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Seyahatname ¿Le\& Aşk Öyküsü:

Bir Kaya Sult an Vardı!1

N u ra n T E Z C A N *

Seyahatname hem belgesel, hem de kurgusal bir eser olarak çok katmanlı yapıya
\ sahiptir. Evliya Çelebi belgesel olarak bilgileri oldukça sistemli bir şekilde
L J sunarken aym zamanda kendi otobiyografisinden canlı hayat kesitlerim de eserine
katar. 10 ciltten oluşan Seyahatname, Evliya Çelebi’nin seyahaderine uygun bir zaman
akışı izlemesinin yanısıra, olay zincirlerinin değişik cilderde birbirine bağlı olarak
sürmesi, daha önce yaşananlara, verilen bilgilere göndermeler yapılması, yazarın cilder
arasında bir bütünlük sağlama amacıyla kurgulama yaptığını ortaya koymaktadır*12.
Eserin kurgu bağının odağım elbette “anlatıcı baş kişi” olarak Evliya Çelebi oluşturur.
Onun yakından tanık olduğu yaşamöyküleri de Seyahatnam¿de ayn bir altkurgu oluşturur.
Bunun en önde gelen örneği Melek Ahmed Paşa’nın (15881662 )־özel hayatıdır. Melek
Ahmed Paşa, 1643 yılında, kendisi 40 yaşındayken IV. Murad’m 13 yaşındaki kızı
Kaya Sultan’la evlenmiştir. Bu evlilik 17 yıl sürmüş, bu süre boyunca Melek Ahmed
* Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi.
1 7 Aralık 2005’te Bilkent Üniversitesi Türk Edebiaytı Bölümünde yapılan Arzunun Halleri: Türk
Edebiyatında Aşk Sempozyumunda sunulan bildiridir.
2 S eyabatnam¿nin gerek iç yapısı, gerekse dış yapısı onun baştan bütünlüklü bir yapıyla düşünülüp
planlanmış bir eser olduğunu göstermektedir. Sadece Melek Ahm et Paşa’nın özel hayatım içeren
bölüm, hatta bu özel hayat içinde yer alan ve 1. ciltten 5. cildin sonuna değin süren Kaya Sultanin
öyküsü bile bunu açıkça gösterir. Seyahatname'nin bütünlüklü yapışma birçok yazısında dikkati çeken
Robert D an koff’un ayaca şu yazılarına bakınız: “Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi İşığında Osmanlı
Toplum Hayan”, Türkter Ansiklopedisi 10. cilt, 2 6 8 2 0 0 2 ־91 “ ;־T he Seyahatname o f Evliya Çelebi as
a Literary Monument”, ]oum al of Turkisb Literatüre (Bilkent University Çenter for Turkish Litera
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Paşa mutlu olmuş, ancak Kaya Sultani 27 yaşmda yaptığı bir erken doğum ertesinde
kaybetmek Paşa’yı derin üzüntülere düşürmüştün Bu evliliğin hikâyesi ve Evliya’nın,
Paşa hakkında anlattığı başka şeyler, R obert D ankoff’un pek yerinde olarak
adlandırdığı gibi bir Osm anlı devlet adamının özel hayatıdır, belki de esere
yerleştirilmiş bir yaşamöyküsüdür3. Fakat aşk duygularından soyudanamayacak olan
bu evlilik, sadece bir devlet adamının özel hayatı mıdır, yoksa Seyahatname*ye
yerleştirilmiş bir “aşkın öyküsü” müdür?
Evliya Çelebi, velinimeti Melek Ahmed Paşa ile onun sevgili eşi Kaya Sultan (1631?
- 1658/59) arasındaki evlilik ilişkisini Seyahatnamivân 1. cildinden başlayıp 6. cildi de
içine alacak şekilde ayrıntılı bir şekilde anlatır. Melek Ahmed Paşa’nın çok sevdiği genç,
güzel, zengin, cömert, iyi ahlaklı ve yetenekli eşi Kaya Sultanca, Paşa’nın İstanbul dışında
görevlendirilmeleri dolayısıyla ayrılmalar ve kavuşmalarla dolu bir evlilik hayatı olmuştur.
Bu hayatın mahrem tanığı ise, Melek Ahmed Paşa’nın özel ulağı olması dolayısıyla
Evliya Çelebidir. Nitekim, Melek Ahmed Paşa ile Kaya Sultan arasındaki vedalaşma ve
kavuşmalar, Melek Ahmed Paşa’nın hastalık ve görev sorunları yüzünden zor durumda
kaldığında Kaya Sultan’dan yardım istemesi, Kaya Sultandın Paşa için cansiperane
fedakârlıkları, Evliya Çelebi’nin kendisinin Kaya Sultanla olan yakınlığı, ona karşı duygu
ve düşünceleri, Melek Ahmed Paşa’nın karısını kaybetme korkulan, bu korkuların
rüyalarla gerilim noktalan oluşturması, nihayet Kaya Sultan’ın ölümüyle son bulan evlilik
sürecinin “Kaya Sultan” odak noktası olarak alındığında: Evlenilecek ideal güzel kız,
ideal eş (zengin, özverli, sadakatli ve namuslu olma); ayrılma, kavuşma, mevki-makam
kaygılan, çocuk doğurma, başka bir erkekle evlendirilme ve bir doğum sahnesinde
faciayla biten bir aşk öyküsü olarak kurgulandığım göstermek istiyorum.
Bu kurgulamada öykünün ana kahramanlan Melek Ahmet Paşa, Kaya Sultan ve
Evliya Çelebi’dir. Bu üçlü arasındaki ilişkide, her ne kadar bir yandan Evliya’nın
otobiyografisinden sayfalar, bir yandan bir devlet adamının özel hayatının hikâyesi
izlenmekteyse de, daha dikkatle bakıldığında birbirini seven, ancak ayn düşmüş bir
çiftin, Melek Ahmed Paşa’yla Kaya Sultan’ın aşkı ve onlar arasında haber getirip
götüren üçüncü kişinin, yani Evliya’nın Kaya Sultanına karşı duyduğu saygı, sevgi ve
hayranlığının, hatta satır aralarında kalan platonik aşkının sesi yankılanmaktadır.
Svyahatnam¿deki bu altkurgunun bir öykü olarak planlanmış olduğunu ileri sürerken
çıkış noktam, Evliya, Melek Ahmed Paşa ve Kaya Sultan arasında yaşanan olayların
kronolojisiyle Seyahatnamedeki anlatım izleği arasındaki tutarsızlıklar, yanlışlardır. Bu
yanlışlardan Evliya’nın yaşananları bir öykü olarak kurguladığım saptayabiliyoruz. Aşk
mesnevilerindeki izleklere koşutluk ve benzerlik göstermesi, bu kurgulamanın
3 D ankoff , Robert. The Intimate Life of A n Ottoman Statesman Melek Ahm ed Pasha (15881662 )־as
portrayed in Evliya Celebes Book o f Travels (׳Seyahat-nameV State University o f N ew York 1991. 7.
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Seyahatnameye, belki de sürükleyici bir aşk öykü olarak yerleştirilmiş olduğuna işaret
etmektedir. Hatta aynca bu öykünün üçgen arzu kuramıyla da ele alınabileceğini
düşünüyorum.
Evliya’nın, Melek Ahmed Paşa’ya intisap tarihi olan 1650, Seyahatnamemiı
kronolojisinde 3. cildin ortalarına rasdar. 1650’de Evliya, Melek Ahmed Paşa’nın
müezzinbaşılığı ve musahipliği görevine atanır (154). Evliya'nın Kaya Sultanla yakın
tanışıklığı da bundan sonradır, yani 1650’den sonradır. Oysa biz, Kaya Sultan'ı daha
1. ciltten başlayarak tanırız. 1. dit, Evliya’mn 16351640 ־tarihleri arasında yazmak,
tanıtmak için gezdiği şehri, İstanbul'u anlatır. Özellikle 1638’de IV. Murad'ın yaptırdığı
esnaf geçidini anlatması bunun esas kanıtıdır. Fakat Evliya, on ciltlik Seyahatnamesini
hayatının sonunda, 16803lerde kaleme almıştır. 1. ciltte, her ne kadar 1638 yılı esas
alınmışsa da, orada hem IV. Murad’ın, hem de ondan sonraki padişahların türbelerini
de anlatmıştır, yani daha eserinin ilk cildini yazarken, İstanbul'da daha sonra olmuş
olaylardan, gelişmelerden de söz etmiştir. Dolayısıyla 1. ciltte anlattığı İstanbul'u
1635’lerde gezerken değil, ama 1680'lerde yazarken Kaya Sultan onun gönlünde ve
kafasındadır. Kaya Sultan’ın, 1. ciltte, kronolojik olarak Evliya'nın onunla tanışıklığından
önce yer alması iki noktayı düşünmemizi gerekiyor: 1) Kaya Sultan ölmüştür ve Evliya
onu unutmamıştır / unutamamıştır. 2) Evliya, okuyucuyu daha sonraki ciltlerde yer
alacak / anlatılacak olan aşk hikayesine hazırlamaktadır.
Evliya daha L ciltte Murad’ın 32 evladından hayatta kalan tek çocuğunun Kaya
Sultan olduğunu; onun da Melek Ahmed Paşa ile evliyken öldüğünü üç kez bildirerek
okuyucuyu Kaya Sultanla tanıştırır (105, 172, 173). Üçündisünde bir kız çocuğu
dünyaya getirirken öldüğünü belirterek türbesini anlatır ve vefatı dolayısıyla düşürülen
tarihleri verir (173):
Amma merhûme Kaya Sultân’ın fevtine târîhdin
Bir eksikli dedim ey Evliya fevtine târihin
M elek sengile dögünsün kim ayrıldı Kaya’smdan sene (—)
Diğer tarih güfte־i Evliya:
Mevtine târih içün dedi M elek bin âh ile
Gülşeni Firdevs-i m e’vâ eyleye cânım Kaya
Diğer tarih-i zîbâ:
Hâtif-i gayb du’â ile dedi târihin
Kaya Sultân rûh-ı pâkî ile ide Firdevs-makam sene (—)
Târih־i diğer.
Evliyâ hayr du’â ile dedi târihin
Kaya Sultânın ola rûhına m enzil Firdevs sene (—)
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• Bunlar Evliya Çelebi’nin kendisinin Kaya Sultan için düşürdüğü tarihlerdir. Kaya
Sultan’ın vefatının anlatıldığı 5. ciltte ise bu kronogramlardan yalnız ikisi yer alacaktır
(135). İlk ciltte ise 4 tarih bulunmaktadır. Yalnız bu bile ölümle bitecek bir öykünün
sonundan başlayan özenli bir kurgulamaya işaret sayılabilir. Bu, aynı zamanda Kaya
Sultan’ın vefatının Evliya’nın duygu dünyasında hayatının son yıllarına değin sürmüş
olan bir etki yaratuğını göstermekeclir.
Evliya, bu arada sultan hanınım Melek Ahmed Paşa’yla evlenmesi dolayısıyla
düşürdüğü tarihi de verir. Aslında bu, Evliya’nın Melek Ahmed Paşa ağzından
düşürdüğü bir tarihtir.
Amma Melek Ahmed Paşa Kaya Sultân’ı aldıkda tarih d ü ş m ü şd ü r :
Kaya Sultânı alan sikke(i) m erm erde yazar sene (—) (173)
• Bu evlilik, mermere yazılan sağlam bir evlilik, ama Kaya Sultan’m erken ölümüyle
biten bir evliliktir. Mermere yazılma, bir yandan sağlam kalıcı bir evliliği, öte yandan
mezarı, ölümü çağrıştırır. Sanki yazar böylece, sonraki cilderde yer alacak olan, derin
bir aşkla sürüp gidecek, fakat ölümle noktalanacak bir evliliği anlatacağım haber
vermektedir.
Seyahatname hin kronolojik olarak baştan sona doğru anlatılmış; fakat seyahaderin
bitmesinden sonra en başa dönülerek kaleme alınmış bir eser olduğu göz önünde
bulundurulduğunda Melek Ahmed Paşa - Kaya Sultan evliliğinin sondan başlayan
bir öykü kurgusuyla verildiği anlaşılıyor.
1. ciltte okuyucuyu Kaya Sultan’la tanıştıran iki öge daha vardır:
1638 esnaf geçidi alayına katılan “esnif-ı fişekçiyân־ı havâyı”i anlatırken Kaya
Sultan’m doğumu gecesi atılan ve bizzat izlediği havai fişek gösterisini hatırlar. Bu
“hakir âlem -i fetalığım ızda.... Kaya Sultan m evlûdı gecesi şâdm ânında” diye
tarihlendirdiği ve Gümrük emini Ali Ağa Efencü’nin yaptığı yedi kat havaya çıkup
yedinci fişekten sonra büyük bir patlamayla aşağı inen harikulade fişek gösterisidir
(304).
1638 esnaf geçidi alayına katdan “esnâf-ı yağlıkçıyân”ı anlatırken yağlıkçıların
dükkanlarım rengarenk nakışlı Kaya Sultan yağlıklarıyla süsleyip geçtiklerini belirmesidir:
B unlar dükkânların g û n â g û n m ünakkaş Kaya Sultân ve saray yağlıkları
ile m üzeyyen edüp (arz-ı kâlâ ederek ‘u b û r ederler (320).•
• 1638’de yapılan bu şenlik sırasında Kaya Sultan, 6 7  ־yaşlarındadır. Bu tarihte
daha ne Kaya Sültan’ın yağlık işlemesi mümkündür ne de Evliya,. Kaya Sultan’m
yağlıklarını görmüştür. Evliya, bu yağlıkları ancak Kaya Sultan’la tanıştıktan sonra,
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yani 1650’den sonca görmüştür. P aha sonca da bu yağlıklar onun için Kaya Sultan’dân
kalan en değerli, en önemli hatıralar olmuştur. Bu bağlamda, gördüğü her güzel
yağlığın Evliya’ya Kaya Sultan’ı hatırlattığı düşünülebilir. Evliya’nın çeşitli vesilelerle
başkalarına Kaya Sultan yağlıkları hediye etmesi, Seyahatname boyunca kullanılmış bir
leitmotiftjr.
• Evliya, gerek havai fişek gösterisindeki hayranlığı, gerekse yağlıklardaki nakışlara
duyduğu hayranlığı dile getirirken Kaya Sultandın onun hayatındaki unutulmaz yerini
de vurgulamış olur.
2.
cilt, giriş ,in devamı olarak okuyucuyu aşk öyküsünün ana bölümü olan 3. cilde
hazırlar. 2. cildin başında Kaya Sultanim adının kaya olmasıyla ilişkilendirilehilecek bir
anekdot yer alır. Bu anekdotta IV. Murad kendisine getirilen hediyelerden kızma verir:
Hatta Kaya Sultan efendim ize “Kayam, sana kayadan hasıl olm a bir taş
göm lek vereyim״deyü bir don göm lek ihsan etmişdi. (117).
• Bu anekdot ile okuyucu Kaya Sultan’ın adının nereden geldiğini öğrenerek biraz
daha tanışır. Fakat bu anekdot aynı zamanda genç yaşta ölecek Kaya Sultan’ın adıyla
olan tezata da gönderme olarak yorumlanabilir.•
• Daha sonra Evliya, Kaya Sultan yağlıklarım hediye ettiği üç hediyeleşmeyi anlatır
(158, 220, 222). Bu hediyeleşmeler, yine onun Kaya Sultanla tanışmasından önceki
zamana rastlamaları dolayısıyla kronolojik sıralama yanlışlığı içerir, bu da Melek
Ahmet Paşa ile Kaya Sultan’m özel hayatlarının “öykü” kurgulaması ile esere
yerleştirildiğini gösteren başka ipuçlarıdır.
2. cildin sonundaki kronolojik sıralama yanlışı, bir “öykü”nün kurgu boyutunu
daha da açıklıkla göstermektedir:
21 Ağustos 1648’de 4. Mehmed’in cülusunda Celâli Kara Haydarzade Birgi’d;׳:
padişahın adamları (Hâşan Ağa ve adamları) tarafından yakalanıp İstanbul'a getirilir
Bu sırada Evliya da Murtaza Paşa’nın müezzini olarak görevlendirilmiş, onunla birlik.t*
Şam’a gitmek üzere yola çıkmıştır. Konaklama yeri olan Üsküdar’da Aga Tekyı.
çayırında Kara Hayd^rzade’yi getiren birlikle karşılaşırlar. Bir süre önce Kar?
Haydarzade ile Ankara yalanlarında Hacı Baha’nın evinde karşılaşıp tanışmış olan
(219220 )־Evliya, bu karşılaşma sırasında, idamı mukarrer olan Kara Haydarzade ’ye
teselli vermek amacıyla onunla sohbet eder. Kara Haydarzade bundan çok etkilenir ,
koynundan “altın mînâ zarflı bir sa’ât” çıkarıp Evliya’ya hediye eder. Evliya “Kaya
Sultân ihsanı olan münakkaş sa’âti” hemen tanır. “Bre begim bu s a3ât hem ân
benim idi” der. Zira bu, bir zamanlar Kaya Sultan’ın kendisine hediye etmiş olduğu
saattir. O tarihten 21 yıl önce Şam’a giderken İshaldi denen yerde baba celâli Kara
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Haydarla karşılaştığını, Kara Haydar’m kendisini tutsak edip soyduğunu, saatinin o
zaman çalındığını anımsar (254-255).
• Bu olay Evliya için çok büyük bir sürprizdir, çok sevinir. Uzun yıllar önce elden
giden değerli saati, hiç ummadığı bir anda geri gelmiştir; üstelik bu, kendisine sevgili
Kaya Sultan tarafından hediye edilmiş olan saattir.
• Burada Şam’a gidiş tarihi ile ilgili tutarsızlık bir yana, asıl kronolojik sıralama
yanlışı Kaya Sultan’ın bu saati Evliya’ya 3. cildin sonunda anlatılacak plan bir olay
sırasında 1653 yılında vermiş olmasıdır.
• Böylelikle Evliya velinimeti Melek Ahmed Paşa’nın kansı olması dolayısıyla / ya
da olmakla birlikte / kendi hayatında önemli bir yeri olan Kaya Sultan’ı gelişigüzel
değil, bir sürpriz klişesiyle (topos ile) kurgulayarak eserine sokmuştur.
2. cildin ona çok heyecan veren ve Kaya Sultan ile ilgili bir sürprizle bitmesi
dikkat çekicidir.
/
3, cilt, Evliya’nın Melek Ahmed Paşa’ya İntisap ettiği, onun en yakın adamı ve
özel ulağı olarak Kaya Sultan’la doğrudan ilişkisinin başladığı dönemi anlatan cilttir.
Bu dönemde Evliya, karı koca arasındaki karşılıklı sevginin, bağlılığın yakından tanığı
olur, onların sevinç ve üzüntülerini samimi bir dost olarak paylaşır. Haremde Kaya
Sultan’la görüşme olanağı bulur, onun hal ve tavırlarını yakından gözlemler, sultan
hanıma hayranlığı giderek artar.
• Evliya, özel ulaklık göreviyle efendisi Melek Ahm ed Paşa’ya hizmetini
sürdürmekte, aynı zamanda Kaya Sultan’ın yanma gelmekten, ona haber getirmekten
büyük bir zevk duymaktadır.
İlk ulaklığı Melek Ahmed Paşa kethüdasının veziriazam tarafından hapse atılması
üzerine İstanbul’da gerekli girişimlerde bulunması için Paşa’dan Kaya Sultan’a haber
götürmesidir: “O l an m ektupları alıp şehir kenârında âlem ağyardan bî-haber
atlarım a süvâr olup R usçuk’tan cânih-i kıbleye bir gecede kala-i Piravadi
andan bir gü n d e şehr-i Kırkkenise, andan T o p ç u lard a Kaya Sultân’a varıp
bu hakiri harem e alup verâ-yı perde-i zenbûrîden haldri söyleyüp... (187)•
• Görüldüğü gibi Rusçuk’tan kuş uçarcasına Kaya Sultan’a gelir. Daha sonraki
gelişlerinde de Kaya Sultan’a geliş yolu ne kadar uzun olursa olsun, Evliya’nın hiç
durmadan, hatta “ılgar” (dörtnala) ile kısa zamanda yol alıp geldiğini görürüz.
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• Kaya Sultan, pnu hareminde kabul eder, Evliya ile petek gibi ağ perdenin
arkasından konuşur. Onunla bu kadar yakından konuşma olanağı bulmuştur. Onunla
bu kadar yakından konuşma, ona Kaya Sultan’ı yakından gözlemleme olanağı da
vermiştir:
Nitekim Evliya konuşma sırasında Paşa’nın iyi olduğunu, adaletli işler yaptığını,
fakat kethüdasının Rusçuk’ta tutuklandığım, bunun halli için kendisinden yardım
istediğini bildirir. Kaya Sultan bunu duyunca Paşa’nın kethüdasını tutuklattıranlara
çok öfkelendiği halde bağırıp çağırmaz, fakat Paşa’ya yardım etmek için kendisinden
umulmayacak denli amansız bir kişilik gösterir:
gırîv (bağırıp çağırma) yerine
saçın perişan edûp gûya bir hüsrevânî küpe binüp azrak câdûya dönüp...”
(187) arabasına biner ve Vezir Siyavuş Paşa’ya çıkar: “Bre zâlim Siyâvuş” diye söze
başlayarak onun haksızca yaptıklarım, kocasını rahat bırakmasını, yoksa onu rezil
edeceğini söyler. O da Melek Ahmed Paşa’nın saraya borcu olduğunu söyler. Kaya
Sultan bunun üzerine kocasının borcunun olmadığını, derhal Saray defterinin kontrol
edilmesini bildirir. Onun yanından çıkıp bütün gün diğer saray ileri gelenleri ile görüşür.
Onun bu etkin girişiminin sonunda Siyavuş Paşa hemen vezirlikten alınır. Kethüdanın
serbest bırakılması sağlanır (188).
• Bu olayla da Kaya Sultan’ın nasıl bir eş kişiliği taşıdığım vurgulamak ister.
Gerektiğinde kocası için amansızca girişimlerde bulunup sözünü geçiren iradeli bir
kişilik.
• Çiftin vedalaşma ve kavuşmalarla süren ayrılık günleri Evliya’nın ulaklığıyla anlamlı
bağlar kazanırken okuyucu, rüyalarla ileride olup biteceklere hazırlanmaktadır:
Kavuşmalardan birine örnek, 1653 yılında Melek Ahmed Paşa, Rumeli'den
İstanbul’a döner. Çatalca’ya ulaştığında oradaki Al-i Osman saraymda konaklar. Kaya
Sultan onu burada karşılar, bir hafta boyunca sanki bayram zamanı yaşanır (273274): Merhûm M elek Ahmed Paşa efendimiz bunda m ihm ân olup Kaya Sultân
ile bunda mülakat olup kamil bir hafta bu bâg-ı cinânda H üseyn Baykara
fasıllarıyla zevk u safa edüp felekten kâm alır şekilli old uk....” (273)
i.

• Kavuşmanın getirdiği güzel duygular, Kaya Sultan’la Melek Ahmed Paşa’nın
bulunduğu saray mekânının tasvirinde de yansır. Burada iki sevgili kavuşmuştur. Evliya,
kan kocanın kavuşma mutluluğunu paylaşmaktan büyük zevk almaktadır. Kaya
Sultan’ın olduğu ortamda bulunmaktan sanki sevgilisine kavuşan kendisiymiş gibi
büyük bir muduluk duymaktadır. Onun bu ortamda bir duygu yoğunluğuna ulaştığı
görülür. Duygu yoğunluğuna ulaştığı zamanlarda coşkunluğunu yansıtacak beyitler
söylemek, Evliya’nın sıkça baş vurduğu bir yoldur. Nitekim:
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Müft (bedava) m esken eanur cihanı kişi
nakd-i ömrin verir kira yerine
diyerek orada geçirilen sürenin güzelliğini, ömrün geçiciliğini, doyumsuz değerini
vurgular.
Onun bu kavuşmadan aldığı hazzı açığa vuran başka bir cümlesi de şudur:
Ve (Çatalca’nın) âb u hevâsının letâferinden mahbûb ve mahbûbesi gûyâ
Züleyhâ vîî Yûsuf-ı sânîdir. (274)
• Ancak bu muduluk uzun sürmez; Melek Ahmed Paşa gördüğü bir rüya ile
sarsılır:
Söz konusu kavuşmadan kısa bir süre sonra Melek Ahmed Paşa Van’a vali tayin
edilir. Van’a doğru yola çıkmadan önce gördüğü düşte, IV. Murad, Paşa’ya bir ekmek
verip yemesini söyler. Melek Ahmed Paşa eline aldığı ekmeğe kan bulaşmış olduğunu
görür. Murad, “Kızıma bundan bir parça gönder, yıkayıp yesin9’ der. Ertesi gün
Melek Ahmed Paşa rüyasını derin bir üzüntüyle Evliya’ya anlatır ve yorumlar. Kaya’nın
herhangi bir şekilde şehit olacağını, buna dayanamayıp arkasından kendisinin de şehid
olacağını söyler (289290)־.
• Evliya, bu rüya sahnesinden sonra kadere vurgu yaparak birbirlerini seven, fakat
zaten ayrılıklarla dolu bir hayat yaşamakta olan bu çifti acı bir sonun beklediğini
haber verir:
edemez def’ sakınmakla kazâyı kimse
bin sakınsan yine ön son olacak olsa gerek (290)
Daha sonra olaylar şöyle gelişir:
Paşa yola çıkmak için mühlet isterse de bu isteği reddolunur. Hemen yola çıkması
emri gelir. Bunun üzerine Evliya’nın “hâne-i bî-minnetimiz” dediği Kaya Sultan’mri
Üsküdar’daki sarayına gidilir ve yol hazırlıklarına başlanır.
• Kaya Sultan’ın bu kez Paşa’yı yolcu etmek üzere gel-me־miş olması Evliya’nm
dikkatini çekmiştir.
Paşa’mn adamlarıyla Üsküdar’a geçmesinin ardından münafıklar, Kaya Sultan’a
Paşa’nın öldürüleceğini, bunun için adamlar görevlendirildiğini bildirmişlerdir. Bunu
duyan Kaya Sultan’ın aklı başından gider. Hemen arabacıyı çağırır, perişan bir halde
Bağçeka־pı־sı’ndan alelacele kayığa binip Üsküdar’a geçer. Paşa durumu haber alır, o
da Kava Sultan’ı karşılamaya çıkar. Kaya Sultan’ı iskeleden alır, birlikte Kaya Sultan’ın
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Üsküdar’daki sarayına gidip hareme girerler. İşte tam o sırada haremde “bir vaveylâ”
kopar. Paşa ağlayarak dışan çıkar, orada bulunanlara Kaya Sultan’ın yapacağı doğumun
kolay geçmesi için dua etsinler diye sadaka dağıtır (292). Paşa, büyük korkular
çekmektedir, Evliya’ya bir süre önce gördüğü korkulu rüyayı hatırlatır (293).
• Burada Kaya Sultan’ın, 7 aylık hamile olduğunu, Paşa’nm katledileceği korkusuyla
acele yola çıktığını, “vucud-ı nazenine lerze ânz olup” Üsküdar’a, hareme
ulaştığında çocuğunu düşürdüğünü Evliya’nın ağzından öğreniriz. Evliya, Paşayı “Kaya
Sultân efendimiz sağ olsun” diyerek teselli eder. Fakat Melek Ahmed Paşa’yı teselli
etmek mümkün olmamaktadır; o, yine rüyasındaki “kanlı ekmeği" korkuyla hatırlar.
Evliya, kanlı ekmeğin bu düşüt olduğunu, Kaya Sultan ile daha nice yıllar ekmek
yiyeceklerini söyleyerek tekrar teselli vermeye gayret eder (293).
• Evliya, bir yandan Paşa’yı teselliye çalışırken öte yandan Kaya Sultan’m ne ızdıraplar
çektiğini düşünmektedir “ammâ hakîkatü’l-hâl Kaya Sultân-ı sâhib-i cem âl hayli
derd ü m ihen çekip kam kesilmedi” der (293). Onun çektiği ızdıraplar karşısında
çaresizdir, elinden bir şey gelmez. Evliya’nm bu “halet-i ruhiye”sini daha sonra
yaşadıkları açıkça gösterir:
Saraydan, Melek Ahmed Paşa’nm, derhal yola çıkması emri gelir. O da Kaya
Sultan’ı Evliya’ya emanet ederek Van’a doğru yola koyulur. Evliya’ya, Kaya Sultan
tamamen iyileşinceye kadar onunla ilgilenmesini, sonra arkasında gelip kendisine
yetişmesini söylemiştir. Böylece İstanbul’da kalan Evliya, “birâder ¿־azizim ” dediği
Salih Ağa’yı ziyarete gider. Ağa, onu görünce şaşırır, “Sen M elek A hm ed Paşa ile
Van’a gitmedin mi?" diye sorar. Seyahat tutkunu Evliya’nm, her zaman seyahat
arzusuyla İstanbul’un kendisine dar geldiğini söyleyen Evliya’nm burada verdiği cevap
“Seyahatten bizar oldum " o lu r. Bu, görünüşte onun gerçek kalış nedenini
açıklamamak için verdiği bir yanıttır; aslrnda Evliya’nm seyahatten değil, Kaya Sultan’ın
çektiği ızdıraplardan bizar olduğu aşikârdır. Evliya’nm duygulan yine bir taşma
noktasına ulaşmıştır:
Sonderdm cke
K laus K reiser
“âlem agyârdan bî-habçr oldukda bu hakir makâm-ı segâhda bir âgâze edüp
fasl tamâm o ld u k d a ../’ der (293).
• Bu kez duygularım ifade etmek için beyider yeterli değildir, klasik musikinin en
hüzünlü makamı olan makâm-ı segâh’ta bir murabba okur. Aslında o, en kuvvetli
olduğu bir makam olan segâhta bir murabba okuyarak kendi derdini terennüm
eder. Ve çok ustaca bir kurgulamayla tam bu noktada, Melek Ahmed Paşa’nm hapse
düşmüş olan kethüdasının hapiste çekdği ızdırap ve işkenceleri anlatmava  ״erer:
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îpşir Paşa’nın hapse attırdığı kethüdaya yapılan işkencelere bizzat şahit olan Еѵііуа'шд
içi paramparça olmuştur. Adamı nasıl dövdüklerini (300 kırbaç), kış günü nasıl soğuk
havuza attıklarım, zavallının nasıl figan ettiğini anlatır. Bir ekmek parası uğruna insanların
çektiği eziyetlere hayıflanır, kendi fakir haline şükreder (294).
“Âhir-i kâr bu gerdiş-i kec-reftâr-ı felek-devvârda bu güne gaddarlık
olduğun görüp” bu günler onun için “haccâc-1 zâlim Y usuf ״günleri olmuştur.
• Gerçi bunları işkencelere dayanamayıp can veren kethüda için söylemektedir,
ama söyledikleri kendi ruhsal durumuna da uygundur. Başka bir deyişle Evliya, bu
yolla kendi üzüntülerini de dile getirmekte, Kaya Sultan’m ızdırap çektiği bir sırada
acı olayları anlatarak duygularını dışa vurmaktadır.
Nihayet Kaya Sultan iyileşir, Evliya’ya bir an önce yola çıkıp Paşa’ya yetişmesini
söyler. Ona Ipşir’in Paşa’yı öldürteceğini, bunun sarayda da duyulduğunu, oysa
“Paşacığının” ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatır: “bir saUh» dindâr ve mümin,
ve muvahhid bî-garaz u ehl־i ırz bir vezir-i dilîr...” Kocasına yazdığı mektupları
ağlayarak Evliya’ya verir. Bu sırada Evliya’ya da bir armağan verir. “Şimdi sana
yollarda pek lâzımdır. H em ân durma ״״diye verdiği bu hediye “bir cevâhirli
sa’â f ’dr (295).
Ve 3. cilt tam burada yine Kaya Sultan ile ilgili bir gerilim noktasında biter.
• Saatin hediye edildiği yıl 1653״tür. İşte, 2. cildin sonunda (1648 yılında) Kara
Haydar־za־de’nin idamından önce Evliya’ya yadigar bıraktığı saat, bu saattir; Evliya’ya
3. cildin sonunda Kaya Sultan tarafından armağan edilmiştir.
4.
ciltte Melek Ahmed Paşa ile Kaya Sultan״ın mektuplaşmaları sürer. Kaya Sultan,
bu ciltte en çok kendisine gönderilen hediyeler dolayısıyla söz konusu olur. Melek
Ahmed Paşa״mn kendisi ve ilişkide bulunduğu devlet adamları, sultan hanıma yüklüce
hediyeler gönderirler. Evliya, sanki kendisine haremde ağ perdenin arkasından <fVallâhi
Evliyâm ...” diye hitab eden Kaya Sultanca çektiği ızdıraplara karşılık olacak teselli
mükâfadan vermek istemektedir. Örneğin kaçan Abdal Han’ın zengin karısı, Melek
Ahmed Paşa’nm ona yaptığı iyilik dolayısıyla Kaya Sultan’a şu armağanları gönderir:
Kaya Sultân içün bir tâc-ı keyânî ve bir tâc-ı murassa’ ve yedi çarkâb
mücevher haftân ve kırk kıt’a yâkût ve yüz k ıf a la’l- bedehşân ve yüz
adet pîrûze ve elli adet zeberced ve elli la fa onar kırat gelir elmâs-ı
makbûl-ı ünâs âb-dâr u âteş-tâb ve iki k ıfa pîrûze hançer kabzası ve
altı adet sandukacıklarla cüm le ‘ûd-ı Mâverdî geldi... Ve Kaya Sultan
içün bir cevâhir kemer-i münevver idi kim kırk bin guruş bahâ takdir
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etdiler ve yine Kaya Sultan içyn bir h ın n â k u tu su içre zer-i hâlisden
mücevher ve murassa tarz-ı Horasanı bilezik ve bir halhal-ı Arabî ve
altı adet menkûş kebânî geldi ve bir sorguç-ı h ü m â ve bir m urassa9
tılsım-ı İskender ve niçe kaleme gelm ez bî-hisâb zî-kıym et eşyâlar geldi
kim hadden bîrûn ve layâsdan efzûn idi”. (158)
Bundan başka Melek Ahmet Paşa Van’dan 500 asker görevlendirerek Kaya Sultan’a
yedi katar katır tutan hediyeler gönderir (167).
Aynca Bağdat valisi Murtaza Paşa’nın Kaya Sultan’a gönderdiği bir katar katır
yükü hediyeleri Evliya bizzat kendisi getirir (360).
• Böylece bu d it de Kaya Sultan’a gelen hediyelerle biter.
5.
cilt yine Kaya Sultan ile Melek Ahmed Paşa arasındaki mektulaşmalar ve
kavuşmalarla sürerken bir gerilim noktası ile gelişir. 1656 (1067)’de Melek Ahmed
Paşa Özi (Ochahov)’ye tayin edilir. Veba salgım vardır ve Paşa Mankalya’da hasta
olur. Şidettli bir hastalığı orada bulunan cerrahlar sayesinde adaür. Ve hemen bir
mektup verip Evliya’yı Kaya Sultan’a gönderir. Yine “ılgar” ile yola çıkan Evliya,
Mankalya’dan üç günde Kaya Sultan’ın Çatalca Topçulardaki sarayına ulaşır. Bu arada
İstanbul’da Paşa’nın öldüğü haberi yayılmıştır ve Kaya Sultan son derece üzgündür.
Bu da yetmemiş gibi Paşa öldü diye Kaya Sultan’ı hemen Kara Murtaza Paşa ile
nikahlamaya kalkmışlardır. Tam bu sırada ״M eğer.... hak ir H ız ır gibi yetişip
varmışım” diyen Evliya, Kaya Sultan’a Paşa’nın mektuplarım verir. Kaya Sultan  ״Kanı
Paşa’nın kendi hattı” diyerek Paşa’mn durumundan tam emin olmak ister. Evliya,
ısrarla Paşa’mn iyi olduğunu söylerse de Kaya Sultan biraz yatışır, ama tam emin
olamaz. Kaya Sultan’dan sonra Evliya, sadrazam ve padişahı da ziyaret eder ve tekrar
Kaya Sultan’a gelir. Onunla hareminde “perde-i zenhûrî”den sohbeder edip padişah
ile konuşmalarını aktarır. Tam bu sırada Karadeniz’den gelen bir gemi Paşa’nın kendi
eliyle yazdığı mektubu getirir. “Elhamdülillah sıhhatteyiz” kelimelerinden oluşan
bu mektup ile Kaya Sultan’ın Evliya’ya olan inancı pekişir ve sevincinden Evliya’ya,
2 ״yüz sikke-i basene şerifi altım”, ״bir semmûr kafası kürk” verip,  ״hanem ize
muttasıl bir hâneyi seksen yedi bin akçeye alup” ihsan eder (57).
• Kaya Sultan’ın, bir kabus olan bu nikah tehlikesinden Evliya Çelebi’nin getirdiği
haber sayesinde kurtulması, daha önceki olaylarla da Paşa’ya bağlılığını göstermiş
olan Kaya Sultan’ın sadakatini daha da pekiştirir.
1068/1657’de Özi (Ochahov) Melek Ahmed Paşa sayesinde alınır (105). Bir çok
ganimeder elde edilen bu savaştan sonra Paşa, ilk iş Kaya Sultan’a ve diğer devlet
heyecanla dört günde kuşluk vaktinde İstanbul’a ulaşır ve her zaman oldu&u eibi
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önce doğru Kaya Sültan’a gider. Ondan sonra diğer devlet adamlarının mektuplarım
verir. Devlet adamlarıyla görüşmelerin) bitirir bitirmez hemen tekrar Kaya Sultan’m
yanına gelir ye Özi’de olanları Paşa’mn başarılarını anlatır: “andan Kaya Sultân’a
varup k aziyye-isefen çâm u sergüzeştim iz bir bir ayan u beyân etdiğimde
Kaya eydir: Evliyam, eğer ö z i kalası AJlâhümme â ffn i kâfir eline girerse
Paşaçığımı tahkik Köprülü öldürürdü, dedikde; hakir eyitdim: Bire sultânım,
sen şağ iken bu ne sözdür kim dersin! dedim. Kaya eyitdi: Vallahi Evliyâm,
ben değil bizzat pâdişâh kurtarmağa kâdir değildir, deyü ol gün ol gece sultân
efendimle yerâryı perdeci zenbûrîden nice kelimâdar ettik.” (110).
• Evliya’nın gerek Kaya Sultan’dan “Kaya” diye söz etmesi ve gerekse Kaya
Sultan’m ona “Evliyam” demesi onların yakınlıklarını da gösterir. Bu sevinç ortamının
onları yakınlaştıran havası Özi’den gelen kölelerin geçit törenini birlikte izlemelerinde
de sürer:
Melek Ahmed Paşa’nın Özi’den gönderdiği ganimeder Topçulardaki saraya
geldiğinde Evliya, Kaya Sultan’la birlikte Topçular’a gider. Orada yollan kudama
geçidini birlikte büyük bir heyecan ve hayranlıkla seyrederler. Buradaki mükemmel
organizasyona ikisi de hayran olur. Kaya Sultan görevlilere birer yağlık hediye eder.
Bu arada Evliya’ya da samur kürk hediye eder (111).
• Melek Ahmed Paşa’nın Özi’deki başarısından dolayı İstanbul’a tayini çıkar ve
Köprülü, Melek Ahmed Paşa’ya biraz da kıskançlık içeren bir davet mektubu yazar.
Köprülü’nün ağzından yazılan bu mektupta yer alan “sîzler âsitâne-i saâdete gelüp
Kaya Sultân efendimizle bâg u bâgçelerinizde zevk u safâ etm ek fermân-ı
hümâyûn sâdır olup..” (118) sözleri de Paşa’nın karısına olan muhabbetinin, çevrenin
dikkatini çeken bir durum olduğunu gösterir.
• Ancak Melek Ahmed Paşa’nm 1068/1058’de İstanbul’a dönmesiyle başlayan
kavuşma uzun sürmez (119). Bu mutlu kavuşmayı onların acı sonlarının ipuçlarını
veren rüyaları izler. Birbirini çok seven Kaya Sultan ile Melek Ahmed Paşa’nın, Kaya
Sultân’ın ölümüyle son bulacak olan evliliklerinin öyküsü ilginç rüyalarla gerilim
noktalan yaratılarak sona doğru gelişir ve Kaya Sultan’ın ayrıntılı ölüm sahnesi ve
cenaze töreni ile son bulur. Özetle:
Melek Ahmed Paşa İstanbul’a döndükten kısa bir süre sonra Kaya Sultan yine
hamiledir Hamileliği sırasında iki rüya görür.1
1. rüya: Dedesi Sudan Ahm ed onu cennet bahçesine çağırır. Ve eli kanlıdır. Kaya
Sultan’a da bu kandan bulaşır-
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Ertesi gün rüyasını Paşa’ya anlatır: Paşa bu rüyayı duyunca bir “âh” çeker ve
olacaklardan çok korkar; fakat yine de acısını belli etmez ve olumlu yorum getirerek
“canım, hânım, ömrüm, sultânım, efendim ” diyerek ona sadakalar vermesini
önerir. Kaya Sultan bunun üzerine büyük sadakalar dağıtır. Bu arada Evliya ile
kizkardeşi de “zengîlıe”olurlar (130).
• Zaten daha önceki rüyalardan Kaya Sultani kaybedeceği korkusu içine düşmüş
olan ve bir süredir korkular içinde yaşayan Paşa, bu rüyadan artık  ״Kaya“nm doğum
sırasında öleceğini anlamıştır. Bu sırrını Evliya’ya da söyler. Bu arada Köprülü Mehmed
Paşa ile mal yüzünden tartışan Melek Ahmed Paşa çok öfkelenir ve bir süre
İstanbul’dan uzaklaşmak isten Kaya Sultan’ı alıp Beykoz’daki köşke yerleşir, bir süre
“zevk u safa” eder (131). Burada Kaya Sultan 2. rüyasını görür.
2. rüya: Eyüp’ten Şaraybumu’na kadar deniz her kademeden devlet adamının
bulunduğu kayıklarla kaplıdır ve halk Eyüb’e gelip dua etmektedir. Oradan çıkıp
imanım evini basarlar ve imanım karısını beyaz çuvala koyup kayık ile padişaha
götürürler. Kaya Sultan da Eyüp’teki konağmdadır ve şahnişinden bunu görür. Para
gönderip kadım serbest bırakmalarım söyler, fakat imamın karısı “kanlıdır” diye
cevap verirler, ancak padişah katında hesabının görüleceğini söylerler. Kaya Sultan
buna çok üzülür, bari kızım ben bakıp büyüteyim der.
Kaya Sultan’m çok kısa bir süre sonra anlatılacak olan cenaze töreninin âdeta bir
provası olan bu rüyayı Paşa, yine olumlu yorumlayarak sadaka dağıtmasını söyler.
Kaya Sultan yine pek çok sadakalar dağıtır ve artık bütün ■malını vasiyet eder, dünyadan
elini eteğini çeker.
• Kaya Sultan’ı her zaman olduğu gibi yalandan gözlemleyen Evliya, ondaki bu
kaygı verici değişimin farkındadır, ne “musâhibe” kadınlarla sohbet eder, ne de
oyun ve eğlenceden zevk alır, “Râbia-i Adeviyye” mertebesinde yaşar (132).
Bunu Paşa’nm rüyası izler. Paşa’nm rüyasmda ise Kaya Sultan Paşa’dan ısrarla
boşanmak istemektedir. Karnımdaki kızı al, beni boşa, diye bağırır. Paşa, bunu
yapamayacağım söyler,; Fakat Kaya’nm ailesi de gelir ve Paşa’dan Kaya’yı daha fazla
üzmemesini, boşamasını söylerler. Onların ısrarları karşısında ağzmdan “boş” lafı
çıkar. Paşa, vücudu “hazan yaprağı” gibi titreyerek uyanır. Rüyasını Evliya’ya anlatarak
Kaya’nm öleceğini bir kez daha vurgular. Bu acıklı rüyalar karşısında olumlu yorumlarım
elden bırakmayan Evliya, onu teselli eder (132). Fakat çok sürmez 26 gün sonra
Kaya Sultan’m doğum sancılan başlar. Ebeler toplanırlar, Kaya Sultan’m bir kızı olur.
Ve İstanbul’da büyük şenlikler yapılır. Büyük ihsanlar ve sadakalar dağıtılır. Fakat
Kava Sultan kurtulamaz. Şehir şenlilr
a
a
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çeker. 3 gün 3 gece ne yaptılarsa Kaya Sultan’ı kurtaramazlar. Cahil ebeler yanlış
uygulamaları ile Kaya Sultani öldürüler (133). Gerçekten de Eyüp Camiinde devlet
adamları ve halk toplanarak ağlama sesleriyle cenaze namazı küttur. Tabutu kayığa
konup devlet erkanı tarafından İstanbul’a götürülür Evliya da kayıkla giderken Melek
Ahmed Paşa ile Kaya Sultanının ilk evlenme gecesinde yaşadıkları olayı ve o arada
“m usahibe kadınların” ona erkek doğurursan çocuk ölür, kız doğurursan sen ölürsün
dediklerini, onun için Kaya Sultan’ın korkup Melek Ahm ed Paşa’yı odasma
sokmadığını hatırlar (134).
• Bu son anlatılanla Evliya, geçmişe döner ve onların 17 yıl süren evlilik öyküsünün
sonunda olanların, sanki gerdek gecesi yaşadıkları bu olayın izdüşümü olduğunun
bağım kurar.
Törenden sonra Evliya’yı Kaya Sultan’ın türbesinde buluruz. 7 gün 7 gece
Kuran okur. Melek Ahmed Paşa da her gün gelir, “hatm -i şerifler” okur, “âh Kayam
diyerek feryâd ve figânlar eder”. Paşa Evliya’yı türbedar tayin eder. Köprülü
Mehmed Paşa, Kaya Sultan,ın arkasından ağlayan Melek Ahmed Paşa’yı “Bire h^y
âdem , ayb değil m idir, bir avrat içün böyle edersin! Elem çekm e, ben sana
bir sultân dahi veririm ”diye kınarken (134); Melek Ahmed Paşa’nın adamları da
Evliya’ya “Gidi Kaya Sultân öldükten sonra sen neye kadir olsan gerek?” diye
saldırıp onun Kaya Sultan ile olan yakınlığına imada bulunurlar (136).
Kaya Sultan hakkında “ b in b e y t m e rsiy e e ts e le r h u lk ve h û y -ı h o ş
hasletlerininin zerre kadarının tarif ve tavsif edilem eyeceğini” (135) dile getiren
Evliya ise onun ölümü ile düştüğü boşluğa bundan sonra koynunda taşıyacağı
“m ünakkaş Kaya Sultân yağlıklarıyla” teselli bulacaktır.

Kaynakça:
Evliya Çelebi b. Derviş Muhammed Zilli Evliya Çelebi Seyahatnamesi Topkapı Sarayı Kütüphanesi
Bağdat 304 Numaralı Yakmanın Transkripsiyonu-Di^ini, yay. Robert Dankoff, Seyyit Ali
Kahraman, Yücel Dağlı. 1. d it (2006), 2. d it (1999), 3. d it (1999), 4. d it (2001), 5. d it
(2001).

Ö zet:
Seyahatname hem belgesel, hem de kurgusal bir eser olarak çok katmanlı yapıya sahiptir.
Evliya Çelebi belgesel olarak bilgileri oldukça sistemli bir şekilde sunarken aynı
zamanda kendi otobiyografisinden canlı hayat kesitlerini de eserine katar Eserin kurgu
bağının odağını elbette “anlatıcı baş kişi” olarak Evliya Çelebi oluşturur. Onun yakından
tanık olduğu yaşamöyküleri de Seyahatname’de ayn bir altkurgu oluşturur. Bunun en
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önde gelen örneği Melek Ahmed Paşa’nın özel hayatıdır. Ağırlık noktası Melek Ahmed
Paşa’nın sevgili eşi Kaya Sultanla olan evlilik İlişkilerinden oluşan bu özel hayatın
öyküsü sadece bir devlet adamının özel hayatı mıdır, yoksa Seyahatnameyi yerleştirilmiş
bir “aşkın öyküsü” müdür?
Anahtar Sözcükler: Seyahatname, Evliya Çelebi, Melek Ahmed Paşa, Kaya Sultan,
aşk öyküsü, kurgulama.
Abstract:
The Book o f Travels is both a chronicle and fictional work with a multilayered
structure. While Evliya Celebi presents the information as a chronicle in a rather
systematic manner, he also adds lively cross sections from his autobiography to the
work. The focus o f the narrative thread o f the work is of course the “main narrator”
Evliya Çelebi. The biographies that he witnessed at close hand create a separate back
story in the Book o f Travels. One of the m ost important examples of this is the
intimate life of Melek Ahmed Pasa. Is the emphasis of this intimate biography
about the marital relations of Melek Ahmed Paşa and his dear wife Kaya Sultan
only on the intimate life o f a statesman or is it a “story o f love” that was placed in
the Book o f Travels?
Keywords: The Book o f Travels, Evliya Çelebi, Melek Ahmed Paşa, Kaya Sultan,
story o f love, fiction.

