Evliya Çelebi'den Kalan Belgesel İzler
Nuran Tezcan

(Resim 13)
Avusturya Devlet Arşivi'nde 1665'te Elçi Kara Mehmed Paşa'nın
maiyetinde Viyana'ya giden Osmanlı heyetinde bulunanların yer aldı
ğı belge: Österreichische Staatsarchiv Faszikel 187 fol. 1191r (Teply
1975; Kreutel 1987).
Bu listede 40 adamı ve 65 atı ile elçi, saray nazırı, kethüda, divan
efendisi, kadı, baş hazinedar, hazinedar, emir-i ahur, levazım çavuşu
gibi önemli kadroda bulunan 52 kişi yer almaktadır. Bazıları bulun
dukları kadro ile bazıları ise adlarıyla kaydedilmiştir. Ayrıca yanlarında
kaç kişi ve at getirdikleri de sayısal olarak verilmiştir. Listenin sonunda
verilen toplama göre heyette 299 kişi ve 268 at bulunmaktadır. Evliya
Çelebi, bu listenin birinci sayfasında ve ilk sıralarda yer alır: 11. sırada
"Ewlia efendi" yanında iki uşağı ve 3 at ile kaydedilmiştir. Kreutel'in
ve Teply'nin saptamalarına göre, listede elçiden sonra gelen 2. sırada
bulunan "Der Hofmeister" (Kethüda), Evliya'nın Viyana'da paşa ile
kralın görüşmelerini anlattığı bölümde adı geçen "paşa kethüdası Hü
seyin Ağa"dır: "andan paşa kethüdası Hüseyin Ağa da sorguc-ı şahı
andan baş kapucıbaşı da bir cevahir topuz ile paşa kethüdası at başı
beraber ubur etdiler" (VII. 64b).
Bu belge hakkında daha geniş bilgi için bkz. K. Teply "Evliya
ÇelebI in Wien" Der Jslam 52. 1975. 127; ayrıca bkz. R. Kreutel, im
Reiche des GoldenenApfels, 1987 s.17.
Viyana'da Görüştüğü Kişiler
Avusturya İmparatoru 1. Leopold
(1640-1705)

Evliya Çelebi 1665 yılında elçi Kara Mehmed Paşa'nın heyetin
de Viyana'ya (Beç) gitmiştir. Heyetle birlikte Viyana'da kaldığı sıra
da Avusturya Kralı (Nemse Çasarı) ile görüştüğünü yazar. O zamanki
Avusturya Kralı Habsburg kökenli ve dönemin güçlü hükümdarı olan 1.
Leopold'dür (1685-1705).
Evliya Çelebi'nin kaleminden 1. Leopold'ün tasviri (VII. 66b-67a):
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(Resim 14)
Der-beyiin-ı çehre-i eşkiil-i bed-likii-yı aceblü-yi kral-ı diill-ı
kerihü'l-manzar (çirkin görünüşlü, imansız kralın acaip kötü surat şek
linin anlatımı):
Evvela Nemse çasarı (Alman kralı) inpirator kralın ismi (---) ve ba
bası (---) dır. Henüz yigirmi ikisine baliğ olup (yirmi iki yaşına basıp)
sene (---) tarfhinde Ungurus kralı olmuşdur, amma Cenab-ı Barf bunu
gerçi insan deyü halk etmişdir, amma orta boylu ince miyanlu (ince
belli) ol kadar mülahham (etine dolgun) ve mücessem (iri yapılı) değil
ve ol kadar kadfd-i mahz (zayıf) dahi değil bir fedayı kad (yiğit boy
lu) sakalsız gulamdır (genç delikanlı), amma evvela başı bi-emrillah
Mevlevf külahı gibi yahud bal kabağı gibi surahf kellesi var ve alnı tah
ta gibi yassı ve kaşları kalın siyah kaş amma mabeyni ( arası) gayet açık
'
olup ügü kuşları (baykuş) gözü gibi müdevver (yuvarlak) aları (keskin)
gözlü ve kirpikleri uzun siyah kirpikler ve yüzü Hacı Tilki (?) gibi uzun
çehreli ve kulakları oğlancıklar pabucu (çocuk ayakkabısı) kadar bü
yük kulaklı ve burnu bir koruk kadar kırık yarım akçe tahtası (badem
biçiminde akçe sayma levhası) gibi yahud Mora batlıcanı kadar büyük
kırmızı burunlu ve burnunun deliklerine üçer parmak sığar vasi' (geniş)
burnu deliklerinin içinden otuz yaşında yiğidin bıyığı kılları gibi burnu
deliklerinden bıyıkları çıkup dudağı bıyığına karışmış karış morış ol
muş siyah fos (pos) bıyığı var kim ta kulaklarına varmış.
Ve dahi dudakları guya şütürleb gibi deve dudaklı ve ağzına bir so
mun sığar ve dişleri kezalik iri beyaz deve dişleri var, amma kaçan kim
söze gelse heman ağzından ve deve dudaklarından ağzının sa/yarları
gaseyan eder (salyaları akar) gibi galeyan u cereyan ederken (akarken)
yanında pençe-i afitab gılmanları (güzel yüzlü genç oğlanları) ağzın
dan akan sa/yarların bir gune havlı dokunmuş (bir çeşit tüylü dokun
muş) kırmızı makremeler (havlular) ile ağzının suyun silmededirler.
Ve kendüsi da'ima tarak ile geysu-yı mergulelerin (bukleli saçla
rını) taramadadır ve ellerinin parmakları L<ınka hıyarı kadar vardır.
Bi-emrillahi te'ala bu çasar/arın hasfb ü nesfbleri (itibarlı soy sopla
rı) cümle böyle bed çehreler (bet suratlı) imiş. Cümle kilisalarında ve
hanelerinde ve talar guruşlarında (Avusturya sikkelerinde) kralı böyle
bed çehre yazarlar (çirkin çehreli olarak resmederler). Eğer mahbub
çehre yazanları (onu güzel yüzlü resmedenleri), "Beni taz['Jif etdin"
(sahte resmettin) deyü kati ederler. Zfra bed çehre olduğıyçün anınla
tefahür kesb ederler (övünürler).
EVLİYA ÇELEBİ

Amma çasar-ı na-çarın (zavallı kralın) hüddamları (görevlileri) her
ne kadar mahbub (güzel) ve pençe-i mihr-i dırahşan (parlak güneş yüz
lü) ise kral-ı bed-fi'al-i dal/ (kötü işli sapkın kral) ve ol kafir-i pfçep
(?) çar (piç? kafir kralı) ve nfran-dar-ı duzah-karar (cehennem ateşine
düşesice) bed-nam çasar (kötü adlı kral) inpirator ol kadar bed-çehre
iken "Millet-i Mesfhiyye'nin güzfdesiyim" (Hristiyan aleminin seçkin
kişisiyim) deyü gurre-i devlet-i Nasara (Hristiyan Devletinin başı)
iken ol kadar ucbe-lika (ucube suratlı) ve kerfhü'l-vech (çirkin yüzlü)
çehre-i gul-i biyaban misaldir kim (gulyabani gibi suratı vardır ki) bi'l
bedahe (aniden) bu kralı benf adem ve gayri hayvanat/ar görse meshur
olmuş (büyülenmiş) gibi kralı görenler dir dir ditreyüp dem-beste ve
hayran kalırlar (dilleri tutulup şaşakalırlar). Ol ecilden (bu sebebten)
kralı hınto arabalar (atlı araba) içre pinhan edüp (gizleyüp) deveran
u seyran ve bağ u gülistan teferrücü etdirirler (dolaştırıp gezdirirler).
Amma ol kadar necfb ü reşfd (asil ve olgun) ve tfz-fehm ve müdrik ve
zf-akldır (anlayışlı, idrak sahibi ve zekidir) kim guya akl-ı Arasto'dur
(Aristo akıllıdır) ve cemf'i müşavere (danışma) ve turvinlerde (resmi
toplantılarda) bunun sözünden akılane müşavere sözü edememişlerdir
(bunun sözünden daha akıllı bir görüş söyleyememişlerdir). Ve re'aya
perver (halkını seven) ve bir müdebbir (tedbirli) ve hünerver (becerikli)
ek/erdir (kafirin kafiridir). wkin sözünü dan dan söyler bir bed kaba
avazlıdır (çirkin ve yüksek seslidir).

Der-beyan-ı kıyafet-i libas-ı çasar-ı bed-lika (Çirkin suratlı kralın
elbisesinin görünüşünün anlatımı):
Evvela başında sa'ir kefereler gibi siyah Eflatuniyye şapkası var.
Ba'zı zaman yine ol cirmde (büyüklükte) yeşil ve kırmızı ve sarı ve mavf
keçeden guna-gun (çeşit çeşit) şapka geyer, amma üstünde cevahirli
sorguç libaslar vardır. Ve şapka etraftnda ftndıkdan iri beyaz dürr-i
yetfm incüler (kıymetli iri inciler) vardır ve püskülleri cümle incüdür.
Ve boğazında beyaz dülbend makremeler (tülbent yağlık) sarılıdır.
Ve gömleğinin iki karış yakası bir gune çatma işleme münakkaş
(işlemeli) yakadır kim guya sihr-i i'cazdır (ince iştir), amma üstünde
esbabı ve roklası (tiftik üstlük) ve dolaması cümle siyah papasların
geydikleri sofdur (yün) kim beş akçe etmeyüp on akçe deyüp artıranın
üstünde kalır. Ve kuşağı papas kuşağı gibi ipden zünnardır (kuşaktır).
Amma boğazında asılı elmasdan bir kuzu sureti var, kırk kırat gelir.
Garabet bunda kim üstad hakkak (kuyumcu) bu elması kuzu suretine
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eli ayağı ve başı ve boynuzlarıyla koyunca ne kadar büyük elmas olmak
gerek kim bu mertebeye koyup kuzu sureti ola. Hatta bu hakfr çasar
huzuruna kırk elli günde niçe yüz kerre varup gayet dikkat ile mezkur
(adı geçen) kuzuyu temaşa ederdim (bakardım). Hakka ki kırk elli kırat
gelir elmas kuzudur kim boğazında sallanup durur, esbab-ı ihtişamı
(kıyafetinin bütün gösterişi) heman budur (sadece budur) gayri şey'i
yokdur. Guya heman bir siyah roklalı papasdır kim her bar (sık sık)
boynundaki kuzuyu eline alup nazar edüp yine koynuna kor.
Bu hakfr bu kuzu elması su'al etdikde başpapas eyitdi kim,
"Hazret-i Isa Hazret-iAllah'ın yanında kuzu sıfatlı ve kuzu gibi haluk
(yumuşak huylu) ve yavaş ve kuzu gibi meler ve enfs ü munis kuzu
(yumuşak başlı kuzu) sıfatlı olduğundan sizin padişahlarınızın vezfr
mührü nice padişahlarınıza dedelerinden kalmış ise bu kuzu tasvfri
elmas dahi iki bin altı yüz yıldan berü çasarlara dedelerinden intikal
edüp, 'Cihan padişahları bu eşkalde ve bu kıt'ada (bu biçim ve bü
yüklükte) böyle elmasa malik olmuşdur' dediler. Ve her bar kral bu
kuzuya nazar etmesinin aslı, kaçan kim kral bir kimesneye gazab-alud
olsa (bir kimseye öfkelense) 'Padişahlar Isa gibi kuzu olmak gerek
dir' deyü kuzuya bakup celal-i gazabı teskfn olur (öfkesi yatışır)"
deyü cevab [verdi].

Kralı yakından görmüş ve gözlemlemiş olduğu anlaşılan Evliya
Çelebi, onun yakın çevresindeki devlet ileri gelenleriyle de tanıştığını
yazar. Evliya Çelebi onlardan İstanbul'dan gelen elçi ve heyetin en az
bir, bir buçuk yıl Viyana'da kalacağını öğrenir ve aklı başından gider
(VII. 2b). "Aya bu cezfre-i kafiristanda seyahat, ticaret ve ziyaret yok
dur. Bir yıl ve bir buçuk yıl nice mahpus gibi durulur" diye düşünüp bir
durum değerlendirmesi yapar ve o sırada "sulh" işlemlerini tamamlayıp
memleketlerine dönecek olan İşpanya, Kızkral, Danimarka ve Donkar
kız krallarının vezirleriyle birlikte seyahat etmeyi planlar: "Eyü fırsat
dır bu Beç'te bir yıl durmakdan ise gayri diyarları seyahat edüp yine
elçi paşa gidinceye dek gelüp yetişirim" der. Bu arada Erdel Kralı'nın
Zoza veziri ile ahbap olmuştur (73a), önce ona ve "Mantikukula ve
zire [Raimund Montecuccoli], başvezir olan Rudolfoş'a, başkomiser,
başpapas, kralın musahiplerine" varıncaya değin ulaşıp onlara birer
"Kaya Sultan makremesi" verip "yedi krallık yeri seyahat etmek" iste
diğini bildirir. Başvezir, Evliya'yı kral ile görüştürür. Evliya, krala da
en güzel renklerle işlenmişlerinden (nakş-ı bukalemun-ı ibretnümun)
iki adet "Kaya Sultan yağlığı", iki adet "Kışmirf şaI" ve Freng Manf
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kaleminden çıkmış gibi iki adet İsa ve Meryem ikonu hediye eder. Bu
"az, fakat hazineler değer" hediyeler karşısında kral çok memnun olup
Evliya ile iki saat sohbet eder. Bu sohbetle başlayan tanışıklık 3 ay bo
yunca sürer. 3 ay boyunca Evliya ile kral seyahat üzerine sohbet eder
ler. Sohbetlerin merkezini Evliya'nın Şam, Beyrut, Kudüs, Gazze ve
çevresine yaptığı seyahatlere ilişkin bilgileri oluşturur. Kral, özellikle
Kuds-i Şerifi sorup oraya ilişkin bilgiler edinir. Kral, Evliya'nın Kuds-i
Şerif hakkında verdiği bilgileri dinledikten sonra kendi papazlarını im
tihan eder, böylece onların yanlış ve yetersiz bilgileri ortaya çıkar. Kral,
Evliya'nın bilgisi karşısında cahil kalan bu papazları cezalandırır, işten
atar. Evliya'nın bilgisinin genişliğine ve doğruluğuna hayran olur, dü
rüst seyahat edip doğru anlattığı için ona para, kumaşlar ve 13 adet saat
hediye eder. Kralın bu ilgisini fırsat bilen Evliya, hemen "yedi kral (Batı
Avrupa) vilayetine seyahat etme" isteğini dile getirip "izin" ister. Kral
"başüstüne" deyip kalem ve kağıdı eline alıp "Yedi krallık vilayet/erim
de kal'alar ve şehirler ve benderler ve kura vü kasabatlarım mu'azzez
ü mükerrem gezüp seyr-i temaşa etsün" diye "bir papinte haf' (geçiş
izni mektubu) verir (VII. 73a). Buna çok sevinen Evliya, kralın verdiği
kağıdı onun gözü önünde öper, bir "diba" kese içine koyar. Krala karşı
saygıda kusur etmeyen Evliya, gösterdiği saygıyla da kralın gönlünü
kazanır ve kraldan aynca her gittiği· yerde kendisinin ihtiyaçlarının
karşılanıp istediği kadar kalmasının temini için de bir yazı' alır. Kral
"Beni sevenler dostumuz Evliya Çelebi'ye riayet etsinler" diye tavsiye
mektubu yazar; ayrıca birçok hediye ve paralar vererek başveziriyle
İşpanya, Danimarka, Donkarkız, Fransa vezirlerine gönderir. Onlar da
kralın "yedi krallık yeri seyahat etsin" yazısını ve başvezirin fermanı
nı görünce "hoşgeldin ve sefa geldin bizimle bile gidip vilayetlerimiz
görüp zevk u safalar edersin . . ." diye karşılarlar. Evliya da başta kral,
başvezir olmak üzere çevresindekilerle vedalaşır, elçiden de izin alıp
vezirlerle yola çıkar:
sene /1075 mah-ı zilhiccesinin on beşinci gün bazartesi Beç tah
tından Ungurus-ı Alman diyarlarından ta Bahr-i Muhit kenarların
da vilayet-i İşpanya ve vilayet-i Donkarkız ve vilayet-i Danimarka
ve vilayet-i Filimeng'de şehr-i Amıstırdam'a ve vilayet-i Lonçat'a ve
vilayet-i Kal/evine'ye ve vilayet-i Ruye ve vilayet-i Hollandiye'ye ve
vilayet-i Prandaporosk ve şehr-i Prak'a ve şehr-i İsizinye'ye ve'l-hasıl
yedi krallık yerde ta nehr-i Vo kenarına varınca gittiğimiz konakları
ayan u beyan eder . . . (V1I.75a)
EVLİYA ÇELEBİ

Ancak Seyahatname'deki bu başlığı iki sayfa metin izler, daha
sonra 27 satır boşluk vardır (VII.75a). Boşluktan sonraki anlatımında
Evliya'yı iki buçuk yıl aradan sonra tekrar geldiğini söylediği Beç (Vi�
yana) yakınlarından geçerken buluruz. Beç kalası yakınlarında konak
layan Evliya, Macaristan yolundadır. Seyahatname'nin çeşitli yerlerin
de bu yolculuğunu yazacağını bildirdiği halde yazmamıştır.

Kont Raimund Montecuccoli
Amma sol tara/da cümle kırmızılar geymiş guya kızıl kana müstağ
rak olmuş (batmış) gibi kırmızı esbablı ve yeşil katifeli ve beyaz bayrak
lı Fransa askeri nümayan olup (görünüp) bir tarafa kat-ender-kat ubur
etdiler (grup grup geçtiler).
Andan sonra serapa (baştan başa) güderi dolama ve yeşil çuka
kalpaklı ikişer atlı ve beşer altışar çakmaklı tüfengli Zirinoğlu ve Be
ganoğlu Nedajoğlu ve Kepanoğlu ve İslovin ve Mekemorya cünudları
(askerleri) ubflr etdi (geçti). El-hasıl yedi hersek askerleri alayların
gösterüp geçdiler ve nehr-i Raba'nın sağ tarafında karar-dade oldu
lar (mevzilendiler). Andan kırk elli bin kadar Nemse (Alman) aske
rinin piyadesi balyemez toplarıyla Zoza nam vezfri ve Mantikukula
nam vezfrleri serdar olup (komutan olarak) güruh güruh geçdiler
(bölük bölük). Ve andan Çeh kralı cünudu (ordusu) güzer etdiler
(geçtiler). Andan Kızkıral leşkeri (askerleri) geçüp arabalar içre niçe
bin samsan köpekleri ceng mahallinde koyvereler, bunlar dahi geçüp
gitdiler ve canib-i garbda amade durdular (hazır olup beklediler)....

(VII. 19b). (Resim 15)

Evliya, Raba (Raab/St. Gotthard) savaşından sonra Montecuccoli
ile 1665'te Elçi Kara Mehmed Paşa'nın heyetinde Viyana'ya gittiğinde
de karşılaşacaktır. Kara Mehmed Paşa'nın kralla (1. Leopold) görüşme
sinin tanığı olan Evliya, bu görüşmelere katılan kralın vezirleri arasın
da Mantikukula'dan da söz eder ve onların "No no deyüp şapkaların
kelle-i bf-devletlerinden (uğursuz başlarından) çıkarup ..." paşayla ko
nuşmalarını aktarır (VII. 66a).
Heyetle bir süre Viyana'da kalan Evliya bunu fırsat bilip Batı
Avrupa'ya gitmek ister ve Viyana kralından (1. Leopold) bugünkü vize
karşılığı olan geçiş belgesi (papinta kagız) alır. Ama daha önce kral
la bu bağlantıyı kurmak için kralın vezirlerine ve bunlardan biri olan
Mantikukula'ya Kaya Sultan yağlığı hediye ettiğini yazar (VII. 73a).
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Franz von Mesgnien-Meninski
(1620-1698)
Evliya Çelebi'nin Viyana yolculuğunu anlattığı VII. kitapta Paşa
nın tercümanı olan Meykel (50b); pelfd-i anfd Meykel tercüman (51b);
baş Meykel tercüman (53b); baş Meykel (54a); baş Meykel tercüman
(55a); Tercüman Meykel (65a) olarak geçmektedir. R. Kreutel, 1665'te

Viyana'ya giden Osmanlı heyetinin resmi mihmandarı ve tercümanının
ünlü Avusturyalı Doğubilimci Franz von Mesgnien-Meninski olduğu
nu, dolayısıyla onun adının Seyahatname'de tercüman Meykel (Kreutel
Mikel) olarak geçtiğini yazar (R. Kreutel. "Ewlija Celebis Bericht..."
Der /slam 1948-1952. 240)
Duvar Vazıları
Evliya Çelebi, seyahatleri sırasında geçtiği yerlerdeki camilere, ha
mamlara, kimi zaman ağaç gövdelerine oraya geldiğinin işareti olarak
duvar yazıları bırakmıştır. Seyahatname'de VIII. Kitabın sonunda Edir
ne'deki Osman Baba türbesini ziyareti sırasında "elli bir yıllık seyahat
hayatı boyunca Rum, Arap, Acem, Belh ve Buhara'da üstüne vazife
bilip değersiz el yazısıyla bir fatiha dileyerek her cami, han, imaret ve
tekkede duvar yazısı bıraktığını ve bunun gönül sahibi insanlara aşikar"
olduğunu bildirir:
Rum ve Arab u Acem'de ve Befh [uf Buhara'da elbette her cami'
ve han u imaret ve tekyegahlarda ve'[-hasıl bu elli bir yıl seyahat içre
on sekiz padişahlık yerlerde elbette ve elbette üstüme iltizam-ı mala
yelzem edüp (üzerimize vazife bilip) hatt-ı na-müstekrehimizle (değer
siz olmayan yazımızla) birer Fatiha rica edüp tahrfr eylemişiz. Gören
aşıklara hafi(gizli) değildir. (VIII. 379b)

Ayrıca Seyahatname'nin birçok yerinde kendi eliyle yazdığı ya da
kazıdığı duvar yazılarını bildirir. Bunların sayısı 30'dan fazladır. Ge
nellikle duvarlara siyah mürekkeple yazan Evliya Çelebi, bazı yerlerde
ağaç gövdelerine de kazımıştır. Birkaç örnek:
1074/1664'te Almanya'da Korokonder kalesini geçtikten sonra 300
dallı "ibretnüma" bir ağaç görür. Gövdesini 77 kişiyle saran Evliya bu
ağacın görünüşünü ve özelliklerini ince ayrıntısına kadar anlattıktan
sonra heybesinden "nevregan" (bıçak) ve "ti/siman" (keski) çıkara
rak Almanya'da olduğu için sözde Almanca (lisan-ı Nemçe) olarak bir
duvar yazısı kazır: " .... hem/in heybemde olan nevregan ve ti/siman ve
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ecene demirlerin ve matraka çekicim çıkarup mezkur dıraht-ı azfmin
sfne-i bf-kfnesine lisan-ı Nemse hattıyla taklfd edüp 'Marya Kot kapur
hand makar fand' deyü bu el/azları nevregan ile ağacın sfnesi üzre ata
binüp kazdım. Ya'nf 'Meryem Ana içün ve Kot kapur hand, ulu Allahu
azfmü'ş-şan içün, makar fand du'a eder Evliya' deyü ağaca kazdım,
amma hakka kiAlman diyarında bir alamet edüp bu hattı yazdım (VII.

Sa). Evliya içinden su fışkıran bu ağacın kutsallığına dair oradaki pa
pazlardan şu bilgiyi edinir: Bizim Hazret-i isa peygamberimiz seyyah-ı
alem idi. Bunda gelüp bu dıraht-ı azfmi diküp mu'cize olsun içünAlman
dağındaki Tuna'ya işaret edüp gelüp bu ağacın içinden nehr-i Tuna
evc-i hevaya çıkup yere dökülürdü.

1078/1668 yılında Mora'da Ballıbadra şehrinde gördüğü dünyada
benzeri olmayan 360 dallı "büyük servi" ağacının bir dalına yazı yazar.
Gölgesine kırk elli tavla at bağlanıp kırk elli bin koyunun sığacağı
kadar büyük bir ağaçtır. Evliya, ağacın gövdesini ancak yedi uşağıy
la sarabilmiştir. Hatta bir kişi destarını açıp ölçer, ki tam bir destar
tülbenti saracak genişliktedir. Bu ağacın başka bir özelliği tepesinde
bulunan deliğe yuva yapan arıların çok kıymetli bal üretmeleridir. Bu
ağaç aynı zamanda Hristiyanların kutsal saydığı bir ağaçtır ve Evliya
oradayken başlarından şapkalarını çıkarıp tapınanları bile görmüştür.
"Allahın nazarının değdiği zümrüt gibi yeşil" bu ağaca Evliya bir iz
bırakmadan edemez ve dalına çıkarak çekiç ve keskisiyle ağacın kabu
ğunu oyarak Karahisari üslubuyla "Zira bu hakir bu mesfregahda dahi
bir asarımız olsun içün sapanlarla bu servin bir nihaline uruc edüp
nevregan ti/siman ile 'Seyyah-ı alem Evliya ruhiyçün el-fatiha' deyü
servün kabuğun oyup Karahisarf tarzı tahrfr etdim, amma inşallah is
tankö (y) cezfresindeki çınar-ı münteha-yı ibret-nümaya kazdığımdan
bu a'la olup inkırazu'd-devran müebbed olur (dünya durdukça kalır)"
(VIII. 261b) diye yazar. Her ne kadar dünya durdukça bu izinin kalma
sını dilerse de ondan böyle bir yazı kalmamıştır.
1082/1671 senesinde İstanköy'de yine 300 dallı büyük ve zemzem
suyuyla kutsanmış bir çınarın (Kos'taki Hipokrat Çınarı) gövdesine
"elifleri birer arşın" oyarak "Seyyah-ı alem Evliya ruhyiçün fatiha"
(IX.Y106a) yazdığını bildirir.
1082/1671 yılında hacca giderken geçtiği Manisa yakınlarındaki
Çatal Ilıca'da uzun bir yolculuğun ardından vardığı ılıca hamamında,
hamamı uşaklarına temizlettikten sonra girip yıkanır. " ... bir latif havz
olup ab-ı sükun ile leb-ber-leb olup hakfr dahi girüp rahat-ı can bulEVLİYA ÇELEBİ

dum" diyen Evliya, bir mermer sütun üzerine orada yıkandığına dair ta
rih koyduğunu bildirir: "Hamd-i Huda bu kadarca sevab bize müyesser
oldu. Ve bir mermer sütun üzre tathfr etdügimizin tarfhin tahrfr edüp
tarfh koduk." (IX.31b)

Zaman içerisinde kaybolan bu yazılara rastlanmamıştır. Buna karşı
lık Evliya'nın Seyahatname' de bildirmediği kimi duvar yazıları ve kita
beleri bulunmuştur. Duvar yazıları camilerin dış yüzüne, genellikle gi
riş kapılarının kenarına yazılmıştır. Bunlar hakkında ayrıntılı bilgi için
bkz. Erich Prokosch "Die Gedenkinschriften des Evliya Çelebi", Jahr
buch des Österreichischen St. Georgskollegs lstanbul 1988-89, 320-36,
N. Tezcan "Evliya Çelebi'nin Belgesel İzi 'Papinta Kagız'." Toplumsal
Tarih 161 (Mayıs 2007), 31-35, M. Tütüncü "Seyahatname'de Kita
beler ve Evliya'nın Hattat ve Hakkaklığı Hakkında", Çağının Sıradışı
Yazarı Evliya Çelebi, haz. N. Tezcan, YKY İstanbul 2009, 403-407. N.
Tezcan "Evliya Çelebi'nin Belgesel İzleri" . 1453 İstanbul Kültür ve Sa
nat Dergisi 2011, sy. 12.
Aşağıda Evliya'nın bugüne kadar tespit edilmiş yazılarını zamandi
zimsel olarak veriyoruz39 •
1. 1071/1660 tarihinde Köstendil'den (Bulgaristan) geçen Evliya
Çelebi, Köstendil camilerinden kısaca söz eder, sadece Durhan Bey
Camii ile Eski Sultan Murad Camii'nin adını verir. Şehirde sıcak su
kaynakları ile ılıcaların çok olduğunu belirten Evliya, camilerinde
sıcak su ile abdest alındığını yazar (V. 174a). Seyahatname'de adını
vermediği İnceli Ahmed Beg Zoğu Camii'ne duvar yazısı bırakmıştır.
(Resim 16)
il. Uyvar Kalesi İçinde Bulunan Valide Camii'ndeki Yazılar
Saray'daki eğitimi sırasında Güğümbaşı Mehemmed Efendi'den
(1.69a) hat sanatı öğrenmiş olan Evliya Çelebi, seyahatleri sırasında
kimi zaman kitabe yazma işiyle de görevlendirilmiştir. Bunun bir ka
nıtı, 1663 yılında Uyvar kalesinin fethi sırasında kalenin içindeki kili
senin camiye çevrilmesi dolayısıyla içinde Nişancı Paşa Ömer Beg'in
şiirinin bulunduğu bir kitabeyi yazmasıdır (Vl.131a).
39 Foça'daki Alaca Camii ve Atik Ali Paşa Camii Bosna savaşında yıkılmıştır.
Adana Hasan Ağa Camii'ndeki duvar yazısı da 1998 depreminden sonra yapılan
onarım sırasında yok olmuştur. Bkz. Christiane Bulut. "Evliya Çelebi und die
lnschrift von Adana" Journal ofTurkology. cilt 1. sy. 2. 1993. 195-201.
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Ve bu deyr-i kebfri sa'adetlü padişah içün mihrab ve minber ve
kürsf ve mahfiliyle bir cami' -i Sultan Mehemmed Han-ı Rabi' etdiler
kim nur-ı mübfn oldu. Kıble kapusundan ta mihraba varınca bu cami 'in
tulu yüz on ayakdır ve arzen kamil seksen kademedir ve mihrabı üzre
olan ... ayeti ve minber kapusu üzre "La ilahe illallah " hatlarını
Kuburfzade Halfl Efendi yazdı ve bu hakfr Evliya seng-i mermer üzre
kazdı ve tezhfb ve silu ve lajüverd nflgun ile düzdü. Ve bu cami'in kıble
kapusu üzre olan tarfhin hattı ve güftesi Nasuh Paşazade Nişancı Paşa
Ömer Beğ'in şi'iridir, amma mermer üzre yine bu hakfr Evliya'nın şuğ
lıdır kim ol kapu üzre tarfh budur:
Kal'a-i üstüvar-ı Uyvar'ı
Aldığında vezfr-i mülk-ara
Cami' -i Han Mehemmed olmağiçün
Eyledi bu kenfseyi ihya
Döndü hakka ki beyt-i ma'mura
Oldu guya ki Mescid-iAksa
Dedi tarfhini anın Ömrf
Mescidün ammere ale't-takva
Sene 1074.
Bu tarfhleri ve niçe asar-ı hatları kazup yazdığım içün Sadrıa'zam
dan yüz altun ihsan aldım . " (Resim 17 ve Resim 18)

1685'te Avusturyalılar kaleyi geri aldıktan sonra cami bir süre ha
rabe halinde kalmış, sonra tekrar kiliseye çevrilmiştir. 1687 yılında
Uyvar'ı ziyaret etmiş olan Hollandalı seyyah Jakob Tollius (16331696) kitabeyi görmüş ve kopya etmiştir. 1700 yılında yayımlanan kita
bında bu kopye bulunmaktadır. Artık mevcut olmayan kitabe de Evliya
Çelebi'den bugüne kalan belgesel bir iz değerindedir.
III. 1074/1664 tarihinde Bosna-Hersek'te Foça şehrinden geçen
Evliya Çelebi, Hasan Paşa Camii'nin Alaca Camii diye adlandırıldığı
nı bildirerek Hasan Paşa'nın cömertçe harcadığı para ile yapıldığını ve
son derece güzel bir mimarisi olduğunu ayrıntılı bir betimleme ile yazar
(Vl.146a-b). "ma'bedgah-ı müzeyyen" (güzel yapılmış ibadet yeri) ola
rak nitelediği caminin mimarı övgüsünü, tüm seyyahların hayranlığını
kazandığını belirterek sonlandırır: Cemf'i üstad mühendis ve seyyah-ı
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alem ve alim Ü amil Ü kamil bu kubbeye ve bu demir şebeke kafes
lere im 'an-ı nazar ile nazar edüp engüşt ber-dehen ederek (parmak
larını ağızlarına götürerek) valih ü hayran olurlar (VI 146b). Evliya,
Seyahatname'de belirtmemekle birlikte bu camide Farsça ve Arapça

olarak duvar yazısı bırakmıştır. (Resim 19)

IV. Evliya Çelebi, Foça'da mimarisinin anlatımına geniş yer verdiği
Alaca Camii'nden başka dokuz caminin daha adını sayar. Fakat bun
lar arasında adı geçmeyen Atik Ali Paşa Camii'nin duvarında ona ait
1074/1664 tarihli bir duvar yazısı bulunmuştur. (Resim 20)
V. Evliya Çelebi 1082/1671 yılında İstanbul'dan Hacca gitmek üzere
yola çıkar. Batı Anadolu ve güney Anadolu'dan geçerek Şam üzerinen Mek
ke ve Medine'ye gider. Bu yolculuğu sırasında önce Konya Karaman'da
Boyalı Kadı Pir Ahmed Camii'nde ve daha sonra uğradığı Adana'da Ket
hüda Hasan Ağa Camii'nde duvar yazılan bırakır. (Resim 21)
VI. Evliya Çelebi, Hac yolculuğuna çıkmadan önceki yolculuğunun
sonunda, Edime yakınlarında ziyaret ettiği Hz. Gazi Osman . Baba tür
besinde: "Merhum MelekAhmed Paşalı seyyah-ı alem Evliya ruhiyçün
Allah rızasıyçün el-fatiha" diye duvar yazısı bıraktığını bildirir (VIII.
379b). Bu duvar yazısı Merhum kelimesi dışında Adana Kethüda Hasan
Ağa Camii'nde de bulunmuştur. (Resim 22)
"Freng"lerden Aldığı Geçiş İzni Mektupları: "Papinta Kagız"
Evliya Çelebi, seyahatleri boyunca ''frengler" den üç kez geçiş bel
gesi kendi ifadesiyle "papinta hatt I kagız" (geçiş izni mektubu) al
mıştır. Birincisini Nova'ya giderken Dobra-Venedik'te (Dubrovnik),
ikincisini Batı Avrupa ülkelerine (Yedi krallık vilayetler) gitmek için
1074 (doğrusu 1075)/1665'te Viyana'da "Nemse çasarı"ndan (Avustur
ya Kralından), üçüncüsünü de 1082/1672'de Hac yolculuğu dönüşünde
Tur dağındaki (Tur-ı Sina) manastırın patriğinden almıştır.
Evliya Çelebi, Batı Avrupa'ya gitmek için iki kez girişimde bulun
duğunu anlatır:
1. Sözde, 1074/1663'te Uyvar'ın fethinden sonra köleleriyle bir
likte yola çıkıp Amsterdam'a kadar gitmiş, ancak şehre giremeyip bir
günlük yol mesafesinden şehre bakıp geri dönmüştür (Vl.125b-126a).
2. 1665'te Elçi Kara Mehmed Paşa'nın heyetinde bulunan
Evliya Çelebi, Batı Avrupa'ya gitmek için bu kez Avusturya Kralı 1.
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Loeopold'den "papinta kagız" almıştır (VII .73a-b) . Kralın ağzından
"Yedi krallık vilayet/erimde kal'alar ve şehirler ve benderler (liman şe
hirleri) ve kura (köyler) vü kasabatlarım mu'azzez ü mükerrem gezüp
(ilgi ve ikram görerek gezip) seyr-i temaşa etsün ... " diye başlayan mek
tup Evliya'nın sözleriyle devam eder:
" . . . her bender hakimleri ve kapudanları ve begleri istikbalime çıkup
(beni karşılamaya çıkıp) alay ile şehirlerine getirüp murad-ı menamım
kadar (istediğim kadar) ol şehirde oturup gideceğim vakti her şehrin
hakimleri ve ayanları riayet edeler." (VI1 .73a)
Evliya, bu geçiş izni mektubu ile B atı Avrupa'ya (Almanya, İspan
ya, Donkarkız, Danimarka, Flemenk , Lonçat vd.) gittiğini , yolculuğu
nun yaklaşık üç yıl sürdüğünü bildirir. Seyahatname'de 5 yerde burala
ra gittiğini söylerse de bu gezilerini hiç anlatmamıştır. Viyana yolcuğu
nun sonunda Batı Avrupa yolculuğunu anlatmak için boş bırakılmış 27
satırlık yer bulunmaktadır (VII . 75a) . Bu boşluktan sonra Evliya'yı an
latımında aradan iki buçuk yıl geçmiş olarak tekrar Beç yani Viyana ka
lesi yakınlarından geçerken buluruz. Bundan onun bu seyahatleri yap
mamış (veya yapamamış?) olduğu anlaşılıyor. Daha sonra Macaristan
üzerinden Dağıstan'a giden Evliya, Macaristan'da Erdel-Belgrad'da
Erdel Kralı ile görüşür. Erdel Kralı onu "Hay Evliya Çelebi hoş geldin"
diye karşılayarak ondan Seykelkit (Szekelyhid) kalesinin yıkılmasi hak
kında bilgi alır. Evliya, bu arada "Nemse çasarı"nın "papinta hattı"m
göstrerir; bunun üzerine kral onu sarayında misafir eder:
Ba'dehu (sonra) koynumdan Nemse çasarının hakfre verdiği yedi
kral içün hattını (mektubunu) Erde/ kralı eline verdiğimde aklı başından
gidüp ayak üzre kalkup çasarın kağızın cümle dfvanda olan kafirlere
gösterince cümle kefere başlarından gun-a-gun (çeşit çeşit) kalpakların
çıkarup benim verdiğim kağıza doğru guya secde edüp hamd etdiler.
Heman gördüm ki, kralın gözleri yaş ile dolup tercümanlar çasarın
hattını okuyup mefhumu (içeriği) ma'lum-ı kral olunca (kral öğrenince)
heman kral kalkup bu hakfrin koltuğuna girüp,
"Hoş geldin, yüzüm basa geldin. Benim eski dostum " deyüp hakfri
halvethanesine (odasına) götürüp azım vezni üzre (en yüksek derece
de) i'zaz [u] ikramlar edüp (ağırlamada bulunup) kendü sarayında üç
aded hücre döşedüp cümle ta'yinatımız şeker ve darçın ve karanfile
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varınca verüp şeb ü ruz kendüsiyle ve May Fırav40 nam avreti ve bu
kadar mahbube-i zenan (kadın güzelleri) Macar kızlarıyla hüsn-i ülfet
/er ederdim (sohbet ederdim). Huda'ya ayandır, gecemiz "ıeyle-i Kadr
(Kadir gecesi) ve ruzumuz (gündüzümüz) ruz-ı ıyd-ı Adhii (Kurban
bayramı günü) ve ruz-ı nevruz-ı Harezmşahf idi, amma yine tevabi'imle
(adamlarımla) evkat-ı hamseye (beş vakit namaza) müdavemet edüp
(devam edip) ezan-ı Muhammedfyi savt-ı a'la ile tilavet etdiğimize
mani' değiller idi (yüksek sesle okumamıza engel olmuyorlardı), amma
Çeh vilayetinde iken kral sarayına savt-ı a'la ile memluklarım ezan
okuduklarına (hizmetkarlarımın yüksek sesle ezan okumalarına) mani'
olup Halvetf savt ile yine ezan-ı Muhammedf okurduk, amma bu Erde!
kralı yanında zevk etdik.
Ertesi gün sepet-i sandukumuzdan Nemse çasarı vezfri koca
Rudoljoş'un ve Vezfr Palatinuş'un ve Vezfr Zoza'nın ve Vezfr
Mantikukula'nın ve baş irşeklerin (piskoposların) ve ba'zı nemeşlerin
(süvari zabitlerinin) mektubların Erde! kralına verdikde vafir hazz edüp
(çok hoşuna gidip) çasara bizim elçi Kara Mehemmed Paşa'nın bulu
şup nice ta'zfm ü tekrfm olunduğun (nasıl karşılanıp ağırlandığından)
ve ne yüzden buluşup niçe mu'amele olunduğunun (neden dolayı bu
luşulup nasıl görüşüldüğünün) ahvallerin su'al edüp hakfr dahi kra
lın su'aline cevablar verüp ba'dehu yine uşarlar (?) hakfri konağımı
za götürüp kamil üç hafta padişah/ine guna-gun (çeşit çeşit) sayd u
şikar/arda (av eğlencelerinde) zevk u safalar edüp ba'dehu hakfre üç
yüz Erde/ altunu ve bir kfse Nagban Ejder kal'ası guruşu ve bir pastav
(top) çuka (çuha) ve on top kumaş ve beş karabina tüfeng ve beş sa'at
ihsan etdi.Avreti Mayfirav dahi bir gayri şeyler (başka bir şeyler) ihsan
etdiği (bağışladığı) zann-ı güman olunmaya (sanılmasın), zfra (ama) iç
oğlanları dahi çok meta'lar (mallar !)4 1 verdiler. (VII. 92a-b)

Evliya Çelebi, Avusturya İmparatoru'ndan geçiş izni mektubu almış
olsa bile Batı Avrupa yolcuğunu gerçekleştir(e)memiştir; fakat Erdel
Kralı sarayındaki bu itibarlı ağırlama ona teselli vermiş olmalıdır.
Evliya Çelebi'nin Tur-ı Sina'daki manastırın patriğinden aldığını
bildirdiği üçüncü geçiş izni mektubu ise Yunancadır ve bugün elimizde
40 May Firav, Almanca "meine Frau" (eşim) demektir, Evliya Çelebi özel ad gibi
kullanmıştır.
41 Evliya burada meta ' kelimesinin argodaki anlamıyla oynuyor, "Erde) Kralı eşi
nin başka ihsanda bulunduğu sanılmasın" demesi de cinsellik bağlamında anla
şılmalıdır.
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bir kopyesi bulunmaktadır. Bu belge mektup Pinelopi Stathi tarafından
2006'da yayınlanmıştır. Stathi'nin verdiği bilgiye göre Mukaddes Yer
ler Patrik Temsilciliği (Metochion) Kütüphanesi 827 nolu dosya 8 1 a'da
bulunmaktadır. (P. Stathi . "A Greek Patriarchal Letter for Evliya Çele
bi" Archivum Ottomanicum 23 . 2005/2006. 267). (Resim 23)
Mektubun Türkçesi
" .... Hepiniz bilesiniz ki, tarafımızdan tanzim olunan bu mektubun
hamili Evliya Çelebi, namuslu ve insan dostu bir insandır. Onun arzusu
ve emeli seyyahı alem olmaktır; gezdiği yerleri, şehirleri, kavimleri an
latmaktır, kalbinde kötülük yoktur, hiç kimseye haksızlık etmek, hiç kim
seyi incitmek istemez. Biz onun namına tanıklık etmek isteriz ki, kendisi
munis ve iyi bir insandır, bu sebebten hepinizden niyaz ederiz ki onu
iyi bir adam olarak misafir ediniz, o dindar Hristiyanlardan lütuflar ve
iyilikler hak etmiştir. Her nerede bulunursa bulunsun veya seyahat es
nasında, ister karada ister denizde olsun, ister şehirlerde ister köylerde
olsun bizce ve pek çoklarınca insan dostu (barışsever) bir kişi olarak
tanınan kendisi hiçbir tahkikat ve soruşturmaya maruz kalmamalıdır.
Bizim tarafımızdan ve pek çok başka kişi tarafından barışsever bir kişi
olarak tanınır ... " (N . Tezcan "Evliya Çelebi'nin Belgesel İzi 'Papinta
Kagız' ." Toplumsal Tarih 161 (Mayıs 2007), 31-35) (Resim 24)

Evliya, bu tavsiye mektubunu Hac yolculuğundan dönüşü sırasında
Tı1r-ı Sina'daki manastırın Rum Patriğinden almıştır. Nasıl aldığını ken
disi Seyahatname'nin IX. cildinde anlatır (Y380b-381a). Burası ünlü St.
Catherine Manastın'dır. Evliya, dağların arasında bir dağın tepesinde
benzeri olmayan büyük bir manastır olduğunu, içinde pek çok patrik, ra
hip ve keşiş bulunduğunu anlatır. Rahipler, önce kendisini içeri sokmak
istemezler, ancak onlara "sizi Hz. İsa'ya şikayet ederim" diye bir beyit
okuyarak dostluk kurmayı sağlar, içeri girip gezer, çok ilginç bir manastır
olduğunu ayrıntılı olarak anlatır. "Amma kefere elinde kalmışdır. Amma
İslam elinde olsa berbad olurdu" der. Evliya, onlarla kurduğu iyi ilişkiyi
hediyeleşmeye kadar götürmüş, hatta patrik kendisine bir saat hediye et
miştir, aynca yukarıda adı geçen, Evliya'nın Seyahatname'de "Seyyah-ı
alemdir. Gelüp Tur-ı Sına'yı ziyaret etmişdir. Yedi kral diyarında kimse
mani olmaya" diye özetlediği geçiş izni mektubunu vermiştir. (Resim 25)
Evsiif-ı menzil-i cebel-i Tur-ı Sina
Lisan-ı (---) cemf'i dağlara tur derler. Amma Ayn-i Tüccar kurbun
da Tur-ı Hiraven ve Kudüs-i şerifde Tur-ı Zeyta ve bu Tur-ı Sına'ya
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Tur lafzı alem (sembol) olmuşdur. Eflilke ser çekmiş (göğe baş çekmiş)
bir cebel-i müntehadır (çok yüksek bir dağdır). Ta zirve-i alasında
Hazret-i Şu'ayb'ın Medyen şehri hara.besindeki mfl-i minareler (mina
relerin kalem gibi sivri uçları) nümayandır. Cebel-i Akabe bu cebelin
es/elinde (aşağısında) zahirdir. Ve Kulzüm deryası dahi mevc (dalga)
urduğu nümayandır. Ammil deryadan cilnib-i şimille dağlar içre üç
sil'atlik yerdir.
Bu cebel üzre Hazret-i Musil ve Hazret-i !sa Cenilb-ı Bilrf ile bilil
vilsıta kelimilt etdikleri (doğrudan konuştukları) ecilden (sebebten) İs
kender Batlfmus bu cebelin balilsının (tepesinin) til zirve-i illfsinde bir
deyr-i azfme (büyük bir manastır) binil etmiş kim felekde misli yokdur.
Hillil eyle müzeyyendir kim (güzeldir ki) Kudüs-i şerifde Kumilme ve
Beytü'l-lahm bunun zfb ü ziyneti (süsü) yanında güneşde zerredir. Ve
binden mütecilviz (fazla) yigirmi altı kavim millet-i mesfhiyyenin (Hris
tiyanların) rilhibleri ve bıtrfk (patrikleri) ve kıssfs (keşişleri) ve kilzibleri
(yalancıları) vardır. Anda rıyilzilt u mücilhede-i kilzibe (yalancıktan
nefis mücadelesi) ile Ahlild kadfdi (Ahlat'taki mumyalar) gibi kadfd-i
mahz (arık) olup haftada bir hurmil ve zeytun ve badem ve bir finciln
süd ile nil-iftilr ederler (kendi inançlarınca iftar açarlar). Ve anlara
cemf'i Kilfiristiln'dan nezeriltlar (adaklar) gelir.
Ve bu deyr (manastır) içre muğpfçe-i nil-resfde (buluğa ermemiş me
cusi çocukları) pür-fiten (baştan çıkarıcı) mahbub kaladite (?) mahbub
gulilmlar (güzel oğlanlar) vardır. Cümle ilyende vü revendeye (bütün
gelip geçenlere) şeb u ruz (gece gündüz) hidmet ederler.
Ve bu deyrin matbah-ı Keykilvusunda (Keykavus 'un mutfağı gibi
olan mutfağında) yüzden mütecilviz (yüzden fazla) aşbazları (aşçıla
rı) vardır. Ne gune ta'ilm murild edinsen (ne çeşit yemek istersen), ol
iln hazır ederler. Ve kilarında (kilerlerinde) kuş südü ve ciln suyu dahi
bulunur. Gerçi ruhbanları çokdur, ammil Selfm-i Evvel asrından berü
Rum kefereleri hükmündedir. Şeb u ruz bir kandfl ile münevver olmuş
bir kubbe-i nühtak (dokuz kat gök gibi kubbesi) vardır. Pelfd-i anfdlere
(inatçı pis heriflere) ricil edüp temilşil edelim, dedik, komadılar.
Dünki gün ki/saya vardım komadı ruhban beni

(Dünkü gün kiliseye gittim, ruhban beni içeri sokmadı).
Ahdim olsun kov/ayam mahşerde lsil'ya seni

(Ahdim olsun, yarın mahşerde seni İsa'ya şikayet ederim).
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dedikde, Hazret-i isli havfinden (korkusundan) kubbe-i nflgunun
(mavi renkli kubbenin) babını küşade kılup (kapısını açıp) içeri gir
dik.
Makam-ı Hazret-i Musa ve makam-ı Hazret-i İsa ve makam-ı
Meryem Ana ... El-hasıl aceb ziyaretgahdır. Amma kefere elinde kal
mışdır. Amma İslam elinde olsa berbad olurdu. Amma kefere amar edüp
(onarıp) Mısır paşasına ve yedi bölük a'yanına ve Süveys ağasına ve
Urban şeyhlerine hedayalar verüp hüsn-i ülfet edüp (iyi geçinip) va
kıflarına sa'y ederler (çalışırlar) . Hatta hakfre bir tütün telatin derisi
(deriden tütün kesesi) verdiler kim müşk-i amber-i ham (saf misk) gibi
kokardı. Ve Freng bıtrfkı (Freng patriği) bir sa'at bağışlıyup bir papinta
kağızları (geçiş izni mektubu) verdiler kim,
"Seyyah-ı alemdir. Gelüp Tur-ı Sfna'yı ziyaret etmişdir. Yedi kral
diyarında kimse mani' olmaya" deyü yedi bıtrfkden papintalar alup Tur
kal'asına gidüp andan Süveys'e gitmek murad edindiğimizde,
"Sa'b (zor) yolları vardır ve huccaca eremezsiz. Hem/in gerü revane
olun (geri gidin) " dediler.
Hakfr gördüm ki kal'a-i Tur leb-i deryada bir küçük kal'acıkdır . . . ."
(IX . Y38 1 a) . (Resim 26)

Resim Merakı
Evliya Çelebi Seyahatname'nin çeşitli yerlerinde resimler yaptığı
nı yazar. Örneğin : Van'da Ketenci Ömer Paşazade'nin kasrının "taşra
dfvanhanesi"nin duvarına kalyon ve kadırga resmi yapmıştır (IV.257a) ;
Anapoli/Anabolı kalesindeki Fethiyye Camii'nin 65 ayak minaresine
çıkıp "şehrin tarh u tarz, eşkal-i esas-ı binasın seyr Ü temaşa edüp bir
tabak kagıza kal 'anın cümle imaratların"ı resmetmiştir (VI1I .279b) ;
Manya'da Ali Paşa kendisinden Zamata kalesinin tüm yapılarıyla res
mini yapmasını ister. O da "dörd tabaka İslambol kağıdına" resmedip
şöyle değerlendirir: " . . .hakfr bir hafta içinde cümle minval-i meşruh
üzre elvan boyalarla bir Freng-pesend kal'a tahrfr etdiğim Hünkar
cami'ini gören ve sa'ir hayal-pesend amaristanların gören engüşt ber
dehen etdiler" (VIII . 337a) . Burada kendisine Freng ressamlarını ölçü
alması dikkat çekicidir. Yanya'da Arslan Paşa Camii'nin minaresine
çıkar (85 kademe) ve şehrin tüm genel görünümünü bir tabaka kağıda
resmeder: "Hakfr bunda uruc edüp şehrin eşkal-i cirmin hey'eti üzre bir
tabak kagıza resm etdim" (VIII. 347a) .
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Kandiya'dan sonra Manya fethine katılan Evliya Çelebi, fetihten
sonra l 062/1652'de Edime'de Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa'nın hu
zuruna çıkar ve fetih hakkında bilgi verir. Sadrazam kendisine kalenin
durumunu sorar, Evliya hemen koynundan kendi yaptığı kale resmini
gösterir. Sadrazam resmi çok beğenir. Sadrazam bir at isteyip Evliya'yı
da alarak padişahın yanına giderler. Has bahçede birlikte meclise ka
tılırlar. Evliya da adap gereği biraz şarap içer. Daha sonra padişahın
huzuruna çıkıp kalenin anahtarını ve resmini padişaha sunar. Resmi
gören padişah çok beğenir:
"Ya kal'ayı nice müceddeden (yeniden) bina etdiniz?" dedikde
heman koynumdan Manya kal'asının ve yetmiş yedi pare kura/arının
eşkalleri (görünüşlerini) ve esma/arıyla (adlarıyla) tahrfr etmişdim (res
medip yazmıştım), meydan-ı mahabbete koyup bu eşkal-i hayal-pesend
(zarif görünüşlü) kal'a cümle der-i dfvar tabyaları ve cami' ve mesacid
medrese tekyelerinin eşkal {ü] nam [u] nişanı tasvfrin gördükde,
"İlahı berhordar-ı ömr ol" dedikde zemfn-bus edüp (yeri öpüp)
kal'anın miftah/arın zerduz (altın işlemeli) kfse ile eline verüp,
"Gazanız mübarek ola kim bir sal-i gazada (bir gaza yılında) hem
Kandiye fatihi oldun ve hem Manya vilayeti gibi bir mülke Al-i Osman
padişahını malik etdin" dediğimde süru[r u] sa/asından at deyüp telhısı
ileri gidüp kendüler dahi sa'adetlü padişaha revane olup (gidip) hakıri
ma'an (birlikte) huzur-ı padişahıye götürürken bağçe-i hassda hakıre
adab-ı meclisi sehel işrab edüp andan Yıldırım Han kasrında padişaha
varup miftah/arı ve Marıya kal'ası tasvırlerin huzur-ı padişaha koyup
padişah-ı alem-penah hazretleri miftlihın sa/asından ve kal'anın eşkal-i
resminden hazz edüp,
"Bire ne güzel mehabetli kal'a imişler" .... (VIIl.380a)

Bugün bu resimlerden elimizde sadece aşağıdaki İnebahtı
Limanı'nın çizgi-resmi vardır:
Evslif-ı kal'a-i bı-mislil krallar tahtı, ya'nı hısn-ı hasın-i üstüvlir
Eynebahtı
Eşklil-i kal'ası: Rumeli tarafında leb-i deryada (---) dağı burnunda
bir topraklı ve kayalı bir kuh-ı münteha üzre şekl-i müselles bir Şeddadı
mutarraş taş bina-yı hazır-baş li-ecl-i savaş-ı perhaş bir kal'a-i hısn-ı
hasın ve sedd-i metın hisar-ı üstüvar-ı kadım ve bir sur-ı azfmdir kim
refi'u'l-bünyan ve halkı azımü'ş-şan kimesnelerdir. ... Ve garb tarafı
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eğri ve büğrü binli olunup dli'iren-mlidlir cümle beş aded kal'a kapula
rı var. İkisi semt-i garba nazırdır, biri aşağı kal'adadır kim kastele gi
der. Ve biri orta kal'ada olup ol dahi kastel canibine bakar. Ve bir kapu
dahi iskele kapusudur kim Salona kapusu derler, kasaba-i Salona'ya
gider. Ve bir kapu dahi iç kal'a kapusudur. Bu kal'a gerçi şekl-i müsel
lesdir amma guyli plipuççu muştası gibi beli incedir. Mesela bu eşkal
dedir. (VIII. 338a-b) (Resim 27)

Güğümbaşı Mehemmed Efendi' den hat dersi alan Evliya Çele
bi, Nakkaş Hükmizade Ali Beg'den de resim (nakş) öğrendiğini ya
zar (1.69a). Saray'da bulunduğu yıllarda aldığı hat eğitimi sırasında
Nakkaş Hükmizade 'Ali Beg'den resim yapmayı da öğrendiğini an
ladığımız Evliya Çelebi'nin bu ilgisi giderek artmış; ve Nil yolculuğu
sırasında gördüğü yerlerin resimlerini ondan öğrendiği tarzda yaptığını
yazmıştır:
"Ve niçe kıla' diyarları Papamunta gibi cemf'i enhlirı ve ciblilleri
ve buhayreleriyle üstadımız Nakkaş Hükmfzade Alf Beğ'den gördüğü
müz minval üzre tahrfr etmiş[iz], Cenlib-ı İzzet bu Nfl ve Funcistlin
seyahati itmamın müyesser edüp eşklilin tahrfr edeyüz." (X. Y 392a)

Evliya Çelebi kale ve şehir resimlerini, ilk dünya haritası olan Map
pa Mundi'de (Papamunta) olduğu gibi nehir, dağ, gölleriyle çizmiş;
seyahati tamamlanınca da haritasını yapacağını bildirmiştir. Bugün
Vatikan Kütüphanesi'nde bulunan ve Evliya Çelebi'nin gözetiminde
yapılmış olan Nil haritasının üzerinde bulunan kale, kule, dağ, köprü,
manastır gibi resimlerin onun kendisi tarafından çizildiği anlaşılmakta
dır. Bu kitapta bkz . s. 604-6 I l ve Resim 121-127.
Harita Merakı
Evliya Çelebi' nin haritaya da büyük bir ilgisi vardır. Seyahatname' nin
1. kitabında İstanbul esnaflarını anlatırken haritacılara yer verir ve bun
ların çok seyahat ederek bu ilimde usta olduklarını söyler. Burada seya
hat ile haritanın ilgisini özellikle vurguladığı görülür:
Esnlif-ı hartacıyan... Ebu Su/yan . . . . kesret-i seyahat ile bu ilmde
yegline-i asr olmuş idi. (I 163a)

3 . Kitapta Tuna nehrini anlatırken dünya nehirleri hakkında bilgi
verir ve bu nehirlerin seyyahlar tarafından "gezerek" keşfedildiklerini
vurgular:
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Cümle seyyahan-ı berr [u] bihar ve hukema-yı kudema niçe bin ker
re bu atlas-ı ruy-ı arzı geşt [u] güzar edüp böyle bulmışlardır. Ve cümle
enharın kebfrlerin hadfs-i sahfh ile bilmişlerdir. (III 1 1 5a)
X. kitapta Batlamyus'un (Ptolemaios/Ptolemy) dünyayı "ilim ve
akıl" gücüyle anlatmasına karşılık, Yeni Dünya'yı (Amerika) keşfeden
Padre ve Kolon (yani Kolombus) adlı ruhbanların hayatlarını seyahat
le geçirdiklerini özellikle vurgular. Padre ve Kolon, Amerika'nın keşfi
için Bayezid-i Veli'den yardım isterler ve "şu devlet size müyesser ola"
diyerek 1 40 yıldır seyahat ettiklerini, bu uğurda ömürlerini tükettikleri
ni bildirirler (X.252a) .
Evliya Çelebi onların dünyayı gözlemleyerek anlattıklarını, Feyle
kos ve Batlamyus'un soğuk, sıcak ve tehlikeler dolayısıyla gidemedi
ği yerlere gidip dünyayı doğudan batıya, kuzeyden güneye birkaç kez
dolaştıklarını yalnız Akdeniz ve Karadeniz'i gezmeyip Bahr-i Muhit'i
gezdiklerini, Bahr-i Okyanus, Bahr-i Hind, Danimarka, Portugal ve
Yeni Dünya denizcilerinin onların haritalarına göre hareket edip dolaş
tıklarını yazarak haritalarının güvenilirliğini, dolayısıyla yine harita ile
seyahat ilişkisini vurgular:
Netfce-i meram ve hasıl-ı kelam eyle dünyayı ilim kuvvetiyle bulan
ve kesret-i seyahat ile bu dünyayı geşt [ü] güzar edüp deveran eden
Padre ve Kolon nam ruhbanlar ifna-yı vücud edüp niçe bin tevarihat
tetebbü' edüp kitab-ı hey'etlerden Atlas ve Minor ve Coğrafiyye
tevarihlerine müraca'at edüp ömr-i dırazı seyahatde geçirüp hey'et-i
dünyayı ma-vaka'ı üzre tahrtr etdiler, ve zaman-ı kadfmde Feylekos ve
Batlfmus hakfmleri(n) şiddet-i şitadan ve şiddet-i hardan ve mahuf u
muhatara olup varılmayan yerlere mezkur Padre ve Kolon berren ve
bahren birer tarfk ile dünyanın şimal [veJ cenubuna şarkan ve gar
ban birkaç kerre dev(!ran ederek varup cirm-i dünyayı seksen yedi bin
mfl tahrfr etmişlerdir:AmmaAkdeniz ve Karadeniz kenarınca değildir,
heman bu dünyayı Bahr-i Muhft ihata etmişdir, anın kenarınca geşt [üj
güzar edüp tahrfr etmişlerdir. Hala Bahr-i Okyunus ve Bahr-i Hind ve
Donkarkız ve Danimarka ve Yeni Dünya ve Portakal mellahları bu Pad
re ve Ko.lon rahiblerin tahrfrleri üzre harta/arına amel edüp deryada
şinaverlik ederler. Gayet mu 'temed harta/arı vardır. (XY252b)
Evliya Çelebi, seyahat ile haritanın ilişkisini çok iyi kavramıştır.
Seyahatname'de Papamunta'dan (ilk dünya haritası demek olan Map
pa Mundi) hayranlıkla söz eder. Claudius Ptolemaios'un Coğrafya'sıEVLİYA ÇELEBİ

na (Kitab al-Macisti/Almagest) dayanarak üzerinde resimlerle çizilmiş
olan ilk dünya haritalarından (Mappa Mundi) birini görmüş olmalıdır.
Kendisi de seyahatlerinin, gördüğü yerlerin aynı şekilde resimli bir
haritasını yapmak istemiştir. Evliya Çelebi'nin yalnız Seyahatname
yazmakla kalmayıp bir "atlas kitabı" yapma projesi olduğu anlaşıl
maktadır:
"İnşaallah bu müsevveddatımız hey'et üzre kal'asının eşkaliyle
ve sahraları ve ab-ı revan/arıyla atlas kitabı tahrfr etdiğimizde böyle
tasvfr oluna ... (IV. 2 1 3b)
"İnşaallah Papamunta hey'eti kitabı tahrfr etdiğimizde böyle tahrfr
oluna. Allahümmü yessir bi'l-hayr ve'l-afiye." (IV. 226b)

Evliya'nın, bu projesini ancak onun son büyük yolculuğu olan Nil
yolculuğunun sonunda, Nil haritası ile gerçekleştirmiş olduğu anlaşıl
maktadır. Nil yolculuğunun "müstesna" bir yolculuk olduğunun bilinci
ne varmış olan Evliya Çelebi, kendisine nasip olan bu güç yolculuğu sı
rasında, gördüklerinin resmini yaparak bir harita üzerinde göstereceğini
dile getirmiştir. Bugün Vatikan Kütüphanesi'nde bulunan Nil haritası
onun "atlas kitabı" projesini kısmen de olsa gerçekleştirdiğini göster
mektedir. Bu kitapta bkz. 387.
Okçuluk Kitaplarında Evliya Çelebi

Viyana elçilik heyeti listesi, duvar yazıları, geçiş izni mektubu ve
Nil haritası yanında seyyahtan bugüne kalmış bir belgesel iz daha var
dır. Bu da onun adının Osmanlıca okçuluk kitaplarında geçmesidir.
Buna, 1943 yılında ilk kez dikkati çeken ünlü İstanbul tarihi araştır
macısı Reşad Ekrem Koçu olmuşur. Bu kayıtlardan birinin, Evliya
Çelebi'nin kendi döneminden kalmış olması ve doğrudan onun maskıt-ı
res'imiz ("dünyaya geldiğimiz yer") dediği İstanbul'a ilişkin olması ba
kımından büyük önem taşır. Koçu'nun gördüğü, fakat ondan sonra ele
geçirilememiş olan kaydı Semih Tezcan yeniden bulmuştur. Bu kitapta
bkz. 43-53.
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