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Evliyâ Çelebi elli bir yıl süren seya-
hatlerini kaleme alırken metninde, hıfz 
ettiği Kur’ân’dan ayetlere ve bildiği/duy-
duğu hadislerden, dini mazmunlardan 
birçoğuna yer vermiştir. Ondaki bu dini 
referanslı sözcük bilgisi yakın çevresin-
den, medrese tahsilinden, dost meclisle-
rinden, sohbet ettiği din adamlarından, 
karşılaştığı âlimlerden, yazılı kaynak 
okumalarından edindiği bilgilere daya-
nıyordu (Gemici, 2011). Seyahatnâme’nin 
içerisinde yaklaşık üç yüz farklı aye-
tin kullanıldığını, bine yakın kez ise bu 

ayetlerin tekrarlandığını Nurettin Ge-
mici bahsi geçen yazısında tespit etmiş-
tir. Peki, Seyahatnâme genelinde birçok 
yerde geçen bu ayetler eserde ne işlevle 
kullanılmıştı? Bu çalışmada bunun yanıtı 
aranacaktır. Ayetlerin Seyahatnâme’de 
yer almasıyla ilgili olarak metin-dışı ola-
bilecek herhangi bir değerlendirme ölçüt 
olarak kullanılmayacaktır.1 

Bu çalışmada Seyahatnâme çer-
çevesinde yapılan okumalarda; Evliyâ 
Çelebi’nin bu tür ifadeleri kabaca iki 
başlıkta tasarruf ettiği tespit edildi. Bun-
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ların ilki kurguda sadece bilgi verme 
amacıyla ya da somut olarak tespit edil-
diği için kayıt altına alınmış olanlardır. 
İkincisiyse edebi değeri olan, kurmaca 
içinde işlevi bulunan kullanımlardır. Bu 
noktada kurgu ve kurmaca kavramları-
nın ne olarak kullanıldığını belirtmekte 
bir fayda var. Buna göre kurgu “bir bütün 
oluşturmak için parçaları takıp birleştir-
me işi”2 olarak; kurmaca ise “tasarlanmış 
olay” olarak kullanılmıştır. Yani kurgu 
Seyahatnâme’nin genelini kapsarken, 
kurmaca Seyahatnâme içindeki parçalara 
(hikâye, sergüzeşt, menakıp vs.) tekabül 
etmektedir.

A) Seyahatnâme’de Bilgi Verme 
Amacıyla Bulunan Veya Somut Ola-
rak Tespiti Yapıldığı İçin Aktarılan 
Ayetler

 Metinde sadece yazar için somut bir 
nesne olarak yer alan dini referans kulla-
nımlarıdır. Bu tarz ifadeler bir kurmaca 
dâhilinde değildir. Bunlar kurguya sa-
dece birer nesne olarak dâhil edilmiştir. 
Ve bu şekildeki değerleri dışında, metin 
bağlamında bir işlevleri yoktur. Başka bir 
deyişle bunlar bilginin bilgisidir. 

Bu konuda Evliyâ Çelebi’nin kul-
landığı dini kaynaklı ifadelere en büyük 
örnek mimari yapılarda gördüğü “tahrir” 
olunmuş (kitabeler gibi) ayet örnekleri-
dir. Örneğin Süleymaniye Camii’ni anla-
tırken:

Ve mihrâbı gûyâ mihrâb‑ı Hazret‑i 
Süley mân’dır kim üzre Karahisârî hat‑
tıyla “Zekeriyâ onun yanına, mâbede her 
girdiğinde [yanında bir rızık bulurdu].” 
[Kur’ân, Âl-i ‘imrân 37] âyeti zeheb‑i 
lâciverd ile tahrîr olunmuşdur (SN I, 69).

Bu tarzdaki örnekleri çoğaltmak 
mümkün ancak çalışmada incelenecek 
esas kısım yazınsal işlevi olan ayetler ol-
duğundan, bu konuda daha fazla örnek 
göstermeye lüzum görülmemiştir. 

B) Kurgu Ve Kurmaca İçerisinde 
Bir İşlevi Olan Ayetler 

Seyahatnâme’nin genel kurgusun-
da belli bazı görevleri olan; bunun yanı 
sıra eserdeki kurmacalarda (sergüzeşt, 

hikâye, menkıbe vs.) doğrudan veya do-
laylı işlevselliği bulunan kullanımlardır. 
Diğer bir şekilde bunlar yazınsallığı olan 
ifadelerdir.

Bu çalışmada ayetler tutarlılık sağ-
lama, bağlamı benzer ifadelerle destek-
leme, klişeleşmiş kullanımlar ve kurma-
caların merkezine yerleştirilmiş ayetler 
olmak üzere dört grupta incelendi.

B1) Tutarlılık Sağlamak İçin 
Kullanılan Ayetler: Evliyâ kendisini 
mücerred, derviş, dervişin anlamdaşı 
“fakir” ve en sevdiği olan uyaklı “bî-riyâ” 
sıfatlarıyla nitelendirir (Dankoff, 2010: 
139). Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme gene-
linde anlattığı konularda da yer yer doğru 
söylediğini destekleyecek (gördüm, bizzat 
işittim vb.) ifadelere yer vermiştir. Bu 
çalışmada amaç “Evliyâ Çelebi’nin söyle-
dikleri doğru muydu/değil miydi?” tartış-
ması yapmak değildir. Gösterilmek iste-
nen Evliyâ’nın metin içindeki olağanüstü 
anlatılarda, kendini tanımladığı “bî-riyâ” 
sıfatını nasıl tutarlı hale getirdiğini ser-
gilemektir. Çünkü Seyahatnâme ilk başta 
bir edebiyat eseridir ve onun gerçekliği 
kendi içindedir; yazar gerçek yaşamla 
eseri arasında katı bir bağ kurmak zo-
runda değildir.

Bu kullanımlara uygun bir örnek 
Evliyâ’nın Halep’te Murteza Paşa’nın 
meclisinde başına gelenlerdir (SN III, 
87). Bu mecliste Evliyâ Çelebi gökyüzün-
de altı güneş birden gördüğünü belirten 
bir hikâye anlatır. Evliyâ, anlattığı ger-
çekleşmesi imkânsız bu olay ile bî-riyâlığı 
arasındaki gerilimi, hikâyenin sonuna ek-
lediği “... Allah dilediğini yapar” [Kur’ân, 
İbrahim 27] ayetiyle tutarlı hale getirmiş 
olur. Böylece Kur’ân’ın İslam dâhilindeki 
bağlayıcı gücünü kullanarak hem kendini 
bî-riyâ yapar hem de metinde ilk bakışta 
bir çelişki gibi görülebilecek bir sorunu 
çözmüş olur. Bu konunun benzer bir ör-
neği fil doğuran bir kıza ait hikâyede bu-
lunabilir. Evliyâ bunu da “manzûrumuz 
olmuşdur” (SN III, 130) diyerek belirtir 
ve sonra ekler “... Muhakkak ki Allâh her 
şeye kâdirdir.” [Kur’ân, Bakara 20]
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Tüm bunlar düşünüldüğünde Evliyâ 
Çelebi Seyahatnâme’nin tamamında ol-
masa da bu durumları ortadan kaldıra-
cak bir çözüm yolu olarak, bazı ayetleri 
kullanmayı seçmiştir. Böylece eser içe-
risinde kurmacanın hem yapma hem de 
gerçek olduğu[nu] ve bu iki olasılığın bir 
arada bulunmasının hiç de zor bir şey 
olmadığı[nı] (Wood, 2010: 14-15) göster-
miştir.

B2) Bağlamı Benzer Anlamdaki 
İfadelerle Desteklemek İçin Kulla-
nılan Ayetler: Bu başlık altına giren 
örnekler ise, Seyahatnâme’de anlatılan 
konulara sadece anlamsal açıdan denk 
düşen kullanımlardır. Bu tarz kullanım-
ların metne doğrudan bir tesiri yoktur. 
Bu çeşit ifadeler sadece anlatılan konu-
yu desteklemeye ve metni İslam kültür 
dairesi hududuna dâhil etmeye yarar. 
Seyahatnâme’de İstanbul ve Mısır’daki 
esnaf alaylarının anlatımında bu kulla-
nıma uygun düşen örneklere rastlayabi-
liyoruz. 

Evliyâ İstanbul esnafını anlattığı 
kısmın “esnâf-ı arka sakkâsı” başlıklı 
bölümünde sakaları anlatırken “Rableri 
onlara tertemiz içecekler içirir.” [Kur’ân, 
İnsan 21] ayetini verir (SN I, 266). 

Benzer bir örnek Mısır kemandarla-
rını (okçular) anlatırken (SN, X: 195) de 
görülür: “Attığın zaman onu sen atmadın 
Allah atdı.” [Kur’ân, Enfal, 17]. Örnekler-
den de anlaşılacağı üzere bunlar sadece 
ayetlerde bu konuyu destekleyen bir öğe 
olduğu için kullanılmıştır.

Aynı misaller tarihi olaylar anlatılır-
ken de verilir. Peygamber kıssalarında, ta-
rihi anlatılarda eğer bu konuda Kur’ân’da 
bulunan bir ayet varsa Evliyâ bunları da 
metne dâhil etmiştir. Örneğin Nuh pey-
gamberin bahsinin geçtiği bir yerde, ge-
minin Cudi Dağı’nın tepesine oturduğunu 
söyledikten sonra “Cudi dağına oturdu.” 
[Kur’ân, Hud 44] ayetini ekler (SN, I: 56). 
İşte bu kullanımlar da özgül bir edebi iş-
levi olan tasarruflardan çok metindeki ko-
nuyu Kur’ân’daki benzer ifadelerle destek-
leme neticesinde ortaya çıkmıştır. 

B3) Seyahatnâme İçerisinde 
Klişe Olarak Kullanılan Ayetler: 
Seyahatnâme’nin birçok yerinde Evliyâ 
Çelebi klişe kullanımlara başvurur (bkz. 
Tezcan, 2002). Bu klişeler toplum nez-
dinde klişe olan kelime grupları değil; 
eserin on ciltlik hacmi içerisinde çok sık 
kullanıldığı için Seyahatnâme bağlamın-
da klişeleşmiş sözlerdir. Nuran Tezcan’ın 
Seyahatnâme’deki şehir anlatılarında 
gösterdiği bu durumun bir benzeri de 
Evliyâ’nın ayetleri kullanışında görülebi-
lir. Bunların Seyahatnâme genelinde bir 
listesini yapmak mümkündür. Ancak bu 
bir makaleyi aşacak hacimde olacağından 
burada birkaç örnek vermekle yetinilmiş-
tir. 

Evliyâ özellikle devlet ricalinden, 
din büyüklerinden, çağının ileri gelen in-
sanlarından bahsederken bu kişilerin öl-
dükleri gerçeğini hafifletmek için; mecaz 
yoluyla ayetleri kullanır. Mevlâ Alî Arab 
Efendi’yi anlatırken sıra onun ölümüne 
geldiğinde

“Rabbine dön!” [Kur’ân, Fecr 28] 
ayeti uyarınca Mevla Alî Arab Efendi’nin 
öldüğünü belirtir (SN, III: 208). Evliyâ 
aynı ayeti 4. Murad’ın cenaze törenini an-
latırken de kullanır. (SN, IV: 19)

Hikmet‑i Hudâ ba‘de fethi’l‑Bağdâd 
İslâmbol’a Sultân Murâd vardıkda “Rab‑
bine dön!” [Kur’ân, Fecr 28] emrine imti‑
sâlen dâr‑ı bâkîye gidüp… 

Seyahatnâme’de bu çeşit ayet gön-
dermelerinin klişeler halinde yayıldığı-
nı görebiliriz. Mesire yerlerini, dağları, 
nehirleri ve denizleri anlatırken Evliyâ 
bunlardan bolca yararlanır. Aynı şekilde 
çok çalışan insanları nitelerken, küsmüş 
insanların barıştırılmasını anlatırken 
hep bu kalıp ifadeleri kullanır. Bu kli-
şelerin ana işlevi, bahsi geçen konuya 
Kur’ân’dan bir açıklama, teyit bulmaktır. 
Yukarıda da değindiğimiz gibi bu kulla-
nımlar, içeriği (ayetlere dayanan) benzer 
anlamlarla desteklemeye yarar.

B4) Seyahatnâme’deki Kurmaca-
ların Merkezine Yerleştirilmiş Ayet-
ler: Bu çalışmada örneklendirdiğimiz 
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ayetler arasında edebi işlevi en yoğun 
olanlar bu başlık altındaki ayet kullanım-
larıdır. Çünkü Seyahatnâme’de bu başlık 
altına aldığımız kurmacaların merke-
zinde ayetler bulunmaktadır. Başka bir 
deyişle bu anlatılarda kurmaca, ayetler 
üzerine temellendirilmiştir.

Ayetlerin metnin merkezinde yer 
aldığı kurmacalara örnek olarak Evliyâ 
Çelebi’nin Karadeniz’de başına ge-
len deniz felaketini verebiliriz(SN, II: 
70): Evliyâ Çelebi Kırım dönüşünde 
Karadeniz’i geçmek için akşam vakti bir 
gemiye biner. Gemi sabah yola çıkaca-
ğı için geminin içinde uykuya yatar ve 
kendi deyimiyle muhavvif ve muhatara 
(korkutucu ve tehlikeli) bir rüya görür. 
Kâbustan uyanır uyanmaz geminin dışı-
na çıkıp fakir fukaraya sadaka dağıtır ki 
başına gelebilecek olan belalar kovulsun: 
biz uğursuz, sürekli bir günde onların üs‑
tüne çok gürültülü bir fırtına gönderdik 
[Kur’ân, Kamer, 19] ayetini hatırlar an-
cak bunu dikkate almayıp, yola çıkar.

Yolculuk başladıktan bir gün sonra 
açık denizdeyken bir fırtına kopar. Üç 
gün süren bu fırtına bir türlü dinmek bil-
mez. Geminin batmaması için alınan ön-
lemler de yetersiz hale gelmiştir. Evliyâ 
Çelebi tüm yolcuları ve mürettebatı da 
dâhil ederek ihlâs suresini okur. Ve aka-
binde gökyüzündeki bulutlar açılır; şim-
şekler kesilir. Lakin bir süre sonra fırtına 
yeniden şiddetlenir ve gemi iki parçaya 
bölünür. Evliyâ denize savrulur. Denizde 
devamlı yasin okur; ardı sıra ben işimi 
Allah’a ısmarlıyorum [Kur’ân, Mümin, 
44] ve “Kim Allah’dan korkarsa (Allah) 
ona bir çıkış yeri ihsan eder. Onun hatır 
ve hayaline gelmeyecek bir cihetten de 
rızıklandırır” [Kur’ân, Talâk, 2-3] ayet-
lerini tekrarlayıp durur. Sürekli olarak 
kelime‑i tevhid’i tekrar eder3 ve sonunda 
güneş açar. Bir süre sonra da bir karaya 
çıkar. Bu sahilde onu “Müslüman”lar bu-
lup kurtarır.

Yukarıda aktardığımıza benzer bir 
örnek de Seyahatnâme’de “Sergüzeşt ü 
Serencâmı Evliyâ-yı Bî-riyâ” olarak ge-

çen bölümde görülmektedir. Bu kurma-
cada görülen ilk şey, olayların ayetlere 
paralel bir şekilde geliştiğidir. Hikâyede 
hiçbir ayet boş yere verilmemiştir. Evliyâ 
hangi ayeti kurmacasına dâhil etmişse o 
kesin suretle bir işleve sahiptir. İlk veri-
len ayet esas olarak bir uyarı niteliği ta-
şır. Zaten tüm sergüzeşt de bu uyarının 
dikkate alınmamasının neticeleri olarak 
cereyan eder. Felaket gelir; Kur’ân’dan 
sureler okunarak Allah’a sığınılır ve kur-
tuluşun geleceği yine bir ayetle gösterilir. 
Netice olarak da “Müslüman” kişiler gelip 
Evliyâ’yı kurtarır. Görüldüğü gibi bu kur-
macada ayetler yapının temelini oluştu-
rur; tek bir ayetin metinden çıkarılması 
hikâyeyi sekteye uğratacaktır.

Benzer bir durum Evliyâ Çelebi’nin 
Kayseri civarında türbesi olan Abdî 
Dede’nin menakıbını anlattığı yerlerde 
de görülebilir(SN, III: 112). Özetle hikâye 
şöyledir: Abdi Dede bir münzevidir. Halk-
sa onun İslam’a hakaret ettiğini düşün-
mektedir. Zaman içinde Dede’ye karşı 
galeyana gelen birkaç kişi Abdi Dede’yi 
ibadethanesinde 

“...helâk olanın açık bir delille helak 
olması, yaşayanın da açık bir delille yaşa‑
ması için...” [Kur’ân, Enfâl 42]

ayetini okurken yakalayıp, zorla 
hâkim karşısına götürür. Hâkim de Abdî 
Dede’yi darağacına yollar. Abdi Dede’nin 
can vermesiyle bu kişiler evini yağmala-
mak üzere geri döndüğünde bir de bakar-
lar ki, Abdî Dede 

...”onlara karşı Allah sana yeter...” 
[Kur’ân, Bakara 137]

ayetini okuyup ibadet etmektedir. 
İnsanlar onu astıkları yerden kurtuldu 
sanıp; yeniden asmak üzere darağacına 
götürürler. Asılmak üzere olan Abdî Dede 
ipteki Abdi Dede ile karşılıklı selamlaşır. 
Ve yaşlı münzeviyi ikinci kez asarlar. 
Aynı kişiler bu sefer de Dede’nin elbise-
lerini yağmalamak üzere geri döner. Abdi 
Dede yine ibadet etmektedir. Bu sefer 
yüksek sesle şu ayeti okumaktadır:

“Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Câna 
cân...” [Kur’ân, Mâide 45]
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yine asılmak üzere götürülür. Üç tane 
Abdi Dede birbiriyle selamlaşır. Bundan 
sonra ise Kayseri’de oturan muvahhid 
(Allah’ın birliğine inananlar) Müslüman-
lar bu olayı öğrenir ve gelip Abdi Dede’yi 
asanları asarlar.

Menakıbın tamamında üç ayete yer 
verilmiştir ve tüm kurmaca bu ayetle-
rin etrafında döner. Bahsi geçen ayetler 
hikâyedeki üç bölümün birbirinden ayrıl-
masını sağlar. İlk ayet verildikten sonra 
Abdî Dede’nin hak yolunda şehit olacağı 
bellidir. İkinci ayette Allah’ın iman eden 
kullarının yanında olacağı belirtilir. So-
nuncusunda ise hikâye zirve noktasına 
erişir; çünkü Allah’ın zulüm edenlerin 
cezasını vereceği belli edilmiştir. Zaten 
Abdi Dede’nin bu ayeti yüksek sesle oku-
ması da bunun en büyük belirtisidir. Bu 
menkıbede de görüldüğü üzere ayetler 
tam olarak metnin gidişatını belirlemiş-
tir.

Netice olarak, Seyahatnâme’nin 
üzerinde çokça çalışılmasına rağmen 
hala metin üzerinde yazınsallık açısın-
dan yapılmış incelemeler diğer çalışma-
lara oranla azınlıktadır. Bu çalışma ile 
Evliyâ Çelebi’nin eserinin bir yönüne 
salt metin-içi unsurlarla4 yaklaşılmıştır. 
Bu bize Evliyâ’nın ayetleri eserinde nasıl 
kullandığı hakkında bir fikir vermiştir. 
Bu noktada Seyahatnâme’de ayetlerin 
kullanımları üç aşamada gerçekleşmiştir. 
Bunlardan ilki ve en önemlisi yazınsallık 
doğrultusunda Seyahatnâme’yi doğrudan 
etkileyen kullanımlardır. İkinci olaraksa 
bu ayetlerin, metne doğrudan bilgi verme 
amacıyla dâhil edildiği görülebilir. Son 
olarak da ayetlerin, Seyahatnâme’nin 
şehir – tarih – yaşantı bağlamındaki or-
ganik bağını (Tezcan, 2011: 237) İslam 
dairesi ile birleştirme vazifesini gördü-
ğü söylenebilir. Bu da eserdeki yapının 
İslamî kültür ile yoğrulduğunun bir gös-
tergesidir. Evliyâ Çelebi’nin ayetleri ya-
zınsal olarak metnine dâhil etmesi; onun 
edebi kişiliğinin de bu ayetlerin kaynak 
noktasıyla organik bir bağı olduğunu gös-
termektedir. Bu bağ “Sebeb-i Seyahât-i 

Mekke ve Mînâ” başlıklı bölümde (SN, 
IX: 6) üstadının Evliyâ Çelebi’nin seyahat 
etmesine sebep olarak “Oralarda gece‑
leri ve gündüzleri güven içinde yürüyün 
(dedik).” [Kur’ân, Sebe, 18] ayetini söy-
lemesiyle açıklanabilir. Buna benzer bir 
ifadeyi aynı bölümde; babasının da “De ki: 
Yeryüzünde dolaşın da...” [Kur’ân, En‘am 
11] kullandığı görülecektir.

NOTLAR
1  Metin-dışı teriminden burada kastedilen edebi 

eserin tarihi, sosyolojik ve psikolojik ölçütlerle 
değerlendirilmeyeceğidir.

2  http://tdkterim.gov.tr/bts/
3  Lailahe illallah” olup “Allah´tan başka ilah yok-

tur” anlamına gelmektedir.
4  Eserin yapısı, eserdeki ifadelerin işlevleri, ese-

rin biçimsel özellikleri gibi unsurlar.
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