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(Resim 121) 

Evliya Çelebi, 30 yılı aşkın seyahat hayatından sonra 1672-1673 yıl
larında Nil deltasından Sudan içlerine, oradan da Kızıldeniz üzerinden 
Zeyla'ya (Somali'nin Cibuti sınırında) kadar inip Kahire'ye dönmüştür. 
Önceki yolculuklarında harita ile seyahat ilişkisinin öneminin farkına 
varmış olan, Batlamyus (Ptolemaios), Kolon (Kolombus)'un hayatlarını 
seyahatle geçirdiklerini özellikle vurgulayan ve onların haritalarından, 
coğrafya kitaplarından haberdar olan Evliya Çelebi, özellikle az bilinen 
Nil coğrafyasında haritanın önemini daha da iyi kavramıştır. Kimsenin 
gidemediği bu bölgeye yaptığı yolculuğun insan gücünü aşan olağanüs
tü bir yolculuk olduğunun farkındadır. Yolculuğu sırasında bunu dile ge
tirerek, kendisinin de kuzeyden güneye gezip gördüğü yerleri, şehirleri, 
köy ve kasabaları, dağ ve nehirleri yazmayı üzerine vazife bilip laftan 
(yazılı) söze, sözden de (somut) şekle dönüştürüp eşkallerin yazmak, 
yani (resimli) haritasını yapmak olduğunu söyler: 

Hakfr-i pür-taksfr dahi seyahat etdiğim bilad-ı memalik-i mahruse
lerde (Osmanlı ülkesinin şehirlerinde) olan kura ve kasabatları (köy ve 
kasabaları) ve şehr-i mu'azzamları ve cibal-i azfmleri (yüksek dağları) 
ve nehr-i kebfrleri (büyük nehirleri) ve cemf'i menazilleri (bütün yol 
konaklarını) şimale ve cenuba ubur etdiğimiz tahrfr etmeden iltizam-! 
mala-yelzem edüp (vazife bilip) muradımız geşt ü güzar etdiğimiz 
diyarları kıylden kale, kalden hale (laftan söze, sözden de şekle) geti
rüp eşkallerin yazmakdır. (X.Y392a) 

Aynı zamanda yolculuğu sırasında üstadı Nakkaş Hükmizade Alı 
Beg'den öğrendiği üzere resmetmiş olduğu kalelerin, şehirlerin, nehir, 
dağ ve göllerin, Nil ve Funcistan seyahatini tamamladıktan sonra, Pa
pamunta -resimli ilk dünya haritası Mappamundi- gibi haritasını yap
mak olduğunu bildirir: 

Ve niçe kıla' ve diyarları (pek çok kaleleri ve ülkeleri/şehirleri) Pa
pamunta gibi cemf'i enharı ve ciballeri ve buhayreleriyle (nehirleri, 
dağları ve gölleriyle) üstadımız Nakkaş Hükmfzade Alf Beğ'den gördü
ğümüz minval üzre tahrfr etmiş[iz] (resmini yapmışız), Cenab-ı İzzet bu 
Nfl ve Funcistan seyahati itmamın müyesser edüp eşkalin tahrfr edeyüz 
(haritasını yaparız). (X.392a) 
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Evliya Çelebi'nin Nil yolculuğunda amacı yalnız Nil'in sahillerini 
ve yakın çevresindeki yerleri gezmek olmayıp aynı zamanda kayna
ğı Cebel-i Kamer'de olduğu sanılan Nil'in kaynağına kadar gitmektir. 
İbrfm' den hemen sonra geldiği Say şehrinde artık coğrafya büsbütün 
değişmiş ve insanların görünümü de bambaşka olmuştur. Evliya, vah
şi ve yırtıcı hayvan korkusu çekerek, güneş sızmayan sık ormanlardan 
geçerek "Rum ağaçlan" ve "Rum oğlanı" (Anadolu-Rumeli ağaçları ve 
insanları) görülmeyen, beyaz insanlarla "pişmemiş adem", "çiğ adem" 
diye alay edilen bir dünyaya girer. Burada kendisi uyarılır, daha öteye 
gitmesinin tehlikeli olacağı söylenerek dönmesi için ısrar edilir. Fakat o 
büyük bir kararlılıkla yoluna devam eder ve daha yolcuğunun en başında 
Reşid sahilinde dile getirdiği Nil' in kaynağını görme duasını tekrar eder: 

Ve hakfr bu Nfl-i mübarekin Akdeniz'e munsab olduğu (döküldüğü) 
Reşfd ve Dimyat merece 'l-bahreynlerinde (nehirle denizin birleştiği yer) 
ikişer rek'at hacet namazı kılup du'a etdim ki, "Ey Barı Huda, Nfl'in 
deryaya mahlut olduğu (karıştığı) merece'l-bahreynlerin ziyaretin mü
yesser eyledin. İlahı Nfl'in tulu' etdüği (çıktığı) mahalleri ve Nfl'in 
iki canibinde medfCm evliya ve enbiyaların merkad-ı pür-envarlarının 
(ışıklarla dolu mezarlarının) ziyaretin müyesser eyle. (X.394a) 

Tüm tehlikeleri göze alan Evliya, yoluna devam eder ve Sennare'ye 
(Sennar) geldiğinde burada gece ile gündüzün eşit olduğunu, "hatt-ı 
istiva"dan 30 konak güneye gittiğini söyler. Hazret-i İdrfs ve Hazret-i 
Danyal' in de ömürlerini seyahatle geçirip dünyayı arzen ve tulen ( enine 
boyuna) şarktan garba gezerek bilgi edinip ilk olarak iklfm-i evveli be
lirlediklerini vurgular; onların Cenab-ı Bari'nin laft-ı kün'ü (Tanrı'nın 
dünyayı yaratırken söylediği "ol" emri) ile yaratılan bu dünyanın sımna 
vakıf olup dünyayı 7 iklime böldüklerini, ama bunun ötesinde soğuktan 
dolayı oturulmadığını, bu nedenle de 7. iklimde kaldıklarını; aynı şekil
de Füncistan tarafına da sıcaktan ulaşılamadığını ve dolayısıyla iklimi
nin belirlenemediğini yazar (Zikr-i iklfm-i evvel Y 417a-b). Ama artık 
bu bölgenin mamur olduğunu bildirerek kendisinin yazacağını bildirir: 

Amma bu Funcistan tarafında hatt-ı istiva'nın ortasında dahi 
vilayet-i İmran ve vilayet-i Zene ve diyar-ı Habeş'e karfb (yakın) şe
hirler vardır. Bunları dahi şiddet-i hardan (sıcağın şiddetinden) benf 
adem sakin olmayup iklfm tarh etmemişler (belirlememişlerdir). Amma 
yüz yıldan berü vilayet-i İmran ve şehr-i Zene ma 'mur olmuş; inşaallah 
mahallinde arz-ı beledi (enlemi) ve tul-i nehariyle (boylarnıyla) tahrfr 
ederiz. (X.Y417b) 
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Habeşistan ve Kızıldeniz yolculuğunu tamamlayıp uzun ve zorlu bir 
yolculuktan sonra tekrar İbrfm'e ulaştığında beyaz insanlar görüp sevi
nir ve İbrfm'e yani Osmanlı topraklarına varmış olmanın heyecanıyla 
gerçekleştirdiği Nil seyahatinin ne kadar önemli olduğunu Der tahkfk-i 
seyahat-i men başlığı altında şu sözlerle belirtir: 

Ey bu müseveddat-ı peşmfne-i hatt-ı müstekrehimizi (değersiz yazı
mızın karman dolaşık müsveddesini) tenezzül edüp tilavet eden yaran-ı 
zevi'l-ihtirama (saygı değer dostlara) şöyle ma'lum ola ki ilm-i alem
şümul (dünyayı kapsayan ilim) ulü'n-nühaya (akıl sahiplerine) muhte.fi 
(gizli) değildir kim bu seyahatimiz ve sergüzeşt-i ibret-amizimiz ulum-ı 
hey'et-i harftadan (harita ilminden) ve Atlas ve Cografiyye'den ve Pa
pamunta ve Minor'dan ve tevarfh-i Kababıta ve tevarfh-i Yanvan'dan 
ve ulum-ı nücumdan (yıldız ilminden) haberdar olan erbab-ı ma'rifet-i 
zevf'l-ukulun (akıllı kişilerin bilgi sahibi olanlarının) ilimlerine lahıkdır 
(ektir) kim bu Funcistan ve İsvan ve Berberistan ve Sudan diyarlarında 
bu seyahat-i har (zor seyahat) makdur-ı beşer-i naçar (insanın üste
sinden gelebileceği bir şey) değildir, ancak ihsan-ı Perverdigardır ve 
cenab-ı Barf'nin ulüvv-i inayetidir (Tanrı 'nın ihsanı ve yüce iyiliğidir) 
kim bu hakfr-i pür-taksfre nasib olmuş. (X.Y443a-b) 

Sözlerinin devamında Uyvar fethinden (1073/1665) sonraki seyahat 
hayatının değerlendirmesini yapan Evliya Çelebi, 11 sene 9 padişah
lık yer gezdiğini, Uyvar, Viyana, Batı Avrupa, Dağıstan, Azak, Kırım, 
Mora, Girit ve Mekke-i Mükerreme'ye gittiğini söyleyerek "kim zikr 
olunan ekalimler kanda (nerede), Funcistan u Berberistan kanda" di
yerek nereden nereye kadar gezdiğini vurgular (X.Y443b). 

Ayrıca dünya hakkında birçok şeyin bilindiğini ve bu bilgilerin akıl 
sahiplerine gizli olmadığını söyleyen Evliya, kendi seyahatinin bu eser
lere bir "ek" olduğunu vurgular. 

Seyahatname'den sanata ve sanat eserlerine karşı büyük bir ilgisi 
olduğunu bildiğimiz Evliya Çelebi'nin, Saray'da bulunduğu yıllarda 
hat (hüsn-i hat) eğitimi sırasında Nakkaş Hükmizade 'Ali Beg'den 
resim yapmayı da öğrenmiş hatta Seyahatname'de zaman zaman be
lirttiği üzere resim yapmaya yöneltmiştir. Seyahat ile harita ilişkisinin 
bilincine varmış olan, dünya coğrafyacılarıyla boy ölçüşmek isteyen, 
resim yapmayı seven Evliya Çelebi, Nil yolculuğunu gerçekleştirip bu 
olağanüstü yolculuğu yapmış olmanın kendisine kazandırdığı bilgi ve 
deneyimlerle bir harita projesine girişmiştir. 
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Bugün elimizde bulunan ve Evliya Çelebi 'nin seyahat güzergahında 
ve büyük oranda onun notlarını içeren Nil haritası, onun seyahatinin 
sonunda bu projeyi gerçekleştirmiş olduğunu göstermektedir. Bu ha
rita, Vatikan'da Biblioteca Apostolica'da (Vat. Turc.73) bulunmakta
dır.122 

18. yüzyılda Seyahatname'nin Kahire'den İstanbul'a gönderildiği 
yıllarda Vatikan'a gelen bu harita, 5.43 metre uzunluğunda, güney ya
rısı 45 cm, kuzey yarısı ise 88 cm'dir. Kaba bez üzerine çizilmiş olup 
Nil'in kaynağı olarak kabul edilen Cebel-i Kamer dağından başlayıp 
Kızıldeniz ile Libya çölü arasında uzanarak Kahire'de iki kola ayrılıp 
Akdeniz'e uzanır. Eski coğrafya kaynaklarında Nil'in kaynağı Cebel-i 
Kamer dağıdır. Bazı açılardan Vat. Turc. 73 de, 9. yüzyıl Arap coğraf
yacısı El-H'arizmi'nin başlattığı İslam kaynaklı Nil haritalarının doru
ğu olarak düşünülebilir. Haritacı, Nil'in özellikle kendisinin erişeme
diği en güney uç bölgelerinin tanıtımında söz konusu Arap haritacılık 
geleneğine dayanmıştır. Haritanın da bu anlayışa göre çizilmiş olduğu 
görülür. 

Dağ resminin üst kısmında sebeb-i telif niteliğinde bir giriş bölü
mü bulunur. Burada kendinden "hakfr-i pür taksfr" diye söz eden yazar 
(ki Evliya Çelebi, Seyahatname'de kendisinden sık sık bu ifade ile söz 
eder), Tanrı'ya ve Hz. Muhammed'e övgüden sonra çevresindekilerin 
onu bu eseri yazmaya yönelttiğini bildirir ve yazarken kullandığı 8 
eserin adlarını verir. Yazar, yeni bir eser yazdığını ve bu esere "Dürr-i 
bf-misfl fn ahbar-ı Nfl" (Nil'in Bilgileri Üzerine Benzersiz İnci) adı
nı verdiğini bildirir. Yine kaynaklardaki efsanevi Nil tasavvuruna göre 
Cebel-i Kamer' den 10 kol halinde çıkan nehir haritada 11 kol ve 11 
köprüden geçer. 11 kol büyük bir gölde birleşip oradan iki ana kol ha
linde ikinci bir göle dökülür. Buradan çıkan tek ana kolla kuzeye akar. 
Haritanın ana bölgelerine göre içeriği: 

722 Harita ilk defa Ettore Rossi tarafından 1949 yılında kısa bir yazı ile tanıtıldı: 
bkz. Ettore Rossi. "A Turkish Map of the Nile River, about 1685" Imago Mundi 
6 (1949): 55-57. Rossi, haritanın Evliya Çelebi'nin 1682'de ölümünden sonra 
bir okuyucusu ya da maiyetindeki adamlarından biri tarafından yapılmış 
olabileceğini ileri sürmüşse de Robert Dankoff'la birlikte yaptığımız ayrıntılı 
bir inceleme haritanın Evliya Çelebi'nin gözetiminde yapılmış olduğunu 
göstermiştir. Harita Seyahatname ile karşılaştırmalı olarak yayınlanmıştır: 
Robert Dankoff-Nuran Tezcan. Evliya Çelebi'nin Nil Haritası: Dürr-i bı-mistl 
ın ahbar-ı Ntl. İstanbul: YKY, 2011. 
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1. Nil'in kaynakları: Mıknatıs Dağı ve Cebel-i Kamer (Ay Dağı); 
on bir köprü 

2. Nil'in kolları 

3. Nil'in vadileri; Medınetü'l-Vardan; Func krallığı 

4. Sindı, Kandı, Hafir-i Sağır, Hafir-i Kebır 

5. Cezfre-i Hammam, Narinte, Sese, Mağrak, Say 

6. İsne, Ermen, Şellal, Etfu, Azrak Cazu, Vadf-i 'Urban, Vadf-i 
Sübu ', Kuştamine; 'Urban (Kelafiş, Mihriyye, Künuz) 

7. İsvan, Kolombo, Cebel-i Silsile 

8. el-Aksureyn, Ahmim, Kına, Füvve; 'Urban (Hüceyze, Havvare, 
'Ababide) 

9. Hu, Farşut, Semennut, Menşiyye, Ebu Tfc, Menfa/ut, Ümm el
Kusur 

10. el-Vahat, Behnisa, Feyyum 

11. Feyyum, Mellevı, İşmunın, Minye, Meymune; Akdeniz Kıyısı 
(Tunus, Suse) 

12. Akdeniz Kıyısı (Barka, Cerbe, Trablus), piramitler, Cfze, İn-
baba 

13. Kahire, Bulak, Şubre 

14. Nil'in iki ana kola ayrıldığı yer: Menuf, Tarrane 

15. Nil'in batı kolu; batı kıyısı: Demenhur, İskenderiyye, Ebukfr, 
Reşıd 

16. Nil'in batı kolu; doğu kıyısı: Farasdak, Seyyid İbrahim-i 
Dessukı, Füvve, Burlos 

17. Nil'in doğu kolu; batı kıyısı: Matariyye, Şubre, Minyet Şubre 

18. Nil'in doğu kolu; doğu kıyısı: Manzara, Fereskur, Dimyat 

19. Kızıl Deniz ve Süveyş Körfezi: Zeyla ', Sevakin, Moha, Cidde, 
Yenbu', 'Akabe, Vadı-i Tfh, Süveyş, Cebel-i Tur-ı Sına 

20. Bilbeys, 'Arış; Filistin, Suriye, 'Irak, Doğu Anadolu 
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(Resim 122, Resim 123 ve Resim 124) 

20 ana bölgede toplanan haritada Nil boyunca 475 yer ve yerleşim 
yeri bulunmaktadır. Bu yerlere ilişkin iki üç cümlelik tanıtım metinleri 
yazılmış olup kimi zaman kale ya da dağ, köprü çizimleriyle resimlen
dirilmiştir. Harita, temelde Nil nehri ve vadisi haritası olmakla birlikte, 
yukarıda da görüldüğü gibi, doğuda Süveyş ve Sina, Kızıldeniz liman
ları ile Evliya'nın hac yolculuğu sırasında geçtiği güzergahtaki konak 
yerleri kuzey doğuya doğru Bilbeys ve ötesindeki çöl, Filistin, Suriye, 
Irak, Doğu Anadolu, Batı İran, kuzey batıya doğru İskenderiye'den 
Magrib'e kadar uzanan kıyı şeridindeki Akdeniz limanları bulunmak
tadır. Harita, Evliya'nın Nil yolcuğunu bazı istisnalar dışında tamamen 
kapsamakla birlikte, hac ve Şam yolculuğunda geçtiği şehir adlarını 
hatta daha önceki kitaplarda anlattığı seyahatlerinde geçtiği kimi Ana
dolu şehirlerinin adlarını da içermektedir. 

Evliya'nın Kahire merkezli olarak Nil deltasından Nil'in kaynağı
na ve Kızıldeniz'in güney ucuna inen yol hattının tersine olarak hari
ta Nil'in kaynağından Nil deltasına doğru yapılmıştır. Haritada Nil'in 
kaynağı ile haritada ilk yerleşim yeri olan Vardan arasında vahşi doğa 
ve kavimlerin bulunduğu, altın yataklarının olduğu ve Nil'in suyunun 
temiz aktığı bir bölge bulunmaktadır. Seyahatname' de Vardan' dan 
sonra Evliya, 25 kadar kale ve yerleşim yerinden söz ederse de bun
ları haritada göremiyoruz (bkz. Resim 1 ve 2). Böyle olmakla birlik
te, Seyahatname'de bu bölgeye ilişkin vahşi doğa, altın yatakları ve 
Nil'in suyunun temizliği gibi paralel anlatımlar bulunmaktadır. Harita
da Vardan'dan sonra Evliya'nın FCtncistan'a yaptığı seyahatine ilişkin 
bilgilerle karşılaşırız. Bu bölgedeki Dongola, Arbaci ve Sennar gibi 
Evliya'nın bahsettiği bilinen fakat haritada bulunmayan yerler dışın
da İbrfm'e, Kahire'ye oradan da İskenderiye ve Dimyat'a uzanan Nil 
nehri boyunca Evliya'nın geçtiğini söylediği yerleri haritada izlemek 
mümkündür. Haritada Seyahatname'deki bilgiler kısaltılıp özetlenmiş
tir. Haritanın kuzey doğusunda Evliya'nın daha önceki Anadolu seya
hatlerinde geçtiği şehir adlarının serpiştirilerek yazılması onun seyahat 
dünyasını yansıtması bakımından harita ile Evliya'nın doğrudan ilişki
sini göstermektedir. 

Haritada kale, manastır, dağ, vadi, köprü, set olmak üzere yaklaşık 
60 kadar çizim bulunmaktadır. Bunlar arasında Evliya'nın patriğinden 
geçiş belgesi aldığı, TCtr-ı Sfna'daki St. Catherine Manastırı da vardır 
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(bkz. R. Dankoff - N.Tezcan 2011.111 - M Bölgesi 51).723 Kahire kale
sinin ve İskenderiye kalesinin oldukça ayrıntılı çizimleri bulunmaktadır 
(R. Dankoff - N. Tezcan 2011 83-Jb8; 92-Kb38). Haritada İskenderi
ye'deki Pompey sütunu (Amud-i Sarf) bulunmaktadır. Seyahatname'de 
ise Evliya yalnızca Dikiltaş'tan (Kleopatra'nın İğneleri'nden biri) söz 
eder (R. Dankoff - N. Tezcan 2011. 92-Kb36). Ayrıca Evliya'nın çok ay
rıntılı bilgi verdiği Vadf-i Sübu ', Cebelü 't-tayr gibi yerlerin de çizimleri 
bulumaktadır (R. Dankoff - N. Tezcan 2011. 61-F3; 64-F23; 72-Hbl5). 

(Resim 125, Resim 126 ve Resim 127) 

Haritadaki metinlerin dil ve üslup özelliklerinde Evliya'nın kendine 
özgü dil ve üslup özellikleri açıkça görülmektedir. Onun tipik dil ve 
anlatım özelliklerinin başında gelen kurallara aykırı yöntemlerle keli
me türetmesi, Farsça tamlamalarda Türkçe kelime kullanması, Arapça, 
Farsça kelimeleri Türkçe eşanlamlılarıyla birlikte kullanması gibi. 

Karşılaştırmalı metin incelemesi sonucunda haritanın tasarımının 
yanı sıra, bazı belirli ana hatlar ve çizimlerin de Evliya Çelebi tarafın
dan yapılmış olduğu, yüzlerce metnin, Evliya'nın sözlü diktesi ya da 
yazılı notlarına dayanılarak bir yazıcı ya da şakird tarafından yazıya 
geçirildiği anlaşılmaktadır. 

Haritadan çıkarılan tek ve son tarih kaydı 1660-1664 yılların
da Mısır valisi olan ve 12 Aralık 1685'te öldürülen Melek İbrahim 
Paşa'dan (Defterdar İbrahim Paşa) "rahmetullô.hi 'aleyh" kaydı ile zik
redilmesine dayanmaktadır. Haritada Defterdar Melek İbrahim Paşa ve 
Canpoladzade Hüseyin Paşa hayratları gösterilmiştir (R. Dankoff-N. 
Tezcan 2011 81-Jbl-2).72

4 

723 Seyahatname'de "Ve Freng bıtrfki bir sa'at bağışlayup bir papinta kagızları 

verdiler kim, "Seyyah-ı alemdir gelüp Tur-ı Sina 'yı ziyaret etmişdir. Yedi kıra/ 
diyarında kimse mani' olmaya" deyü yedi bıtrfkden papintalar alup" (Y381 a) 
diye belirttiği bu belge, Yunanca olarak Pinelopi Stathi tarafından bulunup İn
gilizce olarak yayımlanmıştır. Bkz. Stathi, Pinelopi. "Greek Patriarchal Letter 
for Evliya Çelebi". Archivum Ottomanicum 23 (2005/2006): 263-268; Tez
can, Nuran "Evliya Çelebi'nin Belgesel İzi "Papinta Kagız". Toplumsal Tarih 
(Mayıs 2007): 31-35. 

724 Seyahatname'de Defterdar İbrahim Paşa'nın Kahire'deki hayratlarından övgü 
ile söz eden Evliya Çelebi, onunla Kandiya'nın fethi (1669) sırasında şahsen 
de tanışmıştır (VIIl.30la-303a). 
Haritada aynca Evliya Çelebi'nin intisap ettiği ve 1673'te Mısır valisi olan 
Canpoladzade Hüseyin Paşa'nın hayratından da söz edilir. Evliya, Nil seyaha
tinden sonra Kahire'de yaşadığı dönemde Canpoladzade Hüseyin Paşa'nın hay
ratlarının yapılışına bizzat şalıit olmuş ve tarih düşürmüştür (X.Q35la P345a). 

k_�\ EVLİYA. ÇELEBİ 



Nil haritası, Evliya Çelebi'nin Seyahatname dışında bir eseri olarak 
onun seyyahlık ve yazarlık kariyerinin boyutunu gösteren önemli bir 
eserdir. Aynı zamanda Nil'in gerçek kaynağının henüz keşfedilmediği 
bir çağda, 17. yüzyılda yapılmış bir Nil haritası bakımından önemli bir 
eserdir. 
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