
Evliya Çelebi'nin Rüyasındaki Cami 

Nuran Tezcan 

(Resim 12) 

Evliya Çelebi seyahatlerinin sebebi olarak gösterdiği ünlü rüyasın
da Hz. Muhammed'i Unkapanı Yemiş İskelesinde bulunan Ahi Çelebi 
Camii'nde görür (1. 6b-8a). 10 Muharrem 1040'ta (20 Ağustos 1630) 
gördüğünü yazdığı bu rüyasında camiye önce aşere-i mübeşşere "ha
yattayken kendilerine Peygamber tarafından cennetin müjdelendiği on 
kişi", ardından da Hz. Muhammed gelir: 

Anı gördüm, cami' kapusundan bir nur-ı mübfn berk urup cami' 
içi nur iken nurun ala nur olunca cümle Sahabe-i kiram ve ervah-ı 
enbiya ve evliya ayağ üzre hazır durdular. Sa'adetle Hazret-i Risalet 
yeşil alemi dibinde, yüzünde nikahıyla, elinde asasıyla, belinde kılıcıy
la, sağında İmam Hasan ve solunda İmam Hüseyin ile zahir olunca 
mübarek sağ pa-yı şeriflerin cami'-i münevver içre bism-i İlah ile koyup 
mübarek vech-i şerifınden bürka'ın küşade kılup "Esselamü aleyk ya 
ümmetf" buyurdular. Cümle Huzzar-ı meclis "Ve aleykümü's-selam ya 
Resulallah ve ya Seyyide' l-ümem" deyü selam aldılar .... 

"Baktım, cami kapısından bir parlak ışık (nur-ı mübfn "Hz. 
Muhammed'in ruhaniyeti") çakıp caminin içi zaten ışıklarla doluyken 
daha da parlak ışıklarla dolunca bütün Sahabe-i kiram (Peygamber'e 
yoldaşlık etmiş ulu kişiler), ervah-ı enbiya ve evliya (peygamberlerin 
ve evliyaların ruhları) ayağa kalkıp saygıyla hazır durdular. Tanrı elçisi, 
saadetle yeşil sancağının altında, yüzünde peçesiyle, elinde asasıyla, 
belinde kılıcıyla, sağında İmam Hasan, solunda İmam Hüseyin ile gö
ründüğünde mübarek sağ ayağını aydınlık caminin içine Allah'ın adını 
anarak koyup kutlu yüzünden peçesini açıp "Esenlikler üzerinize olsun 
ey benim ümmetim" (Esselamü aleyk ya ümmetf'') buyurdular. Orada 
hazır bulunanların hepsi "Esenlikler üzerinize olsun ey Tanrının elçi
si ve ümmetlerin efendisi" (Ve aleykümü 's-selam ya Resulallah ve ya 
Seyyide'l-ümem) diyerek selam aldılar ... 

Heman Hazret mihraba geçüp iki rek'at sünnet-i fecri eda edüp 
hakfre bir dehşet ve vücuduma bir lerzan vakı' oldu. Amma Hazret'in 
cemf'i eşkaline nazar eyledim. Hilye-i Hakanf'de tahrfr olunduğu üzre 
idi. Ve yüzünde bürka'ı al şal idi. Ve destar-ı şerifı on iki kolanlı beyaz 
şaş idi. Ve hırka-i şerifleri saruya mayii deve yününden idi. Ve gerdenin-
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de asfarü'l-levn sof şalı var idi. Ve pa-yı sa'adetlerinde sarı çizmeleri 
var idi. Ve ser-i sa' adetleri de starı üzre bir misvak sokulmuş idi. 

Hz. Peygamber, hemen mihraba çıkıp iki rekat sünnet-i fecr (sün
net olan tan vakti namazı) kıldığı sırada ben aciz kul bir korkuya ka
pıldım, vücudumu bir titreme kapladı. Yine de Hz. Peygamber'in her 
tarafına baktım. Hakani'nin "Hilye" başlıklı eserinde [1599] anlatıldığı 
gibiydi. Yüzündeki peçesi al Keşmir yünündendi. Mübarek sarığı on 
iki dilimliydi, beyaz tülbenttendi. Mübarek hırkası sarıya çalar deve 
yünündendi. Ve boynunda sarı renkli yün atkısı vardı. Ve uğurlu ayak
larında san çizmeleri vardı. Ve mübarek başındaki sarığın üzerine bir 
misvak sokulmuştu. 

Ba'de's-selam sağ canibde hakfre nazar edüp mübarek yed-i 
yümnaları ile zanfi-yı şerifine urup hakfre hitaben kamet eyle dediler. 
Heman hakfr Sa'd-ı Vakkas'ın ta'lfmine göre derhal makam-ı segahda 
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-i Muhammed ve 
sellim aleyh deyü kamet edüp tekbfr etdim . ... 

Namazı bitirince sağ tarafında bulunan ben aciz kula bakıp mübarek 
sağ eliyle mübarek dizine vurup bana seslenip "Kamet eyle" dediler. 
Ben aciz kul hemen Sa'd-ı Vakkas'ın bana öğrettiğine göre segah ma
kamında Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-i Mu
hammed ve sellim aleyh diye kamet edip tekbir getirdim . ... 

Hazret mihrabda ayağ üzre dururken heman Sa 'd-ı Vakkas hazret
leri destimden yapışup huzfir-ı Hazret'e götürüp; "Aşık-ı sadıkın ve 
ümmet-i müştakın Evliya kulun şefa'atin rica eder" deyüp Hazret'e 
götürüp "Mübarek dest-i şeriflerin bfis eyle" deyince bükii-alud olup 
mübarek dest-i şerf.fine küstahane leb urup mehabetinden," Şefa 'at ya 
Resfilallah" diyecek mahalde heman "Seyahat ya Resfilallah" demi
şim. Heman Hazret tebessüm edüp 

Hazret mihrapta ayakta dururken hemen Sa'd-ı Vakkas hazret
leri elimden yapışıp Peygamber'in huzuruna götürüp; "Sadık aşıkın, 
seni şiddetle özleyen (ümmet-i müştakın) Evliya kulun şefaatini rica 
ediyor" deyip Hazret'e götürüp "Mübarek, değerli elini öp" deyince 
gözyaşlarıyla mübarek eline haddim olmaksızın (küstahane) dudak
larımı değdirip onun heybetli görünümünden "Şefaat ya Resulallah" 
diyecek yerde o anda "Seyahat ya Resulallah" demişim. O anda Haz
ret gülümseyip: "Şefa 'atf ve seyahati ve ziyaretf ve Allahümme yessir 
bi's-sıhhati ve's-selame" deyip "Fatiha!" dediler. Bütün ulu sahabeler 



fatiha okudular, ben orada hazır bulunanların hepsinin mübarek ellerini 
öpüyordum ... 

Sa'd-ı Vakkas belinden sadağını çıkarıp Evliya Çelebi'nin beline 
bağlar: "Yürü, ok ve yay ile gaza eyle, Allah seni korusun, güvenlik 
içinde tutsun ve müjde olsun sana, bu mecliste ne kadar ruhlarla gö
rüşüp onların mübarek ellerini öptünse, onların hepsini ziyaret etmek 
sana müyesser olacak, dünya gezgini (seyyah-ı alem), benzersiz insan 
(jerfd-i adem) olacaksın. Ve yine gezip dolaştığın büyük ülkeleri, şe
hirlerin kalelerini, tuhaf ve şaşılacak eserleri, her diyarın beğenilen şey
lerini, oralarda üretilen şeyleri , yiyecek ve içeceklerini, enlem ve boy
lamlarını yazıp olağanüstü bir eser meydana getir. Ve benim silahımı 
(ok ve yayı) kullanıp dünya ahret oğlum ol. Hak yolunu elden bırakma, 
kinden, hileden uzak dur, tuz ekmek hakkını gözet, sadık dost ol, kötü
lerle arkadaş olma, iyilerden iyilik öğren" diye öğütler, nasihatler verip 
ve alnımdan öpüp Ahi Çelebi Camii'nden dışarı çıkıp gitdiler . ... 

Evliya uykusundan uyanınca büyük bir hayret ve şaşkınlık içinde 
Kasımpaşa'ya rüya tabircisi İbrahim Efendi'ye gider, İbrahimm Efendi 
rüyasını şöyle yorumlar: 

"Cihana güzellik katan, dünyayı dolaşan dünya gezgini (seyyah-ı 
alem) olup son nefeste kelime-i şahadet getirip (hüsn-i hatime ile işin 
itmam bulup) Peygamber'in şefaati ile cennete girersin" diye müjde ve
rip "el Fatiha" dedi. 

Ondan sonra Kasımpaşa Mevlevihanesi şeyhi Abdullah Dede 'ye gi
dip mübarek elini öpüp rüyamı ona da tabir ettirdim. 

"On iki, imamın elini öpmüşsün, dünyada başarılı olacaksın. 
Peygamber'in kendilerine, cennete gireceklerini müjdelediği on kişinin 
mübarek ellerini öpmüşsün, cennetlere gireceksin. Peygamber'in dört 
seçkin dostunun (dört halifenin) mübarek ellerini öpmüşsün, dünyada 
bütün padişahların sohbetine katılmak şerefiyle şereflenip onların has 
sohbet arkadaşları olursun. Peygamber hazretlerinin yüzünü görüp mü
barek elini öpüp hayır duasını almışsın, her iki dünyanın mutluluğuna 
ulaşırsın. 

Ve Sa'd-ı Vakkas'ın öğüdünü tutarak ilk önce güzelce bizim "İslamı 
bol" İstambulcuğumuzu yazmaya giriş, himmet edip elinden gelen her 
şeyi yap ( var makdurun sarf eyle). "Mukadder olan olur" sözü gereğin
ce sana da önceden takdir edilmiş olan nasibin elbette gelir" diyerek 
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herkesin itibar gösterdiği yedi cilt tarih kitabı annağan edip "Yürü, işin 
rast gelsin, el fatiha!" dedi, hayır dualarından payımızı aldık. 

Ba'dehu hakfr-i fakfr anca hane-i hı-minnetimiz olan savma'amız 
küncünde gencfne-i kitaba malik olup ba 'zı tevarfhat tetebbu' ederek 
maskat-ı re'simiz olan hasretü'l-müluk ve liman-ı bahr-i faluk olan 
vilayet-i Makdon'un hısn-ı hasfni ve sedd-i metfni olan İslambol'un 
tahrfratına şuru' eyledik. 

Sonra ben yoksul, aciz kul sıkıntısız yaşayıp ibadet ettiğimiz evi
mizin köşesinde böylece bir kitap hazinesine sahip olup kimi tarihleri 
inceleyerek doğduğumuz yer olan (maskat-ı re'simiz), hükümdarların 
sahip olmayı hayal ettikleri (hasretü'l-müluk), felekler denizinin limanı 
(liman-ı bahr-ifaluk) olan Makedonya ülkesinin sağlam kalesi ve sağ
lam suru İstanbul'u anlatmaya giriştik. 
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