
Seyahatname'nin Genel Yapısı 
Önemli Yazmaları ve Baskıları 

Nuran Tezcan 

Seyahatname, Evliya Çelebi'nin birbirini izleyen seyahatlerine 
göre zamandizinsel sırayla düzenlenmiş kitaplardan oluşur: 

1. İstanbul 

il. Karadeniz, Gürcistan ve Doğu Anadolu 

III. Orta Anadolu, Suriye, Filistin, Balkanlar 

IV. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İran 

V. İran, Balkanlar ve Trakya 

VI. Sırbistan, Macaristan, Romanya 

VII. Almanya (/Avusturya), Macaristan, Kırım, Dağıstan, Kaf-
kasya 

VIII.Kırım, Yunanistan ve Arnavutluk 

IX. Batı Anadolu, Güney Anadolu, Şam, Mekke, Medine 

X. Kahire, Nil Yolculuğu 

Batı Avrupa yolculuğunu kurmaca yolculuk olarak anlatır. Bi
rinci olarak 1074/1663'te Uyvar'ın fethinden sonra köleleriyle bir
likte yola çıkıp Amsterdam' a kadar gider, ancak şehre giremeyip bir 
günlük yol mesafasinden bakıp döner (6. kitap, 125b-126a). İkinci 
olarak ise 1075/1665'te Viyana'da bulunduğu sırada Alman kralın
dan izin belgesi (papinta) aldığını ve Almanya, İsveç, Danimarka, 
Hollanda ve Fransa'ya gittiğini söyler (7. kitap, 73a-b). 6. ve 7. ki
taplarda bu yolculuğunu anlatmak üzere paragraf açmıştır. Hatta 7. 
kitabın ( 181 b) sonunda bu seyahatinin 3 yıl sürdüğünü söyler. Fakat 
bu seyahatlerini bir iki yerleşim yeri hakkında klişe bilgiler, halk 
ve kralları hakkında da genel bilgiler vererek çok kısa olarak anla
tır. Söz konusu seyahatleri planlamakla birlikte gerçekleştirememiş 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Seyahatname, kitaplara ayrılmakla birlikte kurgusu bakımından 
bir bütünlük oluşturur. Yazarın seyyah ve anlatıcı sıfatıyla eserin 
odağında yer alması, kitaplar arasında doğal bir bağ kurar. Bunun 
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yanı sıra olay zincirlerinin değişik kitaplarda birbirine bağlı şekilde sür
mesi, yazarın verdiği bilgilere, başından geçen olaylara, gördüklerine 
önceki ve sonraki kitaplarda göndermeler yapması eserin bütüncül bir 
yapı içinde yazıldığını gösterir. 

Seyahatname, Osmanlı Devleti'nin adeta fiziki yapısının yazıya 
dökülmüş bir maketini ortaya koymak için kaleme alınmış bir eserdir. 
Bu sebeple Evliya, yüzlerce şehir ve kasaba, binlerce köy gezmiştir. 
Türbe ziyaretleri de onun seyahat amaçlarından biridir. Anadolu'da ve 
Arap topraklarında pek çok türbe görmüş, eserinin sonunda anlamlı bi
çimde Mekke ziyaretine yer vermiştir. Gittiği şehirler anlatımının ana 
mekanlarıdır; bu şehirlere ulaşmak için geçtiği ya da yol üstünde konak
ladığı köy ve kasabalar ise ikinci derecede kalır. Her şehir ve yerleşim 
yeri Osmanlı yönetimindeki önemi ve o dönemdeki kapasitesi oranında 
yer alır. Bu bilgiler "evsaf' adı altında sistematik bir şema içinde veri
lir. Bu şema genellikle şehrin ya da yerleşim merkezinin idari durumu 
ile başlar. Kalesi ve İslam öncesi kısa tarihçesi, Osmanlılar tarafından 
alınışı, konumu ve genel görünümü, şehrin mahalleleri, adının kaynağı 
(genellikle halk etimolojisine dayalı olarak), önem sırasına göre camile
ri, mescidleri, çeşmeleri, medreseleri ve diğer eğitim kurumları, halkın 
eğitim düzeyi (alimler, şairler, hekimler), hanları, tekkeleri, mesireleri 
ve hamamları, çarşı pazar hayatı (bedesten, dükkanlar ve zanaat türle
ri), kahvehaneler ve sosyal yaşam, kadın ve erkek adlan, giyim tarzları, 
yiyecek ve içecekler, halkın geçim kaynaklan, üretim malları, iklimi ve 
türbeleri şeklinde bir sıra izler. Kale ile başlayıp türbelerin ziyaretiyle 
sona eren bu genel çizgide her şehrin kendine özgü özelliklerinin yer 
aldığı başka bölümler bulunabildiği gibi bu sıralamada değişiklikler de 
olabilmektedir. Evliya, nüfus yanında kale, mahalle bina gibi yapıların 
sayısal bilgilerine mutlaka yer vermeye çalışır. Genellikle kendi tespiti 
olan, kaynaklardan alınan ya da halktan edindiği bu tür sayısal bilgiler, 
zaman zaman abartılı olmakla birlikte çok defa gerçek rakamlarla ör
tüşür. Özellikle adım ölçülerinde çoğunlukla tutarlıdır; o sırada tespit 
edemediği sayısal verileri sonradan doldurmak üzere boş bırakmıştır. 
Bu durum bazı yer ve kişi adlan için de geçerlidir. 

Evliya Çelebi, Seyahatname'de görüp yaşadıklarından ve işittik
lerinden edindiği bilgilerin yanı sıra yazılı kaynakları da kullanmıştır. 
Ancak bunların adını kimi zaman vermemiş, hatta kaynaktaki cümlele
ri bazı kelimeleri değiştirerek kendi tespitleri gibi aynen nakletmiştir. 
Kaynağın adını zikrettiği durumlarda ise hazan kendi bilgisini doğ-
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rulamak, hazan da o kaynaktaki bilginin doğru olmadığını göstermek 
için zikretmiştir. Eserdeki bilgilerde kimi zaman mübalağalı anlatımlar 
dışında yanlış aktarmalar ve çelişkiler de görülür. Bazan da bilgilerin 
tekrar edildiği ya da karıştırıldığı dikkati çeker. 

Osmanlı şehir sistemini aksettiren eserde belirli bir şema dahilinde 
anlatılan şehirler coğrafi konum ve tarihçe; yapıların tarihçesi, mimari 
değeri ve önemi, halihazırdaki durumu; ahali (yaşama tarzı, karakteri 
ve eğitim düzeyi, dili, adet ve görenekleri, giyimi, oyunları, sanatla
rı); mesireler ve ziyaretgahlar olarak gruplandırılabilecek bir çerçeve 
içinde ele alınmıştır. Ana hatlarıyla tarih, mekan ve halk olmak üzere 
üç katmandan oluşan şehir tasvirlerini yaptığı yolculuklar dolayısıyla 
anlatması esere "seyahatname" adını verdiren temel yapıyı oluşturur. 
Bu da kitaba hem kaynaklara dayanan bilgiler içermesi hem de gör
gü tanığı olarak bilgiler katması açısından tarih, coğrafya, toplumsal 
hayat, ekonomik durum, halk bilimi için kaynak eser olma özelliğini 
kazandırır. Seyahatname'nin bu sistematik durumuyla iç içe olan ikinci 
bir yapısı daha vardır. Bu da yazarın seyahatle geçen hayatıdır; yani 
eser hem bir seyahatnamedir hem de yazarın otobiyografisidir. Evliya, 
yolculukları sırasında yaşadığı tarihi olaylan, başından geçen macera
ları, her düzeyden tanıştığı insanları, onlarla konuşmalarını, gördükleri 
karşısındaki hayranlığını, takdirlerini, eleştirilerini, sevinçlerini, korku 
ve kaygılarını da yansıtır. Bu açıdan Seyahatname, Osmanlı Devleti 'nin 
fiziki yapısı ile yazarının kişisel serüvenlerinin ve kurgulamalarının iç 
içe anlatıldığı, başka bir deyişle somut/nesnel bilgi ile kurmaca anlatı
mın kesiştiği bir eserdir. 

Seyahatname, ortaçağ seyahatname yazma anlayışının bir par
çası olan"acaib ve garaib" anlatma açısından da zengin bir eserdir. 
Evliya Çelebi'nin "acaib ve garaib" olaylara ve hikayelere olan ilgi
si Seyahatname'ye bir başka özellik daha katmıştır. Bu tür olaylar ya 
da hikayeler ya onun gördüğü binalara ilişkin olağan üstü özellikler, 
tılsımlardır ya veli, evliya mficizeleridir yahut sihirbaz, hokkabaz gibi 
oyuncuların gösterileri ve doğa üstü olaylardır. Yerel kültürü yansıtan 
bu tür bilgilerin ulaşım ve iletişimin çok sınırlı kaldığı bir çağda kendi 
çevresinin dışına çıkmış olan bir seyyahın kaleminden aktarılması son 
derece dikkat çekicidir; bu durum onun görgü ve bilgisinin enginliğini, 
kültürel alt yapısının niteliğini de ortaya koyar. Bazan bu olağan üstü
lüklerin sırrını çözerek kendi akıllılığını ispat etmeyi, hazan doğruluk
larını denetlemeyi, akılcı açıklamalar getirmeyi, hazan da şaşkınlık ve 
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hayret yaratarak dikkat çekmeyi amaçlarlar. Bu tutkusu onu, duyduğu 
bir hikayeyi yahut tarihi bir olayı kendisi yaşamış veya gözlemlemiş 
gibi kurgulayarak anlatmaya kadar götürür. 

Evliya, gayri müslimlerin yaşayışına ve kültürüne de büyük bir ilgi 
duymuştur. Özellikle Balkanlar, Orta Avrupa ve Filistin'deki kiliseleri 
büyük bir merakla gezen Evliya Çelebi Müslümanlarla Hristiyanları 
karşılaştırır. Onların binalarının bakımlı olması, buna karşılık Müslü
manların binalarının harap durumda bulunması onun en başta dikka
tini çeken bir farklılıktır. Her iki dünyayı karşılaştırarak yaptığı göz
lem ve değerlendirmeler Osmanlı dünyasında "öteki"ne bakışı yansıtır. 
Osmanlı'nın gururu olan özelliklerini ve eserlerini dile getirmiş, aynı 
zamanda yönetimle ilgili eleştirilerini de yazmaktan çekinmemiştir. 

Evliya'nın, başka dil ve kültürlere olan merakını yansıtan bilgiler, 
eserin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkar. Bir İstanbullu olarak 
Anadolu ağızları ilgisini çekmiş, Batı Anadolu (Bolu, Gördes) ve Doğu 
Anadolu (Diyarbekir, Bitlis ve Maraş) ağızlarından, hatta Azerbaycan 
lehçelerinden örnek kelimeler zikretmiştir. Kırım ve Dağıstan' daki Ça
ğatayca mezar kitabelerini dahi aktarmıştır. Türkçe dışında yaklaşık 
otuz dilden (Abaza, Ubıkça, Gürcüce, Mingrelce, Arapça, Kürtçe, Rus
ça, Hırvatça, Rumence, İtalyanca, Macarca, Almanca, Yunanca, İbranca 
vb.) kelimeler, günlük dile ait kısa cümleleri, deyimler, sövgüler, şarkı 
ve dualardan parçalar yazmıştır. Aynca çeşitli azınlıkların Türkçe ko
nuşmalarını kendilerine has telaffuzlarıyla kaydetmiştir. Seyahatname 
sadece fiziki bilgiler, şehir anlatımları ve mahalli kültürlerin aktarıldığı 
bir eser olmayıp, aynı zamanda tarihi olayların yer alması bakımından 
ayn bir önem taşır. Evliya Çelebi, katıldığı savaşları, karıştığı olayla
n döneminin kroniklerinde rastlanmayacak derecede ayrıntılı biçim
de canlı üslubuyla anlatır. Bunlardan kendisinin de içinde bulunması 
sebebiyle anlatılanlar bir vekayiname tarzında değil bir tanık sıfatıyla 
kaleme alınmıştır. Kazanılan zaferler, kaybedilen savaşlar, onun kale
minden çarpıtmadan, olayda yer alan bir kişinin heyecanıyla olumlu 
veya olumsuz bir seçme yapılmaksızın doğrudan nakledilmiştir. 

S takımı (arketip nüshalar) 

Hacı Beşir Ağa'ya Kahire'den hediye olarak gelen orijinal (arketip) 
nüshalardan oluşan takımdır. Bu takımın ilk dört cildi (sekiz kitap) elde 
bulunmaktadır. Beşinci cilt (9. ve 10. kitaplar) kopyaları çıkartıldıktan 
sonra kaybolmuştur. 
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İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

Bağdat Köşkü 304 (1-2. kitaplar) 

Bağdat Köşkü 305 (3-4. kitaplar) 

Bağdat Köşkü 307 (5. kitap) 

Revan Odası 1457 (6. kitap) 

Bağdat Köşkü 308 (7-8. kitaplar) 

(Resim 45, Resim 46, Resim 47. Resim 48, Resim 49, Resim 50) 

Seyahatname'nin hicri 1155'te (m. 1742) Mısır'dan Hacı Beşir 

Ağa 'ya hediye olarak gönderildiğini bildiren belge 

Fihrist-i Tarfh-i Seyahat-ı Evliya Çelebi-i Türkf 

Sahib-i tarfhin asl-ı mevludu Un Kapanının iç yüzünde olup bin se
nesinden bin seksen seneye gelince Girid alınmasında dahi bile olup ve 
kırk iki sene bu dünyayı geşt ü güzar edüp gördüğü şeyleri yazup tarfh 
misilli beş cild kadar eyleyüp lakin Mısır' da kalmağıla bin yüz elli beş 
senesinde Mısır'dan Kızlar Ağası el-Hac Beşfr Ağa Hazretlerine he
diyye gelüp ve Galata Sarayında her bir adama birer cüz' verüp birin 
yazdırup ve Rakım Efendi dahi Mora 'ya giden Silahdar Paşa Hazret
lerine vesfle sevk edüp kulunuz dahi beş cildi ki iki yüz kırk dört cüz' 
kadar olup bi-inayetillahi ta, ala kulunuz sekiz ayda yazup ve sekiz yüz 
guruş kadar akçe olup ve sonra evvel cildi sani ve salis cildi kulunuza 
verüp bu kadar intihab eyleyüp yazdık . Dördüncü cildi yazalım der
ken Silahdar Paşa Hazretleri Mora 'ya gidüp yazamadık lakin pek tuhfe 
tarfh olup amma gayrı tarfhler gibi nizamile degildir. Eyüce bakılsa 
pek nazik vak'anüvis şeydir. Ve İstanbul'da Rakım Efendi'den gayrı bi
lür olmamak gerek . Geçen yaz almak murad eylediler ve seksen guruş 
verdiler. Kulunuz yüz guruş istedim, vermedim. Bu yazu ile bu kadar ya
zuyu bi-fazlu, ilahi ta, ala elli gün kadar zamanda yazı/ur inşa, al/ahu 'r
rahman öyle ma 'lum-ı devlet ola . (Resim 51) 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar 4141 'de ka
yıtlı Seyahatname cildinin içinde bulunan bu tezkire Seyahatname'yi 
çekimleyenlerden biri tarafından hicri 1158'de (m. 1745/46) yazıl
mıştır. Müstensih bu tezkirede, eser hakkında kısaca bilgi vermekte, 
kendisinin ilk üç ciltten (yani 1-6. kitaplardan) seçtiklerini içeren bir 
yazma için yüz kuruş istediğini yazmıştır. Buradan Seyahatname'nin 
İstanbul' a 1155 yılında getirildiğini öğreniyoruz. 
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Bu belgeye ilk kez 1921 'de Dergah Mecmuası 'nda yayımlanan ya
zısında Kilisli Doktor Rif'at [Kardam] dikkati çekmiştir. Daha sonra 
Franz Taeschner Seyahatname'nin yazmaları üzerine yaptığı, 1929'da 
Der lslam dergisinde yayımlanmış olan araştırmada bu belgeye daya
narak Seyahatname'nin İstanbul'a gelişinin tarihçesi hakkında yeni bil
giler ortaya koymuştur. Pierre MacKay, 1975'te Der lslam dergisinde 
yayımlanan yazısında belgenin tıpkıbasımını yayımlamıştır. 

Müntehablit-ı Evliya Çelebi 

Dört kez basılmıştır: 

İstanbul 1259/1842-43 

İstanbul: Takvirnhane-i amire 1262/1846 

Bulak: Dar at-taba'a al-amira 1264/1848 

İstanbul: Tabhane-i amire 1279/1862 

Seyahatname'nin ilk baskısıdır. İkinci baskısı yasaklanıp topla
tılmıştır. Bu nedenle Kahire Bulak matbaasında basılarak İstanbul'da 
satılmıştır. (Resim 52) 

Seyahatname'nin birinci kitabından yapılmış seçmelerden oluşur. 
İstanbul hakkında bir tanıtma kitabı niteliğindedir. Ancak Ayasofya 
ile ilgili tılsımların anlatılması, öteki kitaplarda geçen bazı sihir-büyü 
hikayelerinin yer alması Seyahatname'nin halk için yazılmış masalsı 
bir eser olarak algılanmasına yol açmıştır. Seyahatname uzun yıllar bu 
önyargının etkisi ile tanınmıştır. 

Seyahatname'nin "İkdam yayını" ya da "Ahmed Cevdet baskı
sı" olarak bilinen ilk yayını: 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi (Resim 53) 

İkdam Gazetesi ve matbaası sahibi Ahmed Cevdet tarafından 1896-
1901 'de gerçekleştirilen ilk yayınıdır ve eski harflerle basılmıştır. 
Seyahatname'nin Pertev Paşa nüshası esas alınarak 1- 6. ciltler basıl
mıştır: 1- 4. Ciltler 1896-1897; 5. Cilt 1897-1898; 6. Cilt 1900-1901. 

Bu yayında il. Abdülhamid döneminin kitap sansürü dolayısıyla 
bazı bölümler çıkarılmış, bazı cümleler değiştiriİmiştir. Sansür dola
yısıyla eksik ve yetersiz bir yayın olarak çıkmıştır ve sonunda sansür 
tarafından yayın durdurulmuştur. Seyahatname, ancak bazı bölümleri 
çıkarılarak ve bazı cümleleri değiştirilerek yayınlanabilmiştir. Dolayı
sıyla bu yayın bilim çevresinin tepkisine yol açmıştır: 
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Taeschner (1929) " ... ilk İstanbul baskısının özensiz yayını zaten 
tamamlanmamış olan eserin daha da berbat olmasına yol açtı. Bu ya
yındaki keyfi tutumlar, eserin bilimsel kullanımını imkansız hale getir
di ... " (306). 

Babinger (1930) "Son derecede yetersiz ve yanlışlarla dolu bu ilk ya
yında basılmış olan bütün öteki kısımlar gibi, 6. ciltten alınmış parçalar da 
şüphesiz yanlışsız ve eksiksiz değildir .... İlk altı kitabın bir an önce ilmi 
kullanıma elverişli yeni bir yayınının yapılması arzu edilir" (139-140). 

Bu yayın daha sonra Kilisli Muallim Rif'at [Bilge] tarafından sür
dürülerek 1928 'de 7. ve 8. ciltler eski harflerle (Hacı Beşir Ağa nüsha
sına dayanan karşılaştırmalı metin olarak) yayınlanmıştır. 

9. (1935) ve 10. (1938) ciltler ise yeni harflerle Maarif Vekaleti (Ah
med Refik Altınay) tarafından yayınlanmıştır. 

Kilisli Doktor Rif'at Kardam'ın Anıları 

İkdam baskısı için Pertev Paşa nüshasını çekimleyen ve basım 
sırasında Seyahatname'nin sansürlenişine tanık olan Kilisli Doktor 
Rif'at'ın [Kardam] aşağıya alıntılanan yazısı İkdam baskısının serüve
nine ilişkin bir belge niteliğindedir.67 

Kilisli Doktor Rifat "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'ne Da'ir" 
(Dergah Mecmu(ası 10 'Teşrin-i sanı 1337, cilt 2. no. 15 . sf. 36-38): 
(Resim54) 

Kilisli Doktor Rifat Bey Dergah'ın bu nüshasını güzel olduğu kadar 
(umôm kari 'lerin (bütün okuyucuların) merakını cezbeden makaleleriyle 
tezyin etdiler. Yirmi sene evvelki İstanbul matbô<atının en iyi muharriri 
iken tamamiyle tebabet mesleğine vakf-ı hayat eden (yaşamını adamış 
olan) bu ma<rôf Türk <alimi henüz tıbbiye talebesinden olduğu sene
lerde, şimdi ellerimizde gezip merakla okuduğumuz "Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi"ni Üsküdar Kütübhanesinde el yazması olan asıl cil
dinden istinsah etmişdi. Muhalled (şaheser) Seyahatname'nin o zaman 
nasıl ist�nsah edildiğini ve tab<ına, sansür edilişine bilahere de imhasına 
da'ir olan hatıraları nakl ediyor. [Hey'et-i tahririye (yazı kurulu)] 

67 Kardam'ın daha önce bir makale çerçevesinde yeni yazıya çevrilen bu yazısı 
(bkz. Ekrem Karadişoğullan, "Kilisli Dr. Rifat Kardam'ın Evliya Çelebi Seya
hatnamesiyle İlgili Bir Yazısı Üzerine." Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştır
maları Enstitüsü Dergisi 8.18, 2001, 153-62) orijinalinden yeniden okunmuş, 
gerekli kelime açıklamaları eklenmiştir. 
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Hars ve cirfan (kültür ve bilgi) tarihimizin ebedzinde (ölümsüz) bir 
siması olan Evliya Çelebi'yi ara sıra hayalen uzun cömrünün uzun "geşt 
ü güzar"ları (yolculukları) arasında yeryüzünün üç büyük kıtcasına ya
yılan cOsmanlı memleketleri ile garb ve şarkın en mühim memalikinde 
(memleketlerinde) kafadan kataya, şehirden şehre, seferden sefere, 
akından akına, koşar görürüm ... 

Dördüncü Sultan Murad'ın mucazzam sarayında pek nadir şahsi
yetlere nasib olan parlak ve çok yüksek bir terbiye gördükten sonra, 
<osmanlı siyaset ve caskerlik tarihinde harikalar göstermiş olan en büyük 
simaların, Melek Ahmed Paşaların, heman bütün Köprülülerin ve o bü
yük devirde köşede bucakda yaşamış diğer yüzlerce gayur (gayretli) ve 
hamiyyetkar (hamiyetli) cOsmanlı serdar ve kumandanlarının teveccüh 
ve muhabbetlerine mazhar olarak ekseriya büyük bir ihtişam ve refah, 
ara sıra dayanılmaz bir sıkıntı ve üzüntü içinde her tarafı gezip dolaşan bu 
meşhur seyyahın milli tarihimizde ve bizimle muharebat (savaşları) ve 
münasebatı olan cesur milletlerin tarihlerinde karanlık kalmış ne kadar 
noktaları tenvir etdiği (aydınlattığı) ve medeniyetimizi, evet o zamana 
göre başlı başına mühim bir küll (bütün) teşkil eden "medeniyetimiz"in 
ve terakkiyat-ı ictima<iyyernizin (toplumsal ilerlememizin) en ince ve en 
parlak iz ve eserlerini ne kadar çok samimi ve renkli ve bir lisan ile 
hikaye ve tesbit eylediği, çok yazık ki, daha eyice anlaşılamadı. .. 

Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerler ve geçirdiği vakı<alar hak
kındaki meşhı1dat ve ifadatını (tanıklık ve anlatımlarını) evlerinde 
"hücre"lerinde mu<ayyen vemaclı1mmetinlere istinaden "tesvid-i saha 'if' 
(sayfalar dolduran) eden müverrihlerimizin vekacinamelerindeki 
tafsilata kıyas etmemeliyiz. Muhalled eserinin (şaheserinin) istifadeli 
sahifeleri arasında tahsil hayatımın altı kıymetli senesini geçirdiğim bu 
büyük Türk'ün ne suret neş'et ve terbiyesindeki i\ina ve himmet ne de 
te'lif-i asar hususunda ibda< eylediği (yarattığı) yeni ve velı1d (verimli) 
tarz ve usı1l seyahat ve tarih mü'elliflerimizin hiç birinde görülemeye
ceğine kani'im ... 

Zamanının en mümtaz <ilim adamlarından "tekmil-i nush" etmiş 
(eğitim almış), edebiyatdan, edvar ve musikiden (makam bilgisi ve mü
zikten), bize birçok şen ve derin çehreler ibda eden (sunan) tasavvufdan 
pek ince ve zarif bir tıynet almış ve göğsünde da'ima milleti ve evliya
yı ni'meti uğurunda en derin te'sirler ile çarpmağa hazır nezih ve pakize 
bir yürek taşımış olan bu büyük adamı ben, bundan tam yirmi beş sene 
evvel, Üsküdar'ın Anadolu'ya doğru uzanan tenha bir bucağında Kara-
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ca Ahmed'in siyah servileri ile Marmara'nın köpüklü dalgaları arasına 
sıkışmış harab ve asude bir tekyenin lahidleri karşısında, rutubetli bir 
kütübhane odasında tanıdım. O zamana kadar benim de, Evliya Çele
bi ve asarı (eserleri) hakkında bütün bildiklerim Bayezid'deki eski taş 
basmacılann tab1etdikleri yüz, yüz elli sahifelik hurafatnameye (uydur
ma şeylerle dolu kitaba) müstenid idi, o perişan sahifeleri kim bilir han
gi zalim bundan belki yetmiş seksen sene evvel Evliya'nın ilk cildinde 
çok kerre kerhen ve zamanında cari efkara (geçerli düşüncelere) yem 
dökmek kabilinden olmak üzere zikr edildiği Bizans ve Taberi menkı1lat 
ve hurafatından (asılsız anlatılardan) hulasa suretiyle iktibas etmiş 
(alıntılamış) ve adına "Müntehabat-ı Evliya Çelebi" demiş idi... Hatta, 
her cildi beş yüzer sahifelik bir matbı11a-i muhallede teşkil edebilen on 
cildlik Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin İkdam sahibi Ahmed Cevdet 
Bey tarafından tab1ına teşebbüs edildiği sırada birçok salahiyetdar ka
lemlerin bu büyük eser hakkındaki tavsiye ve sitayişlerine (övgülerine) 
rağmen o hurafatnamenin hatıra-i nuhuseti (olumsuz anısı) İkdam'ın 
cesur ve mebrı1r (hayırlı) teşebbüsünü gereği gibi tehdid etmiş idi. 

Bundan yirmi sene evvel Evliya Çelebi Seyahat-namesi'nin İkdam 
matba1ası için tarafımdan istinsah edilmiş olması büsbütün tesadüfi de
gildir. Hocam ve pek muhterem hemşehrim Darü'lfünun müderrisle
rinden Kilisli Necib Asım Bey, Cevdet Bey'in İkdam'ını ileriletmek 
ve Mevztliitu'l-1ulum'un tab1 ve neşrinden mütehassıl (meydana çıkan) 
muvaffakiyeti ve teveccüh-i 1umumiyi idame etmek (genel ilgiyi sür
dürmek) ve milli tarihimizin esaslarını teşkil edecek asar ve vesa'iki 
cem1 ve tab1 etdirebilmek (eserleri ve belgeleri toplamak ve bastırmak) 
için Evliya Çelebi Seyahatnamesi hakkında İkdam'da mühim bir bib
liyografya makalesi neşr etmiş idi. Ahmed Midhat Efendi merhum da 
işe kanşdı. Necib 1Asım Beyle aynı mevzu1a da'ir karşılıklı bir kaç 
makale yazdılar, bu makaleler Evliya Çelebi Seyahatnamesi hakkında 
halkın merak ve teveccühünü celb etti. Ve o teveccühün sevkiyle İkdam 
matba1ası bu on cildi ceste ceste (kısım kısım) ve cild başına birer me
cidiyeye abone kaydetmek suretiyle tab1ına karar verdi. 

O zaman Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin yalnız bir nüshası 
ma<ıfim idi, o da Üsküdar Selimiye'de harab bir tekyenin bağçesin
de Mülkiye nazır-ı esbakı (eski bakanı) Pertev Paşa merhumun ken
di namına izafetle inşa' ve milletine ibda (armağan) eylediği küçük 
kütübhanede idi. İkdam için eserin oradan istinsahını coğrafya meraklı
sı bir zabit deruhde etmiş idi. Her ne sebebden ise o zabitin bu istinsahı 
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başa çıkaramayacağı anlaşılmış .. . Necib <Asım Bey benim talebesinden 
olduğum leyli asker mektebinden me 'zun bulunacağım hafta başlarında 
kütübhaneye giderek Evliya Çelebi'yi istinsah e tmekliğimi teklif e tdi. 
Hemşehrilerimden ve Darü'l-mu< allimin (öğretmen okulu) talebesinden 
Kilisli <Abdullah Nasuh Efendi68 ile birlikte bu müşkil işi de ruhde e tdik 
ve 1312 senesinden itibaren he r sene bir cildini istinsah ve teslim e tmek 
üzere altı cildini altı senede yazıp ye tiştirdik. 

Tıbbiye-i cAskeriye İdadisindeki tahsilimin üçüncü senesinden 
itibaren tebabe t tahsilimin son senesine kadar altı sene mütemadiyen 
bütün cumc a-larıını Üsküdar'ın son evleri ile yıkık mezarları arasında
ki tozlu ve harab bir kütübhanenin rutObetle ri içinde geçirdim . .. İkdam 
matbac asının bu zahmete mukabil verdiği ücre t ağza alınmayacak ve hiç 
bir ihtiyaca tekabül edemeyecek  kadar naçiz idi, 500 büyük sahife tu
tan her cild için yazı defte rle ri teslim edildikçe ceste ceste tesviye edil
mek üzere yalnız altı lira veriliyor idi . . .  Hıç şübhe yok ki bu ücre t bü
tün bir senenin bütün cumc aları ile iki aylık tac til günlerini Üsküdar'dan 
Selimiye'ye gidip gelmek ve büyük bir istfcal ile (acele içinde) on 
sa< at kadar çetrefil ve ince bir yazının satırları arasında göz nuru dök
mek ve çe tin bir meslek tahsilinin haftada bir gün boş bırakdığı istirahat 
ve teneffüs zamanını feda e tmek için cazibeli bir sevk ve şevk vesilesi 
olamazdı .. . Bir tarafdan kimsesizlikle geçirilen güç bir tahsilin maddi 
ihtiyacları, diger tarafdan yüksek c azın ve hamiyye tin parlak me'asirine 
(izlerine) meftun olduğum büyük Türk'ün, Evliya Çelebi'nin e se rlerini 
matbuc görmek ve bu e serden milli tarihimizin edeceği istifadeyi te 'min 
hususunda naçiz bir mü'essir olmak eme l  ve hevesi bana altı yedi sene 
lik bir < ömrün bütün izin ve istirahat günlerini izbele r içinde , c akreple r ve 
çiyanlar arasında yaşatdı ve bu suretle Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin 
ilk altı büyük cildi ancak yedi sene zarfında istinsah edilebildi. 

Bu istinsah işinin bütün güçlüklerini sayıp dökmek istemem, yal
nız şuracıkta bu işde bize da'ima büyük bir kolaylık göstermiş olan ve 
Pertev Paşa Kütübhanesi 'nin hafız-ı kütübü (kütüphane yöneticisi) olup 
bu gün meftur (ümitsiz) ve perişan bir ihtiyarlık geçiren Hoca Tahsin 
Efendi'nin hidmetini minne t ve şükran ile yad ede rim: 

Cumc a günleri kendisinin de tactil ve istirahat günü olduğu halde sev
gili Hoca Efendi Evliya Çelebi'ye olan hürmet ve takdiri sa'ikasıyla her 
cumc a evinden kalkarak bizimle kütübhaneye kadar ge lir, istinsah edece-

68 Erenköy Numune Mektebi müdürü Hoca 'Abdullah Nasuh Efendi. 
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ğimiz cildi kılıfından çıkarıp bize teslim e tdikten sonra iç kütübhane kapı
sını kilidler, bizi dış tarafta mütala< a odasında yazdığımız sahifeler  ile baş 
başa bırakır giderdi. Akşama doğru mu< ayyen sa< atde yine kütübhaneye 
gele rek kitabı e limizden alıp yerine koyardı. Hiç bir ücret mukabilinde 
olmayarak tamamiyle mille t ve ma< arif menfa<ati uğrunda ihtiyar e ylediği 
bu zahmetden dolayı o mütteki ve derya-dil (engin gönüllü) Hoca' nın 
hatırasını da' ima hürmet ve tevkir ile (derin saygıyla) yad edeceğim . . .  

Haftada ancak iki defte r yazar ve  bu  iki de fte ri Üsküdar' dan İkdam 
matba< asına kadar taşıyarak idare memuru merhum Hacı Osman 
Efendi' ye verir ve mukabilinde < ale l-hesab iki mecidiye alırdık, bu iki 
mecidiye iki arkadaşın haftalık harçlıklarını teşkil ederdi. 

Matba< ada ara sıra ese rin tashih provalarını da gördüğümüz olur
du. O zamanın sansür memurları, Evliya Çelebi' nin ese rine büyük 
bir < alaka ve teveccüh gösterdikle ri halde dahi Hanedan-ı saltanata ve 
hükumet idaresine aid ba< zı mühim vakıaları hazf ve tayy ede r  (çıka
rır), ese rin bir çok satırlarını, ke limele rini tahrif ve tagyir (değiştirir
lerdi) eyle rle rdi. Cevde t Be y o zaman sansürün çıkardığı bu yazıları 
büyük bir tomar halinde ve ayrı bir dolab içinde muhafaza eder  ve ile 
ride münasib bir fırsat zuhur ede r  ve ya Seyahatname se rbest bir de 
virde yeniden tab< edilebilirse bunları çıkarıldıkları yerle re < ilave e tmek 
ümidinde olduğunu söyle r idi . . .  

Devr- i  Hamidi' nin tarihe karışmış vekayf üzerinde bile yürütmek 
istediği bu tahakküm ve tasallut (baskı ve karışma) çok şayan-ı nef
re t bir hareke t idi. İşte Evliya Çelebi Seyahatnamesi' nin yeniden tab< ını 
istilzam eden (gerektiren) mühim sebeblerden biri de budur . . .  Çünkü o 
zaman Evliya' nın bizzat görüp kayd eylediği vekayi<den Sultan İbrahim 
ve Dördüncü Sultan Mehmed devirlerine aid olanların bütün mühim ve 
fect kısımlan sansürce tayy edilmiş ve eseri yalnız tamamiye tinden değil, 
kısmen en mühim fa' ide ve cazibesinden bile mahrum bir halde çıkarmak 
mecburiyeti yüz göstermiş idi. Bu suretle harflerin, kelimele rin, ta<birlerin, 
teşbih ve tems illerin çok s ıkı bir şübhe kontrolü altında ezilip budandığı 
bir zamanda Evliya Çelebi Seyahatnamesi' nin neşri cesurane, fakat az çok 
tahrifatkarane (tahrif edici) bir teşebbüs şeklini aldı ve Evliya' nın büyük 
eseri halka ancak güdük ve na-tamam halde takdim edilebildi. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi' nin cildleri seneden  seneye neşr edil
dikçe halkın ve e rbab-ı te tebbu<un bu esere c alaka ve teveccühleri ar
tıyor idi. Hatta son cildlerde Macaristan' dan bahsedilmiş olmasından 
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dolayı Macar Akademisi eserin temin-i neşri için tab1ına maddeten 
mükafat-ı nakdiyye {tasıyla (maddi destekte bulunmasıyla) ma<nen 
eserdeki esami-yi hassayı (özel adları) ve provaları Vambery, Karaç
son gibi meşhur Macar müsteşriklerine tashih etdirmek suretiyle yardım 
etdi.Fakat tarihimizin birçok karanlık noktalarını tenvir eden mu<azzam 
bir eser-i tarihinin neşri devr-i Hamidi'nin ha'in hafiyelerine menhus 
bir fırsat-ı si'ayet (dedikodu) verdi: Saraya jurnal, jurnal üstüne verili
yor ve padişaha bu eserin muzır olduğu, devam-ı neşri ca'iz olmadığı 
fikri telkin ediliyor idi. Halbuki zaten sansür eserin en canlı noktaları
nı merhametsizce çıkarıyor, mesela Evliya Çelebi'nin o zamanki İran 
sarayında kullanılan işkence aletlerine da'ir verdiği cidden şayan-ı dik
kat tafsilat ve 'izahat siliniyor ve eserin her kısmında buna benzeyen bir 
kısım ma<lı1mat kesilip budanıyor ve kitab çok perişan bir hale getiriliyor 
idi. Hatta bir aralık Cevdet Bey kitabın neşrinden feragati bile düşündü, 
fakat bu feragatin de su-i telakki edilebileceğinden (kötüye yorumlan
masından) korkdu ve tab< keyfiyeti eksik ve güdük devam eyledi ... 

Nihayet <akibet-i menhuse (kötü son) yüz gösterdi: Günün birinde 
zabıta İkdam matba<asını basmış ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi nüs
halarının mevcudiyetini ve bütün basılmış formalarını saraya nakl et
dirmiş ve eserin devam-ı tab<ını da men<eylemiş idi... Bir aralık Cevdet 
Bey eseri kurtarmak için uğraşdı, sonra onun da tazminat i<tasıyla iskat 
edildiği (susturulduğu) işidildi. 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin tab\ men edildiği sırada ben 
tıb tahsilini bitirmiş idim, eser men< edilmemiş olsa bile mesleği
min sıkı mecburiyetleri o şerait dahilinde istinsaha devamıma man{ 
olacak idi. Fakat o günden beri tam on sekiz senedir Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi'nin na-tamam tab<ının acısını, tasasını çeker ve bu ka
dar mühim bir eserin tab<ı itmam edilememesine hayıflanır dururum ... 

İşte bütün bu mülahazat beni fazıl hemşehrim Mu<allim Kilisli 
Rifat Efendi ile tamamen hem-fikr olmağa sevk ediyor. Evliya Çele
bi Seyahat-namesi'nin bütün cildleriyle yeni baştan istinsah edilmesi, 
muktedir [ve] vakıf zevat tarafından esere bir çok haşiyeler, <ilaveler, 
hatta haritalar ve esami fihristleri <ilavesi suretiyle ve kemal-i dikkat ve 
takayyüd ile milletçe yeniden tab< ve neşr olunması milli tarihimize ve 
ma<arifimize hidmet namına elzemdir. 

Büyük milletimizin mütevali tezebzüb ve haşmet günlerini (birbirini 
izleyen karışıklık günlerini ve ihtişamlı günlerini) %retle görüp kaydet-
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miş ve geniş zekası nüfilz- ı  tavsifini vekayrin en ince ve en derin nok
talarına kadar götürmüş çok kıymetli, muktedir ve saınııni bir seyyah ve 
müverrihin zamanının ve o zamanki memalik ve teşkilat- ı  (Osmaniye'nin 
ayinesi hükmünde olan on cildlik eseri kütübhane köşelerinde haşerat ve 
muziyata (böceklere) meakil (yem) olmamalı ... Bu eserin na- tamam bir 
sı'.l.re tde bile neşrinden sonra milli tarihimizi yazanların ve milli tetebbu( at 
(araştırmalar) icra edenlerin o güzide sahifelerden ne kadar istifade eyle 
dikleri tarihimize aid son neşriyatın zırinde görülen kayıdlardan (dipnot
lardan) anlaşılıyor. Eserin henüz neşr edilemeyen dört cildinden ise sı
rasıyla yedinci cild Nemse, Kırım, Dağıstan, Çerkesistan, Deşt- i  Kıpçak 
ve Ardahan'dan, sekizinci cild Girid'den, Selanik ve Rumeli ahvalinden, 
dokuzuncu cild çok sık satırlı yüzlerce sahifeden müteşekkil olarak 
İstanbul'dan Mekke- i Mükerreme ve Medıne-i Münevvere'ye gidip ge 
linceye kadar güzergfilıda tesadüf olunan mahallerin ahvalinden, onuncu 
cild ise kamilen Mısır ve tevabi< i ile Sudan havalisinden  bfilıisdir ve bu 
son cild çok büyük ve mütehaccimdir (hacimlidir) . 

Bu suretle Evliya Çelebi Seyfilıatnamesi'nin on cildi takriben beş 
altı bin matbu< sahifelik bir kül liyat te şkil ede cekdir . . .  Dokuzuncu ve 
onuncu < asr- ı hicrıdeki <Osmanlı İmparatorluğu tarih ve coğrafyasının 
<ade ta mufassal bir ansiklopedisini vücuda ge tiren bu ese r  hakkında 
ecnebile r ve müsteşrikler  bile < alaka göste rirken bizim aldırmamazlık 
ve unutkanlık göste rmemiz çok e lim bir kadir na- şinaslıkdır (üzüntü 
verici bir değer bilmezliktir) . 

Bir bibliyografi mülahazası olarak bu bahse şunu da < ilave e tmeli
yim ki Evliya Çe lebi Se yahatnamesi'nin İstanbul kütübhane le rinde bir 
değil, iki takımı var.69 Bu iki takım dahi İstanbul'da Galatasaray'ında 
< aynı zamanda ve 1155 tarihinde yazılmışdır.70 Bu iki takım birbirine pek 

69 Bu makalenin provaları tashih edildiği sırada fazıl ve müdekkik hemşehrim 
Mu'allim Kilisli Rif'at Efendi Evliya Çelebi Seyahatnamesi nüshalarından 
ba'zılarının İstanbul'da diğer iki kütübhanede daha mevcud olduğunu lütfen 
haber verdiler, diyorlar ki: Topkapı Saray-ı Hümayunu 'nda Revan Odası'ndaki 
kütübhanede bulunan Evliya Çelebi Seyahatnamesi takımı dört cildden ibaretdir 
(altıncı , yedinci ,  sekizinci , dokuzuncu) . Fakat bu takım diğer iki tamam takım
dan daha çok mükemmeldir. Bir de Hamidiyye Kütübhanesinde yalnız onuncu 
cild vardır. Şu halde Seyahatname'nin 7inci , Sinci , 9uncu, IOuncu cildlerinden 
İstanbul kütübhanelerinde üçer nüsha mevcuddur. 

70 Her iki tamam takımda da onuncu cildin nihayetinde "temmet el-kitab fi şehri 
rebi'ü ' 1-ahir sene hams hamsin ve mie ve elf be-hafızi ' )-Kur 'an Ahmed Saray-ı 
Galata" ' ibaresi yazılıdır. 
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çok benzemekdedir. Takımlardan biri demin dediğim gibi Üsküdar'da 
Selimiye'de harab bir tekye derununda Pertev Paşa Kütübhanesinde, 
diğeri ise Bab-ı <Aıi'nin Hariciye Nezareti kapısı karşısında ka'in Hacı 
Beşir Ağa Medresesi'nin derunundaki kütübhanededir. Ne kadar yazık 
ki her iki takımın da yazıları bozukçadır ve birçok yerlerde serlevha
lar (başlıklar) konulduğu halde o serlevhaya aid tafsilat yazılmamış ve 
sahifeler boş bırakılmışdır . . .  Bu boşluklara bakılınca her iki nüshanın 
da ya Evliya Çelebi metrOkatından (geride bıraktıklarından) olan müs
vedde evrakından istinsah edildiğine veya Evliya merhumun bu serlev
haların zirlerini (altlarını) dolduracak malümata ta<alluk eden notlarını 
gayb eylediğine hükm etmek icab ediyor . . .  

Evkaf-ı Hümayun ve Ma<arif Nezaret-i Celilelerinde memleketin en 
asil ve en fazıl bir ailesinin çok fazıl ve kadr ü kıymet bilir bir necl-i 
necibi (temiz soylu) iş başında bulunduğu bir sırada yine Türklerin çok 
asil bir şahsiyeti olup Kanuni Sultan Süleyman'dan Dördüncü Sultan 
Murad'a kadar bir çok padişahlara kuyumcubaşılık etmiş muhterem 
san<atkar Derviş Efendi'nin bin ihtimam ile yetişdirdiği mahdum-ı 
edibi sevgili "Evliya-yı bi-riya"nın 'seyahat ya Resullah' sayha-i 
cihan-neverdanesiyle (cihanı saran haykırışıyla) atıldığı büyük ve pek 
müstesna sergüzeşt bütün tafsilatıyla musahhah (düzeltilmiş), münak
kah (arınmış) ve tamam bir sima ile millete ibda (armağan) ve takdim 
edilebilirse hepimiz için ne mutlu ! . . .  
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Emin Çelebi Oğullarından 

Doktor Kilisli Rif at 

Reşad Ekrem Koçu Yayını 

Reşad Ekrem Koçu, Seyahatname 'yi kısaltarak ve sadeleştirerek 
yayımlamaya başlamış, ilk altı kitabı Semih Lütfi Kitabevi'nde ya
yımlamıştır (İstanbul [1943]-1967; ilk iki kitapta baskı tarihi yoktur). 
Tamamlanamayan bu dizinin kapak resimleri Münif Fehim Özerman 
(1899-1983) tarafından çizilmiştir. (Resim 55, Resim 56) 

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncı l ık tarafından gerçekleştirilen 
"güveni l i r  tam metin" yayını : 

Evliya Çelebi b. Derviş Muhammed Zıllf Evliya Çelebi Seyahat
namesi Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın 
Transkripsiyonu - Dizini 

EVLİYA ÇELEBİ 



Bu yayın 1996 yılında Orhan Ş aik Gökyay' ın tarafından hazırla
nan ilk cildin ( 1 .  kitap) yayı mlanması ile başlamıştı r. Daha sonra i .  
Gündağ Kayaoğlu' nun yöne timinde Zekeriye Kurşun, Seyit Ali Kah
raman ve Yüce l Dağlı ' dan oluşan bir uzman ekip tarafından sürdürül
müş ve 1999 ' da 2. kitap yayınlanmıştı r. Bunu 1999 ' da 3. kitap (Se yit 
Ali Kahraman - Yüce l Dağlı), 2001 ' de 4 .  kitap (Seyit Ali Kahraman 
- Yüce l Dağlı), 2001 ' de 5 .  kitap (Seyit Ali Kahraman - Yüce l  Dağlı -
İbrahim Sezgin), 2002' de 6 .  kitap (Seyit Ali Kahraman - Yüce l Dağlı), 
2003 ' te 7 .  kitap (Seyit Ali Kahraman - Yüce l Dağlı - Robert Dankoff) , 
2003' te 8 .  kitap (Seyit Ali Kahraman - Yüce l Dağlı - Robert Dankoff), 
2005 ' te 9 .  kitap (Yüce l Dağlı - Seyit Ali Kahraman - Robe rt Dankoff) 
ve 2007 ' de 10 . kitap (Seyit Ali Kahraman - Yüce l Dağlı -Robe rt Dan
koff) izlemiştir. (Resim 57, Resim 58) 

2006' da 1 .  kitap (Robert Dankoff-Seyit Ali Kahraman-Yüce l Dağ
lı) düze ltilmiş olarak yeniden bası lmı ştı r. Robe rt Dankoff, 5. kitaptan 
itibaren me tnin doğru okunmasında bilimse l danı şmanlık yapmış, 7 .  
kitaptan itibaren de yayına doğrudan katı lmıştır. 

Hazı rlayanların da ifade e ttiği gibi bu yayın tenkitli metin yayını 
olmamakla birlikte Seyahatname'nin S takımı olarak bilinen ve Top
kapı Sarayında bulunan (Bağdat Köşkü 304-305-307 -Revan Odası 
1457 -Bağdat Köşkü 308) orij inal nüshanın "güvenilir tam metin" ya
yınıdı r. Orij inal nüshası bulunmayan 9 .  kitapta Topkapı Sarayı Kütüp
hanesinde Bağdat Köşkü 306 ' daki Yı ldız nüshası (Y), Süleymaniye 
Kütüphanesinde bulunan Pe rtev Paşa (P), Hacı Beşir Ağa (Q) nüshaları 
ve 10 . kitapta İstanbul Üniversite Kütüphanesindeki Yı ldız (Y), Süley
maniye Kütüphanesinde bulunan Pe rtev Paşa (P) ve Hacı Beşir Ağa (Q) 
nüshaları karşı laştı rmalı olarak kullanı lmıştı r. 

Böylece Seyahatname'nin 1 896 ' da sansürle yayınlanmasından son
ra bilim dünyasının büyük bir ı srarla beklediği " güvenilir tam me tin" 
yayını ge rçekleşmiştir. (Resim 59) 

Bu yayını başta Enis Batur olmak üze re Yapı Kredi Yayınlan gene l 
yayın yöne tmeni Raşit Çavaş, yayın koordinatörü Aslıhan Dinç ve Yapı 
Kredi yayınlan danışman editörü Sabri Koz desteklemişle r ve katkı da 
bulunmuşlardır. 

_//(/k_, EVLİYA ÇELEBİ 
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