlı lehçesinden bazı kelime ve gramer yönüyle 
farklılaşan Azerbaycan lehçesini genelde bir tarz veya üslup olarak ele alsa da 
bazen sınırlı da olsa bu yörede konuşulan kimi Azerbaycan şivelerini lehçe olarak 
değerlendirir. Ancak burada da Evliya’nın lehçe terimini bugün anladığımız an-
lamdan farklı olarak, şive veya ağız manasında kullandığı da ileri sürülebilir. Bu 
konuyla ilgili bir yerde şöyle bir açıklamada bulunur:

“Terekeme ve Avşarī ve Gökdolaklaruñ lehce-i mahsūsaları bu gūnedür kim 
tahrīr olundı; 

Heze tanmamışam: Henüz görmemişim. 
Menümçün ḫātırmānde olupdur: Bana incinmişdür.
Darcıḫmışam: Daraldım (sıkıldım, sıkıntı geldi, bunaldım)
Yavuncımışam: Düşmān oldım.” (2. Kitap)
Örneklerden birçok fiilin Osmanlı lehçesinde kullanılan şekillerden farklı 

olduğu açıktır. Tanmak, darcıḫmak ve yavuncımak Osmanlı yazı dilinde olma-
yan kelimelerdir. Bir diğer husus belirsiz geçmiş zamanın Azerbaycan ağızlarında 
daha geniş kullanıldığı ve yazarın bu çekimlerin karşılığını bugün olduğu gibi 
belirli geçmiş zamanla, bir diğer deyişle di’li geçmiş zamanla karşıladığıdır. Yani 
Azerbaycan Türkçesi -miş’li geçmiş zamanı, Osmanlı Türkçesi ise -di’li geçmiş 
zamanı daha yaygın geçmiş zaman şekilleri olarak kullanmaktadır ki bugün de 
benzer durum söz konusudur. Bu konuda bir diğer farklı özellik de 3. şahıs belir-
siz geçmiş zamanın Doğu Türkçesinde olduğu gibi -Ip/Up ulaç ekiyle yapılması-
dır ki Osmanlı sahasında düzenli olarak -mIş şeklindedir.

Evliya, eserinde yer yer Azerbaycan lehçesinin şivelerine dair fonolojik bil-
giler de verir. Bunlar daha çok ağız özelliği olarak değerlendirilebilir. Aras Neh-
ri’nin bazı yerlerde görülen farklı söylenişini, mesela, şöyle anlatır:

“Bu nehrüñ ismi elifüñ, rānuñ fethasıyla ve sīn-i meczūm ile Aras’dur. Ammā 
Acem terekemeleri ve Dağistān Kumuğu lisānında Araş derler.” (2. Kitap)

Burada Evliya’nın bu şiveleri lisan olarak nitelemesi enterasandır. Göründü-
ğü kadarıyla Evliya, lisan, lehçe ve ıstılah kelimelerini birbirinin yerine geçecek 
şekilde anlamdaş veya yakın anlamdaş olarak bugünkü lehçe ve şive kavramları-
nın yerine de kullanabilmektedir.

Evliya, Azerbaycan bölgesini anlatırken kullandığı bu bölgeye ait kelime ve 
terimleri açıklarken yer yer bunları Osmanlıca kelimeler gibi bağımsız kullansa 
da bazen bunları Osmanlıcada kullanılan kelimelerle bir arada gösterir. Mesela, 
aşağıdaki pasajda “kend” kelimesini hem açıklar hem de bu yöreyi anlatırken 
yaygın olarak kullanır. Osmanlı lehçesinde idari bir kelime olarak kullanılmayan 
bu sözü, yazar, çok büyük ihtimalle, yörede bulunduğu sırada, bu kelime kendi 
çevresinde sıkça kullanıldığı bir zaman kaleme almıştır:
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“Menzil-i karye-i kend-i Masīr: Kend lafzı bu diyarlarda kasabaya dérler. 
Kūh-i Masīr dāmeninde bin toprak örtülü, bāğlu ve bāğçelü ma’mūr u ābādān, 
āb ü zülāllü āb bābları yaylalardan cārī vü revān éder kend-i müzeyyendür.” (2. 
Kitap)

“Menzil-i Zāviye-i Ahmed Beg: Nahşıvān hākinde beş yüz hānelü ve bāğlu 
vü bāğçelü ma’mūr kenddür. Acemde bu kende Zāviye-i Ahmed Paşa dérler.” (2. 
Kitap)

Burada “kend” kelimesi birinci örnekte “karye” ile birlikte “karye-i kend” 
şeklinde, ikinci örnekte ise “bağımsız olarak “kasaba” anlamında kullanılmıştır.

Buna benzer bir durum da yazarın bu bölge kelimelerine yaptığı ufak çaplı 
değişikliklerle Osmanlı Türkçesindeki karşılıklarına yaklaştırmasıdır. Bu yaklaş-
tırma bazı Osmanlıca ifadelerin yapısından gelen analojik benzetmelerdir ve bu 
durum çoğu zaman iki lehçenin ifade unsurlarının karışmasından ortaya çıkar. 
Mesela “kadağa” kelimesi Azerbaycan lehçesinde “yasaklanmış, yapılması mene-
dilmiş” anlamındadır ve “qadağa qoymak” “qadağa éylemek” veya “qadağa éle-
mek” şeklinde fiil hâline de dönüştürülür. Bu ifadeyi, Evliya bu yöreyi anlatırken 
“qadağa étmek” şeklinde “étmek” yardımcı fiiliyle kullanır: 

“Şöyle bilesiz déyü dellāllar kadağa édüp…” (2. Kitap)
Bu kelimeyi “étmek” yardımcı fiiliyle kullanmasının sebebi Osmanlıcada 

kullanılan “men étmek” birleşik fiilindeki “étmek” yardımcı fiilinin etkisiyle ol-
duğu açıktır.

Buna benzer bir diğer kelime ise “keşik” kelimesidir. Anlamı “bekçilik yap-
mak, koruculuk yapmak”tır. Yazar bu kelimeyi açıklarken “keşik beklemek” şek-
linde “beklemek” yardımcı fiiliyle birlikte kullanır. Ancak Azerbaycan ağızların-
da bu ifade “çekmek” yardımcı fiiliyle “keşik çekmek” şeklindedir. Evliya, bu-
rada Osmanlıcada kullanılan “nöbet beklemek” fiilinin etkisiyle “keşik çekmek” 
fiilini “keşik beklemek” şekline dönüştürmüş olmalıdır:

“Kara Mehemmed Kethüda dīvānhānede beş yüz tüfeng-endāz ile keşik bek-
ler, ya’ni sabāha dak nöbet beklerler.” (2. Kitap)

Azerbaycan lehçesiyle yaptığı konuşmaları yansıtan metinler Evliya’nın iyi 
bir Azerbaycan lehçesi konuşucusu olduğunu ortaya koyar. Özellikle Bitlis yöre-
sindeyken yaptığı diyaloglarda bu durum daha belirgindir: 

“Ve Nūruddehr ol mahalda dal-hançer olup kaç kişiye ve Haydar Ketḫudā’ya 
néçe hançer-i sertīz-i zülfeccāmlar kadadı men bilirem.” (2. Kitap)

Burada “kadadı” ve “men bilirem” gibi Azerbaycan bölgesi kelime ve söy-
leyiş özelliklerine ek olarak Osmanlıca sahası soru zamiri “kaç” ile birlikte Azeri 
bölgesi karşılığı “néçe” kelimesini aynı cümlede kullanması yazarın yaygın kul-
landığı tarzdır.
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Benzer kullanış aşağıdaki cümlede de belirgin bir biçimde ortaya konur. Bu-
rada kullanılan “men” (ben), “buymış idim (donmuş idim, soğuktan uyuşmuştum) 
bu yörede kullanılan kelime ve ifadelerdir: 

“Ey Ḫānum men üryān kolın el saldığın ne bilem (…) men daḫi aña ḫayrān 
idim ve sovukdan men buymış idim.” (5. Kitap)

Benzer şekilde Evliya, “daruga” ve “yasavul ağası” gibi idari terimlere ek 
olarak “adamuñ yazuğı gelüp” (insan ona acıyıp) ve “çöreğüm yéyüp” (ekmeğimi 
yiyip) gibi tabir ve ifadeleri bölgeye ait dil malzemesi olarak kendi konuşmala-
rında kullanır.

Evliya Azerbaycan bölgesi Türkçesine böylesine bir yakınlık gösterirken 
kimi Anadolu ağızlarına karşı bazen çok olumsuz tutum sergileyebiliyor. Mesela, 
9. ciltte Gördes şehri (şehr-i Koritoz) halkının şivesini anlatırken bu yörede kul-
lanılan farklı birtakım kelimeleri örnekledikten sonra bunu “lisān-i Etrāk” olarak 
niteler ve devamında bu şive için birtakım olumsuz sıfatlar söyler ve şöyle devam 
eder: 

“Nice bin bu gūne elfāz-ı malāyanileri var kim istima edenlerün aklı perişān 
olur. Gerçi ābā ve ecdādımızun lisānlarıdır ammā bizim cedlerimiz sākin oldu-
ğından nefs-i Kütahya ve Demirci şehrinde bu gūne kelāmlar yokdur, ammā bu 
şehrün halkı garib-dostlardur ve nimetleri fukarālara mebzūldur.” (9. Kitap)

Bu sözlerden Evliya’nın bazı Anadolu ağızlarının İstanbul Türkçesinden çok 
farklı olduğunu dile getirmek istediğini ve bu ağızları kullanamadığını veya kul-
lanmak istemediğini görürüz. Bu bağlamda, Evliya’nın Azerbaycan Türkçesi ile 
konuşmalar yapmasından ve bu bölgede kullanılan terimleri Osmanlı Türkçesi 
içinde serbestçe kullanmasından onun Azerbaycan bölgesi Türkçesini henüz çok 
uzak, ayrı ve Osmanlı Türkçesinden kopmuş bir lehçe olarak algılamadığını, ak-
sine bunu yazılı geleneğe sahip bir şive olarak değerlendirdiği açıktır. 
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Evliya Çelebi’nin Bakışıyla Bağdat’ta Ehl-i Beyt’in İzleri

“Nehrin Karşı Yakası”

Gülgûn UYAR*

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde Bağdat Seyahati Bölümü
Bağdat Seyahati, Evliya Çelebi Seyahatname’sinin dördüncü cildi içinde, 

son kısımda yer almaktadır. Ancak Evliya Çelebi’nin Bağdat ziyaretini anlattığı 
bu bölüm İkdam gazetesi sahibi Ahmed Cevded’in teşebbüs ve gayretiyle Necib 
Âsım’ın nezaretinde 1896’da (1314) İkdam Matbaasında basılan Osmanlıca mat-
bu neşirde sansüre uğramıştır.

Mustafa Nihat Özön’ün 1944-45’teki Seyyahatnâme: On yedinci Asır Ha-
yatından Levhalar adlı üç ciltlik yayınında, Reşad Ekrem Koçu’nun 1949’daki 
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi adlı neşrinin 4. cildinde, Zuhuri Danışman’ın 1970 
tarihli Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi serisinde, Tevfik Temelkuran, Necati Aktaş 
tarafından hazırlanan Evliyâ Çelebi Tam Metin Seyahatnâmesi isimli neşriyatta 
Evliya Çelebi’nin Bağdat seyahati kesintili bir şekilde yer almıştır. Bu eserlerin 
her birinin İkdam neşrine dayandıkları anlaşılmaktadır zira kesinti yapılan kısım-
ların hepsinde aynı olduğu görülmektedir.

Arşiv belgelerinde ise bu sansürün açıklaması “muzır muhteva” olarak be-
lirtilmektedir. Bu muhteva dolayısıyla dikkatli olunması ve neşri için önlem alın-
ması söylenmekte hatta basılan kitapların depoda mühürlendiği bildirilmektedir.1 
Şu anda bizim için Evliya Çelebi’nin Bağdat seyahatindeki, özellikle Ehl-i Beyt 
türbeleri ve Evliya Çelebi’nin Ehl-i Beyt konusundaki yaklaşımlarının yer aldığı 
kısımların hangi gerçek sebeple sansür edildiği sorusu cevabını bulmuş değildir.

Bağdat Seyahati ve Bağdat Eyaleti
Evliya Çelebi, Bağdat şehrini Sevâd-ı Muazzam, Belde-i Kadîm, Sitâyiş-i 

Burc-i Evliyâ, Mahmiyye-i Dîn ü Dünyâ, Tahtgâh-ı Ekâsire-i Enûşirvân, Pây-i 

* Doç. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihî Ana Bilim Dalı.
1 BOA, İ..DH, 01/Za/1257, 49: 2402; İ..MVL, 16/Ca/1266, 230: 41; İ..MVL, 27/Ca/1266, 165: 4875; 

A.}MKT.NZD., 09/C/1266, 5: 88; DH.MKT., 10/M/1320, 483: 35; DH.MKT., 25/C/1320, 585: 3; 
DH.MKT., 25/L/1321, 809: 75.
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Taht-ı Âl-i Abbâsiyân, Binâ-yı Amâlika-i Bâğ ibn Dâd, Irâk-ı Bağdâd-ı Be-
hişt-âbâd olarak niteler. Onun tavsifiyle Bağdat, tarihin geçmişinden o güne kadar 
meliklerin payitahtı olmuş, hem maddi hem de manevi kültüre beşiklik etmiş, 
cennet timsali bir beldedir.

Sultan Süleyman Kanunnamesi’ne göre Bağdat eyaleti Anadolu yakasındaki 
26 eyaletten birisidir ve 18 sancaktır.2 Evliya Çelebi, seyahat istikameti olarak 
Tebriz, Hemedân, Dergezîn, Kum, Kâşân güzergâhını takip ederek Acem diya-
rı üzerinden 12 Rebiuvvel 1066 Pazartesi günü, tam olarak Mevlid Kandili’ne 
denk düşen bir günde Bağdat’a vasıl olmuştur. Bu tarih miladi olarak 9 Ocak 
1656 Pazar gününe takābül etmektedir. Evliya Çelebi aynı yıl içerisinde şehirden 
ayrılmıştır. Bir başka yerde ise 1659’da gittiği Bağdat’ta bir buçuk sene zarfında 
ziyaretlerde bulunduğunu beyan etmiştir.3

Evliya Çelebi, seyyah dostlarına İstanbul ile Bağdat arasını tam 449 saat-
lik, 64 konaklık mesafe olarak bildirmektedir. O günün Irak Valisi Kara Murtazâ 
Paşa’dır. Evliya Çelebi, usule uygun olarak önce şehrin idarecisini ziyaret etmiş 
ve Mercâniyye Medresesi yakınındaki bir konak, ikametine tahsis edilmiştir. 
Bundan sonrası ise kendi ifadesiyle Çelebi’nin “ilme’l-yakîn, hakka’l-yakîn ve 
ayne’l-yakîn olarak hâsıl ettiği ahvaller” doğrultusunda Bağdat seyahatinin veri-
lerini yazıya dökmesine kalmıştır.4

Evliya Çelebi, Bağdat’ı ilk kuruluş yıllarından itibaren anlatmaya başlar. Bu 
anlatısı esnasında İslamiyet’ten sonraki dönemine de özellikle değinmektedir. Ak-
tardığı bilgiler arasında Hz. Peygamber, onun ailesi ve ashabı ise önemli bir de-
ğere sahiptir. O gün şehirde ayakta kalan tarihî eserlerden bahsederken Kisrâ’nın 
sarayının bir parçası olan Tâk-ı Kisrâ’yı tavsif eder. Bu kalıntı Hz. Peygamber’in 
doğduğu gece eyvanları yıkılan sarayın bir hatırasıdır.5 Yine Hz. Peygamber’in 
doğumu esnasında yıkılan bir diğer yapı bu bölgedeki bir manastırdır. Bu ma-
nastırdan kalan binaya o gün Deyr-i Hümâm, diğer bir deyişle Kuşlar Kalesi adı 
verilmektedir.6

Evliya Çelebi’nin Bağdat seyahatinin önemli bir bölümünü de Ehl-i Beyt 
hakkında verdiği bilgiler ve yorumları teşkil etmektedir.

Bağdat’ta Ehl-i Beyt’in İzleri
Evliya Çelebi, ziyarette bulunduğu bir şehri coğrafyası, tarihi, kültürü ve örfü 

ile bir bütün olarak değerlendirmektedir. Uğradığı her menzil ve karyedeki cami, 

2 Atsız, Nihal, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nden Seçmeler, s. 66, 84, Kültür Bakanlığı, Ankara 1991.
3 Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Haz.: Gökyay, Orhan Şaik- 

Dağlı, Yücel-Kurşun, Zekeriya-Kahraman, Seyit Ali, I-VIII, IV, 238, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 
1996-2001.

4 Evliyâ Çelebi, IV, 238, 360.
5 Evliyâ Çelebi, IV, 239, 255.
6 Evliyâ Çelebi, IV, 256.
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medrese, kütüphane, hamam, çeşme gibi eserler özellikle hakkında bilgi verdi-
ği yerlerdir. Veli türbesi ve makamları da Evliya Çelebi’nin hususen son derece 
ehemmiyetle ve hürmetle ziyaret ettiği mübarek mekânların başında gelmektedir. 
Seyahatname’nin Bağdat’ı içine alan bölümünde Evliya Çelebi’nin ziyaretlerine 
öncelik tanıdığı ve büyük bir hassasiyet ile anlattığı türbeler Ehl-i Beyt türbele-
ridir. Evliya Çelebi bu ziyaretler esnasındaki edebini “âsî yüzümüzü sürüp bir 
hatm-i şerif veya Fâtiha-i şerif hediye edip ‘İzâ tehayyartüm fi’l-ümûr festaînû 
min ehli’l-kubûr’ hadisine imtisâlen mübarek rûhlarından istimdad taleb ederek 
himmetlerini niyâz etmek” şeklinde açıklamıştır.7

Evliya Çelebi’nin izini sürdüğü Ehl-i Beyt türbelerinin başında Hz. Ali’nin 
türbesi, Hz. Hüseyin’in ve Kerbelâ şehitlerinin türbeleri ile İmam Mûsâ el-Kâ-
zım’ın Türbesi gelmektedir. Bunların yanında çok sayıda Ehl-i Beyt mensubu-
nun türbe ve makamları da tanıtılmaktadır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman’ın 
Bağdat’ı aldığında (1 Aralık 1534/24 Cemaziyelevvel 941) İmam Mûsâ Kâzım 
Hazretleri’nin türbesini ziyaretine ve imar edişine, sonra da Kufe’de Hz. Ali’nin, 
Kerbelâ’da İmam Hüseyin’in ve Kerbelâ şehitlerinin türbelerini ziyaretine Ev-
liyâ Çelebi’nin şahitliği ile kayıt düşülmüştür.8 Evliya Çelebi, Bağdat’ı ikinci kere 
fetheden Sultan Murad’ın da aynı şekilde bu türbeleri tamir ettirmiş olduğunu 
önemli bir bilgi olarak aktarmaktadır.9

Evliya Çelebi’nin seyahat güzergâhı üzerinde ziyaret ettiği ve haklarında 
önemli bilgiler verdiği Ehl-i Beyt’e ait türbeler şu şekilde anlatılmaktadır:

Bağdat Eyaleti’nde Ehl-i Beyt Türbeleri
İmam Mûsâ el-Kâzım’ın Türbesi
Mûsâ el-Kâzım’ın türbesi adıyla anılan bir yerleşim yerinde bulunmaktadır. 

Burası Kuşlar Kalesi tarafında, Dicle’nin kıble yönünde, Mekke ekseninde, nehir 
kenarında, bağlı bahçeli oldukça mamur bir kasabadır. Dicle Nehri’nin karşı kıyı-
sında İmam Âzam’ın türbesi vardır. Evliya Çelebi, ilk olarak Mûsâ el-Kâzım’ın 
kimlik bilgisine yer verir ve Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin’e kadar olan nesebini 
zikreder. Buna göre Mûsâ el-Kâzım’ın babası Ca’fer es-Sâdık, dedesi Ali Zey-
nelâbidîn’dir. Neseb içerisinde Hz. Hüseyin’in babasının Hz. Ali olduğunu zik-
rettikten sonra, annesinin Hz. Fâtıma olduğunu özellikle belirtmeden geçmez.10

Mûsâ el-Kâzım’ın türbesi son derece bakımlı, süslemeleriyle göz alıcı, yük-
sek kubbeli bir yapıdır. Abbasî halifesi Hârûn er-Reşîd tarafından bina edilmiştir. 
Sandukası, kapısı ve türbenin bazı kısımları halis altın ile kaplıdır. Kubbesinde 
kıymetli avizeler asılı, ayrıca mücevherle kaplı kandiller, mumluklar ve şamdan-
larla bezelidir. Evliya Çelebi türbenin güzelliğini anlatmakta lisanın kifayetsiz 

7 Evliyâ Çelebi, IV, 261-262.
8 Evliyâ Çelebi, IV, 242.
9 Evliyâ Çelebi, IV, 247.
10 Evliyâ Çelebi, IV, 259.
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kaldığını belirtmekte ve bu meşhede ait çok zengin vakıflar olduğunu kaydet-
mektedir. Türbenin iki yüz kadar hizmetlisi vardır. Kasaba içerisinde ayrıca İmam 
Mûsâ Kâzım Camii, hanı, hamamı, mescidleri, tekkeleri ve üç yüz dükkânı mev-
cuttur. İhtiyaç sahibi ziyaretçiler imaretlerinden istifade ederler. Bütün Acem di-
yarından bu türbeye adaklar gelir. Vasiyetleri üzerine her sene binlerce Acemlinin 
naaşı buraya getirilip defnedilir. Hatta kasaba halkının tamamı İmam Mûsâ Tür-
besi’nin hizmetlisi kabul edilir.

Bu türbe içerisindeki bir diğer önemli ziyaret yeri İmam Muhammed en-Nakî 
b. Ali er-Rızâ’nın merkadidir. Muhammed en-Nakî, on iki imamın dokuzuncudur. 
221/835 senesinde 21 yaşında vefat ettiğinde dedesi Mûsâ el-Kâzım’ın yanına 
defnedilmiştir.11

Kerbelâ Çölü ve Hz. Hüseyin’in Türbesi
Evliya Çelebi, Hz. Hüseyin ve Hz. Ali’nin türbelerine gitmek üzere takip 

ettiği yol güzergâhında uğradığı yerler hakkında bir başlık açmaktadır. İlk olarak 
Bağdat Kalesi’nden, Köprü (Cisr) kapısından geçer, karşı tarafta Kâbe yakasında 
ilerler. Bu güzergâhta ilk olarak Kuşlar Kalesi’ne uğrar. Kıble istikametinde Dura, 
Rıdvâniyye, Çelebiler, Ortahan Köyü, Müseyyib Köyü adlı menzillere uğraya-
rak toplam yirmi altı saat yol alır. Bu noktada Fırat Nehri’ni gemilerle geçerek 
Kerbelâ çölüne iner. Kerbelâ Evliya Çelebi’nin mesafe tahdidine göre, Bağdat’ın 
karşı tarafında ve üç menzil uzaklıktadır. Diğer bir tarifine göre ise Şattu’l-Arab 
ve Diyâle nehirlerinin karşı tarafında yer alır.12

Seyahatname’de Kerbelâ çölü, pür-belâ sahrası olarak tanımlanır. Kerbelâ’da 
oturan kimse yoktur. Bu noktadan itibaren çölde katedilen on beş menzilin sonun-
da Mekke ve Medine’ye ulaşılır. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre ulu sultan-
lar olarak nitelediği nice sahâbe-i kiram, muhâcirîn, ensâr ve sofa erbâbı burada 
İmam Hüseyin uğrunda şehit olmuşlardır. Üzerlerinde ise Sultan Adudü’d-devle 
tarafından yaptırılan türbeler vardır. Türbe kapılarında, sandukaların üzerlerinde 
ve mezar taşlarında tarihler kayıtlıdır. Evliya Çelebi bu türbeleri ziyaret etmiş, 
Yasin-i şerif ve Fâtiha okuyarak buradan ayrılmıştır.13

İmam Hazreti Hüseyin Kasabası, Kerbelâ’dan altı saat sonra gelir. Necef ta-
rafında, Mekke toprağında, Kerbelâ sahrasındadır. Mamur bir yerleşim yeridir. 
Burada Hz. İmam Hüseyin Ebû Abdullâh Seyyidü’ş-şühedâ’nın âsitanesi bulunur. 

11 Evliyâ Çelebi, IV, 259. Karşılaştırma için bk., Yâkût el-Hamevî, Mu‘cemü’l-büldân, I-V, Dâ-
rü’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1957, IV, 337; İbn Cübeyr, Rihle, ed. William Wright, E. J. Brill, 2. bs., 
Leiden 1907, s. 226; İbn Battûta, Tuhfetü’n-nuzzâr fî ğarâibi’l-emsâr ve acâibi’l-esfâr, thk. Abdülhâ-
dî et-Tâzî, I-V, Matbûâtü Akādimiyyeti’l-Memleketi’l-Mağribiyye, Ribat 1417/199, II, 62; Ali Bey, 
Seyâhat Jurnali (İstanbul’dan Bağdad’a ve Hindistan’a-1300 senesinden 1304 senesine), Raûf Bey 
Kütüphanesi, s. 68, 72, İstanbul 1314/1896; Seydî Reis, Mir’âtü’l-memâlik, thk. Ahmed Cevdet, s. 15 
İkdâm Matbaası, Dersaâdet 1313.

12 Evliyâ Çelebi, IV, 269.
13 Evliyâ Çelebi, IV, 269.
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Ayrıca Hz. Hüseyin’in oğulları Ali Evsat, Ali Asgar, kardeşi Hz. İmam Abbas, 
Hurr ve Hz. Habib b. Müzâhir ile birlikte 72 şehidin isimleri tek tek sayılır.14

Evliya Çelebi Kerbelâ ve İmam Hazreti Hüseyin kasabasındaki ziyaretlerin-
den ve burada müşahede ettiklerinden bahsederken Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan’ın 
küçüklükleri hakkında kısaca bilgi de verir. Hz. Fâtıma’nın çocukları, Hz. Pey-
gamber’in torunları olduğunu söyler. Klasik tarih kaynaklarında aktarılan haber-
lerden farklı bazı detayları da dile getirir. Hz. Hüseyn’in Hz. Hamza’nın şehit 
edildiği gün dünyaya gelişi ve o ay Hz. Peygamber’in evlendiği Hz. Hafsa’nın 
Hz. Hüseyin’e, Hz. Zeyneb bint Huzeyme’nin de Hz. Hasan’a annelik yaptıklarını 
söylemesi gibi.15

Evliya Çelebi, tarih kitaplarında uzun uzun anlatıldığını söylediği Kerbelâ 
hadisesini de kısaca hulasa etmiştir. Ona göre Iraklılar, Acemler, Medâyinliler ve 
Arab-ı urban Hz. Resûl ve Hz. Ali hakkı için Yezîd’e değil, Hz. Hüseyin’e biat et-
mişlerdir. Yezîd, biatını yenilemesi için Hz. Hüseyin’i Şam’a davet ettiğinde Hz. 
Hüseyin “Ben târik-i dünyayım, bana hilafet ü biat lazım değildir. Bir köşe-i vah-
dette Kûfe şehrinde halktan fariğ bir merdim” diyerek mektupla cevap vermiştir. 
Yezîd ise 100 bin civarında Yezîdî asker toplayıp, Ubeydullah b. Ziyad ve Ömer 
komutasında bir ordu göndermiştir. Yezîd ordusu Hz. Hüseyin’in 57 bin (veya 
114 bin) kuvvetten oluşan ordusunu susuz bir mevkide çevirmiş ve 10 Muharrem 
61 () tarihinde Hüseynîleri mağlup etmiştir. Hz. Hüseyin elli altı yaşında iken bir 
dinsiz tarafından şehit edilmiştir. İki çocuğu, dört kardeşi, bir yeğeni, beş amca 
çocuğu da onunla birlikte şehit edilmişlerdir. Kerbelâ şehitlerinin başları Yezîd’e 
götürülürken naaşları da Hânedan muhibbi olanlar tarafından defnedilir. Evliya 
Çelebi’nin deyişiyle sonra da âşıklarca bu münevver kabirleri gözetilmiştir.16

Evliya Çelebi, Hz. Hüseyin’in ve diğer şehitlerin başlarının Yezîd’e gön-
derilişi hakkında da tafsilatlı bilgi vermektedir. Kerbelâ şehitlerinin bedenlerin-
den ayrılan başları getirildiğinde Yezîd edebe mugayir, kabul edilemez bir şe-
kilde muamelede bulunmuştur. Yezîd b. Muaviye “Elhamdülillah şimdi müstakil 
Emevî Padişahı oldum” diyerek, yedi gün asılı tuttuğu başı sekizinci gün Mısır’a 
göndermiştir. Mısr-ı cedîdin ortasında, Kasr-ı müsâfirîn denilen yerde Hz. Hü-
seyin’in başı defnedilmiş ve Abbasî halifesi Mustansır-billah burada Meşhed-i 
İmam Hüseyn olarak anılan bir türbe inşa ettirmiştir. 240/ yılında Melikü’s-sâlih 
Necmeddin Eyyûbî bir cami ve imaret yaptırmış; 1091/ senesinde de Mısır valisi 

14 Evliyâ Çelebi, IV, 261, 262, 267, 268, 270.
15 Evliyâ Çelebi, IV, 270.
16 Evliyâ Çelebi, IV, 270. Karşılaştırma için bk., Yâkût, IV, 136, 445; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, I-XV, 

Dârü Sâdır, Beyrut 1300/1883, II, 587; İbn Battûta, II, 57; G. Le Strange, Büldânü’l-hilâfeti’ş-şarkıyye, 
trc. Beşîr Fransis-Kûrkîs Avvâr, Müessesetü’r-Risâle, 2. bs., Beyrut 1405/1985, s. 105, 106; Ali Suad, 
Seyahatlerim, Haz.: ÖZALP, N. Ahmet, 75-102, Kitabevi, <İstanbul 1996; Ali Bey, s. 75-77, 79, 80; 
İbnü’l-Mücâvir, Sıfatü bilâdi’l-Yemen ve Mekke ve ba‘zı’l-Hicâz, el-Müsemmât Târîhu’l-Müstebsır, 
Haz.: Memdûh Hasan Muhammed, I-II, Mektebetü’s-Sekāfeti’d-Dîniyye, Kahire 1996, II, 293; Seydî 
Reis, s. 76.
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Abdurrahman Paşa bir Hânedan muhibbi olarak 10 Muharrem’de mevlid okun-
masını âdet hâline getirmiştir. O gece sabaha dek bütün çarşı açık kalır ve bütün 
dükkânlar kandiller ile aydınlatılırdı. Evliya Çelebi de Bağdat’ta üç kez, Mısır’da 
yüzden fazla kere bu türbeleri ziyaret etmiş olduğunu zikreder.17

Bu türbe ve külliyesi, o zamana dek birçok hükümdar tarafından imar edil-
miştir. İlk bânîsi Bağdat Büveyhî halifelerinden Sultan Adudü’d-devle’dir. Müs-
lümanlar ve özellikle Acem şahları bu şehre büyük bağışlarda bulunmuşlardır. 
Ayrıca öldüklerinde burada defnedilmeyi de vasiyet edenler çok sayıdadır. Ev-
liya Çelebi, hâlâ bu hayratın yöneticilerinin Bağdat mollaları olduğunu zikreder. 
Acem şahı bölgeye hâkim olduğu sırada ise sorumlu bizzat Acem şahıdır. Acem-
ler Kâbe’ye gidip gelirken mutlaka burayı ziyaret ederler. Birçoğu ise sadece 
İmam Hüseyin’in türbesini ziyaret ettiklerinde hac ibadetini yerine getirdiklerini 
kabul ederler.18

Hille’de Ehl-i Beyt Makamları ve Merkadleri
Evliya Çelebi, Kerbelâ’dan sonra Kûfe’ye doğru yol alırken Hille’ye uğrar. 

Burada bulunan çok sayıda Ehl-i Beyt makam ve merkadinin adlarını sayar:
İmam Ali’nin makamı, Hz. Ali’nin kardeşi Hz. Akîl b. Ebû Tâlib’in kabri, 

Hz. Avn b. İmam Ali’nin merkadi, Hz. Ali Zeynelâbidîn b. İmam Hüseyin’in ma-
kamı/merkadi, İmam Mehdî Sahibü’z-zemân b. Hasan el-Askerî’nin makamı,19 
İmam Hamza b. Mûsâ el-Kâzım’ın merkadi/makamı, Mansur b. İmam Hasan’ın 
merkadi, Hz. Peygamber’in neslinden Şeyh Muhammed Tâhir’in merkadi, Hz. 
Ali Asğar b. İmam Zeynelâbidîn’in merkadi, Hz. Ca’fer-i Sâdık’ın makamı, Hz. 
İmam Hüseyin’in evladlarının makamları, Hz. İmam Mûsâ el-Kâzım’ın çocuk-
larının merkadleri, Hâris b. Mûsâ el-Kâzım’ın merkadi, İmam Ali Mûsâ (Ali b. 
Mûsâ) er-Rızâ’nın kardeşi İmam Kâsım’ın merkadi,20 Avn b. Ali evladından bir 
seyyidin merkadi ve Umrân b. Hz. İmam Ali’nin merkadi. Ayrıca Hille’de Hz. Ali 
Medresesi ve Hz. İmam Hüseyin Mektebi bulunmaktadır.21

Hille’den sonra güney istikametinde dört saat ilerlendiğinde Fırat kenarında 
Hâşimiyye menzilinde Kerbelâ şehitlerine ait oldukları söylenen türbeler mev-
cuttur. Buradan Fırat kenarı boyunca, güneye doğru yedi saat mesafede, Yetîmân 
menzili vardır ki Hz. Avn b. Ali b. Ebû Tâlib ziyaretgâhı olarak bilinmektedir. 
Burayı özellikle hacet sahiplerinin ziyaret ettiği bilgisi aktarılır.22

17 Evliyâ Çelebi, IV, 271. bk., Yâkût, V, 286; İbn Cübeyr, s. 45-46; İbn Battûta, I, 205.
18 Evliyâ Çelebi, IV, 269-270.
19 bk., İbn Battûta, II, 56, 80; IV, 174.
20 Yâkût, III, 372.
21 Evliyâ Çelebi, IV, 262-263, 276.
22 Evliyâ Çelebi, IV, 276.
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Kûfe’de Necefü’l-Eşref’te Hz. Ali’nin Türbesi
Evliya Çelebi Hille’den sonra Kûfe topraklarına intikal eder. Burada iki 

önemli yere ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaretgâhlardan ilki Bağdat’ın karşı ta-
rafında ve dört menzil mesafede Necefü’l-Eşref’te Hz. Ali’nin kabri; ikincisi ise 
Hz. Ali’nin şehit edildiği Kûfe Camii’dir.

Evliyâ Çelebi Hz. Ali’nin üzerinde hususi olarak durmaktadır. Onu imam, 
haydâr-ı kerrâr, damâd-ı Hz. Resûl-i ekrem, Esedullah, Şehîdân-ı güzîde-i velî, 
Murtaza, er-Radıyyü’s-sahıyyü’l-vefiyyü’t-takiyyü’n-nakî, düldül-süvar gibi zen-
gin sıfatlarla anmaya özen gösterir. Dördüncü halife oluşunu ifade ettikten sonra 
hayatını kısaca hikâye etmiştir. Bu fasılda özellikle Hz. Peygamber’in Hz. Ali 
hakkındaki övücü hadislerine yer vermiştir. Hz. Ali’nin Ehl-i Beyt’ten oluşuna 
vurgu yaparken de Ahzab suresinin 33. ayetini zikretmiştir. Hz. Ali hakkındaki 
haberleri sahih hadis kitaplarından ve ilgili ayetleri tefsir kitaplarından okuduğu-
nu ifade eder ve Hüdâ’nın fermanını tutarak bu makam ve ziyaretgâhlara gittiğini 
anlatır. Hz. Ali’nin sandukasının içinde Hz. Âdem Safiyyullâh ve Hz. Nûh Ne-
ciyyullâh’ın da medfûn bulunduğuna dair bir haberin yaygın olarak bilindiğine 
işaret eder.

Necef’te Hz. İmam Ali’nin türbesinin yanı sıra, İmam Hasan, İmam Hüseyin, 
Selmân-i Pâk ve Kamber-i Ali’nin merkad ve makamları da bulunmaktadır. Ay-
rıca burada Ali b. Hüseyin Zeynelâbidîn’in de bir makamı vardır. Yine İmam Ali 
Kasabası’nın taşrasında İmam Mehdî hazretlerinin makamı yer alır. 631/ senesin-
de türbesi yapılmıştır. Kûfe Camii içinde peygamberlerin yanı sıra Ehl-i Beyt’e ait 
mihrablardan/makamlardan da bahsedilir.23

Evliya Çelebi, Hz. Ali’nin açık nesebini zikrettikten sonra Hz. İbrâhim’e ka-
dar yirmi dokuz atası olduğunu söyler. Hz. Peygamber’in amcası Ebû Tâlib’in 
oğlu olduğu bilgisini verdikten sonra Hz. Hatice ile evlenmesine kadar kısa bir 
şekilde Hz. Peygamber’in siyerini anlatır. Tekrar “Ezîn cânib menâkıb-ı Esedul-
lâhi’l-gâlib, Hazreti Ali b. Ebî Tâlib” şeklinde bir başlık açar ve doğumundan 
itibaren Hz. Ali’nin hayatını ana başlıklarıyla kaydeder. Burada Hz. Ali’nin hayatı 
ve hilafet süreci hakkında kısa malumat aktarılırken, özellikle Muaviye b. Ebû 
Süfyân ile olan mücadelesine tafsilatlı bir şekilde değinilmiştir.24

Evliya Çelebi, cenazesinin defni ile ilgili olarak Hz. Ali’nin vasiyeti konu-
sunda bir menkıbeye yer vermiştir. Buna göre techiz ve tekfininden sonra bir tabut 
içine deve üstünde, nikaplı bir deveci tarafından taşınacak; deve nereye giderse 
naaşı da oraya defnedilecektir. Oğulları önce bu vasiyete uymakla birlikte sonra 
pişman olurlar ve devecinin arkasından yetişip naaşı almak isterler. Deveci, yü-
zünden nikabını kaldırdığında onun Hz. Ali olduğunu görürler. Hz. Ali: “Benim 
kabrimden sakın sual etmeyin. Zamanla kabrimi nûrumdan müşahede ederler.” 
der ve tabutu götürür; çölde kaybolur.25

23 Evliyâ Çelebi, IV, 265, 266, 284.
24 Evliyâ Çelebi, IV, 278.
25 Evliyâ Çelebi, IV, 279, 280.
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Evliyâ Çelebi’nin verdiği ilginç bilgilerden bir diğeri ise Hz. Ali’nin, oğlu 
Hasan’a dedesi Hz. Muhammed’in civarında Medine’de oturması, Hüseyin’e de 
Irak’ın Kerbelâ’sını vatan edinmesi şeklindeki vasiyetidir.26

Evliyâ Çelebi Hz. Ali’nin Abdurrahman b. Mülcem tarafından yaralandığını 
zikretmekle birlikte, bir rivayet olarak Hz. Ali’nin ölümüne Muaviye b. Ebû Süf-
yân’ın sebep olduğunu da aktarır. Bu konunun tarihçiler tarafından kaydedildi-
ğini, sorumluluğun ise rivayet edene ait olduğunu ve eğer böyle ise “davalarının 
huzûr-i izzette görüleceğini” açık bir şekilde beyan eder.27

Hz. Ali’nin pür-envâr olarak nitelenen kabrinin bulunuş şekli için de men-
kıbevi bir hadise şeklinde nakledilmektedir. Buna göre şimdiki meşhedin olduğu 
yerden çıkan nurla, Mescid-i Nebevî’den çıkan nur gökyüzünde birleşirler. Bu 
durum kırk gün devam eder. Böylece Hz. Ali’nin kabrinin yeri teşhis edilir ve 
burada bir türbe yaptırılır.28 Hz. Hasan vefat ettiğinde kubbenin bir kısmı yıkılır. 
Hz. Hüseyin’in şehit olduğu gün ise tamamı yıkılır ve türbenin tabanından kırmızı 
kan kaynar. İkinci inşasını Adudü’d-devle yapmıştır. Bu türbe başka imarlar da 
geçirmiştir Bunlardan birisi de Mansûr-ı Devanikî’ye aittir.29

Kûfe şehri İmam Ali’nin ikametgâhı olduğu sırada mamur bir şehirdir; fakat 
Hz. Hüseyin ile birlikte çok sayıda Kûfeli’nin şehâdetinden sonra günden güne 
harab olmuştur.30

Bağdat’a Dönüş Güzergâhındaki Ehl-i Beyt Türbeleri
Evliyâ Çelebi, Dicle kenarını takip ederek kuzeye yönelir; Hısnıkeyfa, Nu-

saybin, İmâdiyye, Musul, Tikrit üzerinden Bağdat’a döner.
Bağdat’ta Acem tarafında, Dicle kıyısında Seyyid isimli İmam Ali ibn Hz. 

Hasan’ın ziyaretgâhı mevcuttur. Kûfelidir ancak Kerbelâ’da yaralanıp Cevâzir 
şehrinde şehit olmuştur ve burada makbul bir ziyaretgâhı vardır.31

Mendiş köyüne, Kûfe’den hareketle Fırat nehri boyunca altı saat yol alın-
ca ulaşılır. Burada Timur’un türbesini yaptırdığı İmam Nûr ibn İmam Ali vardır. 
Hz. Ali’nin Fâtıma dışındaki kıbtî cariyesinden olan evladıdır. Bu ziyaretgâhın 
etrafında geceleri Hasanî ve Hüseynî arslanların sabaha dek yattıkları; türbeda-

26 Evliyâ Çelebi, IV, 279.
27 Evliyâ Çelebi, IV, 280.
28 Evliyâ Çelebi, IV, 281.
29 Evliyâ Çelebi, IV, 281. Karşılaştırma için bk., İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, I-XIV, Mektebe-

tü’l-Meârif, 4. bs., Beyrut 1401/1981, VII, 330-331; İbn Kuteybe, Meârif, thk. Servet Ukkâşe, Dâ-
rü’l-Meârif, Mısır 1969, s. 209; İbn Battûta, II, 55; İbn Cübeyr, s. 212; İclî, Kitâbü’s-Sikāt, thk. Abdül-
mu‘tî Emin Kal‘acî, Dârü’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Beyrut 1405/1984, s. 348; İbn Hibbân, Kitâbü Meşâhîri 
ulemâi’l-emsâr, thk. Mavfred Fleıschhammer, Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, ts., s. 7; Mes’ûdî, 
Mürûcü’z-zeheb ve meâdinü’l-cevher, thk. Muhammed Muhyiddîn Abdülhamîd, I-IV, Mektebetü’t-Ti-
câreti’l-Kübrâ, Mısır 1384/1964, II, 358; G. Le Strange, s. 103-104.

30 Evliyâ Çelebi, IV,283.
31 Evliyâ Çelebi, IV, 298.
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rın sabah ziyaretçiler için bu arslanları uzaklaştırdığını söyler. Sırtı siyah tüylü 
Yezîdî arslanlar ise bu türbenin yakınına geldikleri anda ölmektedirler. Büyük bir 
ziyaretgâhtır.32

Bağdat toprağında Medâyin’de medfun olan Selmân-i pak unutulmamıştır. 
Hz. Peygamber’in onun hakkındaki “Selmân bizden ve Ehl-i Beytimizdendir” 
hadisi hatırlatılarak; ayrıca Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye şed kuşatmasına, onun 
da on yedi ashâba kemer bağlamasına, bunlardan birinin de Selmân-ı Fârisî oldu-
ğuna dair açıklamalara yer verilir.33

İmâdiyye kalesi dışında Kophan medresesi yakınında İmam Muhammed 
Bâkır’a ait olduğu söylenen bir türbe vardır. İmâdiyye uleması burasının Zey-
nelâbidîn’in oğlu Muhammed Bâkır’a ait olduğunu söyleseler de Evliya Çelebi 
bu şıkka ihtimal vermez ve pek çok kimsenin de bu kabrin Muhammed Bâkır 
isminde başka bir kişiye ait olduğunu söylediklerini hatırlatır ve sorumluluğu râ-
visine yükleyerek sözü noktalar.34

Nusaybin kalesinde Hz. Ali Zeynelâbidîn b. İmam Ali’nin makamı vardır.35

Bir diğer türbe, Tikrit Sancağı toprağında, Dicle adası ve Fırat içinde Şat 
kenarında bulunan Mâşuk kalesi civarında Hz. Hasan el-Askerî’ye aittir. Yine bu 
âsitane yakınında İmam Mehdî türbesi yer alır. Bu türbelerin vakıfları kalmamış-
tır. Ama Hânedan muhibbi Bektaşî dervişlerinden oturanlar mevcuttur. Ziyaretçi-
lerin adaklarıyla geçinirler.36

Bağdat’ta Ehl-i Beyt’in izlerinden bahsederken “Ta’rîf-i Selsebîl-i Ker-
belâ-yı Şehîdân” şeklinde başlığa da değinmek yerinde olur. Evliya Çelebi, bu 
başlık altında Bağdat’ta bulunan yüz adet sebil hakkında bilgi vermektedir.37 Bu 
güzergâh üzerinden tekrar Bağdat’a dönen Evliya Çelebi, Kuşlar Kalesi toprağın-
da, Dicle Nehri karşısındaki Hz. İmam Mûsâ menzilini bir daha ziyaret ederek 
Bağdat seyahatini tamamlamaktadır.

Bağdat’ta Ehl-i Beyt’e Dair Menkıbeler
Evliya Çelebi, gezdiği yerlerde kendi müşahedelerinin yanı sıra işittiği bilgi-

leri, halk arasında söylenegelen atasözlerini, o bölgeye has efsaneleri, örf ve âdet 
olmuş garip inanışları da bir seyyah gözüyle derler ve kayıt altına alır. Velilere ait 
hikâyeler olarak tanımlanan menkıbeler de Evliyâ Çelebi’nin özenli anlatımında 
değerli katkılar olarak sunulur.

32 Evliyâ Çelebi, IV, 284.
33 Evliyâ Çelebi, IV, 300.
34 Evliyâ Çelebi, IV, 317, 318.
35 Evliyâ Çelebi, IV, 333.
36 Evliyâ Çelebi, IV, 359.
37 Evliyâ Çelebi, IV, 254.
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Evliyâ Çelebi, Bağdat seyahati esnasında da Ehl-i Beyt’e dair menkıbeler 
nakletmiştir. Bu menkıbelerin yoğun olarak Hz. Fâtıma, Hz. Ali ve Hz. Hüse-
yin’in şehadeti ile ilgili oldukları görülür.

Hz. Ali’nin şehadeti Müslümanlar için son derece elem verici bir hadisedir. 
Necef bölgesi onun kabrine ev sahipliği yapmakla en şerefli sıfatını (eşref) kazan-
mıştır. Bölgede anlatıldığına göre Kûfe topraklarında Nûh tufanından sonra bir 
deniz ortaya çıkmıştı. Ancak Hz. Ali’nin kanı toprağına düştükten sonra bu deniz 
çöle dönüşmüştür. Necef taşı, bu denizden arta kalan kıymetli bir şeffaf taştır. 
Hâlen bu çölden geçenler billur ve necef parçaları bulurlar ve Basra tüccarlarına 
satarlar. Hatta bu necef taşından yapılan gözlükleri takan ihtiyarlar dürbünle bakı-
yormuş gibi uzağı rahatlıkla görürler.38

Fırat nehri kenarındaki Hille Kalesi içinde ise Hz. Ali Camii vardır. Bu ca-
minin uzun bir minaresi bulunmaktadır. Evliya Çelebi bu minare hakkında işittiği 
ve kendisinin bizzat tanıklık ettiği garip bir tecrübeyi paylaşmaktadır. Anlattığına 
göre bu minarenin dibine gelip “Ey minâre-i bâng-i Muhammedî, Hazreti Ali’yi 
seversen ırğan!” veya Nâdı Ali olarak bilinen söyleyişin son mısraındaki şekliyle 
“Seyencelî bi-velâyetike yâ Ali, yâ Ali!” deyince minare sağa sola sallanmaktay-
mış. Evliya Çelebi bu cümleleri onar kere söylese de minarenin sallandığını göre-
mez. Ancak üç kişi ile birlikte yüz beş basamaklı minareye çıkıp “Hazreti Ali’yi 
seversen ırgalan” dediklerinde minare sallanmaya başlar. Bu hâli gören Evliya 
Çelebi’nin aklı başından gitmiştir.39

Bölge halkının inancına göre Hz. Ali’nin türbesinin bulunduğu kasabada 
tâun, zâtülcenb ve humma hastalığı görülmemektedir. Türbeyi ziyaret edenler de 
mevcut hastalıklarından şifa bulmaktadırlar. Ayrıca burayı ziyaret edenin yerden 
ve gökten gelecek her türlü afetten korunacağına inanılmaktadır.

Evliya Çelebi yine bölgedeki inanışa göre Kûfe Mescidi’nin inşâsının Hz. 
Âdem zamanına dayandığını kaydetmekte ve önceki bazı tarihçilerin aktardıkları 
kadarıyla, Hz. Âdem ve Hz. Nûh’un da Hz. Ali ile aynı kabirde medfun oldukla-
rına dair bir inanç bulunduğunu zikretmektedir. Ancak bu rivayetin doğru olama-
yacağını bilhassa tasrih eder. Her iki peygamberin de kabirlerini bizzat yerlerinde 
ziyaret ettiğini anlatarak konuya açıklık getirir ve bu haberin tevâtüren meşhur 
olduğu tesbitinde bulunur.40

Hz. Ali tarafından fethedilen Akrâ şehrinin halkı, Hz. Ali’den hayır dua al-
dıkları için nesilleri çoğalarak devam etmiştir.41 Musul’da Dicle kenarında bu-
lunan ve bir kubbesini Hz. Ali inşa ettiği için Ali Hamamı olarak adlandırılan 
kaplıca ise, bizzat Hz. Ali’nin nazargâhı olması hasebiyle şifalı sulara sahiptir.42

38 Evliyâ Çelebi, IV, 282.
39 Evliyâ Çelebi, IV, 275-276.
40 Evliyâ Çelebi, IV, 282-284.
41 Evliyâ Çelebi, IV, 307.
42 Evliyâ Çelebi, IV, 354.
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Evliyâ Çelebi Bağdat çevresinde görülen arslanlardan bahsederken, Bağ-
datlı hanımların bu arslanları korkusuzca dövüp, kuyruklarından tutarak “Yâ ib-
ne’l-kelb” hitabıyla kovmayı başardıklarını hayretle müşahede etmiştir. Sonradan 
öğrenmiştir ki Bağdatlı hanımların bu kudreti Hz. Fâtıma’nın duası sebebiyledir. 
Hz. Fâtıma, Kanber’in çocuğunu alıp kaçan bir arslanı yakalayıp asâsı ile döverek 
çocuğu kurtarmış ve iki rekat hâcet namazı kıldıktan sonra şöyle niyazda bulun-
muştur: “İlâhî, Esedullâh Ali hürmetine bu diyârın esedlerin, nisâ tâifesi destin-
de zebûn edip cümle Bağdatlı hanımları isyandan ve arslan âfetinden masûn ve 
mahfûz eyle!”43

Evliya Çelebi Hz. Ali-Muâviye çatışması hakkında ilginç bir rivayete yer 
vemiştir. Bu rivayete göre Hz. Peygamber’in doğumundan otuz sene sonra Hz. 
Ali, otuz dört sene sonra da Muâviye b. Ebû Süfyân doğmuş ve Muâviye b. Ebû 
Süfyân’ın doğduğu gün Tâlibîlerle Süfyânîler arasında Mekke’de büyük bir savaş 
olmuştur. Bu savaşta iki taraftan da çok kişi hayatını kaybetmiştir. Müneccimler, 
o gün bu olayı ileri tarihte de bir Tâlibî olan Hz. Ali ile bir Süfyânî olan Muâviye 
b. Ebû Süfyân’ın arasında bir savaş çıkacağı şeklinde yorumlamıştır: “Bu Muâvi-
ye mevlûdü günü böyle ceng-i azîm olup nahs-ı ekber oldu. Âhir Muâviye ile Ali 
mâbeynleri ceng ü cidâl ve harb ü kıtâl ile guzer eyleye.”44

Evliya Çelebi, Hz. Ali’nin türbesinin yerinin tesbiti konusunda ve buna bağlı 
olarak da Muâviye b. Ebû Süfyân’ın ölüm sebebini izah sadedinde yine bir men-
kıbe nakletmektedir. Bu nakle göre Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve muhibb-i hâne-
dan-ı Alîyân Necef’ten doğan nûru takip ederek Hz. Ali’nin türbesini oraya inşâ 
etmeye karar verirler. İşte bu nur süzmesinden bazı parçalar Muâviye b. Ebû Süf-
yân’ın oturduğu mekânın çatısına düşmüş ve dehşet içinde kalan Muâviye b. Ebû 
Süfyân bu korku sebebiyle lekve hastalığına tutulara vefat etmiştir.45

Evliya Çelebi, Kerbelâ vak’asının yansımaları üzerine de, bölgede söyle-
negelen önemli haberler aktarmaktadır. Bu haberlere göre Kerbelâ şehitlerinin 
kanları hâlâ çöl toprağı üzerinde mevcuttur. Hz. Hüseyin ile savaşan Yezîd ordu-
sundaki askerlerin köpekleri, şehit kanı içip bu çöle düştükleri için hâlen bu ebleh 
köpekler çölü su zannederek oradan oraya gezinirler. Bu sebeple de halk arasında 
boş gezen faydasız kişiler için “Behey âdem Kerbelâ kancığı gibi boş yere bî-fâi-
de yelek yelek ne gezersin, bir ser-i kârda olsan-a” sözü darb-ı mesel olmuştur.46

Evliya Çelebi’nin aktardığı bir diğer rivayete göre Kerbelâ şehitlerinin be-
denlerinden ayrılan başları Şam’a getirildiğinde Yezîd hamamdadır. Müjde üzeri-
ne hamamdan fırlayıp çıkar; ancak o esnada baş yok olur. Bunun üzerine gazaba 
gelen Yezîd, başı getirenlerin hepsini öldürtür. Böylece Hz. Hüseyin’i şehit eden-
ler ortadan kaldırılmış olur. Ertesi gün   Hz. Hüseyin’in mübarek başı bir duvar 

43 Evliyâ Çelebi, IV, 285.
44 Evliyâ Çelebi, IV, 278.
45 Evliyâ Çelebi, IV, 280.
46 Evliyâ Çelebi, IV, 269.
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üzerinde nur şeklinde parlaması ile fark edilip tekrar Yezîd’e getirilir. Yezîd başı 
Mısır’a gönderilip Sultan Hasan Camii’ne konur. Burada yerde tozlar içinde du-
ran başa bazı Yezîdîler ayaklarıyla vurdukları için hâlâ Kahire fellâhının ve Hazrî 
kavminin bir ayakları tulum gibi şiş vaziyettedir.47

Kûfe yolu üzerinde bir ziyaretgâh olan Hınnâ Mescidi’ne bu ismin veriliş 
nedeni ise bu mekâna Hz. Hüseyin’in başı konulduğunda zeminden kan kaynayıp 
‘âh’ sedasının duyulmasıdır. Burası hâlâ kızıl kanlı bir yerdir.48

Ehl-i Beyt Muhipleri
Evliya Çelebi, Hz. Peygamber’in ailesini yani Ehl-i Beyt’i kastederken “hâ-

nedan” ifadesini de kullanmaktadır. Ehl-i Beyt’i sevenleri, onlara bağlılık göste-
renleri ise muhip kelimesiyle nitelemektedir. Hanedan muhiplerinin Evliyâ Çele-
bi Seyahatname’sinde üç sınıf teşkil ettiği görülmektedir.

İlk sınıfı Evliyâ Çelebi’nin kendisinin ve Osmanlı Devleti tebaasının da 
aralarında bulunduğu Sünnîler teşkil eder. İkinci sınıfı Acem halkının ve Bağ-
dat’ta bazı bölge halklarının mensup bulunduğu Şiîler oluşturur. Evliya Çelebi bu 
bölgede meskun halkın çoğunluğunun Hânedan muhibbi Şiîler olduklarını tespit 
etmektedir.49 Kufe halkı da hânedan muhibbi ve Şiîdirler. Ayrıca Kûfe halkının 
Hz. Ali’nin türbesini ziyarete gelenlerin sadaka mahiyetindeki adakları ile geçin-
dikleri belirtilir.50 Üçüncü sınıf içinde ise aşırı Şiî anlayış sahibi olan Râfizîler, 
Kalenderî Râfizîler, Kızılbaşlar, Teberrî edenler ve mülhidler yer alır.51

Evliya Çelebi, hânedan muhibbi oluşları sebebiyle Bağdatlıların girdabda 
kalmış kişiye benzediklerini, Osmanlı idaresi ile Acem hâkimiyeti arasında el de-
ğiştirdiklerini ifade eder. Bu sebeple Âl-i Osman Bağdat’ta yönetici olduğunda: 
“Ey Şâhseven Şîî ve Râfizî ve Hâriciler!” diyerek Bağdatlıları kınarlar. Bağdat, 
Acem şâhı tarafından istila edildiğinde ise bu sefer kendilerine: “Ey Nu’mân-i 
A’zamî-i Sünnî!” şeklinde hitap edilir.52

Evliya Çelebi, Ehl-i Beyt muhibleri arasında bir dereceleme yapmaktadır ve 
mûtedil Şiîler ile gulât anlayıştakileri birbirinden ayırmaktadır. Bu çerçevede Hz. 
Ali’yi peygamber ilan eden, Cebrâil’in (a.s.) şaşırarak Hz. Ali yerine Hz. Pey-
gamber’e tebliğde bulunduğunu iddia eden müfrit toplulukları, Acemlileri, teber-
râî, melâhide, Kalenderî ve Râfizîleri tenkit eder. Kızılbaşların Hz. Ali ve Hz. 
Hüseyin’in türbelerini ziyaret edip “hacc-ı ekbereyn” ettik diyerek vatanlarına 
dönmelerini kabul edilemez olarak nitelemektedir. Bu tenkitlerini büyük bir ti-
tizlikle ileri sürerken bir taraftan da Hz. Ali’nin âsitanesini ziyaret edenin elbette 

47 Evliyâ Çelebi, IV, 271.
48 Evliyâ Çelebi, IV, 282.
49 Evliyâ Çelebi, IV, 259-260, 287, 295.
50 Evliyâ Çelebi, IV, 277.
51 Evliyâ Çelebi, IV, 295.
52 Evliyâ Çelebi, IV, 260.
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birkaç kere daha gelip ziyarette bulunmayı arzu edeceğini ifade ederek iki farklı 
yaklaşım arasındaki dengeyi hassasiyetle korumaktadır.53

Evliya Çelebi’nin Ehl-i Beyt’e Bakışı
Evliyâ Çelebi, Bağdat seyahati süresince ziyaret ettiği Ehl-i Beyt türbelerin-

den bahsederken, konu ile doğrudan alakalı olmamakla birlikte Ehl-i Beyt kavra-
mı hakkında tafsilatlı açıklamalarda bulunmaktadır. Ona göre Ehl-i Beyt Hz. Pey-
gamber, Hz. Fâtıma, Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den oluşmaktadır. Ehl-i 
Beyt’e Âl-i abâ, Penç-i âl-i abâ da denir. Hz. Peygamber bu dört kişiyi kendisi de 
içinde iken abası altına almış ve “İşte benim Ehl-i Beytim bunlardır” buyurmuş-
tur. Evliyâ Çelebi ayrıca konu çerçevesinde Ehl-i Beyt vurgusunu güçlendirmek 
için Kur’ân-ı Kerîm’de Ehl-i Beyt’in geçtiği Ahzâb sûresinin 33. âyetini zikret-
mekte ve muhtemel tenkitlerin önüne geçmek için bu rivayetlerin sahih kaynak-
larda yer aldıklarını özellikle belirtmektedir.54

Seyahatnâme’de Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in sadece türbeleri ve 
çevresi tavsif edilmez, özellikle hayat hikâyeleri hakkında kısa da olsa bütünle-
yici bilgiler verilir. Hz. Ali hakkında Hz. Peygamber’in övücü sözleri de yine 
Evliya Çelebi’nin zikrettiği hadisler arasında yer almaktadır.

Evliya Çelebi Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Fâtıma başta olmak 
üzere bütün Ehl-i Beyt mensuplarının isimlerinin önüne övgü dolu, sitâyişkâr va-
sıflar getirmektedir. ‘Hazret’ ve ‘İmam’ sıfatlarını bu isimlerin her geçtiği yerde 
tekrarlamaktadır. İsimlerinin ardından da Hz. Ali için “kerremallâhu vechehû” 
“nevverallâhu merkadehû” ve diğerleri için de “radıyallâhu anhüm” dua cümlele-
rini ilave etmektedir.55

Evliya Çelebi’nin Bağdat sehayatini anlatırken üzerinde durduğu dikkat çe-
kici konulardan birisi Hz. Ali ve Muâviye b. Ebû Süfyân ile Hz. Hüseyin ve Yezîd 
b. Muâviye arasında geçen olaylardır. İslâm tarihinin Sıffîn Savaşı ve Kerbelâ 
Vak’ası gibi en çetrefil, müslümanları zaman zaman ikilemde bırakan, mezhep 
oluşumlarına yol açmış, asırlar boyunca müslümanların hür düşüncelerini ifade 
etmekte siyasî baskılar sebebiyle çekimser kaldıkları iki önemli konuda Evliyâ 
Çelebi’nin açıkça tarafını belli ettiğini görüyoruz. Evliya Çelebi tereddütsüz bir 
şekilde Hz. Ali ve Hz. Hüseyin’in haklılığı yönünde tercihini belli etmiştir. Buna 
karşılık Muâviye b. Ebû Süfyân ve Yezîd b. Muâviye’yi gerekçeleriyle, seviyeli 
ve dengeli bir üslupla eleştirmektedir.56

Bu konulara değinmesi ve görüşlerini ifade etmesi hem Hz. Ali-Muâviye 
çatışmasının Evliya Çelebi’nin özel gündeminde yer etmekte olduğunu hem de 
bu tarihî sürecin o güne yansımalarının Bağdat’ta canlı bir şekilde hayatiyetini 

53 Evliyâ Çelebi, IV, 281.
54 Evliyâ Çelebi, IV, 281.
55 Evliyâ Çelebi, IV, 262-263, 293.
56 Evliyâ Çelebi, IV, 271-274.
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devam ettirdiğini açıkça göstermektedir. Bunun iki sebebi vardır: 1. Toplumdaki 
Sünni-Şii çekişmesi 2. Osmanlı-Acem çatışması. Bu denklemde Hz. Ali yanlısı 
Şiiler, Sünnileri Yezidi olmakla suçluyorken, Evliya Çelebi mutedil Sünni bakı-
şını ve bir Osmanlı aydınının bu konudaki sıhhatli duruşunu ve Hz. Ali sevgisini, 
kesin bir şekilde beyan ettiği bilgi ve yorumları vasıtasıyla şahsında temsil et-
mektedir.

Evliya Çelebi’ye göre Âl-i Emeviyyûn’un sâdâta ettikleri hıyâneti ve ihâne-
ti Hristiyanlar bile etmemişlerdir. Onun kelimeleriyle: “Âl-i Emeviyyûn’un Âl-i 
abâ-i Ehl-i beyt’e ihanetleri mukarrerdir.”57

Evliya Çelebi’nin özellikle Yezîd b. Muâviye’yi ve Yezîdîler’i her vesile 
ile keskin bir dille ta’n ettiği görülmektedir. Bağdat arslanlarını anlatırken çir-
kin yüzlü, saldırgan, hilekâr, boz tüylü, kalın gerdanlı, arkası siyah, büyük başlı 
arslanların Yezîdî olarak adlandırıldığını anlatır. Bu arslan aç da olsa tok da olsa 
Yezîdî olduğu için karşısındakine saldırmaktadır. Buna rağmen Yezîd’e lanet ko-
nusunda ileri gitmeyip onun adını anmak suretiyle kişinin dilini kirletmemesini de 
bir temkin olarak şöyle ifade etmiştir: “Sâhib-i sülûk olan kimseler dillerin zabt 
etmek için İblis’e ve Yezîd’e lanet demeyi revâ görmemişlerdir.”58

Buna mukâbil Evliyâ Çelebi söz aralarını Ehl-i beyt’i metheden beyitlerle 
bezemiştir. Bağdat seyahatini anlatırken “Şehrengîz-i dâr-ı hulefâ-yı Bağdâd ve 
ziyâretgâh-ı Irâk-ı behişt-âbâd” başlığı altında elli dokuz beyitlik bir şiir nakleder 
ki bu şiirde Bağdat’taki ziyaret yerlerinden bahsedilirken Ehl-i Beyt hakkında da 
şu mısralar bulunmaktadır:

“… Biri Âdem Safiyyullâh biri Nûh-ı neciyyullâh
Biri Şâh-ı Necef yani Alî ol Tanrı arslanı
Biri Şâh-ı Şehîd-i Kerbelâ’dır vâris-i Ahmed
Cefâ-yı ta’n-ı a’dâdan revân olmuşdurur kanı
Nedir ol ma’den-i lûtf u kerem ilm ü sehâ bahri
Nedir ol Kâzımeyn evvel imâmân-ı Sâmerrânî …”59

Evliya Çelebi’nin Ehl-i Beyt’e olan yakınlığının, onlara karşı gösterdiği hür-
met ve muhabbetin izlerini bizzat kendi hayatı hakkında verdiği bilgilerde de göz-
lemlemek mümkündür. Görülmektedir ki 10 Muharrem tarihi, Evliya Çelebi’nin 
yaşadığı önemli olayların da tarihî olmuştur. 10 Muharrem 1020’de (25 Mart 
1611) dünyaya gelmiştir. Seyahatlerinin sebebi olan rüyayı 10 Muharrem 1040 
Âşura gecesinde (19 Ağustos 1630) görmüştür. Bursa’ya yaptığı ilk ziyaretinde 
gördüğü rüyanın da tarihî 1050 senesinin 10 Muharremidir (7 Nisan 1640). Hac 
yolculuğuna da 12 Muharrem’de gördüğü bir rüya üzerine çıkmıştır. Bu rüyanın 
tarihinin de 10 Muharrem olması muhtemeldir.60

57 Evliyâ Çelebi, IV, 281.
58 Evliyâ Çelebi, IV, 285, 339.
59 Evliyâ Çelebi, IV, 263.
60 Kahraman, Seyit Ali, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nden Seçmeler, Yapı Kredi Yayınları, s. 15-21, 
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Meşkûre Eren de bu denk gelişe hayatı hakkında bilgi verirken “Evliya Çe-
lebi’nin hayatı ve seyahat ettiği bölgelere toplu bir bakış” başlığı altında gördü-
ğü rüyaya düştüğü bir dipnotta şöyle temas etmektedir: “Evliya Çelebi rüyasını 
gördüğü her hadisenin başlangıç tarihini ekseriya 10 Muharrem tarihine tesadüf 
ettirmektedir.”61

Burada Evliya Çelebi’nin Ahî Çelebi Camii’nde gördüğü rüyaya, bir de rüya-
da yer alan Ehl-i Beyt mensupları açısından bakmak gerekir. Rüyasında gördüğü 
ulu kişiler arasında Kerbela şehitleri de vardır. Hz. Peygamber’in sağında Hz. 
Hasan, solunda Hz. Hüseyin yer almakta, yanlarında da on iki imamlar bulunmak-
tadır. Rüyasını yorumlattığı Kasımpaşa Mevlevîhanesi şeyhi Abdullah Dede On 
iki imam’ın elini öpmesini, dünyada himmet sahibi olacağı, dört halifenin ellerini 
öpmesini de dünyada bütün padişahların sohbetleriyle şeref bulup has nedimleri 
olacağı şeklinde yorumlamıştır.

Evliya Çelebi, kendisi de bir seyyiddir. Eserinde babası yoluyla Ahmed Ye-
sevî’ye ve bu yolla Hz. Peygamber’e bağlanan soyunu sık sık anar.62 Seyyid oluşu 
da, Evliya Çelebi için Bağdat seyahatini ve Ehl-i Beyt türbelerini ziyaretini onun 
için daha manalı kılmış olmalıdır. Ancak seyyid oluşu Evliya Çelebi’nin Ehl-i 
Beyt hakkındaki duygu, düşünce ve yorumlarını, mutedil Sünnî anlayışın ötesine 
taşımamıştır.

Şurası açıktır ki Evliya Çelebi Ehl-i Beyt konusunda samimi bir Müslümanın 
olması gerektiği şekilde açık yürekli, dürüst, cesur ve doğru bir duruş sergilemek-
tedir. Evliya Çelebi’nin bu aydın tutumu ve sağlam duruşu bütün müslümanlara 
ve özellikle de içinde yaşadığımız coğrafyada bizlere yol gösterecek, rehberlik 
yapacak, örnek teşkil edecek niteliktedir.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse Evliya Çelebi, nehrin karşı yakasını gör-
müş ve nehrin karşı yakasına geçiş yolunu da göstermiştir.
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Evliya Çelebi’ye Göre Kul Sisteminin İşleyişi

Mehmet Ali ÜNAL*

Kul sistemi kölelerin özel bir eğitimden geçirildikten sonra orduda ve devlet 
kademesinde istihdam edildiği bir sistemdir. Kökeni Romalılara kadar çıkan ve 
kendisinden önceki Türk-İslam devletlerinde yaygın olarak uygulanan bu sistemi 
Osmanlı Devleti daha da geliştirmiş ve kendine has bir hâle sokmuştur.1 

Kul sisteminin kurulmasının sebebi padişahın devlet otoritesini iyi eğitim 
görmüş, kendisine son derece sadık kimselere vermek istemesi ve özellikle daha 
merkeziyetçi bir devlet kurma gayesidir.

Kul sistemine Cumhuriyet Dönemi’nde olumsuz yaklaşılmış; 20. yüzyılın 
milliyetçilik penceresinden bakılarak Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı âdeta 
bu sisteme bağlanmak istenmiştir. Hâlbuki 19. yüzyıla kadar kul sisteminin Os-
manlı Devleti’nin gücü ve avantajı olduğu, kendine has bir kültür yapısı teşekkül 
ettirdiği ve böyle bir ortamda fiziki, ahlaki ve entelektüel özelliklerin en uygun 
biçimde bir araya gelmesi fırsatının doğduğu bizzat Osmanlı münevverlerince 
ileri sürülmüştür.2

Kul sistemi için, savaşlarda alınan esirler, para ile satın alınan köleler ve 
devşirme usulü ile toplanan Hristiyan çocukları kullanılırdı. Devşirme usulü, Yıl-
dırım Bayezid zamanından beri uygulanıyordu. Bu usule göre, padişah, zaman 
zaman özel bir heyet görevlendirerek özellikle Rumeli’ndeki Hristiyan köy ve 
kasabalarından belli sayıda çocuk toplatıyordu. Devşirilen çocukların 8 ila 20 
yaşları arasında, bünyece kuvvetli ve sağlıklı, iyi ailelere mensup olmaları şarttı.

Devşirilen çocukların iyi görünenleri, özel bir terbiye verilmek üzere padi-
şaha ait Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İshak Paşa Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı 
gibi saraylara gönderilirdi. Geri kalanları ise, ileride yeniçeri olmak üzere Ana-
dolu’daki Türk köylülerinin yanına ya da bostancı adıyla İstanbul’daki sarayların 
bahçelerine verilirdi. Onlar buralarda Türkçeyi ve Türk âdetlerini öğrenirler ve 
İslamiyet’i kabul ederlerdi.

* Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 
1 Ünal, Mehmet Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, 37 vd, Isparta 2010.
2 Fleischer, Cornell H. , Tarihçi Mustafa Âli, Bir Osmanlı Aydın ve Bürokratı, s. 264-65, İstanbul 1996.
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Yukarıda belirtilen saraylarda 5-7 yıl arasında sıkı bir eğitim gördükten son-
ra, ikinci bir elemeye tâbi tutulurlar ve en seçkinleri Yeni Saray denilen, Topkapı 
Sarayı’na alınırlardı. Burada Küçük Oda ve Büyük Oda adı verilen saray kolejin-
de Türkçe, Arapça, Farsça, edebiyat, tarih, matematik, güzel sanatlar ve musıki 
dersleri görürlerdi. Ayrıca her birine pratik bir el sanatı öğretilirdi. Bunun yanında 
ok atmak, kılıç kullanmak, cirit oynamak, ata binmek, güreşmek gibi bedenî ve 
savaş sporları da öğrenirlerdi. Herkese kabiliyetine göre bir program uygulanırdı. 
Her odanın bir kütüphanesi vardı.

Eğitimin maksadı, iç oğlanlarının hakiki bir Müslüman, bir devlet ve harp 
adamı olmasını sağlamak; edebiyattan ve sanattan anlayan, kibar konuşmasını 
bilen, nezaket sahibi insanlar ve nefsine hâkim çelebiler yetiştirmekti. Asıl gaye 
ise, devletin başına geçecek deha çapında, müstesna kabiliyetleri bulmaktı. Bunda 
büyük ölçüde başarılı olunmuştur.

Büyük ve küçük odada eğitim gören iç oğlanları, tekrar bir elemeye tâbi tu-
tularak padişahın şahsi hizmetlerine mahsus daha üst mevkilere terfi ettirilirlerdi. 
Geri kalanları da kapıkulu süvari bölüklerine ve silahtarlar bölüğüne verilirdi. 
Padişahın şahsi hizmetine tayin olunanlar padişaha mutlak bağlılık ve itaat duy-
guları ile terbiye edilirlerdi.3  

Kendisi Sultan IV. Murad zamanında enderunda eğitim görmüş olan Evliya 
Çelebi kul sisteminin işleyişi; enderundaki eğitimin esasları ve ileride devletin 
mühim makamlarına gelecek bu insanlara ne tür bir formasyon kazandırıldığı ko-
nusunda birinci elden kaynak durumundadır. Nitekim Evliya Çelebi’nin enderun-
da kendi akranı ve arkadaşı olan kimseler daha sonra merkezi bürokraside, ordu-
da ve taşra idaresinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Seyahatname’de bunlarla 
ilgili zaman zaman etraflıca bilgi verilmektedir. Evliya Çelebi’nin seyahatlerini 
rahatça yapabilmesinin ve her gittiği yerde büyük bir hüsnü kabul görmesinin 
temel sebeplerinden birisi saraydaki eğitim sırasında kazandığı kültürel donanım 
diğeri de yakından tanıdığı taşra idarecileridir. 

Evliya Çelebi’ye Göre Kul Sisteminin Kökeni
Evliya Çelebi kul sistemini Hz. Peygamber dönemine bağlamaktadır. “Es-

nâf-ı Acemi Oğlanları” başlığı altında o şu bilgiyi vermektedir: Hicri 17 senesin-
de Mekke fetholunup Ebu Süfyan, İkrime b. Ebu Cehil, Abdullah b. Sa’d ve Hz. 
Ebubekir babası Ebu Kuhafe gelip Hz. Peygamber’in huzurunda İslam ile müşer-
ref olmuşlardır. Bunlar akrabalarına Müslüman olmayı teklif etmişlerse de onlar 
reddetmişlerdir. Bunun üzerine İkrime ve Ebi Kuhafe’nin akrabalarının emval ve 
erzakları yağmalanmıştır. Evlatları ise esir olmalarını rica etmişlerdir. Hz. Resu-
lullah da sahabeye izin verip malları “nehb ü gâret” ve evlatları esir olunmuştur. 
Esirlerin bir kısmı Hz. Peygamber’e verilmiş geri kalanı ise terbiye olunmaları 
için sahabeye dağıtılmıştır. İşte Acemi oğlanlarının kökeni budur. Yine Hz. Pey-

3 İnalcık, Doğu Batı, Makaleler II, 159, Ankara 2008. 
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gamber Hâlid b. Velid’i Şam üzerine serdar tayin etmiş, Hâlid Rumlar üzerine 
gaza edip 40 bin esirle Medine’ye dönmüştür. Hz. Resul, bütün çocuk yaştaki 
esirleri sahabeye dağıtmıştır ki, acemi oğlanlarının bir kökeni de budur.4

Evliya Çelebi’nin verdiği bu bilgi şunu ortaya koymaktadır: Kul sistemi İs-
lamiyet ortaya çıktığı sırada uygulama olarak mevcuttur ve Hz. Peygamber ta-
rafından meşru görülmektedir. Böylece bu sistem İslam hukuku içerisine dâhil 
edilmiştir. Malum olduğu üzere İslamiyet köleyi insan saymış, köle azad etmeyi 
büyük bir sevap olarak görmüş ve teşvik kabul etmişse de köleliği doğrudan kal-
dırmamıştır.

Evliya Çelebi’ye göre Osmanlılardaki kul sisteminin kökeni Orhan Gâzi’ye 
dayanır. Orhan Gâzi asrında nice yüz oğlanları Orhan Beğ Hacı Bektaş-ı Velî’ye 
hediye eyleyüp Hacı Bektaş da bunları terbiye edip Orhan Gâzi’ye yeniçeri yani 
yeni asker diye geri vermiştir. Bu sebeple yeniçeri ve acemi oğlanlarının pirleri 
Hacı Bektaş-ı Velî’dir.5

Hacı Bektaş-ı Velî ile Orhan Gâzi’nin çağdaş olmadığı malumdur. Evliya Çe-
lebi burada birçok Osmanlı tarihçisince paylaşılan efsaneyi tekrarlamaktadır. An-
cak yeniçerilerin Hacı Bektaş-ı Velî’yi pirleri kabul ettikleri ve ocağın bir adının 
Hacı Bektaş Ocağı olduğu ve yeniçerilerin kendilerine Hacı Bektaş Velî köçeği 
dedikleri bilinmektedir.

Osmanlı kul sisteminin kökenini Orhan Gâzi değil, Osman Gâzi’ye kadar 
çıkarmak mümkündür. Çünkü esasen Osmanlılar bu sistemi Anadolu Selçuklu-
larından almışlardır. Nitekim Osmanlı saray teşkilatı ile Selçuklu saray teşkilatı 
arasında büyük bir benzerlik görülmektedir.6

4 “Esnâf-ı acemi oğlanları: Hicret-i Nebeviyyenin sene 17’sinde Mekke feth olup Ebu Süfyan b. Sahr b. 
Harb ve Halîm b. Cerâm ve Bedîl b. Vertâ ve İkrime  b. Ebû Cehil ve Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh ve 
Hazreti Ebûbekr’in pederi Ebî Kuhafe mekfûfü’l-basar iken bu cümlesi gelüp Hazreti Risâlet huzurun-
da İslâm ile müşerref olup cümlesi ta’allukâtlarına İslâm teklîf idüp akrabaları İslâm kabul etmedik-
lerinden Hazreti İkrime ve Ebi Kuhafe akrabalarının mal (ü) emvâl erzakları gâret olunup evlâdları 
esir olmaların ricâ itdiler. Resûl-i Huda dahi sahabe-i kirâma izin verüp nehb (ü) garet olunup evlâd 
(u) ıyallerin (esir idüp) yine kendülere ihsan olunup ma’a ziyâdesin ashab-ı kirama terbiye olunmaları 
içün cümle usaray-ı gaşimi tevzî (etdiler). Bu gaşîm acemi olanlar ibtidâ andan kaldı. Yine ol sene 
Hazreti Risalet-penâh Hâlid ibn Velîd hazretlerin Şam’a serdar idüp ibtidâ gaza-yı Rûm oldur. Şamda 
cümle Rûm keferesin dendan-ı tiğdan geçirüp kırk  bin esir ile Medine’ye geldikde Hazreti Resûl, Ha-
lid’e Seyfullahü’l-meslûl buyurdular ve cümle üsera-yı sıbyânları ashâb-ı güzîne hibe eylediler. Acemi 
oğlanların bir aslı dahi budur. Pirleri guzat-ı müslimîn olmuş olur.”, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 
(EÇS) 1, (R.Dankoff, S. Ali Kahraman, Y. Dağlı) İstanbul 2006, 254.

5 “Amma sene (…) tarihinde Orhan Gâzi asrında olan gazâlardan nice yüz oğlanları Orhan Beğ Hazreti 
Hacı Bektaş-ı Veli’ye hediye eyleyüp Hacı Bektaş dahi terbiye idüp yine Orhan Gâzi sefere giderken 
yeniçeridir yani yeni askerdir diyü Orhan’a hedâyâ verdi. Bu takdirce yeniçerinin ve acemi oğlanları-
nın pirleri Hacı Bektaşı Veli’dir”,  Evliya Çelebi’ye göre, “bu acemi oğlanları Tahir Subaşı alayından 
bin mikdarı ucbe-lika mutarraş kec-külah ve pür-silah olup ellerinde süpürgeler ve kürekler ile tarik-i 
âmları pâk ederek übûr ederler”, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, 1, 254. 

6 Bu konuda bk., Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Ankara 1984; Ayrıca İsmail Hakkı 
Baykal, Enderun Mektebi Tarihi, İstanbul 1953, 13.
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Evliya Çelebi’nin Saraya İntisabı
Yukarıda bahsolunduğu üzere Yeni Saray denilen Topkapı Sarayı’na yani pa-

dişahın ikâmet ettiği saraya intisabın yolu bellidir. Devşirilen ya da savaş esiri 
olanların kabiliyetli, zeki ve gürbüz olanları öncelikle Edirne, İbrahim Paşa, İshak 
Paşa sarayları ile Galatasaray’ına alınırlar ve bu saraylarda eğitimlerini tamam-
layan iç oğlanları arasından en iyileri seçilerek Topkapı Sarayı’ndaki Küçük Oda 
ve Büyük Oda’ya alınırlardı. Ancak Evliya Çelebi’nin saraya intisabı farklıdır. O 
bir kuloğlu statüsündedir. 

Osmanlı Devleti, kendisi devşirme veya savaş esiri olup, herhangi bir şekil-
de Osmanlı devlet teşkilatına girmiş, kalemiye veya seyfiye erbabından kişilerin 
çocuklarının da devlet kademesine girmesini kabul etmişti. Buna göre kendisi 
bürokraside veya orduda yer alan bir kimse kendi oğlunun da bu sisteme dâhil ol-
masını arzu ederse devlet bunu çok defa tercihen kabul ederdi. Mesela bir yeniçeri 
oğlunun ocağa katılmasını sağlayabilirdi. Yeniçeri hayatta iken yetişmiş oğlu var 
ise acemi ocağına kaydedilirdi. Acemi ocağında 23 yaşına kadar eğitim gören kul 
oğulları bedergâh olurlar, yani yeniçeri ocağına kaydolunurlardı. Babaları vefat 
etmiş olan kuloğulları şayet küçük yaşta iseler yetişinceye kadar kendilerine üç 
ayda bir sekbanlar fırınından ikişer buçuk kilo un veya bunun bedeli para verilir-
di. Ayrıca her yetime üç ayda bir muayyen bir miktar para ile elbiselik kumaş veri-
lirdi. Keza vezir, defterdar, nişancı gibi yüksek derecedeki devlet adamlarının ço-
cukları kapıkulu ordusunun en imtiyazlı sınıfı olan sipahiler zümresine alınırdı.7 

Kapıkulu sipahilerinin çocuklarını kendi yerlerine aldırmaları kanun gereği 
idi. Sipahi oğullarına onun oğlu manasına Farsça veledeş denilirdi. Kapıkulu sü-
varilerinin eskiden beri evlenmelerine müsaade olunmuştu. Veledeşler yetişkin 
ise babalarının sağlığında, yetişkin değillerse babalarının ölümünden sonra as-
kerlik edebilecek çağa gelince süvari bölüklerine alınırlardı. Kapıkulu süvarisi 
vefat ettiği zaman oğluna yetimler için ayrılan paradan yevmiye tahsis olunur ve 
yetiştikten sonra şahitlerle sadrazamın huzuruna çıkarak süvarizade olduğunu is-
pat edip bölüğe kaydolunurdu. Eğer süvarinin hayatta iken yetişkin oğlu varsa ve 
babası bölüğe yazılmasını arzu ediyorsa, kendi yevmiyesinden bir kısmı oğluna 
tahsis olunurdu. Ancak bu yalnız enderundan veya yeniçeri ocağından kapıkulu 
süvari bölüklerine çıkanlara mahsus bir imtiyazdı. Galatasarayı’ndan veya diğer 
yollardan kapıkulu süvarisi olanlar ise, ulûfelerinden feragat etmek ve süvarilik-
ten büsbütün çekilmek şartiyle yevmiyelerinden bir kısmı tahsis olunarak oğulları 
bölüğe kabul edilir olmuştur.8 Ancak sipahiler veledeş meselesini bahane ederek 
17. yüzyıl boyunca problem çıkarmaktan geri kalmamışlardır.9

 Evliya Çelebi temel eğitimini sarayda almamıştır. Şeyhülislam Hamid Efen-

7 Ünal, Osmanlı Müesseseleri, 68-69, 77.
8 Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları, II, 162 vd, Ankara 1984; 

Kepeci, Kâmil, Tarih Lugati, 387, İstanbul 1952.
9 Bu konuda bk.,Târih-i  Nâima, III, 1181 vd.
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di Medresesinde eğitimine başlamış ve müderris Ahfeş Efendi’den 7 yıl ders al-
mıştır. Medrese arkadaşlarından birisi sonradan Cinci Hoca olarak şöhret bulan 
Hüseyin Efendi’dir.10 Devrin meşhur şahsiyetlerinden olan Ömer Gülşenî Evliya 
Çelebi’nin musiki hocasıdır. Hafızlık eğitimini Evliya Efendi’den almış, 8 saat-
te Kur’an’ı hatm edecek seviyeye gelmiştir.11 Fakat babasıyla beraber saraya gi-
dip geldiğini biliyoruz. Çünkü babası sarayda kuyumcubaşıdır. Mesela 17 Mayıs 
1632’de Sadrıazam Topal Recep Paşa’nın katli günü babasıyla beraber sarayda 
olduğunu kaydetmektedir.12

Evliya Çelebi, babasının ısrarıyla 1636/1045 Ramazan’ı (1636 Mart başı) 
Kadir Gecesi’nde Ayasofya Câmii müezzin mahfelinde teravih namazından sonra 
Hafs kırâati üzere hatm-i şerîfi okumaya başlar. En’am suresini tamamlayınca 
Kozbekci Mehmed Ağa ve Silahdar Melek Ahmed Ağa mahfele çıkıp Evliya’nın 
başına zer-ender-zer bir Yûsufî tac giydirirler ve onu padişah mahfeline götürüp 
Sultan IV. Murad’ın huzuruna çıkarırlar. Murad Han “kaç saatte hatm-i şerîf ede-
bilirsin” diye sorar. Evliya süratli okursa 7 saatte ama normal şartlarda 8 saatte 
hatmedebileceğini söyler. Padişah, “İnşâ’allah merhûm sa’îd ü şehîd Musa’mın 
yerine yed-i beyzâ gibi yed-i tûlasını ayân edüp musâhibim olur.”, der ve Evli-
ya’ya iki avuç altun (623 sikke) ihsan eder. Bu sıralarda Evliya gerçi zayıf ve na-
hif, ufak tefek görünüşlüdür ama 20 yaşındadır. Meclis adabını bilir; nice vükela, 
vüzera ve şeyhülislamlar huzurunda aşr-ı şerîf ve na’t-ı şerîfler okumuştur.

Evliya padişahla beraber camiden çıkıp saraya gider. Padişah Hasoda’ya gi-
rer ve Evliya’yı Hasodabaşı’ya teslim eder. Ayrıca Kiler Odası’nda kaftanlı ol-
masını ferman eder. Bilindiği üzere Hasoda, Kiler Odası, Seferli Odası ve Hazine 
Odası enderunda, padişahın şahsi hizmetlerinin görüldüğü odalardır. Bu odalara 
Küçük Oda ve Büyük Oda’da eğitimlerini tamamlayanlar -ki bunlara dolamalı 
denirdi- arasından yapılan bir eleme neticesinde terfien geçilebilir. Bu dört odada 
olanlar kaftan giydikleri için kaftanlılar diye anılırdı. Evliya Çelebi’nin doğru-
dan kaftanlı olması yüksek bir taltiftir. Bunda en büyük sebep Evliya Çelebi’nin 
aile ilişkileridir. Babası Kanuni Sultan Süleyman zamanından beri sarayda yüksek 
mevkilerde bulunmuş kuyumcubaşıdır. Anne tarafından akrabası Melek Ahmed, 
IV. Murad’ın silahtarıdır. Defterdarzâde Mehmed Paşa, İpşir Paşa gibi devrin 
önde gelen ümerası ile yine anne tarafından akrabalığı vardır. Kendisi, Melek 
Ahmed Ağa ile Ruznâmeci İbrahim Efendi ve Hattat Hasan Paşa’nın haremihassa 
girmesine yardımcı olduklarını belirtir. Ancak padişahın musahibi olabilmesinin 
temel sebebi zekâsı, bilgisi, güzel sesi ve hoşsohbet oluşudur. 

10 Evliya Çelebi, Cinci Hoca’nın ikbal devrinde konağını ziyaret etmiş ve ondan maddi yardım görmüştür.
11 “Evliya Efendi’den hıfzı tekmîl edüp sekiz sâ’atde kerrâtile hatm-i şerîf edüp Seb’a kırâ’atin dahi 

me’hazları ve Şâtıbî kitâbıyla tekmîl edüp Aşere kırâ’atine şürû’ etümişdik”, Evliya Çelebi Seyahatnâ-
mesi, 1, 114.

12 “Ve Recep Paşa’nın dahi hıyâneti ve zorbalar ile ülfeti olup Mûsâ Çelebi’yi katl etdirdiği zâhir olup 
dîvâna geldikde (ma’nûkan) katl olundu. Hâkir, pederimle ol gün dîvânda hâzır idim. Şehr-i Şevvâl fî 
yevmi’l-ısneyn 27 sene 1041”, EÇS, 1, 112.
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Nitekim Kiler Odası’nda eğitimine devam eden Evliya Çelebi’ye bir gün al-
tın işlemeli kumaşlar giydirilip başına altınlı bir Yûsufiye takılıp ve amber kokulu 
bir geçici zülüf eklenip padişah huzuruna çıkarılmak için Has Oda’ya götürülür. 
Burada padişah huzuruna vardığında neler yapması ve nasıl davranması gerekti-
ği konusunda Silahtar Melek Ahmed Ağa ve Silahdar-ı sâbık Mustafa Ağa talim 
ettirirler. İlk defa padişah huzuruna çıkacak kimseler için bu belki de standart bir 
uygulamadır.

Evliya Çelebi’nin tasvirine göre büyük bir kubbe altındaki taht odasında dört 
köşede büyük tahtlar vardır. Müteaddid şahnişinlerin dört tarafında pencereler ile 
havuz ve şadırvanları olan, renkli mermerler ve çinilerle süslüdür.

Padişah harem-i hasdan dünyayı aydınlatan güneş doğar gibi gelir. 40 Haso-
dalı’ya ve diğer musahiblere selam verir. Herkes hayr dua ile selama mukabele 
eder. Padişah bir tahta oturur. Evliya Çelebi pertâb ederek tahtın ayağına yüz sü-
rer, yer öper ve hemen aklına gelen padişahı öven bir şiiri söyler.13

Padişah “Bir şey oku.” buyurur. Evliya için kendini gösterme zamanıdır. “Pâ-
dişahım yetmiş iki ulûmdan Fârisi mi ve Arabî mi ve Rûmî ve İbrânî ve Süryanî 
ve Yunanî ve Türkî ve Şarkı ve varsağı ve kâr u nakş ve savt u zecel ve amel ü zikr 
ve tasnîfât ve kavl ve haznegîr veyâhud ebyât-ı eş’ardan bahr-i tavîl ve kasâyid ve 
terci’-i bend ve terkîb-i bend ve mersiye ve ıydiyye ve mu’aşşer ve müsemmen ve 
müsebba’ ve müseddes ve muhammes ve penc-beyt ve gazâliyyat ve kıt’a ve müsel-
les ve dübeyt ve müfredât ve ma’niyyât-ı ilâhiyyâtdan ve murâd-ı şerîfiniz olursa 
be-ser u çeşm buyurun okuyayım.” der.14 Padişah şaşırmıştır. “Bire şu rencîl ne 
acâyip da’va-yı merd etdi. Acaba işidir revânî midir yohsa bu takrîr etdiklerin 
icrâ etmeğe kâdir midir?” yani bu söyledikleri kulaktan dolma bilgiler15 midir? 
Yoksa bunları icra edebilir mi? deyince Evliya, “Padişahım eğer afv ile mu’âme-
le edüp serbest ü ma’zûr ederseniz inşâ’allah padişahımın huzurunda meclis-i 
emânet olmak üzere nedîm-i hâslık edüp padişahımı eğlendiririm.” diye cevap 
verir. Murad Han, “Nedimlik ne demekdir?” diye sorar. Evliya Çelebi şöyle cevap 
verir: “Padişahım bir âdem herkes ile hüsn-i ülfet edüp musâhebet etse ana ne-
dîm derler ve şarâb meclisine dâhil olup musâhebet edenlere nedîm-i nâb derler, 
bu lugatın iştikakı münâdimdendir ki lafzen müdâminden maklûbdur ve müdâm 
lugatde şarâba derler, pes nedâmete ma’nâsı şarâb içmek demek olur, ya’ni mest 
ü müdâm derler. Hâsıl-ı kelâm musâhib ma’nâsına gelir kim nedîm-i şehriyârî 
derler. Allah padişahıma ömürler versin.” Evliya’nın bu cevabı nedimliğin dört 
dörtlük bir tanımıdır. Nitekim bu cevap üzerine padişah “Âferin işidir revânî değil 

13 “Âfâkı şehâ ma’deletin nûr pür etsin/Hûrşîd gibi encümen-i dehre çerâğ ol/ Geh nâfe gibi eyle diri 
deşt-i mu’attar/Geh gonca-sıfat gülşene gel ziynet-î bağ ol, Dâdâr-ı cihân eylemesin âlemi sensiz/Her 
kande isen padişahım dünyede sağ ol.”, EÇS, 1, 115.

14 EÇS, 1, 115.
15 “İşidir revanî” tabiri İstanbul’a ait bir deyim olup Evliya bunu bir yerde daha kullanmıştır. Tabirin 

Şeyh Galip’te de geçmekte olduğunu Robert Dankoff kaydediyor. bk., Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin 
Dünyaya Bakışı, 57, Dipnot 57,İstanbul 2010.
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imiş.”, deyince Evliya Çelebi, “Padişahım işidir Revân’ı viren Revân’ı vâkı’ada 
görür Revânî bu Revân Han’ı Yûsuf Paşa kulundur.”16 der. 

Padişah Evliya’nın cevabından keyiflenir ve ellerini dizlerine vurarak huzu-
runda bulunan Emirgûne oğlu Yusuf’a hitap eder: “Mîrgûne ne dersin şu şeytân 
çırâğına” deyince Revan hanı, “Hey şâhım bu tıflı göresin Kayser-zemin ve İran 
ve Turan ve Sûran-zemin halkını mât u mütehayyir kılsa gerekdir. Zirâ görürsün 
gözleri sâ’at rakkâsı kimi ca’al-i belh oynar.”17, şeklinde cevap verir.

Evliya, Revân Hanı’nın keyfe geldiğinde raks edip oynamasını kastederek 
“Belî Rûm halkı sâ’ir memleket kavmin Rûm’a getirüp sâ’at rakkası gibi oynadır.” 
diye takılır. Hünkâr: “Hay veled ne aceb hâzır cevab imiş” diye gülerek “çakır ge-
tirin.” diye içki ister. Bir kadeh içki içtikten sonra “Evliya şimden gerü mahrem-i 
râz-ı nihânımızsın, fâş me-kün.” buyurur. Evliya Çelebi hemen padişahın sözüne 
uygun bir beyit okur:

“Şöyle sakla sırr-ı aşkı tende cânın duymasın
Yanılup ağzına alma kim zebânın duymasın.” Peşinden “Kim çenesini tutarsa 

belâlardan emîn olur.” meâlinde bir hadis okur.
Padişah ilm-i edvârdan yani musikiden bir şeyler oku der. Evliya yine mu-

siki konusundaki derin bilgisini konuşturur: “Hünkârım ilm-i mûsikîden yekgâh 
mı dügâh u segâh mı ve çârgâh u pençgâh mı ve şeş-âğâz ve râst ve ısfehan ve 
nişâbürek ve nikrîz ve mâhûr ve rehâvî ve ırâk ve hüseynî ve nevâ ve uşşâk ve sabâ 
ve muhayyer bâzâr ile âyâ bûselik edüp gerdâniyye ile makâm-ı zengû ile ile râst 
karâr etsem olur mu?” diye Emîrgûne Han’ın kadeh-kârı Ali Han’a hitâp edince 
hünkâr ve diğer musahibler tebessüm edip hayran kalırlar.18

Evliya Çelebi musikide de kendini gösterir. Eline aldığı bir daire (tef) ile 
birkaç parça okuduktan sonra bizzat Murad Han’ın yazdığı ve Derviş Ömer tara-
fından bestelenmiş bir varsağı okur: 

“Yola düşüp giden dilber/ Mûsa’m eğlendi gelmedi
Yohsa yolda yol mı şaşdı/ Mûsa’m eğlendi gelmedi.”
Padişah Evliya’nın hüzünlü okuyuşundan duygulanır ve birkaç yıl önce Sad-

rıazam Recep Paşa tarafından zorbalara öldürtülüp cesedi Atmeydanı’na attırılan 
çok sevdiği musahibini hatırlayarak gözyaşlarını tutamaz. “Hay veled, ibtida tak-
siminde câna tâze cân kısmet etdi. Ân-ı vâhidde bir varsağı ile merhûm Mûsa Çe-
lebi’nin rûhun yâd etdi. Tîz doğru söyle ben bu türkü etdiğime peşîmân olup yasak 

16 Bu cümle Seyahatname’nin 1. kitabının İstanbul 2006 (s. 116) baskısında (R. Dankoff, S. Ali Kah-
raman, Y. Dağlı) “Padişahım işidir revânî ve yerin Revân’ı vâkı’ada görür Revânî bu Revân Han’ı 
Yûsuf Paşa kulundur.” şeklindedir. Bu şekilde cümleden anlam çıkmıyor. Evliya, Revân Hanı Yusuf 
Mîrgûn’ü kastederek Revan’ı veren Revân’ı rüyada görür diyor. Nitekim Dankoff yukarıda zikredilen 
Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı adlı eserinde bu manayı veriyor.

17 Ca’l veya Ca’al-belh nedir bulamadım. R. Dankoff’un sözlüğünde de (?) konmuş.
18 EÇS, 1, 116.
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eyledim. Bunu sana hünkâr huzûrunda kim oku dedi ve kimden öğrendi.” diye 
sorar. Evliya Çelebi babasının Ferruhzâd ve Bihzâd adlı kölelerinden öğrendiğini 
onların da vebadan öldüklerini söyler. Başka kimseden duymadığını ve hünkâr 
huzurunda kimsenin oku demediği cevabını verir. Sultan Murad Han, “Hay veled 
ne kadar ârifdir, ölmüş âdemlere isnâd etdi kim anlardan bir dahi su’âl olmaz. 
Eğer hayatda olan filân âdemden öğrendim dese belki hünkârın bir zararı isâbet 
eder mülahazasıyla merhûm olmuş kimesnelerin ağzından nakl edüp avk-ı kelâm 
etdi. İlahi berhurdar-ı ömür olasın.” diye hayır dua eder.19

Evliya çeşitli murabba, semai ve sair okuduktan sonra padişah “Bir aşr-ı 
Kur’an tilâvet eyle.” buyurur. Çelebi A’raf suresinden yüksek sesle 206 ayeti, on 
iki makam dört şube ve 48 terkip üzere okur. Şehid padişah Sultan II. Osman ve 
Murad Han’ın pederi Sultan Ahmed ruhuna duadan sonra padişah elindeki balık 
dişinden sırt kaşağısını Evliya Çelebi’ye hediye eder. 

Daha sonra hünkâr imamı ve Evliya Çelebi’nin Kur’an hocası olan Evliya 
Mehmed Efendi padişaha Evliya Çelebi’nin henüz eğitimini tamamlamadığını ve 
tahsiliulûm ettikten sonra padişahımın hizmetinde olsun diye bir hayli rica et-
mişse de padişah bunu reddeder ve “Efendi ya bu bizim âsitanemiz tenbelhâne ve 
meyhâne ve eşkıyahâne midir? Bunda üç bin kadar gılmân-ı hâssa şeb u rûz ilme 
meşgullerdir ve halîfeleri ve yedi dersiâmları ve cenâbınız dahi haftada iki kerre 
bunda ders dersiniz. Her bâr yine ke’l-evvel sizden okusun, ancak size hidmet et-
meyüp gâhice bize dil-nüvâzlık eder bir şûh-ı şengül uşakdır, bir zaman bizim de 
oğlumuz olsun. Ve pederi Koca Kuyumcubaşı babamızdır, dâimâ benümle gelüp 
buluşdukda gelüp oğlun görsün.” diye cevap verir. 

Hünkâr imamı padişaha ricasının geçmeyeceğini görünce, “Ey padişahım 
hânesinden kitâbları ve esvâbların getirsinler.” der. Bunun üzerine padişah, “Tîz 
hazinedarbaşıyı çağırın ve devât ü kalem getirin.” der ve eline kalemi alıp bir 
hatt-ı şerîf yazar. Evliya’ya bir Kâfiye ve bir Molla Câmi ve Tefsir-i Kadı ve bir 
Misbah ve bir Dibâce ve bir Müslim ve Buharî ve bir Mülteka’l-ebhur ve bir 
Kudûrî ve bir Gülistan u Bostan ve bir Nisâbü’s-sıbyân ve bir Lugat-i Ahterî gibi 
yirmi kıt’a mülûk için tahrîr olunmuş kitâb-ı nefiseleri hazine kethüdası verir. Pa-
dişah kendi okuduğu Yâkût-ı Musta’sımî hattıyla bir Kur’an, bir murassa gümüş 
divit takımı, bir Hind sadefkârîsi ûd levhalı pîş-tahta ihsan ettiği gibi yiyecek ve 
içeceği için bizzat Kilercibaşıya tenbihte bulunur.

Evliya Çelebi gece gündüz sarayda ilimle meşgul olup, Evliya Efendi’den 
haftada üç kerre Kur’an dersi almaya devam ettiği gibi ayrıca üç yerden Farsça 
ve Arapça ve ilmihat dersleri alır. Padişahla ülfeti de iyidir. Padişah biraz üzülse 
cümle musahibler “Bire meded Evliya’yı getirin.” derlermiş. Padişah Evliya Çe-
lebi’yi gördüğünde “İşte def’-i gam geldi.” diye tebessüm edermiş. 

Evliya Çelebi sohbeti ve ilgi çekici şakaları ile padişahı eğlendirir. Orijinal 

19 EÇS, 1, 117.
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latifeler bulur. Padişah istemezse bir şakayı bir daha tekrar etmezmiş. Karahisarî 
hattını benimseyen Evliya Çelebi sarayda çok alâmetleri yani yazıları olduğunu 
kaydeder.20 

Evliya Çelebi daha sonra Murad Han’ın savaş sporlarındaki marifetlerinden 
ve pehlivanlığından bahseder. Bir gün padişah harem hamamından Has Oda’ya 
gelip “Şimdi bir hammâm faslı eyledim.” der. Evliya çelebi “Hünkârım pâk olup 
nur olmuşsuz. Bugün artık yağlanup güleş etmen, zirâ içeri (haremde) salavatsız 
güleşüp tamarınız kırılup kuvvetiniz kalmamışdır. Hattât gibi Melek gibi hasmın 
vardır.”, diye latife eder. Padişah “Ya kuvvetim kalmamış mıdır, gör imdi.” deyip 
Evliya’yı kemerinden kaptığı gibi başının üzerinde döndürmeye başlar.21 

Evliya Çelebi Sultan IV. Murad ve saray hayatı ile ilgili daha birçok şey 
anlatır. Onun verdiği bilgiler 17. yüzyılda sarayda eğitim görmüş ve daha sonra 
Divanıhümayun tercümanlığı yapmış olan ve aynı zamanda musiki alanında ken-
dine göre bir nota sistemi icat etmiş olan meşhur Albert Bobovius veya Türkçe 
adıyla Ali Ufki Bey’in verdiği bilgileri teyit eder. 

Evliya Çelebi’den bir yıl evvel 1610 yılında doğan Albert Bobovius’un 1665 
yılında Topkapı sarayı ile ilgili olarak yazdığı eseri daha 17. yüzyılda Avrupa’da 
basılmıştır.22 Ali Ufki Bey, enderun ve harem hakkında en sıhhatli bilgiler veren 
kaynaklardan biridir. Mesela Evliya Çelebi’ye bizzat padişahın verilmesini em-
rettiği kitaplar dikkat çekicidir. Bunların bir kısmı Ali Ufki Beyde de zikr edilir.23 
Misbah, Kudurî, Mülteka’l-ebhûr, Monla Câmi, Gülistân ve Bostan her iki eserde 
de zikredilir. Ali Ufki Bey’de daha başka eserler de zikredilir. Esasen bu kitaplar 
Osmanlı hukuk ve din eğitimine ait temel eserlerdir. Enderundaki her odada bu 
kitaplardan bulunduğu anlaşılmaktadır.

Evliya Çelebi sarayda 4 yıl kadar kalmıştır. Daha sonra 40 akçe yevmiye ile 
sipahi zümresine dâhil olmak üzere çırağ edilmiştir.24 Ancak Evliya Çelebi’nin 
sipahi kalmak niyeti yoktur. O malum, rüyasında Hz. Peygamber’in elini öperken 
“şefeat ya Resullah” diyeceği yerde “seyahat ya Resullullah” deyip dünyaca meş-
hur seyahatlarına başlayacaktır. 

Evliya Çelebi padişah sarayı ve burada uygulanan kul sistemi hakkında de-
ğerli bir mehaz olduğu gibi ümera sarayları ve buralarda tatbik edilen kul siste-
mi konusunda da kıymetli bir kaynaktır. Kul sisteminin padişah sarayı ile sınırlı 
olmadığı malumdur. Bu sistem her kademeden devlet adamlarının saraylarında 
da uygulanmıştır. Paşaların ve beylerin konaklarında da kendi çaplarında saray-
dakine benzer bir enderûn ve harem teşkilatı vardı. Esasen paşa sarayları padişah 

20 EÇS, 1, 118.
21 EÇS, 1, 120.
22 Albertus Bobovius ya da Santuri Ali Ufki Bey’in Anıları, Topkapı Sarayı’nda Yaşam, (Çev.: Berktay, 

Ali), 12 vd, İstanbul 2002.
23 Topkapı Sarayı’nda Yaşam, 106.
24 EÇS, 1, 122; Cavit Baysun, İslam Ansiklopedisi (İA), IV, 402.
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sarayının küçük ölçekli bir kopyası mahiyetinde idi. Devlet, buralarda yetişen 
kulları da timar ve zeamet gibi görevlere atamayı kanunla kabul etmişti. Hatta 
bunu timarlı sipahilere kadar uzatmak mümkündür. Birçok timarlı sipahinin kendi 
hizmetinde kulları vardı ve bunlar sonradan cebelü olurdu. Öte yandan katledi-
len devlet adamlarının malları müsadere edildiği gibi kulları da padişah sarayına 
alınırdı.25

Evliya’nın Defterdâr Mehmed Paşa, Murtaza Paşa, Melek Ahmed Paşaların 
sarayları ve kapu halkları hakkında verdiği bilgiler çok önemlidir. Anne tarafın-
dan akrabası olan Defterdârzâde26 onu müezzinbaşı ve musahip olarak maiyetine 
almıştır. 1646 yılında Defterdârzâde ile Erzurum’a giden Evliya orada Gümrük 
Kâtipliği memuriyetine atanacaktır. Aynı zamanda paşanın sağa sola gönderdiği 
habercisi ve elçisidir.27

Yüksek dereceli ümeranın mali gücünü ve siyasi kudretini temsil eden kala-
balık bir kapu halkına sahip oldukları malumdur. Defterdarzâde’nin maiyetinde 
tam 40 aşçı vardır. Yolculuk esnasında bunların 20’si başlarında bir halife ile ko-
nakçılarla ileri gider, yirmisi geride aşçıbaşı ile kalır. Bu aşçıların atlarını eğer-
lemek için 20 adet saraç ve 5 seyis vardır. Aşçılara mahsus 10 çadır ve çadır 
hizmetlerini gören 10 nefer mehter vardır. Aşçılar odun ve ateş işiyle uğraşmazlar. 
Odun tedarik eden odun parçalayan ayrıca ateşbazlar mevcuttur. Aşçıların elleri 
eldivenli olup temizliğe dikkat etmektedirler. Bu aşçıların çoğu paşanın kendi 
köleleridir. Üç ayda bir ulufe almaktadırlar. Bunların amirleri aşçıbaşıdır. Ondan 
sonra gelen halifedir. Bunları hamurcubaşı, kebapçı, yahnici, tatlıcı, çorbacı takip 
eder. Demek ki 40 aşçının 7’si usta statüsündedir. Ayrıca Çinibaşı denilen ve pa-
şanın mutfağının tabak ve çanaklarından sorumlu bir görevli daha vardır. O bir 
katar deve yükü kâseler, fağfuriler, mertebanîler ve diğer eşyalardan sorumlu olup 
ayrı çergesi vardır. Dış kilercibaşı, ekmekçibaşı, matbah emîni, çaşnıgirbaşı ve 
vekilharç ağanın da ayrı ayrı çergeleri vardır. Bunlar karakollukçular ağaları ile 
art kapı tarafına konarlar. Her birine ulûfeleri tayin olunmuştur.28

Evliya, Defterzâde’nin hazinedar, silahdar, çukadar, nişancı, mühürdar gibi 
7 iç ağası olduğunu kaydediyor. İkisini belirtmemiştir. Bunların dışında İmam, 
müezzin (Evliya’nın kendisi) iç mehterbaşı ve çalıcı mehterbaşı ile kapıcılar bö-
lükbaşısından bahsediyor.29 Defterdarzade’nin maiyyeti yani kapı halkı bunlardan 

25 Ünal, Osmanlı Müesseseleri, 43.
26 Defterdârzâde Mehmed Paşa, o sırada sadrazam olan Defterdar Salih Paşa’nın efendisi oğludur. Yani 

Salih Paşa Defterdarzâde Mehmed Paşa’nın babası IV. Murad’ın defterdarı Mustafa Paşa’nın gulamı 
hassalarından biridir. Defterdârzâde Mehmed Paşa Silahdar ağalıktan çıkma olup, Salih Paşa kendisini 
vezir rütbesiyle Yeniçeri Ağası yapmak istemişse de kabul etmemiştir. Bunun üzerine vezir rütbesiyle 
Erzurum eyaleti beylerbeyiliğine atanmıştır. Evliya Çelebi onu, “Bir paşa-yı mekâdir-şinâs ve hul-
vu’l-lisân, halûk-ı nâs ve bir nîk u bahadır ve her fünûnda mâhir ü sühan-perdâz ve şâ’ir bir paşa-yı 
celîlü’ş-şân ve fasîhu’l-lisân ve bedî’ul-beyân ve sâhibü’l-kerem ve’l-himem ve şecî’ ü dilîr paşa-yı 
sâhibü’r-re’y idi.”, şeklinde över, EÇS, 2, 87, 185, İstanbul 2006. 

27 EÇS, 2, 87.
28 EÇS, 2, 190.
29 EÇS, 2, 191.
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ibaret değildir. Toplamı 2 bin kiye baliğ olmaktadır. Fakat İstanbul’daki iktidar 
değişmesi30 ile Defterdârzade Erzurum eyaletinden azledilince Erzurum’dan İs-
tanbul’a devam etmiş ve başına 10 bin civarında sarıca ve sekban toplamıştı. Ya-
nında Seyyid Ahmed Paşa, Kütahya’dan mazul Küçük Çavuş Paşa, Dede Osman 
Paşa, Ketağaç Paşa, Deli Dilaver Paşa, Kethüdazade Baki Paşa gibi eyaletin san-
caklarında görev yapan ümera da vardı. 

Beylerbeyi, vezir, gibi yüksek rütbeli ümeradan biri öldüğünde veya katledil-
diğinde kapu halkı bir başka vezirin kapı halkı arasına katılmaktadır. Mesela Def-
terdarzâde Erzurum’dan İstanbul’a doğru yürürken bu sırada Bağdad beylerbeyisi 
olan Salih Paşa’nın kethüdası İbrahim Paşa katledilmişti. İbrahim Paşa’nın kapı 
halkının Defterdârzâde Mehmed Paşa’nın kapu halkına katıldığı görülmektedir.31 
Bazen de katledilen ümeranın köleleri padişah sarayına alındığı da olmaktadır. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın defterdarı İskender Çelebi Makbul İbrahim Paşa ta-
rafından Bağdad’ta katledilince (1535) malları müsadere edildiği gibi köleleri de 
saraya alınmıştı.32 Böylece kul sistemi kesintiye uğramadan devam etmektedir.

Evliya, Melek Ahmed Paşa hakkında bizzat paşanın kendi ağzından çok et-
raflı bilgiler verir. Sultan I. Ahmed zamanında saraya intisap eden Melek Ahmed 
31 senede Hasoda’ya girmiştir. Önce Sultan Murad Han’ın çukadarı olmuş, Re-
van seferi sırasında musahib-i şehriyârîliğe daha sonra silahdarlığa yükselmiştir.33 
Melek Ahmed Paşa sadrazam olduğu zaman Evliya onun maiyetindedir. Seyahat-
name’sinde bir sadrazam tayin olunur olunmaz ne gibi törenler yapıldığını, ya-
pılan rutin işlerin neler olduğunu anlatmaktadır. Sadrazamın ilk işi Dârüs-sa’âde 
ağası başta olmak üzere bir kısım saray mensuplarına para ve hediye dağıtmak 
olmaktadır. Peşinden boş bulunan eyaletlere beylerbeyleri atanmakta ve mevcut-
ların her birine mukarrernâme gönderilmektedir. Ondan sonra paşanın sarayı her-
gün bütün devlet ileri gelenleri ve ihtiyaç sahiplerince dolmakta her biri para ve 
hediye getirmektedir. Öyle ki, gece gündüz izdihamdan sarayda adım atacak yer 
kalmamış ve yedi günde yedi bin kise mal toplanmıştır. Evliya dâhil paşanın mai-
yetindekiler tımar ve zeamet ve diğer memuriyetler için akçe almaktan eli değmez 
olmuştur34. Yine Evliya’nın kaydına göre Melek Ahmed Paşa Van Beylerbeyisi 
iken Bitlis hanı üzerine yürüdüğünde 450 gılman-ı hassâsı vardır.35

30 Defterdarzade’nin hamisi olan Salih Paşa Sultan İbrahim tarafından katledilmiş ve yerine Ahmed Paşa 
sadrazam olmuştu. Tarihe Hezarpâre olarak geçen Ahmed Paşa Defterdarzade’yi katlettirmek istiyordu. 

31 “İbrahim Paşa’nın cümle yüz elli iç ağaları ve yetmiş aded kapucubaşıları ve yedi bayrak ve yedi yüz 
yiğit sarıcası ve üç bayrak sekbanı gelüp.”, EÇS, 2, 193.

32 Kul defterinde İskender Çelebi’nin 6200 köle satın aldığı görülmüş. Yüz kadar iç oğlanı Yenisaray’a 
alınmıştır. Irakeyn Seferi’ne giderken 1200 kişilik maiyeti ile çıkmıştır. Uzunçarşılı, İ. Hakkı, Osmanlı 
Tarihi, 2, 353-354.

33 EÇS, 4, 127.
34 “Andan devlet yâver olup baht u tâli’ mes’ûd olup cemî’i a’yân-ı devlet ehl-i havâyic şeb ü rûz sarâya 

gelüp gitmeğe başlayup âdem deryâsı izdihâmından sarâyımızda bir hatve arz-ı hâliye kalmayup yedi 
günde mâl deryâsı cereyân edüp yedi günde yedi bin akçe hâsıl oldu. Netîce-i merâm cümle tevâbi’ u 
levâhık ve hakîr ze’âmet ü timar ve cihet ve gûnâ-gûn hizmetler ile akçe almadan elimiz değmez oldu”, 
EÇS, 3, 155.

35 EÇS, 4, 140
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Evliya Çelebi’nin “Evsâf-ı alay-ı Nîl kesimi” başlığı altında Mısır paşasının 
alay ile Mısır’a girdiği bir töreni anlattığı kısım Mısır’daki kul sistemi hakkında 
önemli bilgiler ihtiva eder. Mısır nevi şahsına münhasır büyük bir eyalet olmakla 
diğer eyaletlerden ayrılır. Merkezden gönderilen paşanın kendi maiyetini teşkil 
eden enderun ve kapıkulu haricinde yerli Memlük beyleri ve ümera-i Mısır dikka-
ti çeker. Tören resmî geçidine alay-ı çavuşân, gönüllüyân, tüfengciyân, müteferri-
kagân, çerâkese, Çerâkese beğleri, azebistân, yeniçeriyan, ağavât-ı paşa, deliler, 
mehterân-ı hayme, çaşnıgirân, kilârciyân, sarrâcân-ı hassâ, kapucıbaşı, ümerâ-i 
Mısır, ağayân-ı tavaşiyân gibi muhtelif gruplar katılmışlardır.36

Sonuç olarak Evliya Çelebi Seyahatname’si kul sistemi konusunda zengin 
bilgiler ihtiva etmektedir. Onun devrinin en önde gelen devlet adamları ile olan 
münasebetlerini en ince teferruatına kadar yazmış olması isabetli olmuştur. O 
kendi ifadesi ile “seyyah-ı âlem ve nedim-i beni âdem” dir. Zekâsı ve genel kül-
türü, ağzının laf yapması, hoşsohbeti ile görüştüğü devlet adamlarını etkilemiş ve 
kendisine hayran bırakmıştır. Devrin önde gelen devlet adamları onun sohbetin-
den hazzettikleri için ona karşı cömert davranmışlar ve birçok ihsanlarda bulun-
muşlardır. Defterdarzâde Mehmed Paşa, Melek Ahmed Paşa, İpşir Paşa, Murtaza 
Paşa, Köse Ali Paşa, Köprülü Mehmed Paşa tarafından takdir edilmiş ve hepsine 
musahiplik yapmıştır. 

Evliya Çelebi kul sisteminin işleyişi hakkında birinci elden bilgiler verir. Bu 
hiyerarşik sistem içerisinde insanların nasıl yükseldikleri, hangi mertebelerden 
geçtiklerine dair Seyahatname’de birçok örnek vardır. Liyakat ve sadakat prensibi 
üzerine oturan kul sisteminin zayıf noktaları da Evliya Çelebi’nin çeşitli anlatım-
larında göze çarpar. 

36 EÇS, 10, 176-178.



Seyahatname’de Yemek Kültürünün Sayısal Profili 

Marianna YERASİMOS*

Seyahatname’nin yüzlerce konunun yanı sıra Osmanlı yemek kültürü bakı-
mından da değerli bir kaynak olduğunu giderek daha çok araştırmacı dile getiri-
yor. Tanık olduğumuz bu gelişme çok sevindiricidir. Fakat ne yazık ki bu konuda 
on cildin tümünü kapsayan geniş çaplı, ayrıntılı araştırmalar henüz yapılmış de-
ğildir.

Bu nedenle de bu değerli kaynağın neleri içerdiğini, Evliya’nın yeme içme 
konusunda ne tür bilgileri ya da hangi ipuçlarını aktardığı tam olarak belli de-
ğildir. Başka bir deyişle bu malzemenin/kaynağın “sistematik dökümü” yoktur. 
Oysa bildiğiniz gibi araştırmacıların bir kaynağı hakkıyla değerlendirebilmek için 
ihtiyaç duydukları en temel araç “sistematik döküm”dür.

Bu noktadan ya da ihtiyaçtan hareketle Seyahatname’de yer alan beslenme 
alışkanlıklarıyla ilgili tüm verileri toplayarak alfabetik bir dizin hâline getirmeye 
çalıştım. Ardından Dizin’deki maddeleri sekiz ana başlık altında topladım ve her 
başlığın içerdiği maddeleri sayısal verilere dönüştürdüm.

Şimdi bu çalışmamdan elde ettiğim sonuçları ve sayısal verileri sizinle pay-
laşmak istiyorum. 

Şunu da açıklayayım. Metindeki beslenme alışkanlıklarıyla ilgili “tüm veri-
leri” derken Evliya’nın yolculukları boyunca Osmanlı sınırları içinde ve dışında 
kaydettiği gıda maddelerini, yemek çeşitlerini, gıdalarla ilgili üretici ve satıcı es-
nafları, mekânları ve yemek kültürüne dair naklettiği tüm bilgileri/verileri kaste-
diyorum. Bu verilerin sayısı 3983’tür. Yani metni okuyarak hazırladığım Dizin 
3983 maddeden oluşuyor. 

******
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Dizin’in Ana Başlıkları ve Sayısal Değerleri 

Gıdalar
Mekânlar
Esnaflar
Mutfak/sofra gereçleri
Deva otları, macun vb.
Yemek/sofra kültürü
Keyif verici maddeler
Tiryakiler
Toplam

2.246 adet
685 “ ”
421 “ ”
416 “ ”
110 “ ”
58 “ ”
24 “ ”
23 “ ”
3. 983

% 56,39
% 17.20
% 10,57
% 10,44
%  2,76
%  1,46
%  0,60
%  0,58
100,00

Gıdaları ayrıntılı olarak ele alacağız. Ancak gıdalara geçmeden önce diğer 
kategorilerin içeriğine kısaca değineyim:

Mekânlar: Gıda maddelerinin üretim ve satış yerlerini (dükkân, çarşı, pazar, 
fırın, dalyan vb.), ev dışı yiyecek içecek tüketimiyle ilgili mekânları (aşçı, çorba-
cı, helvacı dükkânları, kahvehaneler, bozahaneler, meyhaneler hatta ziyafetlerin 
verildiği mesireler ve bağ bahçeler) içerir.

Esnaflar: Yiyecekiçecek üreten ve satan, mutfak-sofra araç gereçleri üreten 
ve satan tüm esnafları, ayrıca gıdalarla ilgili resmî görevlileri yani eminleri (yağ 
emini, buğday emini, balık emini vb.) içerir.

Mutfak/sofra gereçleri: Ağaç boduçtan, bakır kazandan fağfuri fincan ve 
mertebani tabağa kadar her türlü kap kacak, mutfak aleti ve sofra araç gereçlerini 
kapsar.

Deva otları: Dar anlamda besin sayılmazsa da şifa için “yenilen” ot ve ma-
cunları içerir.

Yemek/sofra kültürü: Metinde çokça tekrarlanan “ikindi ta’âmı”, “kahvealtı 
ta’âmı”, “matbah-ı Halîl”, “ziyâfeti yağma”, “nân ü nemek hakkı” türü öğünler, 
yemek kültürü ve alışkanlıklarıyla ilgili deyimler yer alır.

Keyif verici maddeler: “İçilen” berş, afyon, hab, tütün gibi maddeleri kapsar. 
Tiryakiler: Keyif verici ve alkollü maddeleri kullanan bekrî cânlar’ın, piyâle 

keş’lerin hatta aşırı tatlı meraklısı helva deli’lerinin dökümüdür.
Tabloyu oluşturan sekiz ana başlığın grafiği şöyle: 
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Şimdi bildirinin ağırlık noktası olan 2.246 maddelik gıda kategorisine dönelim:

Seyahatname’de Yer Alan Gıda Maddeleri 
(18 Alt Başlık, 2.246 Madde)

Meyveler        480   %21,37
Tatlı/şeker      303   %13,49
İçecekler        241   %10,73
Unlu mamul  193    %8,59
Et/sakatat       183    %8,15
Yemekler       147    %6,54
Balıklar          140    %6,23
Süt ürünleri   105    %4,67
Sebze-ot         87     %3,88
Baharat          74     %3,29

Tahıllar          71    %3,16
Tavuk vb.      49    %2,18
Çorbalar        45    %2,00
Pilavlar          37    %1,65
Yağlar           43    %1,91
Turşular        26    %1,16
Baklagiller   12    %0,53
Diğer*          10   %0,45
   Toplam:   2.246   100,00

*Abdüllâvî (bir çeşit kavun) çekirdeği, leblebi, çekirdek gibi bazı çerezler ve 
kar, buz, sümüklü, böcek vb. 

Seyahatname’de yer alan gıda maddelerinin grafiği ise şöyle: 



266 Seyahatname’de Yemek Kültürünün Sayısal Profili

Ne yazık ki bu kısa sürede sekiz kategoriden ancak ilk beşine (grafikte yıldız-
la işaretli) ve önemli bulduğum “balık”lara kısaca değinebileceğim.

Önce %21,37’lik bir oranla 2.246 gıda maddesinin ilk sırasında yer alan 
meyvelere bir göz atalım ve Evliya’nın hangi meyvelerden ve çeşitlerinden söz 
ettiğine bakalım. 

Seyahatname’nin Meyveleri 
(Toplam 480 Adet*, Gıda Maddelerinin %21,37)

Kabuklu-kabuksuz, yaş-kuru 54 meyve ve 
382 çeşit 
Üzüm: 82 çeşit
Hurma: 37 çeşit
İncir: 36 çeşit
Armut: 33 çeşit
Elma: 29 çeşit
Erik: 20 çeşit
Kiraz: 19 çeşit
Nar: 17 çeşit
Kavun: 16 çeşit 
Zeytin: 14 çeşit
Kayısı: 13 çeşit
Şeftali: 11 çeşit
Dut: 10 çeşit 
Ayva: 8 çeşit

Karpuz: 8 çeşit
Zerdali: 6 çeşit
Limon: 4 çeşit
Cümmeyz [firavun inciri]: 3 çeşit
Vişne: 3 çeşit
Ceviz: 2 çeşit
Fındık: 2 çeşit
Fıstık: 2 çeşit
Kestane: 2 çeşit
Badem: 1 çeşit
Çilek: 1 çeşit
Kızılcık: 1 çeşit
Mersin meyvesi: 1 çeşit
Abdüllâvî-alıç-butum-emlec-Frenk 
inciri-harnup-hıyârşenbe-hindistancevi-
zi-iğde-kabuli-karayemiş-kocayemiş-muş-
mula-muz-nabik-pelit-Trabzon hurması-tu-
runç-unnab-üvez ve tanımlanamayan yedi 
adet meyve**

*54 çeşit+382 alt çeşit+41 yöresel eşanlamlı+3 diğer=480. 
**Cevz-i gülbeser, karman, kaysı nârı, kudret meyvesi, kuş yemiş, levzûrim-

te ve levzü’n-nebî.
Seyahatname’deki meyve bolluğu hem Osmanlıların meyve düşkünlüğünün 

hem de dönemin meyve zenginliğinin tescilidir. Evliya’nın meyvelerle ilgili an-
lattıkları, eserin beslenme kültürüne ilişkin en keyifli ve zengin bölümleridir. Sey-
yah meyveleri över, kıyaslar, gittiği şehirlerin ünlenmiş meyvelerini ve türlerini 
titizlikle kaydeder. O nedenle metinde adı geçen meyve alt-çeşit dökümü gayet 
zengindir, en başta da seksen iki çeşitle üzüm gelir.
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Meyve Alt Çeşitlerine Bir Örnek: Bazı Üzüm Çeşitleri

Üzüm çeşitleri 
al engür
alaca üzüm
barmak üzümü
çekirdeksiz üzüm
hora üzümü
kaba parmak üzümü
kadın parmağı üzümü
kış üzümü
kuş üzümü
misket üzümü
razaki üzümü
sarı kış üzümü
ter gömlek üzümü
tilki kuyruğu üzümü
zeynî üzümü 

Bölgesel/ülkesel çeşitler
Bâzârköy [Orhangazi] üzümü
Bozcaada misket üzümü
Erdek mikset üzümü
Furuşka [Sırbistan] üzümü
Gingöş [Macaristan] engürü
Halîlü’r-rahmân [el-Halîl] üzümü
Hanya [Girit] üzümü
Hoy [İran] üzümü
İzmir üzümü
Karınca köyünün [Merzifon] üzümü
Kumla bağları [Azerbaycan eyaleti-İran] 
engürü
Kuşadası engürü
Urla’nın çarşı üzümü
Zirikî [Elazığ-Keban-Gökbelen köyü] 
engürü

Seyyah bazen de meyvelerin ağırlıkları hakkında okura bilgi verir. Metinde 
“âdem kellesi kadar” limon, turunç, ağaç kavunu ve ayvalarla; tanesi 1,5 okka 
(yaklaşık 2 kilo) çeken nar ve “bir okka yedi dirhem” (1,5 kilo) ağırlığında armut-
larla karşılaşabilirsiniz. Evliya’nın bildirdiği bu ağırlıkların bazıları sembolik ola-
bilir ancak bu iri meyvelerle ilgili anlattıklarının tümünü “abartı” saymak yanlış 
olur. Çünkü 19. yüzyıla ait bir “Meyve Defteri”nde1 İstanbul’da “kebir nargile gibi 
ayva” ve “960 gr Malatya armudu” yetiştirildiğini görebiliriz. 

Osmanlı beslenme kültürünün temel ögelerinden biri olan tatlının önemi Se-
yahatname’ye de yansır. Evliya’nın, meyveden sonra en sık sözünü ettiği gıda 
türü tatlılardır. Seyyahın deyimiyle “sükkerî işler” toplam gıda maddeleri içinde 
%13,49’luk bir oranla meyvelerden sonra ikinci sırada yer alır.

Seyahatname’nin Tatlıları 
(303 Adet, %13,49)

Tatlılar Çeşitler Oranlar
%

hamur tatlısı+helva* 58 19,14
bal 48 15,84
reçel+perverde+ murabba 45 14,85
hoşaf 27 8,91
şekerleme(mülebbes) 27 8,91
şeker 26 8,58

1 Kut, Günay, “Meyve Bahçesi”, Yemek ve Kültür, Sayı 12, s. 48-81, 2008.
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pekmez 15 4,95
köfter 13 4,29
palûde 11 3,63
baklava 7 2,31
zerde 6 1,98
pestil 4 1,32
aşure 3 1,00
Diğer** 13 4,29
Toplam 303 100,00

*Arapça tatlı anlamındaki hulv’den (çoğulu hulviyyat) türetilen “helva”, her 
çeşit unlu/nişastalı, yağlı, ballı ya da şekerli tatlıyı tanımladığı için günümüz ter-
minolojiye göre ayrım yapmak zordur. Örneğin metinde hem irmik helvası hem 
de lokma “helva” olarak geçer.

**Ağda, kudret helvası/gezengevü gibi maddeleri ve en genel anlamda tatlı 
yiyecekleri tanımlayan hulviyat ile şeker işi nimet türü kelime ve ifadeleri kapsar.

Seyahatname’deki gıda maddeleri dizininin üçüncü sırasında içecekler yer 
alır.

Seyahatname’nin İçecekleri
(241 Adet, %10,73 )

Şerbet      75 çeşit  %31,12
Şarap       47 çeşit  %19,50
Boza        25 çeşit  %10,37
Arak        17 çeşit  %7,05
Süt           11 çeşit  %4,56
Şıra          8 çeşit    % 3,32
Kahve      4 çeşit   %1,66
Müselles  4 çeşit   %1,66
Toplam:   191      %79,24

Diğerleri:  50 çeşit  % 20,76
Ayran
Bal suyu

Çay ve badyan
Kımız
Kışr 
Mahlep 
Meyve suları
Pivo
Salep
Su
Talkan
Turşu suyu
Yazma
Yulaf suyu

Metinde en sık tekrarlanan ilk üç içeceğin 17. yüzyıla ait çeşitlerine bakalım:
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Bazı Şerbet Çeşitleri 
(75 çeşit, %31,12)

Amber şarâbı [şerbeti]*
Amber-i bâris/berberis [zirişk, kadın tuzluğu] 
şerbeti
Ayva perverdesi şerbeti
Bal şerbeti
Benefşe [menekşe] şarâbı*
Bekmez şerbeti 
Biyan kökü/ırka sûs [meyankökü] şerbeti
Darçınlı hacı şerbeti
Emrûd şerbeti
Erguvan şerbeti
Fışfış [zerdali] şerbeti
Gül-limon şerbeti

Hardâliyye şerbeti
Hummâs [limon türü] şerbeti
Hûrmâ şerbeti
İnebü’d-dibs [üzüm pekmezi] şerbeti
Karanfiliyye [şerbeti]
Nâr/rummân şerbeti
Nîlûfer şarâbı*
Mübtecel şerbeti [bal şerbeti]
Temr-i hindî [demirhindi] şerbeti
Tüffâhiye [elma] şerbeti
Üzüm/engür şerbeti
Za’ferânlı şerbeti

*Arapça bir sözcük olan şerap (ve çoğulu eşribe) kelimesinin sözlük anlamı 
içilebilen tüm sıvıları kapsadığı için metindeki şarap ifadesinin ne zaman şer-
bet, ne zaman sarhoş eden, dinen haram sayılan alkollü içecek anlamına geldiği 
pek açık değildir. Gerçi “amber şarâbı”, “benefşe şarâbı” ya da “nîlûfer şarâbı” 
Mekke’nin meşrubatları arasında zikrediliyorsa bunların tatlı şerbetler olduğunu 
tahmin etmek zor değildir. Fakat elimizin altında tahmine ilişkin bu tür ipuçları 
olmayınca -ve çoğu zaman da olmuyor- metindeki şerbet ve şarap’ları doğru de-
ğerlendirip tasnif etmek zorlaşıyor.

Evliya şarap içmediğini sıklıkla tekrarlamasına rağmen 17. yüzyılda tüketi-
len şarap ve diğer alkollü içecekler hakkında elimizdeki en ayrıntılı dökümünü 
sunar: 

Bazı “Şarâb-ı Bî-Hicâb” Çeşitleri 
(47 Çeşit, %19,50)

Alman şarâbı
Ankona [İtalya] şarâbı
Ayazmend [Altınova-Balıkesir] şarâbı
Bozcaada’nın misket şarâbı
Bulduklu [Amasya] şarâbı
Dol deresi bâdesi
Erdek şarâbı
Erdemid [Edremit] şarâbı 
Gingöşiyye [Gyöngyös-Macaristan] şarabı
İngilis şarâbı
Ketehorya [Kasımpaşa-İstanbul] şarâbı

Kıbrıs şarâbı
Maydos [Eceabat] şarâbı
Mavuza [Malvasia?] şarâbı
Misket şarabı
Mora Arhuza şarâbı
Mudanya şarâbı
Paris şarâbı
Sakız şarâbı
Saragoza [Zaragoza-İspanya] şarâbı
Sarakuza [Siraküza-Sicilya] şarâbı
Sehlân [Azerbaycan] şarâbı

Seyyah’ın naklettiklerine göre Ayazmend, Bozcaada, Mora, Macaristan ve 
Sakız’dan getirilen şaraplar haricinde İstanbul’a Osmanlı toprakları dışında da 
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şaraplar ithal edilirdi. Örneğin “yigirmi otuz yıllık la’l-gûn ve sarı yâkût ve kehri-
bâr-misilli şarâb-ı Ankona ve şarâb-ı Paris […] ve şarâb-ı Alman ve şarâb-ı Sara-
kuza ve şarâb-ı İngilis” (1/358). Ve elbette İstanbul’da şarap ticaretiyle uğraşanlar 
Rum ve Yahudi “meyhaneciler taifesiydi”. 

Evliya “Şarâb gibi katresi harâm değildir, ancak sekri harâmdır.” dediği boza- 
ve bozahaneler hakkında da ayrıntılı bilgiler verir. Kahve ve şarap içmediği hâlde 
sarhoşluk vermeyen tatlı bozadan içtiğini ancak “âdemi ayağından alan” keskin 
bozayı “zelahor hamalların” ve genellikle “avam” takımının içtiğini vurgular.

Bazı Boza Çeşitleri 
(25 Çeşit, %10,37)

buğday bozası/mavza
darı bozası
datlı/tatlıboza
hümüllü [şerbetçiotlu] boza
İslâmbol bozası
kaymaklı boza
keskin boza

kırım bozası
kutu bozası
maksima bozası [tatlı boza türü]
subya ya’nî pirinc bozası 
süzme boza
Tatar bozası
yâsemen bozası

Dördüncü sırada unlu mamuller yer alır: 

Unlu mamuller: Ekmek, Çörek, Börek ve Diğerleri
(193 Adet, %8,59)

Ekmekler
(fırançila/somun/pide/lavaş) 72 çeşit                                      
Çörek                                    27 çeşit
Börek                                    22 çeşit
Simit                                     5 çeşit

Diğerleri:
Bazlama 
Gevrek 
Gözleme
Kâhi/kâhk 
Katmerce
Kete
Peksimet
Poğaça

Tabloda ekmek çeşitlerinin bolluğu dışında dikkat çekici olan böreklerin sı-
nırlı sayısıdır. Bu da kanımca Osmanlı mutfağında börek kültürünün 18. yüzyıl-
dan sonra geliştiği tezini doğrular nitelikte bir veridir. Öte yandan metinde en sık 
adı tekrarlanan tavuk böreği genellikle Balkanlarda karşımıza çıkar. (Dokuz kez 
tekrarlanan bu böreğin beşi Zağra, Saraybosna, Eğri, Yanya ve Arnavutluk’ta; biri 
Tebriz; üçü de Anadolu’da: Bayburt, Sivas ve Tire’de geçiyor).
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Seyahatname’de Adı Geçen Bazı Ekmekler
(72 Çeşit, Toplam 193 Adet Unlu Mamulün %37,31)

Hâs ve beyâz ekmek
Anasonlu ve çörekotlu ekmek
Çörekotlu ve raziyâne sulu ekmek 
Çörekotlu ve susamlı ekmek 
Tophâne somunu
Lavaşa 
Fodula
Françile [francala]
Çakıl ekmeği
Yufka ekmeği
Pişi 
Kirde/girde
Tennûr ekmeği

Osmânî ekmek 
Sipov ekmeği (çipo, Macaristan)
Kalımbok (mısır?) ekmeği (Yunanistan)
Pirinç ekmeği (Umman)
Heldine ekmeği (bakla türü, Rumeli)
Gasul tohumu ekmeği (Mısır)
Arpa ekmeği
Çavdar ekmeği
Darı ekmeği
Yulaf ekmeği
Fahfara nân (kepekli ekmek)
Siyah ekmek

Üstü çörek otlu ve susamlı, rezene sulu has ekmeklerin saray fırınlarında 
pişirildiğini, saray mutfağının muhasebe kayıtlarından biliyoruz. Fakat bu özenli 
ve çeşnili ekmeklerin İstanbul dışında da üretilip tüketildiğini Evliya’dan öğreni-
yoruz. 

Yazarın övdüğü ekmeklerden ikisinin yöresel dağılımına bakalım: 

Beyâz katmer gül misal çakıl ekmeği
Amasya 
Antakya 
Bitlis 
Bursa 
Diyarbakır 
Kahire 
Kudüs 
Manfalut (Mısır) 
Şam 
Tebriz

Gül-i pembe misâl lavaşa yufka ekmeği
Alanya 
Amasya 
Bitlis 
Ermenek 
İstanbul 
Kayseri 
Kazvîn (İran) 
Maraş 
Payas 
Siirt 
Şebinkarahisar 
Urfa 
Van 

Beşinci sırada etler ve sakatatlar yer alır:
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Seyahatname’de Adı Geçen Etler ve Sakatatlar
(183 Adet*, %8,15)

Etler:               150 çeşit  %6,68
Sakatatlar:      33 çeşit   %1,47

      150 çeşit etten:
A- Besi hayvanı etleri: 
     57 çeşit (% 38,00) 
B- Av etleri; at, deve etleri ve
    diğerleri:  93 çeşit (%62,00)

Evliya’nın besi etleri dışında tükettiği bazı 
et çeşitleri
at eti/yabani at eti
ceylan eti
deve eti/yabani deve eti
karaca eti
kazık boynuz (antilop türü) eti
sığın (iri geyik türü) eti
tablalı (geyik türü) eti
tavşan eti
timsah eti (şifa niyetine)
vahşî âhû eti
yabaneşeği eti 
yabankeçisi eti
yağmurca (geyik türü) eti
yer sıçanı eti
zürâfe pîçe (yavrusu) eti

*Bu sayı çiğ ve pişmiş etleri kapsar.
Şehirden şehre, kaleden kaleye, gazadan gazaya koşan Evliya’nın av etleriy-

le beslenmesi doğaldır. Seyyah av fasıllarını ayrıntılı anlatır, avlanan hayvanları 
kaydeder hatta lezzetleri hakkında bilgi verir. 

Son olarak Seyahatname’de adı geçen 2.246 gıda maddesinin yüz kırkını 
oluşturan (%6,23) ve önemsediğim balık ve “deryâ haşerâtları” konusuna kısaca 
değineyim. Önemsiyorum çünkü Evliya’nın balık tüketimiyle ilgili anlattıkları 
“Türkler balık yemez.” ön yargısını çürütecek niteliktedir.

On ciltte dağılmış balıklarla ilgili verileri alt alta sıralayınca ortaya çıkan 
tablo, balığın 17. yüzyılda Osmanlı dünyasında hiç de küçümsenmeyecek bir gıda 
maddesi ve ticari meta olduğunu; önemli bir ihracat maddesi olan işlenmiş balık 
ve balık yan ürünlerinin hazineye büyük gelir sağladığını; taze balık, havyar, ba-
lık yumurtası türü ürünlerin tüketimde Türklerin de önemli payı olduğunu hatta 
sultanlara hediye gidecek kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Evliya balıkları cömertçe, neredeyse tatlıları, helvaları övdüğü sıfatlarla 
över; bazen pişirme yöntemlerinden ve sıkça sağlığa yararlarından (bazen “Alla-
hın affına sığınarak”) söz eder. Ne var ki ıstakoz, kerevit, midye, istiridye, ahtapot 
vb. türü kabuklu ve yumuşakçalardan pek hoşlanmaz, onları “fâsik” (günahkâr) 
yiyecekler olarak tanımlar. Örneğin şöyle der:
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Evliya’nın Balıklara ve “Derya Mahluklarına” Bakışı

Balıklar
Tekir balığı: “mâhîlerin şahı” 
Tekir balığı: “nûr-ı ilâhî ”
Alabalık: “mâ’ide-i cennet”
Turnabalığı: “mâ’ide-i Mûsâ’dan lezîz”
Yılanbalığı: “leziz ve ilik misâl” 
“Âh cânım kalkan balığı”
“Tekire ve kalkana aşk olsun”
“Cânım hapsi [hamsi] balığı” 

Kabuklu ve yumuşakçalar
İstiridye “sarı balğam” 
İstiridye “fâsik cânlara mezedir”
Yengeç, ıhtapot, teke, pağurya “deryâ haşe-

releri”dir,
“Midye, istiridye, kerevit deryâ böcekleri” 
Istakoz “mukavvî fasik ta’âm”,
“Midye, denizkestanesi, sülüne, tarak ve 

buncu nukl-i tarab ve meyhor bürâder- 
lere” mezedir,

“[Kerevitleri] kefereler nukl-i tarab eder”

Bu balık övgülerine ek olarak, seyyahın on cilt boyunca verdiği tek yemek 
tarifinin Trabzon’da yediği ve besbelli çok hoşlandığı hamsi balığı pilakisinin 
tarifi olduğunu da belirtmem gerekiyor.

Evliya’nın olağanüstü hoş ve nüktedan anlatımıyla tezat hâlindeki, sayılara 
dayalı bu “kuru” bildirinin, yine de Seyahatname’nin yemek kültürü hakkında 
ve içerdiği verilerle ilgili bir fikir verdiğini umuyorum. Tabii ki bu verileri sap-
tamakla, sistematik dizin hâline getirmekle iş bitmiyor. Bunların yorumlanması, 
karşılaştırılması ve tartışılması gerekiyor. Ve bu yorumlar, tartışmalar çoğaldıkça 
Seyahatname’nin sarayın mutfak muhasebe defterleri, imaret muhasebe kayıtları, 
ihtisap kanunnameleri ve narh defterleri kadar önem taşıdığı anlaşılacak, dahası 
sarayın yön verdiği 17. yüzyıl Osmanlı mutfağı dışındaki yemek kültürüne dair 
bildiklerimiz zenginleşecek.




