Nil Yolculuğu: Mısır, Sudan, Habeşistan
Nuran Tezcan

Nil yolculuğu, Evliya Çelebi'nin Kahire'den başlayarak Nil del
tasından Nil'in kaynağına değin gitmeyi hedeflediği, Habeşistan
üzerinden Kızıldeniz'e ulaşıp batı sahilinde Zeyla (Seyla/Saylac)
Boğazı'na (Somali'nin Cibuti sınırı) kadar inip yine aynı yoldan tekrar
Habeşistan'a gelip kuzeyinden İbrfm'e ve oradan Nil'in batı sahili üze
rinden Kahire'ye geri döndüğü son büyük yolculuğudur. Nil'in kayna
ğının henüz keşfedilmediği çağda, efsanevi bilgilere dayanan kaynağı
görme tutkusuyla az bilinen bir coğrafyada, barbar kavimlerin yaşadığı
vahşi doğa koşullarında, özgün ve ilginç gözlemlerle gerçekleştirdiği
bir yolculuktur. Evliya, bu yolculuğu Mısır valisi Kethuda İbrahim
Paşa'nın görevlendirmesi ve desteği ile başlar, ayrıca gideceği yerler
deki valilere yazılmış olan tavsiye mektupları alarak 7-8 kişiden oluşan
grubuyla yola çıkar. Bazen Nil üzerinde gemilerle, yer yer de atla gi
derek, bazı yerlerde uzun süreli kalarak bu yolcuğu gerçekleştirir. Git
tiği yerlerdeki vali, melik, sultan gibi yüksek mevkili kişiler tarafından
karşılanıp misafir edilir. Yolculuğu Ağustos 1672-Nisan 1673 tarihleri
arasında yaklaşık 9 ay sürmüştür; ancak Evliya'nın Seyahatname'de
verdiği süreler göz önünde tutulursa bu seyahatin daha uzun sürdüğünü
kabul etmek gerekecektir. Evliya, İskenderiye'de bir ay kalır (Y329a),
Dimyat dönüşünde Kethuda İbrahim Paşa'yla bir ay sohbet eder, izin
alıp Füncistan yolculuğuna çıkar (Y359b-360a). Cersinka'ya 8 ayda
geldiğini bildirir. Firdaniye'de iki ay (Y429b) ve Sennare'de 40 gün (Y
417b; bir buçuk ay Y 429b), Harkova'da bir ay kalmıştır. Dönüş yolu
da eklendiğinde süre 12 ayı geçer. Seyahatname'nin 10. kitabında Y
277b-Y450b/Q345a P339a+Q350b P344b arasında (yaklaşık 180 yap
rak) anlatılır. Bu yolculuk, gidiş dönüş olarak 6 etapta gerçekleşir:

1. Kahire - İskenderiye - Reşid - Kahire (Y 278b-341 b)
Haziran 1672'de (/Safer 1083) hac yolculuğundan dönen 199 Evliya
Çelebi, Mısır valisi Kethuda İbrahim Paşa'ya intisap eder. Kısa bir süre
sonra 12 Rebi'ü'l-ahir 1083'te (/7 Ağustos 1672), Tanta'da Seyyid Ah199 "Evvela bu hakir seyyah-ı alem ve nedfm-i adem Evliya-yı bf-riya bin sek
sen üç Saferü'l-muzafferinin yedinci gün Mısır'a dahil olup derun [u] bfrun-ı
Mısır'ı im 'an-ı nazar ile nazar edüp alem-i hayretde olup engüşt ber-dehen
ederdim" (X.Y2b).
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med el-Bedevf Hazretleri mevluduna katılmak için, Kahire'de onun şeyh
ve dervişleri tarafından yapılan gösteriler sırasında Evliya Çelebi'ye,
İbrahim Paşa200 tarafından Garbiyye ve Menı1fiyye kaşiflerine mektup
götürme görevi verilir. Yol üzerindeki kadılara, kaşiflere Evliya'nın kar
şılanıp misafir edilmesi ve seyahatinin iyi geçmesi için mektup yazılır:
"hamil-i varaka Evliya Efendi sahib-i devlet efendimizin nedfm-i hassı
ve kadfmf yar-ı gar-ı olduğundan ma'ada bizim dahi peder-i azfz-i can
beraberimizdir. Mektub-ı mahabbet-üslubumuz her kankınıza vusul bu
lursa Evliya Çelebi'yi birbirinize salimfn ve ganimfn tatyib-i hatır edüp
ulaşdırasız. Gayet memnun (u) mahzuz oluruz" (Y278b). Bulak'ta üç
gün hazırlanır. Ertesi sabah Seyyid Ahmed el-Bedevi kafilesi 12 gemi
(dörder kat, her biri ikişer bin adem); ayrıca iki yüz pare özel kayıklar,
ayrıca altı yedi yüz kayasa kayık, kırk elli bin kişiden oluşan halk Nil
üzerinde yola çıkar. Evliya, başka bir gemide adamları ve adını verdiği
şeyh dostlarıyla sohbet ederek Nil'in iki tarafındaki yerleri anlatmaya
başlar.
Kasaba-i Şubre (Shubra), Batnü'!-Bakar: Nil iki kola ayrılır. Sol ta
raf, batıya Reşid'e, sağ taraf, Dimyat'a gider; Evliya, önce Dimyat yö
nünde giderek Mısrahfm, İjrft, Tüffahiyye, Mebhum ve Şubreteyn, Zifte
(Zifta)'den geçip Mit Gamr (Mit Ghamr): İskelesi olan dükkanları, kah
vehaneleriyle canlı bir şehir. Kahire'deki Ezher'den sonra Mit Gamr'ın
alimleri ünlüdür. Evliya, Tefsir-i Cerfrf okunurken orada derse katılıp
dinler ve hayran olur. Taht-ı kadım Menuf (Minı1f) Tufan'dan sonra
kurulan en eski şehirlerden, firavun şehri, halkı asi, kan dökücü, Bug
denen ilkel insan öldürme adetleri var. Tanta: (Tanta) sahranın orta
sında yüksek bir yerde kurulmuştur. Kayıtbay Camii, Seyyid Ahmed
Bedevi türbesinin ayrıntılı mimari yapısını anlattıktan sonra Evliya,
"küstahane celf hat ile bir levha üzre ayet" yazıp mihrap üzerine koydu
ğunu bildirir (Y285b). Tanta ile Mahalletü'!-Merhum arasındaki vadide
Seyyid Ahmed el-Bedevf mevludu yapılır. Evliya bu mevludu gözlemsel
bilgilerle anlarır: Garbiyye ve Menufiyye kaşifleri201 askerleriyle gelip
çadırlarını kurup protokol üzere yerleşirler ve Menuf kaşifi, Garbiyye
kaşifini selamlayıp oturur, Evliya da o sırada adamlarıyla gidip mektu
bunu verir. Mektup okunur, ardından müjde mektubunu da verir, müjde
200 Tarihte "Semiz" lakabıyla tanınan Ebu'l-hayr İbrahim Paşa, 1081-1084/16701673 tarihlerinde Mısır valisidir. Evliya, Kethuda İbrahim Paşa'dan övgüyle
söz eder ve şişman olduğunu özellikle belirtir (Q353b; P347b).
201 Kaşiflik, Mısır'ın idari yapısında eski "nahiye" karşılığındadır; kaşif de bir üst
düzey yöneticidir.
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karşılığı Evliya'ya layık hediyeler verilir ve özel bir çadıra yerleştirilir.
Burada büyük bir panayır kurulur; Şam, Halep, Arap ve Acem'den pek
çok insan gelir; beş bin dükkan kurulur; kadın pazarı (genelev) vardır
(Y290b). Ayrıca çeşitli gösteriler yapılır. Silahşörlerin gösterisi onu he
yecanlandırır. Çeşitli sihirbazlıklar ve gösterilerden sonra havayi fişek
ler atılır. Gösteriler sırasında çadırların tutuştuğunu bildirir. "seyyah-ı
alem kırk senelik seyahatinde"görrnediği denli bir eğlence görür ve
başka yerlerde gördüğü eğlenceleri sıralayarak karşılaştırır. Bundan
sonra Mahalle-i Merhum (şeker yapımı ünlüdür), Abyar'dan (cümmeyz
ağaçları, limon ve turunc ağaçları çoktur) geçip Nehariyye'ye gelir:
Deluke nam avretin kurduğu bu şehir Nil'den ayrılmış bir tur'a202 ke
narında günden güne harap olmakta ve halkı Abyar'a göçmektedir. Nil,
kuzeye akar fakat burada Deluke kanal ayırıp Nil'i ters yönde akıtmış
tır. Evliya, Nehariyye tur'asında kayıkla her iki tarafta bulunan köy
leri seyrederek Beled-i Farasdak'ta ana Nil'e ulaşır; İbrahfm Dessuki
kasabası: Hazret-i İbrahim Dessukf mevlud'u yapılır. "İskenderiyye ve
Abahur ve Reşid ve Dimyat ve Burlos'dan ve sa'ir Nil kenarında olan
şehirlerden ... " kayıklarla insanlar gelip derya gibi kalabalık toplanır.
Merkas ve Rahmaniyye'den geçip Demenhur'a (Damanhur) gelir: Me
lik Eşref tur'ası vardır. Mısır'da 8 sene gezdiğini yazan Evliya (Y306a)
1-6 Cemaziyü'l-evvel 1083 /Eylül 1672'de Şeyh Seyyid Şemsüddin
Demenhurı mevlud'una katılır, kuzey batı Afrika'dan urban kavmi bu
raya altın madeni (tibr) getirir. Evliya, burada gördüğü maymun sıfatlı
adamı anlatır (Y310a). Huş-ı İsa (Hawsh İsa), Beled-i Nasıriyye'de Fil
batır nam Kıbtı Melik'inin yaptırdığı Nasıriyye tur'ası vardır ve iske
lesi Rüveyhib'tir. Gasul otundan sabun yapımı ünlüdür. Bu sabunun
7 çeşit faydası vardır. Freng tüccarlar satın alırlar, bunu "hakir Alman
diyarında iken Engürüs altunu kesilen Darbhane emfni Marçelin'den
su'al edip ... " öğrenmiştir.
İskenderiyye: kal'a-i İskenderiyye-i gevher-nigfn; ada gibi bir bur
nun ucunda üç tarafı Akdeniz'e bakan 10 köşeli sağlam bir kale; Nil'in
Akdeniz'e döküldüğü yerde Hızır ve Musa'nın buluştuğu Merecü'l
Bahreyn vardır; Kalyon ve Kadırga limanı ve bunların arasında İncir li
manı bulunur. İskenderiye kalesi, 923'te Sultan Selim fethidir (Y3 l 8b).
Evliya, "on bir bin yedi yüz adım" olan kale hakkında oldukça ayrıntılı
bilgi verir ve kalenin doğusunda "Carudü'l-Mü'tefikı denen çar kuşe
202 Tur'a, "kol, kanal" anlamına gelmektedir.
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bir dikiltaş[ı]" zikreder.203 Bundan başka İskenderiyye'de Kala-i Garbı
(içindeki Süleyman damgalı toplan görmüştür Y325a), Kala-i Şarkı,
Kala-i Kadırga limanı vardır. Nil'in Nasıriyye'den gelen kolu, İsken
deriye içinde sokak sokak akar. Buradan hurma ormanından geçerek
kal'a-i Ebukfr (/Ebı1hı1r - Abu Qir)'e gelir. Evliya, bu kale ile önün
deki ada arasındaki sığ bölgenin doldurulması için keşifte bulunur.
Ancak bunu Kethuda İbrahim Paşa'ya ilettiği sırada paşa azl olmuştur
(Y330b) . Evliya, buradayken "küffar kalyonu" Ebı1hur dizdarı Ömer
Ağa'nın şaykasına saldırır; Evliya duruma müdahele edip paşayı zor
durumdan kurtarır. Kasaba-i Utku'da (Buhayrat İdkı1) kumluk ve hur
malık bir bölgeden geçerek Reşid'e gelir.
Reşid: "bir bender şehr-i azım ü müzeyyendir ki Arabistan'da
Mısır vilayetinin arusudur". Selim Han'ın girdiği hamam (Muham
med İbadullah Hammamı) halen bulunmaktadır. Reşid Kalesi ve San
Ahmed Paşa Kalesi vardır. Evliya, Reşid Boğazı'nda yine Hızır'la
Musa'nın buluştuğu yer olan Merecü'l-Bahreyn'de Nil'in başı olan ül
keleri görmek için Allaha du'a eder: "Cenab-ı Barf'den i'tikad-ı tam
ile ta Nil'i mübarekin başı olan memleketlerin seyahatin rica eyledim.
Zira Nfl-i mübarekin ihtida tulu' etdüği mahal cennet-i Me'va'dır, der
ler, hakkında hadıs-i sahih vardır. Anıniçün Nfl başına varmağı rica
eyledim, Huda müyesser ede" (Y336b). Bundan sonra pirinç ovaların
dan geçerek Nil'in her iki tarafında (Garbiyye ve Buhayre, Menı1fiyye
bölgelerinde) karşılıklı olarak yer alan 60 yerleşim yerinin adını kısa
bilgilerle sıralar. Bunlar arasında bulunan belli başlı yerleşim yerleri:
Mahalletü'l-emir, kasaba-i Şirin Birimbal, Diyey (Mahallat Diyay),
İd.fine (İdfina), Mutubis (Mutı1bas), Cemşire, Fezare, Deyrut (Dayrı1t),
Sindiyun, Füvve (Fuwa), Şürefa, Şumuhzat, Rahmaniyye, İbrahim
Dessuki (Disı1k), Kefr-i Ziyad (Kafr az-Zayyat), Alkame-i Ebulcavi,
Menu.fiyye, Temaliyye, Cizı, Tarrane (Natrun madeni çıkar: Wadi'un
Natrun), Ebu Nişane (Buhayre bölgesi çölü, Selame ve Rücban ur
bam, İsa ve Musa kabileleri) İşmun Cureyş (Ashmun), Cfze (al-Jiza),
Batnü'l-Bakar, Verrak'tır. İnbaba'dan karşıya geçerek Ümmü'd-dünya
olan Mısır'ın, yani Kahire'nin iskelesi Bulak'tan şehre ulaşır.
203 Şimdi Londra ve New York'ta bulunan "Kleopatra'nm İğneleri" olarak adlan
dırılan sütunlardan biri. Bkz. Dankoff, Robert. "Is the Vatican Map ofthe Nile
Evliya Çelebi's?". ili. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bil
dirileri. (2011): 259-271; "Vatikan'daki Nil Haritası Evliya Çelebi'nin mi?".
Çev. Aslıhan Sheridan-Aksoy. a.g.e. 273-285.
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Kahire'ye dönen Evliya, o gece Kethuda İbrahim Paşa ile buluşup
seyahat, ziyaret ve ticaret ettiği köy, kasaba ve şehirler hakkında bilgi
verir (Y34 l a-b). Paşa, şimdi de Dimyat taraflarını gezip görmesi için,
onu Burulos, Dimyat, Tine kaleleri kullarının teftişine görevlendirir. Er
tesi sabah kale dizdarlarına "tenbihli mektuplar" yazılıp yol hazırlığına
başlanır. 50 yiğit ile bir kayık donanıp 5. günde yola çıkar.
2. Kahire - Dimyat- Kahire (Y341b - Y360a)

Nil üzerinde önce, yine Reşid yönünde gidip 3 gün 2 gecede

Mahallet-i Emfr karşısındaki Burlos (Burulos: al-Burullus) tur'asına
ulaşır. Burada pirinç ekilen pek çok köy vardır, onları geçip Burlos
gemilerine binip 20 mil doğuya giderek Burlos gölüne ulaşır. 50 mil
doğuda Burlos kal'ası (1. Selim yeniden yaptırmıştır; Burlos'un mavi
karpuzu meşhurdur), Beltim (Baltim), Evvelü'n-Nahl denen hurma or
manından geçer: "her biri eflake ser çekmişdir ve her nah/de yigirmişer
sakım hurma olup ikişer yüz vukiyye hurması gelir" (Y343b). Evliya,
buradan Dimyat tarafına geçer (nehr-i Yemenf, Mahalleh-i Kebfr için
den geçen tur'a ve Sabuniyyetur 'ası birleşip Reşid ile Dimyat arasında

Akdeniz'e dökülür).
Dimyat (Dimyat): "emfn şehr-i bender[dir]". Sultan Salahaddfn kul
lesi vardır. Canpôladzade Nil'den su getirtip elli göz köprü ile Nil'i kah

vehaneler arasından geçirip Cami-i Kebir'in abdest havuzuna su bağ
latmıştır (Y346b). Kahvehaneleri ve meyhaneleri meşhurdur (Y347b).
"70 pirine dinkleri, 140 pirine karhanesi" vardır, balık avcılığı yapılır,
tuzlu balık ve balmumlu balık yumurtası üretilir ve Rum'a Frengistan'a
gönderilir. Şehrin ortasında Nil'in iki tarafında şahane evler (Y348a)
vardır; oturanlar evlerinden balık avlarlar, Nil'de yüzerler, kayıklarla
birbirlerine gidip gelirler. Markab denen kul/eden Kıbrıs dağları gö
rünür (Y348a). Pirinci, Revan, Gilan ve Hind pirincinden güzeldir;
Osmanlı'nın deposudur (Y348a). Nil'in Akdeniz'e birleştiği burunda
eski kale, bir mil ötesinde Hızır ile Musa'nun buluştuğu Mereeü'l
bahreyn'dir. Evliya, kala-i Garbiyye'nin yoklamasını yapıp ücretini
alır. Evliya, buradan atla Tfne gölüne ve Tfne'ye gidip döner (Dimyat
tarafı, safi pirinç ve şeker kamışı ovalarıdır, "bataklı çataklı" yerlerdir).
Fereskur (Fariskı1r), Şirbin (Shirbin; Şirbin'in karşısında "Nil deve boy
nu gibi dolaşır" (Y 352a) ve Nil'in karşı tarafında adını verdiği 18 köy
ve kasabalardan geçip Mansure (Al-Mansı1rah; şehrin kıblesinde Sultan
Salahaddin tur'ası var), Menzile (al-Manzilah, pirineistan) yine Gar
biyye ve Mansure bölgesinde Nil'in her iki sahilinde karşılıklı olarak
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yer alan köy ve kasabalardan geçip Mahalletü'l-Kebfr'e (Al-Mahallat
al-Kubra)'e ulaşır. Burası Kahire'den sonra büyük şehirdir, büyüklük
açısından Reşid, Dimyat, Minye, Menfalüt daha sonradır (Y356a). Şeh
rin içinden cereyan eden tur'a üzerinde büyük köprü vardır ve şehir,
Sabuniyye ve Yemenf tur'alan kenarında kurulmuştur, evler haliç kena
rındadır; Evliya, minareye çıkıp şehre bakar. Halk sabahları Nil'de yı
kanır, hamamları ve sebilhaneleri çokdur. Sabı1niyye tur'asındaki Cafer
Ağa köprüsü ünlüdür. Yedi kilise vardır, pamuğu ve dokuması meşhur
dur. Mahalletü'l-Kebfr'in limanı olan Semennut'tan (Samannı1d) gemi
ye binip Nil'in karşılıklı olarak sahilinde bulunan 3 1 köy ve kasabadan
geçip Mit Attar: Burası dört sancak Garbiyye, Mansure, Menufiyye ve
Kalubiyye hududur ve dört sancağın ezanı duyulur. Kalubiyye (Qalyı1b),
Şubre ve "Reşfd ü Dimyat'a giden Nileyn'in burnunda Serevı'ye gelir.
Dimyat Nil'i üzerinde abadan köyler olduğu, Reşid Nil'i üzerindekile
rin ise o kadar abadan olmadığını (Y359b) bildirir.
Kahire'ye gelen Evliya, Kethuda İbrahim Paşa'ya hediyelerini su
nar. Paşa kendisinden gördüğü yerleri, orada bulunanların durumla
rını sorar (Y 359b-360a). Beltim'den sonra Evliya'nın başından ge
çen maceradan Paşa'nın haberi olmuştur, onun kahramanlığını kutlar,
Evliya'ya hilat ve at hediye eder. Bir akşam sohbet sırasında Paşa,
"Nil'in denize döküldüğü iki tarafı kırat-be-kırat gezip gördünüz, şimdi
de Circe hakimine gönderiyorum, o tarafı da ziyaret edip bizi hayır
duanızdan mahrum etmeyin" der. Paşa, Divan katibi Rif'ati Efendi'ye
"Yar-ı kadfmimiz ve birader-i azfzimiz Evliya Çelebi" diye başlayan
bir mektup yazdırır. İsyut'ta gark olan geminin keşfi ve yol üzerindeki
devlet görevlilerine "tenbihli emir"ler yazılır. Evliya Çelebi, bunu fırsat
bilip Funcistan'a da gitmek istediğini bildirip "name" rica eder. Paşa
bunun mümkün olup olmadığını ehl-i divan'a sorar. "Mümkündür, ama
gayet şiddet-i har, mahuf, muhatara yerleri vardır, gayet müşkil seya
hattir" derler. Evliya, her şeye rağmen ısrarla gitmek istediğini bildirir;
onun kesin isteği karşısında kabul ederler. Paşa, mektupları hazırlatıp
Funcistan melikine götürmesi için hediyeler verirler ve ayrıca Evliya
için tavsiye mektupları yazdırır. Paşa, mektubunda Evliya Çelebi'den
sanki devlet tarafından gelen önemli bir kişi gibi bahsetmiştir; bu da
Evliya'nın çok hoşuna gider: "hakfri eyle ta'rif ü tavsif ile tahrfr etdi
kim guya der-i devlet tarafından gelir bir mfr-i alemiz" (Y360b). Cir
ce beyi Özbek Beg mektuplarını, Sfyut'taki geminin keşfi emirlerini,
İbrfm kaşifi ve diğer kaşijlerle Funcistan melikine yazılan mektupları
alıp vedalaşır.
EVLİYA ÇELEBİ
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3. Kahire - İbrim (Y 360b - Y398a)

1082 başlarında [ 1083 olması gerekir], Sa'id-i Alf (As-Sa'id
Mısır'da, Kahire'nin güneyinde kalan bölge): "hakimi Özbek Beğ'e,
vilayet-i Elvahat kaşifi, İbrim kaşifi, Berberistan meliki Melik
Donkalab'a, Funcistan meliki Kakan Melik'e" gitmek üzere yola çıkar:
"Allahü ta'ala hayr ile seyahatin müyesser edüp salimün ü ganimin
avdet müyesser eyleye. Zira derun-ı dilden o caniblerin seyahatin bu
dil arzu ederdi"(Y 360b).
Kahire'den kıbleye doğru Besatin, İskele-i Ma'diye ("cümle halk
Sa'id'e bundan karşuya ubur eder"), karşıya geçip Cize (al-Jiza) hudu
dunda Nil kenarınca kıbleye Muhnan (Muhnat), Kahvehane (Feyyı1m
yolunun ayrıldığı kavşaktır ve "çöl çölistan, muristan, maristan bi
aman yerdir"), Deli Hüseyn Paşa, Zaviye, Kumadeyr, Meymune köy
lerini, Raknitur'asını geçip Beni Seyf (Bani Suwayf), Feşne'ye (al
Fashn) varan Evliya, seyahat ettiği yerlerde gördüğü köy, kasaba ve
şehirleri, ziyaret yerlerini edebi bir dille güzelce anlatsa bir deve yükü
kitap olacağını bildirerek bu nedenle yalnızca notlar aldığını vurgular:
"Allah müsaade edip temize çektiğinde, ki inşa'allah Allah yazdıkla
rımızı tamamlamayı nasip eder" (Y362b). Kays ("dıraht-ı acibe ve
santa agacı"), Semennut-ı Sa'id (Samalı1t, Nil'den uzak; karşısında
yalçın kayanın üstünde Deyr-i Kıbti var, Y364a), Minye (al-Minya):
Sa'id-i Alf tahtı olan Circe hükmündedir, Hz. Ömer Camii, Tahir Bay
bars Camii çok sanatlı; "Nil karşusında evce peyveste olmuş kayalar
üzre Fir'anvi binalar ve asar/arı"; İşmunin (al-Ashmunayn, "bu diyar
harabının asar-ı binaların ve paymal-i rimal olan amud-ı münteha/arın
ta'rif ü tavsif etsek" Y 365b), Mellevi (Mallawi, siyah, kırmızı, beyaz
tuğlalı, yeni binalı şehir, şeker kamışı ve şekeri meşhur), Darud-ı Şerif
(Dayrut "Feyyum'da Yusuf deryasına Nfl'den müteferrika olan tur'a bu
mahaldendir [ ...] canib-i garba cereyan ederek [...] şehr-i Behnisa için
den ubur edüp [ ...] Feyyum şehrine andan Yusuf deryasına"), Sanabu
(Sanabı1, doğu ve güney yönünde Nil "deve boynu gibi eğri cereyan
eder" (Y366b), Manfalut (Manfalı1t): Nil'den bin adım batı yönünde
uzakta; Berberistan, Funcistan, Sudan, Elvahat vilayetlerinden tüc
carlar esir, fildişi, gergedan boynuzu getirirler. İsyut / Siyut (Asyı1t):
Nil'den 2 bin adım batıda, yüksek tepe üzerinde, etrafı uçurum bir şehir,
iki kilise ve içi oyulmuş mağaralar var, Lut kavmi burada otururmuş.
Şutub: "bir kırmızı cebel üzre... bu Mera cebe/inin canib-i şarkisi
harabistan mağaristanlardır kim beni adem varmağa cür'et edemez".
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Bu dağ üzerinde Vadiyü't-tayr / Cebelü't-tayr bulunur. Evliya, buraya
her sene binlerce kuş geldiğini, burasının kuş mezarlığı olup kuşların
hurma lifinden kefenli olarak gömüldüğünü bildirir. Evliya, bu kefenli
kuşlardan 2 tane İbrahim Paşa'ya getirir (Y369b). Bundan sonra Ebu
Tih (Abu Tij), Şeyh İbn Ayid (Havvare kabilesi . Nil, burada gayet do
laşmıştır ve çok geniştir, ada ada olmuştur; timsah ve Nil atı çoktur.
Remle tur 'asında timsah tılsımı vardır, timsahlar ölür Y37 1 a), Time
(Tima), Tahta (Tahta; Nil'de ormanlı adalar var, timsah gayet çok),
Suhac (Suhaj)'a, dolaşık yollardan geçip Menşiye'ye gelir. Hurmalık ve
ormanlık yerlerden güneye devam edip Circe'ye (Jirje) ulaşır: Sınırları
geniş olan Circe, "taht-ı Sa'id-i kadim"dir, 37 kaşifi vardır, Funcistan
sınırında çok geliri olan zengin bir eyalettir. Nil'in karşısında kıble ta
rafındaki dağların ardındaki Kusayr, iskelesidir. Circe'de kumaş, deri,
fildişi ve pek çok mal üretilir ve topraklarında hadsiz defineler bulunur.
Bey sarayında haftada dört kere "ecnas-ı mahlukat haşerat-ı Urban-ı
uryan" toplanır. Evliya, Siyut'ta batan geminin reisini burada bulur; ay
rıca Circehakimi Özbek Beğ'den ihsanlar alır (Y378a).
1 . Sefer 1 082'de [bu tarih yanlıştır],Circe'den gemiye binip Nil'in
karşı kıyısına (doğuya) geçer. Burası Ebu Yahya hükmündedir, onunla
tanışıp sohbet eder. Hamadi (Naj Hammadi), Mezadi, Belabis (boya
ve yağ çıkanlan dikenli "as.far" bitkisi ve her çatalında, her tanesi
40-50 dirhem gelen 1 -2 kantar hurma olan "asi hurma"sı burada yeti
şir), Füvve-i Ali: Tarihi yerler olan eski bir şehirdir. Her yerde toprağa
karışmış mermer sütunlar bulunmaktadır. "Fir 'avn sehereleri"burada
oturmuş diyen Evliya, Nil'in büyük bir kavis çizdiğini yazar: "Nfl bu
mahallerde bir günlük yol kıble canibine dolaşup Süveys deryasına
karib varup mabeyne-hüması sekiz buçuk sa'at yer . . . " (Y379b). Nil,
burada gerçekten kuzey doğuya Kızıldeniz'e doğru yönelip Kına'dan
bir kavisle güneye döner. Karşısı Kızıldeniz kenarında Kusayre' dir.
Evliya, burada yön belirtmeden "Nfl kenarınca" gittiğini yazar ve
Kına'ya (Qına) gelir: Limanı, Süveys kenarındaki Kusayre şehridir.
"Sa'fd-i Alf'nin gılal mahsulatı Mekke iskelesi Cidde'ye ve Medine is
kelesi Yenba'a gönderüp Mekke ve Medfne'yi ganimet ederdi . . . " Halkı
tüccardır. Evliya, 1 5 günde bir altınla hacca gidip gelindiğini bildire
rek Habeş' e yakın olduğu için Habeşli cariyelerden dolayı halkının es
mer olduğunu yazar. Kına'nın arazisi kumluktur, bol üzüm, şeftali, ka
yısısı yetişir. Ababide Urbanı buradadır). Evliya burada ana hattından
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çıkar, 10 saatte Kusayre'ya gider (Al-Qusayr): 204"/iman-ı azfm, Karşı
tarafı kıbleye kamil üç yüz mfl Yenbu'dur kim andan Medfne'ye iki
günde varılır" . Evliya, İbrahim Paşa ile haberleşip para temin eder ve
burada içme suyu için bir kuyu açtırır (Y38 1b). Buradan tekrar batıya
9 saat gidip Nil'e ulaşır. Enbut ve KCıs'tan (Qı1s, "harab u yebab binası
cihanı dutmuş bir şehr-i azfm imiş" ve burada akrep tılsımı olan sütu
nu görmüştür) güneye yönelir "sengistan, rimalistan harab beyaban
yerler"den altı saat gidip Aksureyn'e (Al-Uqsur / Luksor) ulaşır. Bura
sının büyük, eski ve tarihi şehir olduğunu özellikle bildirir:
Eger bu şehr-i azfmin evsafın manzurumuz olduğu üzre tahrfr
eylesek gayrı kitabetten kalırız, heman ihtisar evladır [ . . .] bina-yı
azfmli şehr-i kadım imiş. Hala nice bin alf binalar ve kehkeşan-asa
tak-i Kisra/ar [ ...] kubablar [ . . .] niçe bin rimal içre paymal zf-kıymet
amudlar aşikaredir [ . . .] Mısır 'da [ . . .] han ve cami' imaretlerin amud-ı
münteha/arı cümle bu şehirden gitmişdir. (Y383a)

Evliya, ayrıca Süleymaniye Camii'nin yakınındaki dört adet sütunun
bu şehirden sallarla önce İskenderiye'ye oradan da İstanbul'a gittiğini,
bunu da babasından duyduğunu yazar (Y383a). Bundan sonra Nil'in gü
neye döndüğünü yazan Evliya, timsahları seyrederek boş bölgelerden;
Tut'ta yüksek kayaların dibinden geçer. Şegas (Nil burada kıble yönünde
döner), Deyr-i Ümmü Alf (Ad-Dayr, büyük kilise var Y383b), Hüceyze
(Hijazah?), Redesf (ar-Radisiyat?), Şibeyke ("Bu mahaller safi Urban-ı
uryan, asf ve büryan, muhtac-ı nan-pare bf-iman ve misl-i hayvan kavm
dirler [ ...] bir alay behayim makulesi ecnas-ı haşerat . . . çıplak kavmdir
ler", diyen Evliya, bunlara hediyeler verip geçer, Y384a), Silsile (Silsila,
kayalı dağlar ve mağaralar bulunmaktadır: "Bu dağların içinde niçe yüz
bin mağaralar var kim.. . Ad u Semud kavmi kazup bunda sakin olur
larmış [ ...] eşkal-i garfbe ve acfbeler... guya henüz zf-ruhdur, Ve taşdan
oyulmuş gunagun [ . . .] mahlukat-ı ecnasın tesavfr-i garfbesi ve temasfl-i
mehfbesi var"), Etfu (ldfı1/Edfı1) kalesi: Yalçın kaya üzerindedir. Nil,
burada konuşanların birbirini duyamayacağı kadar gürültülü akar; bun
dan yukarısı Şellalat boğazıdır. Burası yedi boğazdır (Y384a). Burada
bulunan adada Şeyh Köm Sayyah türbesi (as-Siba'iyah?; Evliya, Edfu
ile Silsila'nın yerini karıştıryor; Silsila, Edfu'dan bir hayli güneydedir).
204 Komrumpf, Evliyii'nın verdiği süre ve yol bilgilerine göre bu yolculuğu ger
çekleştirmesinin mümkün olmadığını düşünür. Bkz. Komrumpf, H.J. "War
Evliya Çelebi in Kosseir (al-Qusayr; Aegypten)? Der Reiseweg von Qena
nach Kosseir". Materialia Turcica 7/8 (1983): 259-262.
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Kolombo (Kavın Umbı1 / Kom Ombo): İsvan-İbrfm sınırında
"bilad-ı azfm sevad-ı kadım, Haytu'l-acuz seddi var, harabe şehir,
Cebel-i timsah, Zü'l-yezen kayaları kesip boğaz açmıştır: "Bu mahalde
Nfl yedi boğazdır [ ... ] Anıniçün bu mahalde Nfl yedi boğazdan cereyan
eder. Ve her Nfl mabeyni birer cezfre-i azfmdir". Burası Habeş yolu -

kıble yönünde- ile İbrim yolunun -güneye- ayrıldığı kavşaktır Y385a),
Sınbas ("şehr-i azfm imiş [ . . . ] kamil bir gün harabistanında gitdik [ . . . ]
Ad kavminin şehri imiş. Habeş'den yetmiş bin .fil ile Ebrehe [ . . . ] gelüp
[ . . . ] şehr-i harab edip").
İsvan (Aswan): "şehr-i köhne ve dar-ı kehene ... Zaman-ı kadfmde
eyle sevad-ı mu'azzam imiş kim üç sa'atlik yerde Nfl kenarında tak-i
Havernak'dan nişan verir binalar ve amud-ı bf-hadler ve niçe bin
kubbe-i alf [ . . . ] gunagun vacibü 's-seyr köhne tılısmatları ve ibret
nüma alamet-i imaretleri var, guya henüz üstad benna elinden çıkmış
dır. Lakin içlerinde zağ u kebuter-i vahşf aşiyan edüp rağlar va de
yüp jeryad ederler [ . . . ] Bu İsvan'ın Nfl'i Şellalat boğazları mahallidir
kim Babü'l-ebvab derler. Nfl'in yedi bölük olduğu cezfreler ta bu ma
halle dek gelir... neft, zift, kükürt, kurşun [ . . . ] kırk gune ma'adinler;
harabistan-ı isvan'da ol kadar ibret-nüma asar-ı imaretler var kim
ademin aklı perfşan olur... ibretnümaların temaşa etmeden aram bul
mayup " (Y386a-b). Vilayet-i Alevf (al-Avi), Nube (an-Nı1bah, İsvan'ın
güneyindeki dağların arkasında zümrüt madeni çıkan bölge), Şellalat
Boğazı (ash-Shallal, Aswan'dan sonra Hartum'a kadar 6 ash-Shallal
bulunmaktadır): "Bu Şellal boğazların Kolombo kal'asından beri üç
merhale yer temaşa etmedeyiz"diyen Evliya, bunun son büyük Şellal

olduğunu, Nil'in, kayaların arasında kalan dar boğazdan çok gürültülü
aktığını ve burada çok timsah olduğunu yazar (Y388b). Karh (kamıştan
evleri), Künuzeyn (zengin ve hayvanları çok), Mihriyye (fakir ve çıp
lak), Kela.fiş (timsah yiyen ve timsahla cinsel ilişkide bulunan), Senyal
(çıplak) kabileleri ile Ebuhur aşireti bu bölgedir. Evliya, Künuzeyn
kabilesinin şeyhi Alf-i Vasıtf'nin ve Mihriyye kabilesi şeyhi Hamid-i
Mihrf'nin çadırına misafir olur (Y389a). Kuştamine'den (Kushtamna)
geçip İbretnüma-yı Sübu'ya (Wadi al-Subı1') gelir. Burası mermerden
çok büyük arslan ve yılan heykelleri olan sahradır; Evliya, hayvan hey
kellerini büyük bir hayretle izler ve taşın böylesine yontulup işlenmesi
ne hayranlık duyar (Y390a). Vadf-i 'Arab (Wadi al-' Arab), Der 'i (Derr,
İbrfm kaşifi burada oturur; bozası meşhur) geçip İbrfm'e (Qasr lbrim)
gelir.
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İbrım, Osmanlı'nın en güneydeki sınır şehridir. Burasının
Osmanlı'nın sürgün yeri olduğunu ve İklfm-i evvel'in burada bit
tiğini bildiren Evliya, FCıncistan'a gitmek için çeşitli resmi görevli
lerden FCınc emirlerine ve melikine "muhabbet" üslubuyla yazılmış
mektuplar alır; kaşifin 20 adamıyla ve çok sayıda tüccar ve muhafız
askerleriyle, toplam 800 kadar bir kafileyle İbrfm'den güneye doğru
yola çıkar. Gördüğü yerleri haritada resmedip "Papamunta" (ilk dün
ya haritası Mappa Mundi) gibi bir eser ortaya koymak istediğini ya
zar (Y392a).205 İbrfm'den Nil boyunca giderek ("Nfl bu mahalde gayet
münharif cereyan edüp canib-i şimale dolaşır") Vadf-i Halfa (Wadi
Halfa): "Bu mahalde dahi Nfl'in iki canibinde yalçın kayalar olmağile
gayet dar boğazdır. Şellalat gemileri dahi bundan yukaruya gidemez
ler" (Y392b). Evliya, vahşi hayvan korkusu çekerek sık ormanların
içinden geçip 6 gün güneş görmeden gidip Say şehrine ulaşır (Y393a).
Nil burada büyük bir göl gibi yayıldığı için Say kalesi Nil içinde bir
adadadır. Evliya'yı, burada hoş geldin topu atarak karşılarlar. Kayma
kamına İbrfm kaşifinin ve Circe hakiminin mektuplarını verir. Burada
coğrafya ve insan tipi değişmiştir. Artık "Rum oglanı" (beyaz adam)
görülmez, ticaret yoluyla gelenler vardır, onları da beyaz adam diye ala
ya alırlar; İbrfm'den beri Evliya'ya refakat edenler, bundan sonraki yo
lun tehlikeli olması nedeniyle onu FCıncistan'a gitmekten vazgeçirmek
isterler, fakat Evliya, kararından asla vazgeçmez ve Nil'in kaynağını
görme duasını tekrar eder. Bunun üzerine FCıncistan tüccarlarına "bu
paşa ağasını" iyi korumaları için sıkı tenbihlerde bulunurlar. Bundan
sonra Nil, ikisi Habeşistan'a, ikisi Berberistan'a olmak üzere dört kola
ayrılır. Evliya, bu dört kol Nil'in her biri ayrı lezzette olan suyundan
içer ve tat değerlendirmesi yapar. Bundan sonra Nil batıya yönelir, on
lar ise Nil'den uzaklaşıp çölden geçerek FCıncistan topraklarına girer.
4. Füncistan (Magrak - Sennare - Cersinka Y395a - 430a;
Cersinka - Donkalab Y430a - 435a)
Evliya, bundan sonra ulaştığı büyük şehirlerde valiler tarafından
karşılanır ve kendisine korucular verilerek bundan sonraki yol güven
liği sağlanır. FCıncistan sınırında ilk şehir Magrak ("burası FCıncistan
melikinin vezfri Kör Hüseyn Kan'ın hükmünde[dir]"), sonrakiler ise
sırasıyla Tennare (kalesi Nil içinde), Sese (taş atan mancınıkları var),
Narnarinte'dir (Nil içinde bir kale). Evliya buradan üç saat gidip "hatt-ı
205 Evliya Çelebi, yolculuğunun sonunda bu haritayı gerçekleştirmiştir. Bu kitap
ta bkz. s. 604-61 1 ve Resim 121 -127.
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istiva"yı yani ekvatoru geçtiğini bildirir ve bundan sonraki yerlerin ek
vatorun ötesinde olduğunu yazar (Y396b).206 Buradan sonra Hafir-i
sagfr, Hafir-i Kebfr (bu şehrin kıblesi kuzeye doğrudur), Kandı, Navrf,
Sindf'den (fildişi, gergedan boynuzu, keler derisi, abanos ağacı gibi ti
caret malları yığın yığındır; Evliya burada bir parça ekmek yiyerek do
laşan aç, çıplak, zayıf, zavallı askerleri görüp çok yadırgar) geçer. Da
nika sahrasında, Evliya, Berberistan meliki ile tanışır. Vardan207 (zenci
askerleri olan, binaları Arabistan tarzı büyük şehir), Sahra-yı Hankoç'ta
Kör Hüseyn Beg kendisini karşılar ve ona Mısır vezirinin, Circe, Der,
İbrfm ve Say ayanlarının mektuplarını verir; birlikte Hu/şu sahrası,
Tumbusu, Hillet-i Şükravf, Hafir-i Funcistan, Meşşu, Tumbul'u geçip
Buhayre-i Feyle'ye gelirler (Y399b). Evliya, burada iki ay kalır. Kör
Hüseyn Beg'in Firdaniye kalesinin yağmalamasına şahit olur (Receb
1 083/Ekim 1672-Y401a); ateşperestlerin gösterilerini izler (Y40 1a).
Kör Hüseyin Beg'den izin alıp Funcistan'a gitmek istediğinde Kör
Hüseyn Beg, Evliya'yı beyaz adam olması dolayısıyla yolun tehlike
lerine karşı uyarır ve izin vermek istemez. Ancak Evliya her ne pahası
na olursa olsun gitmek kararındadır, sonunda pek çok hediyelerle onu
Berberf melikine teslim ederler. Evliya, onun himayesinde Berberistan
topraklarında Funcistan içlerine doğru ilerler. Bazılarının yalnızca adı
nı verdiği, çoğunlukla uğrayıp gözlemlediği irili ufaklı yaklaşık 25 ka
leyi ve görüp yaşadıklarını anlatır: Difna, Arko, Benni (/Betni/Büsni),
Hannak, Handak (al-Khandak), Donkola-i Berberistan (Dunkulah):
Eski zamanda büyük bir şehirdi. Halkı kedi eti yer. Evliya, zürafa keba
bı yediğini bildirir. Berberistan meliki kendisine ek kuvvet olarak bin
asker muhafız verir. Tangusf: "bu kal'a cezfresinde çok timsah olur. [...]
İsvan timsahından mel'un timsahı vardır. Herbirinin kaddi kırkar ve
206 Ekvator, Viktorya Gölü'nün kuzeyinden geçtiğine göre, Evliya Çelebi yanıl
maktadır.
207 Evliya Çelebi'nin Sudan yolcuğu üzerine bkz. A. Bombaci. "il viaggo in
Abissinia di Evliya Celebi ( 1 673)". Annali dell 'Istituto Universiterio Orientale
di Napoli 2 ( 1 943): 259-275. Bkz. Petti-Suma, Maria Teresa. "il viaggio
in Sudan di Evliya Celebi ( 1 671-72)". Annali dell '/stituto Universitario
Orientale di Napoli 1 4 ( 1964): 432-52; Uda! , John O., The Nile in Darkness:
Conquest and Exploration 1504-1862 . Wilby, Norwich: 1 998. 1 7-35. Ayrıca
bkz. A.C .S . Peacock. "The Ottomans and the Func Sultanate in the sixteenth
and seventeenth centuries". Almanca çevirisi: Prokosch, Erich, Ins Land der
geheimnisvollen Func: Des türkischen Weltenbummlers Evliya Çelebi Reise
durch Oberiigypten und den Sudan nebst der osmanischen Provinz Habeş in
den Jahren 1672173 . Graz: 1 994.
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ellişer zira ' gelür" (Y 405b). Vadf-i Afarit: "eşkal-i ifrite tasviri; İbri,
Süryani ve Yunanı yazıtlar vardır: Hakfr dahi nevregan-ı ti/siman ile
bu mahalle geldiğimiz alametin tahrfr eyledim" (Y406b). Abkor, Arkı
(fil, maymun, gergedan bile olmayan çöl yollarından geçer), Deffare,
Melik İdrfs, Gırrf, Halfahf: "Cümle halkı Zengf-lika kavm-i Moha-yı
bf-beka şütürleb Berberflerdir. Bunlar gayrı Moha kavmidir/er, şedfd ü
cebbar ve ayyar u tarrar meş'ale gözlü ademlerdir". Ilgın-ı Donkola:
"taht-ı Berberistan, [ ... ] şehr-i İremezat, [...] Ve bunda olan alayimat u
acayibat u garayibatlar meger İsvan 'da ola [... ] halkı gerçi za 'ifü nahif
siyah çerde amma gayet tendürürst [... ] Ve bağ u bostanları ve develeri
ve koyun ve sığırları çokdur. Ve Berberistan ve Funcistan ve Sudan ' da
bundan gayrı neft ü katran ma 'adinleri yokdur" (Y409a). Buradan gü
neye doğru "sengistan" yollardan geçerek Koteray, Idey (halkı timsah,
kedi, tilki, misk kedisi, Nil balığı yer), Hilleti 'l-Melik, Naci (Func sını
rı), Arbacı'ya (Arbaci) gelir.
Arbacı'da Evliya, Funcistan melikinin kardeşi ve veziri Kan Cercis
ile karşılaşır ona Kör Hüseyn Beg'in hediyelerini verir. Kan Cercis'i
"Amma gayet bülhe yanf oğuz adem" olarak niteler; Kan Cercis ise
Evliya'yı ve adamlarını görünce korkar "Ya bunlar niçün böyle çiğ
dir, bizim gibi kakan değildir" der. Kan Cercis ile Evliya tercüman ara
cılığıyla "çiğ adem", "çiğ kavm", "pişmemiş adem" üzerine karşılıklı
sohbet ederler. Kan Cercis de kendisini korumaları için askerler verir
ve Funcistan'a (başşehir olan Sennare'ye doğru Y409b-4 1 0a) doğru
yola devam eder: Itşan: "Bu hakfr seyyah-ı alem ve nedfm-i benf adem
Evliya-yı Gülşenf aktar-ı alemi geşt ü güzar ve seyr ü temaşa-yı şehr ü
diyar ederek" burada iki bektaşi beyaz adamla karşılaşır. Rum'dan ge
len bu adamlarla sohbet edip sevinir; burada gördüğü gergedanı tasvir
eder. Bakfs, Rikabf'den sonra Hilletü 'l-Cündf Sevr'de Func padişahı
olan Sultan-ı Sudan ile karşılaşır, selamlaşma ve hediyeleşmeden son
ra birlikte Sennare'ye doğru yola çıkarlar. 20 Şa'ban 1 083(/ 1 1 Aralık .
1 673) Sennare'ye (Sennar) ulaşır.
Sennare halkı "uryan u büryan, kırk elvan ma 'adin-i haslar, çöl ve
çölistanında altun tibri paymal-i rimal, su 'ban, mutalsamatlı defayin
künuzlar"; tibrleri çok fakat sikke yapmasını bilmezler, zengin ticaret
malları var ve değiş tokuş ile ticaret yaparlar; İbrf lisanından örnekler
verir (Y415b). Zenci kadınların özgün kıyafetlerini ve halkın yediği
hayvanları anlatır; Nil'in kaynağı hakkında ön bilgi verir: "Kırmanka
diyarında Cebel-i Kamer [... ] ab-ı Nil bu mahalde ab-ı zülaldir [ ... ]
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tulu ' mahalli cenuba bir aylık yoldur [ ... ] ma 'adinlerine uğramadan gelür [ . . . ] İlm-i hey'et ve İlm-i usturlap [ . . . ] ile irtifa alup; vilayet-i Sudan
hatt-ı istfvadan içeri cenuba otuz bir merhale vardık"; İklim-i evvel ve
sanf hakkında bilgi verir (Y4 17a). Evliya, Sennare ziyaretgahlarını
gezerken buradan tekrar selamatle Rum'a dönmek için dua eder. 1083
Ramazan (Bayram 24 Ocak 1673) ayını burada Melik Kakan ile geçirir;

toplam 40 gün kalır. Mısır vezirine hediyeler ve mektuplar alıp melikle
birlikte bayramın 5. günü güneye doğru yola çıkarlar. Evliya, buradan
geriye dönmek üzere yola çıkmıştır ancak, sultan onu "Sudan vilayetinin
ma'mur u abddan yerleri ve vacibü's-seyr mutalsamat-ı garfbeleri bu
taraflardadır"diyerek güneye doğru götürür. Kal 'a-i Apşuka: Burada
ibret-nüma sihir ve canbazlık gösterileri izler; "kırk iki senedir on sekiz
padişahlık memleketi [ ... ] geşt ü güzar ederek temaşa etdim [ . . . ] amma
bu mertebe simya-yı sfnayf [ . . . ] Funcistan ve Donkalistan diyarlarında
niçe ibret-nüma sihr-i i 'caz şeyler gördüm [ ... ] tatvfl-i kelam olup kıra'at
edene tasdf' verir" diyerek "du'a-yı Hindi'' metinlerinden örnekler verir
(Y422b). Burada Nil kenarında gördüğü metruk hendek hakkında "Nfl-i
mübarek bundan cereyan edüp garp canibinde Bahr-ı Okyanus'a mun
sab olurmuş, tufan 'dan sonra Seyf-i Zülyezen yedi Şellalat kayaların
kesüp Nfl'i Mısır'a akıdup bu handak yabis" bilgisini verir. Güney yö
nünde Ebu Temr, Boruşeş (sevimli fil tasviri), İberistan (İbrf lisanından
örnekler Y423a, halkı "Nil'in başını 'ubur edüp öte canibinde sahil-i
Bahr-i Okyanus'ta Portakal şehrlerine varıp" değiş tokuş usulü ticaret
yapar. Evliya burada iki yıldızın çarpışmasını gözlemleyerek ibretnüma
olarak anlatır). Donkade: Halkı vahşi hayvan yiyen kavimdir. Evliya
burada "ejderhd-misaf' timsahlar görür (Y424b). Cebel-i Sindas-i Hz .
İdrfs: "cebel-i ali''; mağarada birçok Kakanın katıldığı 7 hayvan kur
ban etme ayini yapılır. Evliya, Func meliki ile birlikte bu ayine katılır,
kurban kesen "ak sakallı adem ile" konuşur ve bu adam, Evliya'nın
ecdadının kimler olduğunu doğru olarak bir bir sayar (Y 425b). Güneye
doğru devam eder, Vadf-i Şilcelah'tan geçip ("Cenab-ı Barf bu sahrayı
ecnas-ı mahluklar ile malamal etmişdir"), Rümeyletü'l-Himal'e ulaşır.
Rümeyletü'l-Himal, "bildd-ı kadım", Hz. Süleyman'ın vezfri Asaf-ı
Berhiya, Tanrı'nın yarattığı hayvanların da padişahları vardır, diyerek

Nil sahilinde her hayvan için içinde mermerden büyük hayvan heykel
leri olan kasırlar yaptırmıştır: "eşkal-i dfv bu dahi insan gibi, amma
başları kazan gibi ve kulakları sini gibi [ . . . ] ; simurg-ı anka, murg-i se
mender, gul-i beyaban [ . . . ] Cenab-ı Barı ruy-ı arzda ne kadar ecnas-ı
mahlukat halk etdi ise ta karınca [ . . . ] cümle haşerat-ı eşkdlleri bu
EVLİYA ÇELEBİ

Rümeyle şehr-i kurbunda durur [ . . . ] makdur-ı beşer değildir" (Y426427a). Rümeyle yakınlarındaki bir dağın eteğindeki kaya üzerinde ise
"Dabbetü 'l-arz, deccal-ı la 'fn, unuk, sevr, bakar, semek, melek [su
retleri]" görür (Y427b). Evliya, buradan sonra ulaştığı Vadf-i Nar-ı
Cahfm'de gördüklerini ise şöyle anlatır:
evce ser çekmiş kayalar içre yine taşdan inşa olunmuş yılan, çiyan
ve akreb ve zebanfler [ ...] gunagun ecnas-ı mahlukat [ ...] adem bak
mağa hav/ eder [... ] İki kaya mabeyninde helak ola yazdık. Ve hesabın
cenab-ı Barf bilür ankerek yılanları ve katır yılanı ve akrepler var kim
[ ...] Anı ubur edüp dereden taşra çıkınca taze can bulup [ ...]; Vadf-i
Me 'va: ab-ı hayatlar ve[... ] şecere-i müsmiratlar ile zeyn [ ...] nehrin
tarafeyninde gunagun maksureler içre yine taşdan mahbub gulamlar
ve mahbube kızlar oturmuşlar. Bir halı harab yerdir, benf ademden
kimesne yokdur [ ...] eşkal-i garayib-i su 'ban-ı acayib yedi başlı bir
ejderhadır kim her seri eflake ser çekmişdir [ ...] Ve bu sahranın canib-i
erba 'a böyle temaşagahlardır kim Ad ibn Şeddad ve kavm-i Semud ve
Can bin Can kavminin alayimat u garayibatları var kim ilme 'l-yakfn ve
ayne 'l-yakfn ve hakka 'l-yakfn hasıl etdiğimiz üzre. (Y429a)
Cebel-i Şevam' a gelen Evliya, burada irtifa alıp bulunduğu yeri
belirler, kıblesini şaşırmıştır; Mısır'dan buraya 180 konakta, 8 ayda
gelmiştir. 1083 Zi'l-kade'nin başında vilayet-i Sı1dan'a döner. Bura
ya fili götüren yağmurlar yağar (Y429b). Cersinka: Azfm vilayet [ ...]
Funcistan 'a tabi ' [. ..] meliki Şanullah Han, Evliya Çelebi'yi Sudan me
likiyle birlikte karşılayıp ağırlarlar, hediyeler verirler. Bu şehrin evleri
beyaz mermer dağların içine oyulmuş mağaralardır, Temmuzda üzerle
rine kırmızı toprak yağar ve yağmurun yağması ile Nil'e karışır. Nil'in
kırmızı akmasının nedeni budur; Nil'in başına 32 konak kalmıştır; fakat
Nil'in kaynağından buraya kadar olan yolları vahşi hayvanlarla doludur
ve bu bölgede kendilerinden başka mahlukları pişirip yiyen[ ...]kavmi
vardır. Evliya, vahşi doğa yüzünden daha öteye geçemez ve Nil'in kay
nağını göremeden döner: "Amma varmak müyesser olmadı" (Y430a).
Burada Nil'in kaynağı hakkında bilgi verir. Sahra-yı Celame, Cencefe,
Rümeyle' den geçerek tekrar Sennare 'ye gelir; melikten izin, mektup,
hediye ve adamlar alıp Habeşistan'a doğru yola çıkar. Bakfs, Itşan,
Arbacı (Arbaci), Sudan meliki ile Sennare'den Cersinka'ya gidiş ve
dönüş 40 gün sürmüştür. Daha önceki karşılaşmasında Evliya'ya "Ne
çiğ ademler olursuz, yüzünüzün derisin kim yüzdü" diyen Kan Cercis
ile tekrar görüşüp hizmetini eda ettiğine dair mektup alır. Türkçe biEVLİYA ÇELEBİ

len Habeş kullarından Habeş yolu hakkında bilgi alıp Habeş askeriy
le yola çıkar. Habeş, 20 günlük yoldur (Y432a). Vadf-i Koz: "Cümle
uryanlardır, ancak avret yerleri ceyran ve arslan ve kaplan ve bebr
postları ile mesturdur [ . . .] kamışdan ve çalaşdan evleri [ . . .] sommakf
kayaları [ . . . ] kurşum, kükürd, altun, gümüş ma'adinleri kendi biter, ken
di yiter"; Evliya, burada zalim bir kartalın fil yavrusunu kapıp parçala
ması olayına tanık olur (Y432�33a). Terçaş dağı, Dumbiye vilayeti:
"Dumbiye asflerine geldik. Ve maymunistan ve mahuf canavarlar içine
girdik" (Y433a). Porega: "Bu mahalde birkaç ukkab leşi iki kepçe kuy
ruk leşi bulduk. Bunlar birbirleri ile ceng edüp kepçe kuyruk zehrinden
ukkablar helak olmuş, kepçe kuyruklar dahi ukkabların minkarları zah
mından helak olmuşlar [ . . .] Porega kayalarında safi ukkab aşiyan/a
rı var idi [ ...] her biri günde birer ikişer fili ve gergedanı sayd edüp"
(Y433b). Ribde, Nazdi: "sürü sürü fil ü gergedan ve sığın ve ceyran
ve hımar-ı berrf ve kazık boynuz hayvanları" (Y434a). Evliya burada
maymunların çok olduğu bir sahradan geçer; maymunları tasvir eder ve
burada kepçe kuyruğun öldürdüğü adamı görürler (Y 434a-b).
Kuzeye 6 gün, 6 gece çeşitli hayvanlarla dolu, kara taşlı kara
dağlardan geçip Abraş'ta Habeşistan topraklarına ulaşır. Bu bölgede
Mısır'dan Habeş'e giden askerlerin ve tüccarların konakladığı yerler
de su kuyuları vardır (Y434b). Az/un Dağı: "On bin kara çadırlı kara
Zengf kavm [ . . .]", Vilayet-i Maymunistan'dan geçip "gah sengistan ve
gah dagistan ve gah rimalistan ve gah Süveys deryası kenarınca" 6
günde Kızıldeniz sahilinde Donkalab'a (Dunqunab) ulaşır.
5. Donkalap - Zeyla - Donkalap (V 435b-Q 339a)
Donkalab: Burası bir ' azim iskele'dir, şehri denizin içinde Cezfre-i
Lü'lü' denen bir adadadır; halkı dalgıçtır ve fındık kadar inci çıkar.
Evliya, buradan kuzeye Süveys deryası sahilince yer yer dağların için
den giderek Etle üzerinden Kum limanı'na varır: Kulzüm, yani Süveys

deryası kenarında büyük liman, tatlı suları var, kara taşlık yoldan, se
def ve deniz kabukları üzerinden giderler; bu bölgede denizin içinde
şab adaları bulunmaktadır. Sevakin (Sawakin): Funcistan, Zencistan,
Dumbistan vilayetlerinin iskelesi olan bir şehir; fakat şehirde su olma
dığı için su sıkıntısı çekilmektedir, gemilerle su taşırlar (Y 436a). Kf/te
ise tatlı suları vardır. Cezfre-i Deh/ek (Dahlak): Keçileri inci sedefin
den çıkan lakoz eti yiyor. Cezfre-i Musova (Masawa): Dumbiye vilaEVLİYA ÇELEBİ
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yetidir. Evliya'nın "basmak, almak, urmak[ ... ]yeridir" dediği Musova
halkı "dagf, bagf, zengfdir"; cümle ülkeler Portakal, yani Portekiz,
İngiliz burada Paşa sarayına yanaşır; kıblesi kuzeyedir, karşısı iki yüz
mil uzaklıkta Yemen'in Luhya iskelesidir, kıymetli eşyaların bulundu
ğu Banyan mahzenleri vardır; şeddadf taş binadır; altın ve kuruş gayet
çoktur; Banyaniler, Habeş Paşasına rüşvet verirler. Habeş Paşası ile
Dumbiye sultanı arasında karşılıklı çok çeşitli ve kıymetli mal deği
şimine dayanan ticaret yapılır. Halkının ömrü uzun olup cinsel hayatı
güçlüdür (Y 438a-b). Cerrarbaşı iskelesi: Musova adasının geçit başın
da bulanan ve tatlı suları olan bir yer. Evliya, bundan sonra atla giderek
Harkova'ya (Harkawa) ulaşır ( 1083 Kurban Bayramı [/ 29 Mart 1673])
. Burada zorba mirliva Kara Na'ib'le görüşür. Yüzünün ayrıntılı tas
virini veren Evliya, onunla Türkçe konuşur (Y439a). Yemen'e kaçan
/ortacı ile ilgili şikayetini Mısır'a bildirir. Musova'ya su buradan gider.
Halkı zenci asilerdir, çıplak kavimdir; Funcistan, Dumbistan, Alevistan
ve Ababide, Kara Na'ibe bağlıdır; zayıf ve aç zencilerden ordusu vardır.
Burada en iri inci çıkar.
1083 Kurban bayramını geçirip (Y 440b) 5. günü yola çıkan Evliya,
doğu yönünde çölistan ve sengistan yollardan Süveys kenarınca Kara
Kudeys dağlarını geçip Vule Dağı'na ulaşır; Hindiyye, Tuzla, Behlule
(halkı çıplaktır, Ahire kavmi buradadır, dağlarında arslan, kaplan ve
maymunlar çoktur), 6 günde dağlardan geçerek ve deniz kumsalın
da giderek Zeyla'ya (Seyla/Saylac)) gelir: "Bahr-i Muhit kenarında
bender-i azim", Portekiz hükmündedir; halkı, Hindistan tarzı giyinen
Tatar çehreli siyah zenci. Zeyla'da Hint elçisi, Yemen elçisi, Portakal
balyozu, İngiliz konsolosu ve Kadiri kaymakamı bulunur; iklim-i evve
lin ortasında, Süveys denizinin dışındadır, karşısı 3 yüz mil Yemen'in
son sınırı iskelesi ve ötesi Lahsa, Hindistan'ın Dfvabad, Ahmedabad
şehirleridir. Yemen, Hint ve Portekiz gemileri burada ticaret yaparlar.
Kaymakam bunlarla iyi geçinirse kıymetli mallardan gümrük verirler.
Aksi takdirde kafir gemileri malları istedikleri gibi doldurup giderler.
Buradaki Kaderf dağında yetişen koyun, yaban ceylanı ve camuslar
avlanıp pastırması yapılır; özellikle Portekizliler rağbet edip satın alır.
Zeyla'da süslü, seksapeli olan oğlanlarla bakire kızların çok olduğu
nu özellikle belirten Evliya, buradaki cinsel hayat üzerine de ayrıntılı
bilgiler verir. Habeş'in son sınırı olan bu Zeyla'da bir ay kalan Evliya
kaçan Ahmed Paşa'nın kaymakamı olan çaşnigirbaşı'yı yakalayıp hap
settirip Kara Na'ib'in kethudası Mehemmed Beg ile dönüş yoluna çıkar
(Y442a-b). Umman Boğazı: Babu'l-Mendub (Bab al-Mandab) Okya-
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nus kenarında, Okyanus ile Süveys denizinin dalgalarının çarpıştığı,
yüksek dağların arasında bir boğazdır ve inci çıkaran dalgıçların bildir
diğine göre derinliğinin sonu yoktur. Karşısı Yemen dağları, boğzadan
içeri Kızıldeniz, kıble tarafı Yemen, Aden, Mekke, Medine, Yenbu',
Muveylah (al-Muwaylih), Tur (al-Tür); güneyi Habeş diyarı ve Kusayre
iskelesidir. Hz. Mendub ziyaretinden sonra batı yönünde dağlar içinden
giderek Seherişa, Vıkat, Hediyye, Razdin, Sahra-yı Perran, Mukdisu:
Hz. Süleyman'ın Belkis için yaptırdığı şehirdir; sultan-ı Zencistan hük
münde, Okyanus'un güneyinde, kıblesi kuzeye bakan, altından Nil akan
bir şehirdir; "hutbelerinde al-i Osman'a okurlar". Buradan sonra Hun
has, Hınkale, Bahr-i Süveys'ten geçip Harkova'ya gelir: Zeyla hakimi
olan Ahmed Paşa ağası çaşnigfrbaşı'yı Kara Na'ib'e teslim ederler ve
Mısır'a gitmek için izin alırlar. Kaymaklı kahvaltı yapıp hediyeleşme
den sonra, Kara Na'ib ile vedalaşırlar; yine Kethuda Mehemmed Ağa
ile yola çıkarlar ( 1083 Rebi'ü'l-evvel başı ? - Q339a). Tekrar Deh/ek,
Kif, Sevakfn üzerinde Donkalab'a ulaşırlar.
6. Donkalap - İbrim - Feyyum - Kahire (Q339a - Q 350a)
Donkalab'da tekrar denizden karaya geçen Evliya, "Maymunistan"
dediği bölgeden Az/un dağı, Abraş vadisi: Habeşf lisanından örnekler;
Evliya, Banyan lisanında şarkı besteler (Q339b). Süveys denizi ke
narınca Sa'fd yolu ile çöl, çölistan, sengistan, çengelistan yerlerden
geçip Hanende ovası: Fil, gergedan, maymunlar olan ulu dağlar ve
mağaralar, içinde cesetler; avret yerleri örtülü uryan kavim; Süryani
lisanından örnekler (Y339b-340a). Okut: Avret yerleri örtülü uryan ka
vimler, pek çok çeşit hayvanın yaşadığı bu bölgeden geçer ve burada
hayvanların adeta insanlara "niye bizim koromuza geliyorsunuz" diye
baktığını yazar. Hindistan cevizi yer. İmranf lisanından örnekler verir
(Q340b). Liman-ı Şaha: Kahve taşıyan gemilerin bulunduğu bir liman,
burada yolda kalan hacılara yardım ederler (Q34 1a; Y442b). Liman-ı
Cezfre, V adf-i Cenfita: Burada Kunuz urbam ile karşılaşırlar ve onlar
dan develer alıp yolda kalan hacılara yardım ederler, İbrfm'e gönderir
ler (Y443a). Sehrfc'ten sonra Kızıldeniz'den içeri girip tekrar Vadf-i
Halfa'dan geçerek 1083 Cemazi'ü'l-ahirinin ( 13 Eylül 1673) başların
da tekrar İbrfm'e ulaşır (Y443a).

İkinci kez İbrim'e gelen Evliya, burada beyaz ademler ve buğday
ekmeği görüp sevinir. Giderken sürgün yeri olduğunu yazdığı İbrfm'i
bu sefer cennet olarak görür ve yaptığı seyahatin ne kadar olağanüstü
bir seyahat olduğunu bildirerek 1073/ 1665'ten bu yana 1 1 sene 9 padiEVLİYA ÇELEBİ
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şahlık yer gezdiğini bildirir (Y443a-b). Evliya, İbrfm'de gemiyle kar
şıya geçip bundan sonra Nil'in doğu sahilinden gider ve tekrar Beled-i
Sübu'dan geçer. Firavun kahinlerinin sihirle yaptığı taştan arslanla
rı görür. Künuz kabilesinin oturduğu bu bölgede (altı konak) Firavun
kahinlerinin 20 kalesi vardır, "ibretnüma" binalar, tılsımlar ve mağara
lar bulunur (Y444a), Hammam-ı Fir'avn, Cezfre-i Baçe: Nil içindedir
ve çeşitli madenleri vardır. Evliya, burada Şellalat adalarını zikrederek
tekrar yedi Şellalat Boğaz'ından geçer. Etfu'dan ve çevresinde yaşayan
Hüceyze ve Caferf, Basalf urbanlarının arasından geçip İsne'ye (İsna)
ulaşır. Burası verimli toprakların olduğu, Nube'ye (cebel-i Zümürrüd)
kadar urbanların oturduğu bölgedir (Y445a). Kurna (yüksek mağara
lar ve içinde resimler görür), Farşut (Farshut; Farşı1t alimleri meşhur
Y446b), Semennut (Circe'ye bağlı; canlı yiyen otların olduğu mağara
Y447a), Berdis' ten sonra Circe'ye gelir. Circe Begi Özbek Beg'den
akçe alır ve kendisine silahlı adamlar verilir, buradan çöllerin içinden
Elvahat'a gider (Y447b). 7 Elvahat şehri bulunmaktadır. Harke'nin ba
tısı kırmızı dağlar, Ken'an dağı ve Ken'an'ın türbesi var: Elvah-ı Evvel,
güzel suların bulunduğu sahranın ortasında, gül gülistanlıdır; haftada bir
yedi Elvahat'tan insanlar gelip panayır kurulur; I. Selim'in Mısır'ı alma
sında Elvahatlı kale kapıcıları yardım etmiştir (Y 448a). Elvah-ı Kebfr:
(şehr-i Kalfmun) Melik Kıft şehridir. Burada Kıbtf hattıyla yazılar bulu
nur (Y448b), al-i Osman fethidir. Bu bölgenin çöl arazisinde pek çok
binalar, tılsımlar, defineler, hazineler, yüz binlerde renkli mermer ve gra
nitten sütunlar, kurşun, altun, gümüş, kibrit, neft, katran gibi sayısız ma
denler, sular bulunmaktadır (Y 449a). Behnfsa (al-Bahnasa) şehrinin ba
tısı, Fas ve Trabulus'a kadar kum deryasıdır. Bu şehirde, Batlamyus'un
köşkü; Hz. İsa ve azizlerinin türbeleri, Hz. Meryem Ana türbesi, Sitte
Nebf türbesi (Evliya, burada üzerinde Yunanca yazılar olan 6 sütun bu
lunduğunu belirtir; fakat yakında Rum ta'ifesi'nden kimse olmadığı için
okutup yazamadığına üzülür YQ345b), burada aynca sahabe-i kiramın
türbeleri bulunmaktadır. Uıhun'da Hz. Yusuf'un yaptırdığı ünlü köprü
vardır ve YusufNebf Nehri, 70 kola ayrılıp Feyyum'a doğru akar.
Feyyum (al-Fayyum): Burada Hz. Yusuf, peygamber ve Mısır sul
tanı olmuşdur; Selim Han fethidir, sahranın ortasından akan Yusuf
Nehri'nin iki yanına kurulmuş büyük, güzel bir şehirdir. Yusuf Ha
lic'ine bakan kahveler bulunur, şehrin ileri gelenleri kayıklara binip
müzikli sohbet eğlenceleri yaparlar, üzerinde beş yerde büyük köprü
vardır (Q 347b--348a); şehrin batısında Birketü'l-Karn (Birkat Qarı1n)
gölüne dökülür, burası bağlık bahçelik, Kahire'nin meyve ambarıdır;
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Nil'in yansı gelip buraya dökülür, Hz. Yı1suf'a asi olan kavın burada
gark olmuştur, adem sıfatında ve çeşitli hayvan sıfatında balıklar vardır,
buhayre "göl" atı yavrusu tasviri; Evliya buradan kanal açılıp Huş-ı
!sa şehrinden geçerek Akdeniz'e akıtılması projesini anlatır (Q348b).
Eski Feyyum, kuma gömülüp harap olmaktadır. Evliya, Feyyı1m'un
bağ bahçelerinden geçerek T amiye (çöl bölgesinde tehlikeli bedevilerin
içinden geçerek) ve Menzil-i Kahve'ye gelir. Nil'in karşı sahilindeki
Atfih'e geçer ve gemiyle gönderdikleri Funcistan melikinin hediyeleri
ni alıp tekrar Nil'in batısına döner. Cfze (al-Jiza): Ehram Dağlarını208
yapan kahinlerin kurduğu şehirdir. Ehram Dağları ile Fustat şehri eski
Mısır'dır,209 Cfze onların iskelesidir. Cfze sığırları Mısır'ın süt anaları
dır; Kadem-i Hz. Musa bulunmaktadır. Hz. Musa burada Cuşf dağına
tecelli-i cemale çıkmıştır. Cfze yakınında bulunan Busfr şehrinde Hz.
Yusuf un hapsolduğu mağara vardır. Burası ziyaret yeridir ; Evliya du
varlarında Yusuf'un yaptığı saat çarhlarını gördüğünü yazar. 1 083 Mu
harrem'inin başında [1 8 Nisan 1 673] Kahire'ye ulaşır (Q350a-b).
Kahire'de Kethuda İbrahim Paşa'ya Funcistan melikinin hediye
lerini verir; kurbanlar kesilir; Evliya, kazandığı paranın bir kısmını
İstanbul'a gönderir: "Murad tahsfl-i mal değil, seyahat iken Cenab-ı
İzzet hem seyahat ve hem ticaret ve hem niçe bin ziyaretleri müyes
ser etdi" diyerek seyahatinin değerlendirmesini yapar. Bundan kısa
bir sonra 1 083 Safer'de Yemen gazası ve Kamaniçse'nin fethi haberi
ni verir; 1 084 Cemaziyü'l-evvel/1 673 Ağustos sonunda İbrahim Paşa
azledilir; 1 084 Cemaziyü'l-ahir/1 673 Eylül'de Canpı11adzade Hüseyin
Paşa vali olur. Evliya, İbrahim Paşa'nın Şam'a gitmesine üzülmekle
birlikte, hemen Hüseyin Paşa'ya intisab eder. Bu sırada Özbeg Beg'in
bütün köyleri satılır ve kendisi iflas eder. Hüseyin Paşa, Mısır' da bir
çok hayrat yaptırır: Kanal açtırıp Nil'i Eski Mısır'dan Bulak'a akıtır,
böylece Anbar-ı Yusuf önüne gemiler yanaşır; Kahire'de yeni köşkler
yaptırır ve Evliya, bunlara "Kahire yeni gelin gibi süslendi" diye ta
rihler düşürür (Q35 1 a). Ancak Hüseyin Paşa'nın kaçması ve bundan
sonra Mısır'da yaşanan kargaşa dolayısıyla hamisiz kalan Evliya: "Bu
hakfr yine Mısır'da kalmamıza sebeb bu fetret mahallinde iki abd-ı
208 Mısır Piramitleri.
209 Seyahatniime'de Cize'deki piramitler üzerine ayrıntılı bir inceleme için bkz.
Haarmann, Ulrich. "Evliya Celebis Bericht Über Gize". Turcica 8.1 (1976) :
157-230.
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memlukümüz firar edüp tahsfle mukayyed olup yine konağımız olan
külbe-i ahzanımızda kalup asla bir yere intisabımız olmayup bab-ı te
vekküle yapışdık" der (Q352a).

Bundan sonra Kahire'de birçok ayaklanmalara tanık olan Evliya,
Mısır'ın 1. Selim'den bu yana valileri hakkında bilgi verir. Abdurrah
man Paşa'nın Cemaziyü'l-ahir I 087ffemmuz 1 676'da vali tayin edil
mesi üzerine, 20 sene önce Erdel seferinden tanıdığı Paşa'yı karşılama
göreviyle Şam'a gider. Bu yolculuğu sırasında geçtiği Sebfl-i Allam
Matariyye, Aynu 'ş-Şems, Hankah , Bilbeys, şehr-i Ariş, Emsus, At.fih ,
Salihiyye (Hurma bağları içinden, fellah köylerinden, çöl bedevileri
nin arasından geçerek) Menzfl-i Alf'ye gelir. Burada Paşa için karşı
lama töreni yapılır ( I 087 Rebiyü'l-evvel/1 676 Mayıs). Evliya bundan
sonra Abdurrahman Paşa'ya intisap eder ve I087- l 094 ( 1 676/1 6771 682/1 683) arasında olan olaylardan kısaca bahseder.
Evliya Çelebi, Nil yolculuğunun "müstesna" bir yolculuk olduğu
nun farkındadır. Daha yolculuğunun başında Nil'in kaynağını görmek
için dua eder. Osmanlının sınırı olan İbrfm şehrine geldiği zaman, bura
nın coğrafi konumunu tasvir eder ve bu yolculuğunda gördüğü yerlerin
"üstadı Nakkaş Hükmizade Ali Beg'den gördüğü üzere resimleri"ni ya
parak Papamunta (ilk dünya haritası) gibi haritasını yapmak amacında
olduğunu bildirir (Y392a). İbrfm'den uzun yol hazırlıklarını tamamla
yıp Funcistan melikine verilecek mektupları alıp tüccarlarla ve takviye
askerlerle yola çıkar. Say şehrinde yolun tehlikelerle dolu olması dola
yısıyla kendisinin daha öteye gitmesine izin verilmez. Ancak onun ka
rarlı ve ısrarlı olması karşısında kendisine koruyucular verilerek yoluna
devam eder (Y394a). Bundan sonra Funcistan melikinin hakimi Kör
Hüseyn Beg'le buluşur. Kör Hüseyn Beg, kendisini bir süre misafir eder
ve Evliya'ya daha öteye gitmesinin tehlikeli olacağını söyleyerek git
mesine izin vermez. Ancak Evliya, ısrarlıdır ve yola devam eder; Func
melikinden yardım ve destek görerek Nil'in kaynağına çok yaklaştığı
Cersinka şehrine kadar gider. Kaynağa 32 konak kalmıştır, fakat daha
öteye gidemez. Evliya, burada Nil'in kaynağını görmeden Nil'in çıktı
ğı varsayılan Cebel-i Kamer dağındaki Kamer şehrinden Cersinka'ya
ticaret için gelen "Kamerli" bir tüccarla yaptığı konuşma üzerinden
ondan Nil'in kaynağı hakkında aldığı bilgileri aktarır (Y329b-430a).
Bu bilgiler, aslında Nil hakkında bilinen efsanevi bilgilere dayanmak
tadır ve Evliya bunları bilmektedir. Burada bu bilgileri bir kurmaca ile
Kamerli tüccarın ağzından aktarır. Evliya, o bölgedeki Portekizlilerin
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ticaret hayatındaki rolü, ticaret malları, yerli halkla ilişkileri gibi bilgi
lere sahiptir. 210
Cersinka'dan sonra Habeşistan ve Kızıldeniz üzerinden dönüp ikin
ci kez İbrfm'e geldiğinde, bu yolculuğun ne kadar zor ve ayrıcalıklı
bir yolculuk olduğunu, bunun Tanrı'nın bir ihsanı olarak kendisine na
sip olduğunu, bu seyahat bilgilerinin dünya coğrafya kitaplarına katkı
olacağını bildirir ve daha önceki seyahatlerini özetleyerek nerelerden
nereye geldiğini vurgular (Y443a-b).

I 673'te Nil yolculuğundan Kahire'ye dönen Evliya Çelebi'nin,
I 676'da Abdurrahman Paşa'yı karşılama heyetinde Şam'a yaptığı
yolculuktan başka bir yolculuğa çıkmamış ve seyahat hayatı boyunca
aldığı notları Kahire'de kitaba dönüştürmüştür. Bu sırada Nil yolcu
luğunun haritasını da kendi gözetimi altında yaptırmış olduğu anlaşıl
maktadır. Bu harita Vatikan Kütüphanesinde bulunmaktadır ve harita,
Seyahatname ile metni karşılaştırılarak R. Dankoff ve N. Tezcan tara
fından yayımlanrnıştır.2 1 1
Ana Hatlarıyla Nil Yolculuğu Güzergahı (Resim 77)
Kahire, (batı kolu üzerinden) Tanta, Demenhı1r, Hı1ş-ı İsa, İskende
riyye, Ebı1kir, İdku, Reşid, Disuk, Kahire
Kahire, (doğu kolu) Burulos, Dimyat, Mansure, Semannud, Mahal
lat al-Kübra, Zifta, Kalyubiyye, Kahire,
Kahire (güneye), Beni Seyf, Feşne (Faslın), Minye, Deyrı1t, Mellevi
(Mallawi), İsyut, Tih (Tic), Time, Tahta, Suhac (Sohag), Ahrnim, Circa,
Kına, Aksureyn (Luksor), Kolombo (Kom ombo), İsvan (Aswan), Der,
İbrim, Vadi-i Halfa, Sennare, Donkola, Arbaci, Donkolab (Donkunab),
Sevakin (Suwakin), Kif, Dehlek, Musova (Massawa), Harkova (Har
kawa), Zeyla (Seylac), (tekrar geri) Harkova, Musova, Dehlek, Kif, Su
vakin, Donkunab, İbrim, Farşut, Behnisa, Feyyı1m, Cize, Kahire.

2 1 0 Orhonlu, Cengiz. Osmanlı İmparatorluğunun Güney Siyaseti: Habeş Eyaleti.
1974.
2 1 1 R. Dankoff ve N.Tezcan. Evliya Çelebi 'nin Nil Haritası "Dürr-i bi-misil in
ahbar-ı Nil " . İstanbul: Y KY, 201 1 . Aynca bu kitapta "Evliya Çelebi'nin Nil
Haritası" yazısına bkz. 604-61 1 .
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