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(Resim 28)
Evliya Çelebi, seyahatleri boyunca aldığı notlarını 1673'ten sonra
yerleştiği Kahire'de kitaplaştırrnıştır.42 Eseri, orada Emir Özbeg Bey ai
lesinde kalmıştır. Bu aile, Seyahatname'yi 1. Mahmud'un (1717-1746)
Darüssaade Ağası olan Hacı Beşir Ağa'ya 1742---43 yılında hediye olarak
göndermiştir. Mısır'da bulunduğu sırada (1715) bu eseri görmüş ve büyük
bir ilgi duymuş olduğu anlaşılan Hacı Beşir Ağa, kendisine gelen bu eseri
Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ne koyarak kopyalarını çıkartmıştır.43 Yazıl
dığı dönemde İstanbul'un okur yazar çevresine ulaşmayan Seyahatname,
İstanbul'a geldiği dönemde de belli bir çevrenin ilgisinde kalmıştır.
19. yüzyılın başında İstanbul' da Avusturya elçiliğinin tercümanı
olarak bulunan ve resmi görevinden kalan zamanını I. Abdülhamid
Kütüphanesi'nde Katip Çelebi'nin Keefü 'z-zünun'undan tanıdığı Doğu
literatürünü araştırmak ve okumakla geçiren Viyanalı Doğubilimci
Joseph von Hammer-Purgstall, İstanbul sahaflarında 1804 yılında bir
tesadüf eseri olarak Tarih-i Seyyah Evliya Efendi (Tarichi sejjah Ew
lia Efendi) adını taşıyan Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sine rastlar.
Bu, eserin 4. cildidir. Kısa bir süre sonra İstanbul'dan ayrılması do
layısıyla 10 yıl boyunca bu eserin ilk üç cildini edinmek için uğraşır.
Nihayet 1814'te onu bilim dünyasına "Ein Merkwürdiger Fund einer
Türkischen Reisebeschreibung" ("Türkçe Bir Seyahatnamenin İlginç
Bulunuşu") başlıklı yazısıyla tanıtır.44 Evliya Çelebi'nin kim olduğunu
42 Bu yazıda Seyahatname'nin öneminin ortaya konmasında birinci derecede et
ken olan yazı ve kitaplar ele alınarak değerlendirilmiştir. Bu yazı ve kitapların
tam bibliyografik künyesi için bu kitaba CD olarak eklenen kaynakçaya bkz. R.
Dankoff - S. Tezcan, "Evliya Çelebi Kaynakçası"
43 Taeschner, Franz. "Die neue Stambuler Ausgabe von Evlija Tschelebis Reise
werk". Der /slam 18 (1929): 299-310; MacKay, Pierre. "The Manuscripts of
the Seyahatname of Evliya Çelebi, Part I: the Archetype". Der Islam 52 (1975):
278-98. Belge için bu kitapta bkz. s. 120 ve Resim 51.
44 Hammer-Purgstall, Joseph von. "Merkwürdiger Fund einer türkischen Reise
beschreibung". Intelligenzblatt zur Wiener Allgemeinen Literaturzeitung. sy 2.
(1814): 9-15 (10-16). Bu yazının çevirisi için bkz. "Türkçe Bir Seyahatnamenin
İlginç Bulunuşu". Çev. Nuran Tezcan. Osmanlı Araştırmaları XXXIII-XXXIV
(2009): 203-230.
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"ulema" biyografilerinde araştıran ancak izine rastlamadığını bildiren
Hammer-Purgstall, bunu "eserin son derece nadir" bir eser olmasına
bağlar. Eserin 4 cilt olduğunu, Evliya'nın seyahatlerinin 25 yıl sürdü
ğünü, Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya, Afrika ve Avrupa'da bulunan
topraklarında gezip seyahatlerinin İran'la sona erdiğini, daha sonraki
seyahatlerini ise yazamadığını sanmıştır. Hammer, Seyahatname'nin
Osmanlı literatüründeki yerini "tekdüze divanlarla, kılı kırk yaran gra
mer kitaplarıyla, teolojik saçmalıklarla dolu Osmanlı yazınının böyle
sine zengin bir topografya eserine tezkirelerde tek bir not bile düşmeye
gerek gör[mediklerini]" vugulayarak Osmanlıların, bu esere gereken
değeri vermediklerini, bunun da Seyahatname'nin şimdiye kadar bilin
memesine, son derece nadir bir eser olarak kalmasına yol açtığını belir
miştir. Eserin "gerçeği anlatma tutkusuyla" yazılmış olmasını özellikle
vurgulayan Hammer, onun Doğu kültüründeki ayrıcalıklı yerini de şu
sözlerle yansıtır:
" ... ancak yerli ve Müslüman bir kişinin farkına varabileceği; dili
bilse bile bir Avrupalı için fark edilip anlaşılması mümkün olmayan pek
çok orijinal gözlem ve bunların açıklanmaları yer alır. Bundan emin
olmak için Evliya Efendi'nin de geçtiği bazı yollardan geçmiş olan bir
çok Avrupalı seyyahın söyledikleri Evliya Efendi'nin tasvirleriyle kar
şılaştırılabilir; böylece insan, Avrupalı seyyahların ne kadar çok şeyi
gözden kaçırdıklarını, onun ise ne kadar çok yeni ve hiç söylenmemiş
şeyi söylediğini görerek şaşkınlığa düşer." ( 1814. 11; çeviri 2009. 225)
17. yüzyılda Antoine Galland'ın Binbir Gece Masalları'nı yayım
laması ile Avrupa'da Doğunun egzotik dünyasına olan merakın doruk
düzeye çıktığı bir dönemde Hammer, Seyahatname'yi bulup tanıtarak
Doğu kültürünün bambaşka bir yönünü ortaya koymanın heyecanını
duymuştur. (Resim 29)
1814-1816'da Seyahatname'deki Kürtçe, Macarca, Tatarca ve Dob
ruca ile ilgili söz varlığı üzerine incelemeler yayımlayan Hammer,
eseri, ilk dört kitaptan yaptığı oldukça kapsamlı seçmelerle ilk kez
İngilizceye üç kitap olarak çevirir (1. 1834, I. il. 1836, il. 1850) ve
girişinde Evliya Çelebi'nin ilk biyografisini yazar. Evliya Çelebi'nin
kim olduğunun araştırılması, Seyahatname'nin nasıl bir eser olduğunun
anlaşılması, Osmanlı kültür tarihi içindeki ayrıcalıklı yerinin fark edil
mesi Joseph von Hamrner-Purgstall'in 1814'te onu Doğu kültüründe
yaptığı bir keşif olarak tanıtmasından sonra başlamıştır.
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Hammer'in bu etkinliklerinin aslında 19. yüzyılda fazla bir yankı
yarattığı söylenemez. Daha çok Rus uzmanların birkaç yazısı45 ile A. D.
Mordtmann'ın, Anadolu yolculuklarına ilişkin yazıları dışında (18591863) bir yayın görülmez.
Türkiye'de ise 18. yüzyıl sonu eserlerinden olan Ayvansarayi'nin
Hadfkatü'l-cevamf'sinde "sahib-i Tarfh Seyyah Evliya Efendi"46 kay
dı ile Yavuz Sinan Camii mütevelliliği dolayısıyla adı geçer. Bu da
aslında Seyahatname'nin İstanbul'a geldikten ve yazma kopyalarının
çıkarılmasından sonra çok dar bir çevrede bilindiğini göstermektedir.
1843'te Müntehabat-ı Evliya Çelebi adıyla 143 sayfalık küçük bir seç
meler kitabı olarak yayımlanır. Seyahatname'nin 1. kitabından yapılan
İstanbul'un tarihi ve Ayasofya ile ilgili seçmelerden oluşan bu kitapta
ayrıca İstanbul şehri tılsımlarına ve Seyahatname'nin öteki kitapla
rından seçilmiş kimi keramet, sihirbazlık hikayelerine yer verilmiştir.
Kitabın sonundaki kayıtta Seyahatname'den "tarih-i mergübe" yani
"beğenilen, sevilip rağbet edilen tarih" olarak söz edilir: "Evliya Çe
lebi Tarihinden müntehab işbu tarih-i mergübe bin iki yüz elli dokuz
senesi ...". Nitekim kitabın gerçekten çok ilgi görmüş olduğu kısa bir
süre sonra 1846'da 2. kez basılmasından anlaşılmaktadır. Ancak "mu
zır" yayın olduğu gerekçesi ile bu baskının satışı yasaklanmıştır. 3. Bas
kısı ise 1848'de Bulak'ta yapılmış, İstanbul'a getirtilip satılmıştır. Bu
arada daha önce neden yasaklandığı anlaşılamayan ve satışı durdurulup
toplanmış olan önceki İstanbul baskının kitapları da satışa sürülmüştür:
" ...Daru't-taba'ne-i 'A.mirede on on iki bin guruş masrafla tab' u
temsıl olunmuş ve mu'ahharan her ne esbaba mebn'i ise neşr ü fürühtı
men' olunan takvimhane-i 'amirede faş olan bir tertib bin iki yüz nüs
ha Evliya Çelebi Tarihinin mukaddema bi't-tab' satılmış olan bundan
tüccar-ı Mısır'da bir tertibden ziyadesini tab' etdirüp Der-sa'adet'e nakl
ile elan esnaf beyninde alınup satılmakda bulunmasına nazaran ..."
45 Filipp Brun 1870, 1872, 1875, 1881 Tiflis-Moskova; St. Novakovic 1897, V. D.
Smimov 1898 St. Petersburg vd. için bkz. R. Dankoff-S. Tezcan, "Evliya Çelebi
Kaynakçası."
46 Ayvansaril.yi, 1. cilt, s. 135'te Unkapanı yakınında bulunan Sağrıcılar Camii'ni
yaptıranın Fatih'in bayraktarlarından (mir-i 'alem ağalarından) Yavuz Sinan
Çelebi olduğunu, kabrinin de orada bulunduğunu yazar ve vakfın mütevelli
lerinden birinin "sahib-i Tarih-i Seyyah Evliya Efendi" olduğunu kaydeder,
bu bilginin Evliyil.'nın kitabında bulunduğunu da belirtir; demek ki, bilgiyi
Seyahatname 1. kitap 25a'dan aktarmıştır.

1862'de de 4. kez olarak basılmıştır.47 Bu yayın Seyahatname'nin
gerek okur yazar çevresinde, gerekse bilim çevresinde bir yandan büyük
ilgi görmesi, diğer yandan "muzır" bulunması, öte yandan içindeki sihir
- büyü, tılsım hikayeleri ile önyargılı değerlendirilmesi gibi açılardan
Seyahatname'nin ilginç tarihçesinin ilginç bir başlangıcı olmuştur. 48
19. yüzyılda İstanbul'da Ahmet Vefik Paşa, Ahmet Mithad, Necip
Asım yazılarında Evliya Çelebi'den bahsederler; ayrıca Kamusu 'l
a 'lam'da (1889-1898) hakkında kısa bilgi verilir. Evliya Çelebi'nin
Osmanlı seyyahlarının en meşhuru olduğu bildirilerek gezdiği ülkeler
sıralanır. Bu seyahatlerini yazarak "3 cilt üzere bir seyahatname bırak
mış ..." olduğu kaydedilir. Seyahatname'nin gezip gördüğü yerleri "pek
güzel tarif ettiği", "olayları biraz abarttığı", "eski tarihe ait bilgilerin
[ise] pek yanlış [verildiği]" değerlendirmesi yapılır. (c. 2. 1100)
Müntehabat-ı Evliya Çelebi'den sonra Seyahatname yaygın bir
önyargı ile halk için yazılmış masalsı hikayeler içeren kitap olarak
algılanmıştır (bkz. Özön. Seyahatname "On yedinci asır hayatın
dan lavhalar" 1. 1944. XII). Nitekim A. D. Mortdmann, bu yayının
yarattığı etkiye dayanarak "okumuş Türkler arasında yazarın Hoca
Nasreddin'e ve eserin Haremin eğlencesi Binbir Geceye benzetildi
ğini" ifade etmiş, Evliya'nın "verdiği bilgilerin en ufak bir inandı
rıcılığı olmayan, saçmasapan şeyler söyleyen bir zevzek ve muaz
zam bir yalancı/traşçı" olduğunu ileri sürmüştür (Skizzen aus Klei
nasien 1863. 414. Ayrıca bkz. Kreutel 1948-52. 202. Kreutel ayrıca
Mordtmann'ın Evliya'nın dilinin basit olduğu görüşüne de karşı çıkar
ve Seyahatname için yapılmış "yanlış" bir değerlendirme olarak nite
ler. A.g .y. 202-203. Dipnot 28). Evliya Çelebi'nin ölüm tarihi de 1680
olarak kabul edilmiştir.

Böyle olmakla beraber yüzyılın sonunda 1896-1901 arasında

Seyahatname'nin ilk 6 cildi, Ahmed Cevdet ve Necip Asım tarafından

yayımlanır. Bu yayın, dönemin kitap basımına uygulanan sansüre tabi
tutulur; özellikle bazı paşalar ve celalilerle ilgili bölümler çıkarılır; kimi
cümleler değiştirilir.
47 Ayrıca bkz. Muzaffer Albayrak "Seyahatname Sansürlendi, Haczedildi, hatta
Hapsedildi!" NTV Tarih Mart 2011. 64-66.
48 Müntehabô.t-ı Evliya Çelebi'nin toplumsal alımlanması üzerine Kilisli Doktor
Rif'at'in değerlendirmesi için bkz. Dergah 20 Teşrin-i evvel 1337/20 Ekim
1921 sf. 36. Bu kitapta 122-129.
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19. yüzyılda ortaya çıkan 20 kadar makale oldukça sınırlı ve önyar
gılı bir ilgi doğduğunu gösterir. Ancak 20. yüzyılın başında 6. cildin
basımında Macar Bilimler Akademisi'nin yardımda bulunması, özellik
le 1904 ve 1908'de Imre Karacson'un Evliya'nın 1660-1664 ve 16641666 yıllarındaki Macaristan yolculuklarını Macarcaya çevirmesi yeni
bir ilgi dalgası yaratır. Bu çeviri ile özellikle Viyana yolculuğu yakın
mercek altına alınarak Seyahatname'ye ciddi bir ilginin doğduğu görü
lür.49 20. yüzyılın ilk yarısında yaklaşık 150 yayın yapılması bunun açık
bir göstergesidir. Bu ilgi bir yandan içerik bakımından çok zengin olan
Seyahatname'nin verdiği bilgileri öğrenmek, bir yandan da bilgilerin
güvenilir olup olmadığını denetlemek amaçlı olarak gelişmiştir. Kimi
araştırmacılar onun verdiği bilgileri kuşku ile karşılamış, kimi araştır
macılar olumlu izlenimlerle değerlendirmiştir. A. D. Mordtmann'dan
sonra Szekfü Gyula (1916) da Evliya Çelebi'yi "gördüğü şeyleri yaz
dığını söyleyen bir yalancı; ikinci elden bilgileri kendi yaşantısıymış
gibi anlatan bir uydurmacı/ masalcı" olarak değerlendirir (bkz. Kreutel
1948-52. 204. dipnot 32). Evliya Çelebi'nin verdiği bilgilerin doğru
luğu ile önemli bir eser olarak görülmesi, gerçeğe uymayan bilgileri
ile uydurmacı olarak nitelenmesi baştan itibaren Seyahatname'ye ana
bakış açısı olmuştur; buna Evliya'nın başka eserlerden yaptığı aktarma
lar da eklenerek eserin kaynakları açısından denetlenmesi kaçınılmaz
olmuştur. Böyle olmakla beraber Seyahatname yurt içinde ve dışında
araştırmacıların vazgeçemediği bir eser olarak gittikçe artan bir ilgi ve
araştırma yoğunluğu ile günümüze kadar gelmiştir.
20. yüzyılın başında 1922'den itibaren Evliya Çelebi araştırmala
rına katılan Franz Taeschner, Seyahatname'yi Osmanlı'nın Anadolu
topoğrafyası ve Anadolu'daki ulaşım ağı için kaynak olarak kullanır.
1927'de J. H. Mordtmann, Encyclopedia of /slam'da "Ewliya Celebi"
maddesini yazar.50
1921'de Dergah Mecmuası'ında (cilt 2. sayı 15. s. 36-38) Kilisli
Doktor Rif'at'ın [Kardam] Seyahatname'nin basımına ve bu sıra
da uygulanan sansürlemeye ilişkin anılarını içeren "Evliya Çelebi
Seyahatnamesi'ne Dair" başlıklı yazısı yayımlanır. Kilisli Doktor
Rif'at, Seyahatname'nin Pertev Paşa nüshasının çekimlemesini (istin
sah) yaparak Seyahatname'nin İkdam matbaasındaki basım çalışmala49 Kreutel'e göre eksik-ve yanlışları olan bir çeviridir. Kreutel 1948-52. 191, dipnot 6.
50 Genişletilmiş versiyonu J. H. Mordtmann [H. W. Duda]. Encyclopedia of lslam
New Edition 2. 717-720.
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rına doğrudan katılmış ve tanık olmuştur. Seyahatname' nin 19. yüzyılın
sonunda İstanbul'daki algılanışını yansıtması açısından önemli bir ba
kış açısı sunmakla birlikte aynı zamanda Seyahatname'nin İstanbul'a
geliş tarihi, ilk çekimlenme tarihi (1155 /1742) ve İstanbul'da bulunan
diğer nüshaları hakkında ilk önemli bilgileri verir:
Bir bibliyografi mülahazası olarak bu bahse şunu da 'ilave etmeli
yim ki Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin İstanbul kütüphanelerinde bir
değil, iki takımı var.51 Bu iki takım dahi İstanbul'da Galatasaray'ında
'aynı zamanda ve 1155 tarihinde yazılmışdır.52 Bu iki takım birbirine pek
çok benzemekdedir. Takımlardan biri demin dediğim gibi Üsküdar'da
Selfmiye'de harab bir tekye derununda Pertev Paşa Kütüphanesinde,
diğeri ise Bab-ı 'Alf'nin Hariciye Nezareti kapısı karşısında ka'in
Hacı Beşfr Ağa Medresesinin derunundaki kütüphanededir. Ne ka
dar yazık ki her iki takımın da yazıları bozukçadır ve birçok yerlerde
serlevha/ar konulduğu halde o serlevhaya aid tafsflat yazılmamış ve
sahifeler boş bırakılmışdır. Boşluklara bakılınca her iki nüshanın da
ya Evliya Çelebi metrukatından olan müsvedde evrakından istinsah
edildiğine veya Evliya merhumun bu serlevha/arın zfrlerini doldura
cak malumata ta'alluk eden notlarını gayb eylediğine hükm etmek fcab
ediyor... (38-39).
Dergah Mecmuası'nın bunu izleyen 4 sayısında Mustafa Nihad'ın
[Özön] Evliya Çelebi'nin hayatını ilk kez anlatan yazıları çıkar (cilt 3,
sayı 29 [20 Haziran 1337/20 Haziran 1921], s. 68-69; cilt 3, sayı 31 [20
Temmuz 1338 / 20 Temmuz 1922], s. 102-104; cilt 3, sayı 32 [5. Ağus
tos 1338 / 5 Ağustos 1922], s. 124-125; cilt 3, sayı 35 [20 Teşrinievvel
1338 / 20 Ekim 1922], s. 166-168).
51 Kilisli Doktor Rif'at'in dipnotu: Bu makalenin provaları tashih edildi

ği sırada fazıl ve müdekkik hemşehrim Mu'allim Kilisli Rif'at Efendi Evliya
Çelebi Seyahatnamesi nüshalarından bazılarının İstanbulda diğer iki
kütüphnanede daha mevcud olduğunu lütfen haber verdiler, diyorlar ki: Topka
pı Saray-ı Hümayunda Revan Odasındaki kütüphanede bulunan Evliya Çelebi
Seyahatnamesi takımı dört ciltden ibaretdir (altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzun
cu). Fakat bu takım diğer iki tamam takımdan daha çok mükemmeldir. Bir de Ha
midiyye Kütüphanesinde yalnız onuncu cild vardır. Şu halde Seyahatname'nin
7' inci, 8'inci, 9'uncu, JO'uncu cildlerinden İstanbul kütüphanelerinde üçer
nüsha mevcuddur.
52 Kilisli Doktor Rif'at'in dipnotu: Her iki tamam takımda da onuncu cildin
nihayetinde "temmet el-kitab fi şehri rebi'ü'l-ahir sene hams hamsin ve mie ve
elf be-hafizi'l-Kur'an Ahmed Saray-ı Galata" 'ibaresi yazılmışdır.
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Yarım kalan yayın, uzun bir aradan sonra 1928'de Türk Tarih En
cümeni tarafından yeniden hayata geçirilerek 7. ve 8. kitaplar (eski
harflerle) yayımlanır. Kilisli Rifat [Bilge], 7. kitabm başındaki imza
sız yazısında, daha önce İkdam Kütüphanesi'nce yayımlanmış ciltlerin
sansürden geçmiş olmalarına rağmen yurt dışında gördüğü ilgiyi, dola
yısıyla eserin içeriğinin taşıdığı önemi şu sözlerle vurgular:
"[Seyahatname,] gerek şark gerek garp ulemasınca büyük rağbete
mazhar olarak az zamanda nüshaları tükenmiş ve bugün nadir tedarik
edilebilen eserler meydanına girmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi
eski müverrihlerimizin hiçbirinin nazar-ı dikkat ve ehemmiyetini
celb etmediği halde meşhur müverrih fon Hammer'in Osmanlı Tari
hi için istifade ettiği mühim menbalardan biri olmuş [ ... ] Harikulade
menkulata ve hurafelere pek ziyade inanan, iştikakçılığa da meclup
olan ve ecdaddan ahfada intikal eden masalları ve hikayeleri nakl et
mekden zevk alan Evliya Çelebi eserinde mütemadiyen mübalağa yap
mış olmakla beraber devrinde yaşayan bütün örf ve ananatın tercümanı
olmuş, gezdiği memleketlerin ahalisiyle yakından temas etmiş, ahlak
ve adetlerini öğrenmiş ve hepsini eserinde yazmışdır. Evliya Çelebi
Seyahatnamesi'nin diğer memleketler hakkında yazdığı şeyler ehem
miyetli olmakla beraber bilhassa İstanbul ve Anadolu hakkında vermiş
olduğu malumat fevkalade ehemmiyetlidir."

Kilisli Rifat Bilge, ayrıca bu yazısında önceki baskının kusurları
karşısında bu baskıya esas alınan nüshalar, yapılan karşılaştırmalar
ve metnin orijinalitesine bağlı kalma amacıyla izlenen yol hakkında
ayrıntılı bilgi verir. Bu anlamda Seyahatname'nin ilk bilimsel baskısı
olduğu söylenebilir. 1929'da Taeschner "Die neue Stambuler Ausga
be von Evlija Tschelebis Reisewerk" [Evliya Çelebi Seyahatnamesinin
Yeni İstanbul Yayını] başlıklı yazısında, 1928'deki baskının değerlen
dirmesini yapar. Önceki ilk 6 kitabın basımının ciddi bir bilimsel yayın
amacıyla yapılmadığını, tek bir takımın nüshalarına dayanarak genel
okuyucuyu hedef aldığını; bu nedenle metindeki boşlukların dikkate
alınmaması, bazı ifadelerin sadeleştirilmesi ve değiştirilmesi, sansürle
bazı paragrafların çıkarılması gibi bozukluklar bulunduğunu; bunların
metnin orijinalitesini bozduğunu, oysa orijinal metnin kendi zamanına
ilişkin bilgiler içerdiğini, bu müdahalelerin eserin önemini sarstığını
belirtir. VII-VIII. kitapların basımında Kilisli Rifat'ın birden fazla yaz
mayı kullanmasını olumlayarak (300) Avrupa kütüphanelerinde ve İs
tanbul kütüphanelerindeki tüm yazmaların dökümünü yapar (301). İlk
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yazma takımı olarak ele aldığı A takımı (Bağdat 304-308; bugün S ta
kımı denir) İbrahfm Bilbeisi (Bağdat 308 VII. İbrahim Çelebi b. Özbek
Beg) adına 1032 tarihli olduğunu, bunun 1132/1719 olması gerektiğini
ve hemen onun yanında Hacı Beşir Ağa 1159/1746 kaydının olduğunu
bildirir. B Takımının (Beşir Ağa takımı) 2, 3 ve 4. ciltlerinde 1155/1742
tarihi olduğunu bildirir. 1. Ciltte ise Hacı Beşir Ağa'nın temellük kay
dı ve 1158/1745 tarihi bulunmaktadır (302) . Bu takımdaki nüshaların
pek çok boşluklar içermesi dolayısıyla eserin tamamlanmamış nüshası
olduğunu ileri sürer. Bunun yanı sıra özensiz ve kopuk ifadeler, sözün
uzadığı yerde satırın bölünüp yeni bir bölüm başlığı yapılması gibi o
zamanın hiçbir yazarında görülmeyen bir metin stilini Evliya'nın ölü
mü dolayısıyla eserini tam istediği gibi tamamlayamamış olmasına
bağlar (306) ve ilk 6 kitabın özensiz yayınının zaten tamamlanmamış
olan eserin daha da berbat duruma gelmesine yol açtığını belirtir. Bu
yayındaki keyfi tutumların, eserin bilimsel kullanımını imkansız hale
getirdiğini; A takımı nüshalarının güvenilir metin yayın için en eski
nüshalar olmaları yüzünden esas alınması gerektiğini öne sürer (306) .
Son çıkan VII. ve VIII. kitapların da önceki kitaplarda olduğu gibi
Seyahatname'nin son derece değerli bilgilerin nadir karışımının bazen
grotesk uydurmalar ve mübalağalar içerdiğini belirten Taeschner sözle
rini şöyle sürdürür:
"Bu nedenle verdiği bilgiler dikkatle kullanılmalıdır. Görgü şahidi
olarak anlattıklarının gerçekten görüp mü yoksa ikinci elden bilgiler mi
olduğu sorgulanmalıdır. Bazı seyahatlerinden Evliya'nın orasıyla ilgili
bilgilere dayanarak kurmacalaştırdığı izlenimini yaratmaktadır. Ancak
kullananları tehdit eden bu tehlike kültür tarihinin mümkün olan her
alanı için kaynak olan bu büyük anıt eserinin değerinde yanıltmasın.
Eğer bazı bilgilerin kullanılmasında gereken dikkatle hareket edildiği
takdirde, eser, insanın boşuna arayıp bulamayacağı birçok alanda haber
bilgiler içeren fevkalade değerli ve eşsiz bir hazinedir. Evliya, bunları
ikinci elden de iletse hiç iletilmemesi karşısında, değerlidir." (310)
Taeschner, yazmalarına ulaşılması zor olan, büyük boy ve 10 ciltten
oluşan bu eserin bilimsel bir yayınının daha baştan neden önemli bir
gereksimin olduğunu ortaya koymuştur.
Birçok yazısında Seyahatname'yi kaynak olarak kullanan Franz
Babinger 1930'da "Ewlija Tschelebi's Reisewege in Albanien" [Evli
ya Çelebi'nin Arnavutluk'taki Rotası] adlı yazısında Evliya Çelebi'nin
1662 ve 1670'te yaptığı Arnavutluk seyahatini adım adım izleyerek,
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verdiği bilgileri denetleyerek kaynaklara ve kendi seyahat gözlemlerine
dayanarak değerlendirir. Evliya'nın Tiran ve güneydoğu bölgesi dışında
tüm Amavutluk'u anlattığını ve verdiği bilgilerin büyük bir çoğunluğu
nun doğru olduğunu saptar. Evliya'nın anlatımının "hep aynı şeyi söylü
yormuşçasına monoton olmasını, onun zamanındaki ülkeler coğrafyası
metodundan kaynaklandığını" belirterek verdiği bilgilerin, çağdaşı Hacı
Halife'nin Rumeli hakkında verdiği pek sınırlı bilgilerden kesinlikle
çok daha değerli olduğunu, özellikle 1 7. yüzyıl Arnavutluk'u hakkında
Avrupa seyahat bilgilerinin hemen hemen hiç olmaması karşısında onun
ayrıntılı haberlerinin son derece önemli olduğunu vurgular ( 1 78) .
Şehir ve bölge araştırmalarının yanı sıra Evliya'nın çeşitli diller
üzerine verdiği kelime listeleri de diğer bir araştırma alanı olarak, dil
uzmanlarının dikkatlerinin odak noktası olmuştur. Kafkas dillerinden
verdiği kelimeler üzerine R. Bleichsteiner ( 1 934); Almanca kelimeler
üzerine de H. J. Kissling ( 1 938) incelemeler yaparak Seyahatname'de ,
dil kayıtlarının olmadığı bir dönemden verilen bu bilgilerin, dil incele
meleri için sesbilim açısında önemini ortaya koymuştur.
1 935 ve 1 938'de Seyahatname'nin 9. ve 1 0. kitapları yeni harflerle
yayımlanır.
Yapısı, dil ve üslubuyla, anlatım tarzıyla hiçbir esere benzemeyen
Seyahatname hem verdiği bilgiler açısından hem de yapısının anlaşıl
ması açısında giderek daha çok araştırmacının ilgi odağı olurken, onu
sadece okumak isteyenlerin de ilgi duyduğu bir eser olmuştur. Reşat Ek
rem Koçu ve Mustafa Nihat Özön I 940'lı yıllarda genel okuyucu için
sadeleştirilmiş önemli yayınlar yapmışlardır. Koçu, 1 943-67 yıllarında
Evliya Çelebi Seyhatnamesi'nin ilk 6 kitabını kısaltılmış ve sadeleşti
rilmiş olarak yayımlamış; Özön, 1 944--45'te Seyahatname'den 3 ciltlik
seçmeler yayımlamıştır: Evliya Çelebi. Seyahatname - "On yedinci yüz
yıl hayatından lavhalar" . Özön 1 . cildin önsözünde Seyahatname'nin
ayrıcalıklı yapısı hakkında önemli saptamalarda bulunmuş ve o döne
mindeki değerlendirmeler hakkında bilgi vermiştir. Özön, Evliya'nın
"görmüş ve geçirmiş olduğu vakaları, eski nesir yazınının büyük bir
kusuru olan 'süslü üslup' merakına kapılmadan" modern bir hikayeci
gibi yazmasına dikkat çekmiştir:
"Evliya Çelebi'nin olaylardan bahsederken tutmuş olduğu yol he
men hemen bugünkü hikayecilerin yeni yeni kullanmaya başladıkları
yola pek yakındır. Olayı bir insan görüşü alanından dışarı çıkarmayıp ta
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umumi sözler söylemiyor [ ...] kendi çektiği ve ancak kendi görebildiği
kadar çekilenleri anlatarak onun genişletilmesini okuyucuya bırakıyor
[ ....] kendine mahsus bir anlatış tarzı vardır. Bu tarz birkaç sahife okun
duktan sonra insanı saracak yolda safça bir anlatış yoludur." (il)
Özön, ona özgü bazı üslup özelliklerini de göstermiştir (XV-XVIII) .
Özön bu önemli önsözünde dikkat çekici başka bilgilere de yer verir.
Müntehabat-ı Evliya Çelebi'nin "birisi tarafından" bastırılıp amacın
Evliya Çelebi'yi tanıtmak olmayıp onun "İstanbul camileri hakkında
söylediklerini yaymak" olduğunu, ancak bu kitabın Evliya Çelebi'nin
anlaşılmasında "büyük bir kötülüğü" olduğunu yazar: "Okur yazarlar
arasında, Evliya Çelebi'nin camiler hakkında kaydettiği masallaşmış ri
vayetlerden ileri gelme bir hor görüş hasıl etmiş, hatta bu görüş ağızdan
ağıza yayılarak o kitabı görmeyenler de bile peydah olmuştur" (XII).
Özön buna karşılık Ahmed Vefik Paşa, Şemseddin Sami ve Ahmet
Mithat'in Seyahatname'nin değerini anladıklarını belirtir (XII; XVII).
Ahmed Cevdet baskısının önemini vurgulayarak, bu baskıda uygulanan
sansürü eleştirir ve bu basım sırasında kopyalama işinde çalışmış olan
Doktor Kilisli Rif'at'in sansür hakkındaki makalesinden alıntılar verir
(XI-XV). Özön, kitabının 3. cildinde Seyahatname'nin sansürle çıka
rılmış olan parçalarını yayımlamıştır. İlk iki ciltteki seçmelerden sonra
Seyahatname'nin yazma nüshasını gördüğünü ve oradan seçmeleri kont
rol ederek önemli parçaların çıkarılmış olduğunu saptamış ve bunları
yayımlamıştır: "Bu çıkarmalar gerek şimdiye kadar belli belirsiz bilinen
bazı noktaları aydınlatmak, gerekse yazarın görüş ve sezişindeki kes
kinlik ve mizacındaki nükteciliği anlatmak bakımından dikkate değer
şeylerdi. Bunlar içinde çok güzelleri vardı, kim bilir ne kadar sonra belki
yapılacak olan tam bir baskıya kadar bunun böyle kıyıda bucakta kalıp
körlenmesine gönül razı olmadı. .. " (1) diyen Özön, sözlerini sansürün
nasıl ve hangi anlayışla yapıldığını yorumlayarak sürdürmüştür (1-VI).
Bu dönemdeki araştırmalarda özellikle Balkan coğrafyası ve dilleri
üzerine yapılan yayınlar dikkat çeker. Fuad Köprülü, çeşitli yazıların
da Seyahatname'nin tarihsel kaynak olarak önemini vurgulamasının
yanı sıra, 1 940'taki "Mısır'da Bektaşilik" yazısı ile Seyahatname'nin
anlatım yapısının nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde durur;
Seyahatname'de masal ile gerçeğin izini sürer.
1 943'te A. Bombaci, Evliya'nın Habeş yolculuğunu İtalyanca
ya çevirir: /l viaggio in Abissinia di Evliya Celebi (1673) . Bombaci,
1 956'da yazdığı Türk edebiyat tarihinde (Storia delta Letteratura TurEVLİYA ÇELEBİ
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ca) Seyahatname'yi bütünüyle orijinal ve Türklere özgü bir eser olarak
değerlendirir ve "17. yüzyıl ortaları Osmanlı hayatının gerçek ve eşsiz
bir betimlemesi" olarak tanımlar. Bununla birlikte Seyahatname'nin
"çelişkilerle dolu bir eser olduğunu, coğrafyacı, arkeolog ve tarihçiler
için muazzam bir kaynak olmakla birlikte verdiği bilgilerin çok büyük
bir dikkatle kullanılması gerektiğini" belirtir. Evliya'yı "alim gibi bir
uğraş içinde meddah ya da tersi"; Seyahatname'yi ise "düzensiz, abar
tılı ve ham bir biçimde sanatsal" eser olarak niteler. Ancak Evliya'nın
"nükteci ve anlayışlı bir gözlemci", aynı zamanda "çocuksu bir zihni
yete sahip olduğunu" söyler. Onu, Osmanlı'nın kargaşalı ve sıkıntılı
ortamında "zavallı bir kukla" olarak görür; "kendisini sağlam bir tak
litçlikle ortaya çıkan renkli deyimlerle dolu bir konuşma diliyle ifade
ede[n]" Evliya'nın "betimleme konusunda ustalıklı ve doğal bir mizah
duygusuna sahip hoş bir yazar" olduğuna karar verir (Histoire de la
Litterature Turque çev. I. Melikoff 1968. 339-341).

1947'de Cavit Baysun, İslam Ansiklopedisi'nde Evliya Çelebi mad
desini yazarak, eserin içeriğini ve Evliya Çelebi'nin hayatı hakkında en
kapsamlı bilgileri ortaya koyar; eserin bilimsel yayınını kaçınılmaz bir
gereklilik olarak vurgular (İA 4. 400-412). R. Kreutel, Baysun'un bu
makalesini, J. H. Mordtmann'ın E/'deki "Ewliya Celebi" maddesinden
sonraki "20 yılda Evliya Çelebi araştırmalarının nasıl bir gelişme gös
terdiğini Baysun'un 25 sütun üzerine yazdığı yazısı gösteriyor" (Kre
utel 1948-52. 188) sözleriyle değerlendirir. Eserin önemini çok yönlü
olarak gösteren Baysun, bilgilerin güvenilirliğine ilişkin kuşkularını
özellikle dile getirir; kaynaklarla doğrulanması koşuluyla yararlanılabi
leceğini vurgular. Hatta Seyahatname'nin sonunda geçen 1094 tarihini
bile kuşku ile karşılamış, Evliya'nın 1683 Viyana seferinden haberdar
olmadığını, bunun kopya hatası olabileceğini ileri sürmüş, bu neden
le ölüm tarihi için Seyahatname'deki 1093 kaydını esas alarak 1682
olarak kabul etmiştir (İA. IV. 406). Kreutel 1948-52'de yayımladığı
"Ewlija Celebis Bericht Über die türkische Grossbotschaft des Jahres
1665 in Wien" [Evliya Çelebi'nin 1665 Yılında Viyana'ya Gönderilen
Türk Elçilik Heyeti Üzerine Yazdıkları - Aynı dönem Türk ve Avustur
ya kaynakları arasında bir karşılaştırma] yazısında Seyahatname'deki
Viyana bölümünü irdeler. Yazısına "Türk İbn-i Batuta'sı olan Evliya
Çelebi'nin seyahat kitabı, coğrafya, kültür tarihi ve folklorik haber
leriyle Osmanlı araştırmaları için son derece değerli olup 7. cildinde
Viyana üzerine Doğu literatüründe tamamen eşsiz bir seyahat bilgisi
içermektedir" diyerek başlayan Kreutel "onun zamanında Alman hü-

manistleri için Tacitus'un Germania'sı ne ise Avusturyalı orientalistler
için de benzer bir anlam taşımaktadır" (188-189) sözleriyle onun do
ğubilimciler için taşıdığı önemin yerini belirler. Bu sözleriyle Avustur
yalı bir orientalist için eserin öneminin bilincinde olduğunu yansıtan
Kreutel, Seyahatname'deki Viyana bölümünü 1665'te Viyana'ya giden
Osmanlı heyetine ilişkin belgelerle karşılaştırarak inceler; hem Türkler,
hem de Avusturyalılar tarafından yazılmış olan resmi rapor ve belge
leri kullanır. Türk tarafının resmi raporunun Avusturya'daki çevirisi
ve resmi rapora dayanan Raşid ve Silahdar tarihleriyle karşılatırarak
onların verdiği bilgilerin Seyahatname'ye göre ne kadar sınırlı kaldı
ğına dikkat çeker, Seyahatname'deki bilgilerin aynı paralelde olmakla
birlikte çok daha geniş gözlemler içerdiğini saptar. Avusturya tarafının
iki önemli raporu ise o zamanki Viyana Saray tercümanı ve aynı za
manda Kara Mehmet Paşa'nın mihmandarı olarak görev yapan Franz
von Mesgnien-Meninski ile heyetin masraflarına bakan Lorenzo di
Churelicz'in tutanaklarıdır. Kreutel bu belgelere dayanarak bir yandan
Evliya Çelebi'nin anlattıklarının arka planını göstermiş, bir yanda da
Seyahatname'nin belgelerin ötesinde tarihe nasıl bir kapı açtığını yan
sıtmıştır. Kreutel, bu yazısında özellikle Evliya'nın 1683 Viyana sefe
rinden haberi olduğunu ve bunu bir dervişin ağzından "Allah bu bagı
ve kal 'a-i Beçi doksan dörtte İslam eline vermeye ... " diye dile getirdi
ğini; dolayısıyla Seyahatname'nin sonunda geçen 1094 tarihinin kopya
hatası olmayıp doğru olduğunu ve ölümünün bu tarihten sonra olması
gerektiğini ortaya koymuştur (226. dipnot 137). Kreutel, Evliya'nın
Viyana yolcuğuna ilişkin bilgilerinin ana hatlarıyla resmi belgelere uy
duğunu, bunlara eklenmiş haberler içerdiğini, üçte birinin kaynaklarla
denetlenip doğrulanabildiğini, tarihi olayların onun anlatımında belli
bir değişikliğe uğradığını, bunun da seyahat yazan ve anlatıcısı olması
dolayısıyla okuyucusuna olaylan gözlem ve yaşadıklarını serbest bir
yaklaşımla anlatmasından kaynaklandığını vurgulamıştır. Evliya'nın
Meninski ile konuşmuş olduğunu ve bunu bize Seyahatname'de geçen
Mikel adıyla yansıttığını ortaya koymuştur (240).53 Onun tasvirlerin
de bazı yanlışlar olduğunu, sık sık gerçeğe uymayan tasvirlerin, do
laşık hikayelerin kişisel bir yaşantı ve deneyime dayanan haber for53 Seyahatname'nin VII . cildinde Viyana'yı anlattığı bölümde: "Paşanın tercü
manı olan Meykel" (50b); "pelfd-i anfd Meykel tercüman" (5 1 b); "baş Meykel
tercüman" (53b); "baş Meykel" (54a); "baş Meykel tercüman" (55a); "Tercüman
Meykel" (65a) . Ayrıca bu kitapta bkz . G . Proch:izka-Eisl . "Evliya Çelebi 'nin
Viyana Yolculuğu." 1 57- 1 63 .

mu olduğunu bildiren Kreutel tüm titiz değerlendirmeleri sonucunda,
Evliya'nın Paşa'nın heyetinde kadrolu olarak bulunduğunu gösteren bir
belge olmamasını da kuşkuyla karşılamıştır. 1665'te Viyana' ya giden
Türk heyetine ilişkin ne Türk raporlarında ne de Avusturya raporlarında
Evliya adının ya da onunla ilişkilendirilebilecek bir kişi adının geçme
mesi nedeniyle Viyana yolculuğunun kesin olarak tasdik edilemeyece
ğini ifade etmiştir (211; 240). Bunu Evliya'nın uydurma sanatının do
nığu olarak görmüştür (207) . Kreutel , bu incelemesini ayrıntılı yonım
dipnotlarıyla genişleterek Viyana yolculuğunun tam çevirisini 1957'de
im Reiche des Goldenen Apfels [Kızılelma Diyarında] adıyla yayımlar.
1949'da daha önce Evliya Çelebi' den çeviri yapmış olan Ettore
Rossi, "A Turkish Map of the Nil River, about 1685" [1685 Sıralarında
Yapılmış Türkçe Nil Haritası] adlı yazısında Vatikan Kütüphanesi' nde
bulunan bir Nil haritasını tanıtarak bu haritanın üzerindeki bilgilerin
Seyahatname ile olan ilişkisine dikkati çeker, ancak Evliya' nın 1682'de
ölmüş olduğu kabulünden yola çıkarak haritanın onun bir okuyucusu ya
da maiyetindeki birisi tarafından yapılmış olacağını ileri sürer (lmago
Mundi 6. 75) . Bu kısa tanıtma tüm önemine rağmen uzun süre kimsenin
ilgisini çekmez.
Evliya Çelebi 'nin Seyahatname dışındaki belgesel izi olan duvar ya
zıları 1894'ten itibaren yayımlanmaya başlamıştır.54 Özellikle 1955'te
Baysun tarafından, Adana' da Hasan Ağa Camii'ndeki (1 082/1671),
1957'de Mujezinovic tarafından, Foça-Hersek'te Alaca Camii' ndeki
(1074/1664) ve 1959'da Mijatev, Köstendil-Bulgaristan'da İnceli Ah
med Beg Zoğu Camii ' ndeki (1071/1660) duvar yazılarını yayımlamala
rı 55 Evliya Çelebi'nin kimliğine ışık tutmuş; Seyahatname'ye bakışların
değişmesinde etken olmuştur. Nitekim Viyana'ya gelip gelmediğine
ilişkin kuşkularını aşamayan Kreutel' in 1972' de "Neues zur Evliya Çe
lebi-Forschung" [Evliya Çelebi Araştırmalarında Yeni B ilgiler] yazısın
da Seyahatname'de anlatılan seyahat alanları içinde ve birbirinden ol
dukça uzak üç yerde duvar yazısının bulunmasını "kuşkusuz olarak bir
54 Foça (Hersek)'daki Alaca Camii'de bulunan duvar yazısı M.v. Zarzycki, E.
Amdtve G. v. Stratimirovic tarafından kime ait olduğu bildirilmeksizin yayım
lanmıştır: Bkz. E. Prokosch 1988-89. 327.
55 Bugün kaybolmuş olan Evliya Çelebi'nin bu duvar yazıları ve yayınları hak
kında Erich Prokosch ayrıntılı bir inceleme yapmıştır: "Die Gedenkschriften
des Evliya Çelebi". Jahrbuch des Österreichischen St. Georgkollegs. İstanbul
(1988-89): 320-336.
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ve aynı Evliya'nın elinden çıktığı ispatlanabilir ve bu yolla kendisinin
oralarda gerçekten bizzat bulunduğunu ve bize de onun Seyahatname
dışında varlığının ilk izlerini gösterir" sözleriyle değerlendirir (268) .
Kreutel' in bu sözleri 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar yapılan tüm in
celemelere karşın Seyahatname 'ye karşı nasıl bir kuşkunun duyulduğu
mı göstermesi bakımından dikkate değerdir.
Baysun, 1 953 'teki yazısını, İslam Ansiklopedisi için 1 947'de yazdığı
"Evliya Çelebi" maddesinde, "Evliya Çelebi'ye inanmak ya da inanma
mak" konusundaki düşünceleri dolayısıyla Fahri Celaleddin tarafından
eleştirilmesi üzerine kaleme almıştır (bkz. F. Celaleddin "Evliya Çele
bi", Memleket Gazetesi 25 Mart 1 947 sy. 1 2; aynı yazar "Gene Evliya
Çelebi 'ye dair". Cumhuriyet 2 Ağustos 1 953) . Celaleddin' in Baysun'a
yönelttiği çeşitli eleştiriler arasında "Cengiz' in Hazret-i Muhammed
zamanında yaşamış gösterilmesine sustuğu" iddiası da bulunmaktadır.
Baysun buna şöyle cevap verir: "Halbuki ben eserin bütün yanlışlarını
teker teker gösterecek yerde, ifadesinin kaide hatalarına rağmen sürük
leyici olduğunu yazmakla çölistanı da mişestanı da ihata eylediğimi
ve "Seyahatname'deki tarihi malG.matın eski ve ortaçağlar ile müellifin
idrak etmediği devirlere dair olan kısımları kaynak sayılmaz" demekle
de Cengiz' in Hazret-i Muhammed asrında yaşadığı hatasını zikre layık
bulmadığımı, buna benzer niceleriyle beraber bir kalemde çıkardım
zannetmiştim.". Bu tartışmalar, 1 950'lerde Seyahatname'ye duyulan
ilginin boyutunu göstermektedir. (Resim 30)
Meşkure Eren, 1 960'ta yayımladığı Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Birinci Cildinin Kaynakları Üzerine Bir Araştırma adlı kitabında
Seyahatname'deki bilgilerin yazılı kaynaklarını saptayarak paralel
cümleleri göstermiş ve bu inceleme ile Seyahatname'nin yapısının anla
şılmasında yeni bir aşama kaydedilmiştir. Eren, Evliya'nın verdiği bil
gilerde yalnız görüp yaşadıklarına değil, pek çok yazılı kaynaklara da
yandığını ancak kaynak göstermediğini, bazen de kaynaklardaki bilgiyi
kendi bilgisi gibi yazdığını, bunun da "intihal ve zuhullere" yol açtığını
belirterek onun kaynaklarını 3 grupta toplamıştır: Seyahatname'de adı
geçen ve Evliya'nın kullandığı kaynaklar; adı geçmediği halde kullan
dığı kaynaklar; "mehaz" olarak adı geçen ama kullanmadığı kaynaklar.
Evliya Çelebi ve Seyahatname araştırmalarında önemli bir yeri olan bu
yayına göre Evliya'nın kaynakları arasında başta Ayn-ı Ali Efendi' nin
Kanunname'si olmak üzere tezkire ve tarih kitapları bulunmaktadır.
Eren, Evliya'nın alıntılarını şöyle değerlendirir:
EVLİYA ÇELEBİ
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"Eskiler, daha ziyade faydalanmış oldukları kaynaklardan elde et
tikleri ma'Iı1matı , ekseriya kendi şahsı bilgileri ve müşahedeleri gibi
göstermeyi bir itiyat haline getirmişlerdi . Büyük Türk Seyyahı da ken
dini bu eski usulden kurtaramamıştır. Filvaki , Evliya Çelebi faydalan
dığı kaynaklardan bazılarını eserinin birçok yerlerinde bahs etmiştir.
Fakat ekseriya istifade ettiği bu eser ve mehazlardan elde etmiş olduğu
ma'lı1mat için yerinde ve mahallinde kaynak göstermemiş ve sadece
ma'lı1matı doğrudan doğruya olduğu gibi seyahatnamesinde zikr etmiş
tir ki , bunlar bugün zuhul ve intihal dediğimiz kusurların çoğalmasına
sebeb olmuştur." (VII)
Eren , sözlerinin devamında ise , "seyahatnamede bu iktibaslara rağ
men Evliya Çelebi ' nin şahsı müşahede ve görüşlerine dayanan kıymetli
ma'lı1mat bulun[duğunu]" belirtirse de , onun "kendini bu eski usulden
kurtaramamış" olduğunu ve "kendi şahsı bilgileri ve müşahedeleri gibi
göstermeyi bir itiyat haline getir[diğini]" söyler (VII) . Eren , aslında
bunun Evliya' nın bir "kendi üslup ve tarzı" olduğunu "Evliya Çelebi
bu kayıtları [devrinin diğer vaka ve hadiselerine ait] seyahatnamesinin
diğer notları arasına sıkıştırmış ve bazen de kendi üslup ve tarzına göre
bunları ya bir rüyada görmüş veya bir meczubun ağzından duymuş gibi
nakle[ttiğini]"( l ü) ve onun "sihirkar kalemi ile tarihi olaylara adeta bir
hayat ver[diğini]" belirtirse de , "Seyahatname'nin büyük bir kısmını
teşkil eden bu neviden ma'lı1mat ve hatta seyyahın yalnız kendi müşa
hedesine atfettiği bilgiler diğer muhtelif eserlerle karşılaştırıldığı vakit,
Evliya'nın verdiği bu ma'Iı1matın ekserisinin diğer eserlerden aynen
iktibas olunduğu görülür" (VIII) sonucuna varır.
1 964'te Georg Wagner, Das Türkenjahr 1664 - Eine Europaeische
Bewdhrung [Türkler Yılı 1 664 - Bir Avrupalılık Liyakatı] adlı kitabın

da St. Gotthard savaşını çeşitli kaynaklara dayanarak inceler. Kay
nakları arasında Evliya Çelebi' nin Seyahatname'si de bulunmaktadır.
Evliya'nın anlattıklarına özel bir önem verir. Evliya' nın 7 . cildin ba
şında anlattığı Raba nehri (/ St. Gotthard) savaşının tanığı olduğunu
ortaya koyar. Onun anlatımındaki dikkati çekmeyen kimi abartılara ve
sayısal uydurmalara rağmen vazgeçilmez bir kaynak olduğunu ve sa
vaşın tüm safhalarına uygun bölümlerinin ki hemen hemen tamamı
nın oradan izlenebildiğini vurgular. Özellikle Türklerin yenilgisini en
yalın şekilde anlattığını belirtir. Wagner, Seyahatname'yi Macarcaya
çevirmiş olan Imre Karacson'un Evliya'yı kaynak olarak kullanmasına
da değinir. Karacson , savaşın komutanları olan Nicklas Zrinyi - Rai-
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mund Montecuccoli56 arasındaki karşıtlığa, dolayısıyla Macarların sa
vaşın kazanılmasını sağlayan Fransızlara karşı nefretine tanıklık olan
izler bulur. Evliya'nın savaşı kazanan taraf olarak Fransızların "bien,
bien" (güzel, güzel) 57 dediklerini duymasını da buna kanıt gösterir.
Wagner, Karacson'un bu yorumunu abartılı bulur. Ancak Fransızların
Seyahatname'de belirtildiği üzere yeşil ve kırmızı kıyafetleri; 58 ötekile
rine göre kararlı bir şekilde hücuma geçmeleri ve zafer sevincini orman
içinde kalan diğer askerlere göre daha şatafatlı bir şekilde yansıtma
ları olarak yorumlar (XXIX-XXX). Böyle olmakla birlikte , Wagner,
Evliya'nın anlatımındaki "masalsı öge"lerle "gerçek bilgi"leri birbi
rinden ayırarak onun edebi anlatımı içindeki gerçeği doğrulayan ya
da başka gerçekliklere götüren ipucu bilgileri ortaya koyar (215-217,
241-242, 245-247) . Evliya'nın savaşın gerçekten görgü tanığı olduğu
nu (242 vd.) ancak bir yandan bilgi eksiklikleri, bir yandan doğululara
özgü anlatım tarzı dolayısıyla kurmacalaştırdığını belirtir. Özellikle sa
yılardaki abartmaya dikkati çekerek bunların sembol sayılar olduğunu
bildirir. Örneğin: Evliya'nın 9760 kafirin öldüğü bilgisinin doğru olma
dığını belirtir, çünkü belgelere göre St. Gotthard savaşının 1. safhasında
Hristiyan tarafından 1500-2000 kişi ölmüştür (215-216) .
Bu inceleme Kreutel'in Viyana incelemesinden sonra Seyahat
name'nin belgesel değerini, bir savaş tanığı olarak verdiği bilgilerin
önemini bir kez daha ortaya koyar.
Seyahatname'nin dünyasına girildikçe daha çok araştırılması ger
çeğinin ortaya çıktığı görülür. Bu da yapılacak incelemelerde hangi
nüshanın kullanılacağı , mevcut nüshalar içinde hangisinin "asıl nüsha"
olduğunun saptanması gereğini giderek kaçınılmaz kılmıştır. Kreutel,
1972'deki "Neues zur Evliya-ÇelebI-Forschung" [Evliya Çelebi Araş
tırmalarında Yeni Bilgiler] yazısında "Orijinal seyahat kitabı , bizim 17 .
. yüzyılda geç Osmanlı dünyasının fiziksel ve düşünsel habitusunu in
celememiz için en önemli Türkçe kaynaklardan biridir. Fakat bununla
onun eşsiz, zengin ve renkli haber hazinesinin istenen eleştirel değer56 Nicklas Zrinyi Seyahatname'de Zirinoğlu (VII. 1 9b); Raimund Montecuccoli
Seyahatname 'de Mantikukula (VIl. 1 9b) .
57 Seyahatname'de "piyan piyan" (VII.20a) . Dankoff'a göre, İtalyanca "piano
piano"dan ("yavaş yavaş") geliyor EÇSOS 1 9 3 .
58 "Amma sol tara/da cümle kırmızılar geymiş guya kızıl kana müstağrak olmuş

gibi kırmızı esbfıblı ve yeşil katifeli ve beyaz bayraklı Fransa askeri nümayan
olup ..." (VIl. 1 9b) .
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lendirmesine girişebilmek için önce on cildin filolojik bakımdan kusur
suz yeni bir metin yayınının yapılması gerekir. Şimdiye kadar hala ger
çekleşmedi" der (267). Ve eserin kesin değerinin saptanması için henüz
yeterli araştırmalar yapılmadığı (268) gibi Evliya'nın varlığından ya da
eserinden haberdar çağdaşı bir belgenin bilinmediğini beliıtir. Evliya
adının bir mahlas olduğunu, dolayısıyla daha gerçek adının bilinmedi
ğini ve Evliya'nın gerçek adını neden gizlediğini sorgular. Ancak ya
yımlanmış olan 3 duvar yazısının (1955; 1957; 1959) onun eserinin asıl
nüshasını bulmakta önemli ipucu olarak ele alır:
Bu üç yazının gerçekliği bize Evliya'nın gerçekten o yıllarda Adana,
Foça ve Köstendil'i kendi gözlemiyle gördüğünü gösterir. Onun çok sık
olarak şüpheli görülen yol hattının bu üç hattı karşısında onu gerçekten
bir dünya seyyahı olarak kabul edebiliriz. Böylelikle Evliya Çelebi'nin
bizim kafamızdaki şüpheli resminin ilk kesin gerçek profilini vermesi
dolayısıyla biz onun kendisine teşekkür ediyoruz. (272)
Evliya Çelebi'nin Seyahatniime' nin ilk nüshasını bulmamız için
kendi eliyle "gizli mektup" bıraktığını düşünür. Kreutel, duvar yazı
larındaki "ayn" ve "dal" harflerinin birbirine benzemesine dayanarak
üçünün Evliya'nın elinden çıktığını saptar; "ye" harfinin başta, ortada
ve sonda yazılış karakteristiği üzerinden de orijinal (arketip) nüsha
nın izini sürer. Taeschner'in kütüphanelere dağılmış yazma nüshaları
uzmanca sıralamasından yararlanarak "muhtemel Archetypus için tek
alternatif' olan A nüshasının (bugün S takımı) elde bulunan mikrofil
mini kendi gözüyle inceleyerek daha önce Taeschner ve Eren tarafından
Bağdat Köşkü 304 için saptanmış olan görüşleri çürütür. Kreutel, on
ların görüşlerine "güvenerek I. cildin asıl nüshasının şimdiki tahkikatı
için Seyahatname yazmalarının çok zor ve yorucu incelemesini boşuna
yaptıktan sonra, yine de A nüshasının elde bulunan bir mikrofilminden
kendim kontrol ettim ve emin olarak a) oldukça yanlışsız, b) oldukça
okunaklı, c) temellük kaydının 1032 olmayıp kesin olarak 1132 (/171 920) tarihli olduğunu ve d) Seyahatniime'nin Evliya tarafından yazılmış
olan arketipi olduğunu belirledim" der. Kreutel "Baha biçilmez değer
deki bu otografta (şimdi artık söyleyebildiğimiz üzere), Evliya'nın hiç
bir zaman meydana gelmemiş olan temiz metninin müsveddesi ile karşı
karşıyayız ve bu müsveddede sayısız belli ölçüde tahmini hesaplanmış
boşluklar, o zaman bilmediği ya da hiç bilinmeyen sayılar ve benze
ri bilgiler, daha sonra tamamlanacak olan başlıklar ve boş bırakılmış
paragraflar" (274) olduğunu belirler. Yazısında diğer kopyaların buna
dayandığını cümle farklılıklarına dayanarak örneklerle gösterir.

Böylece Kreutel ilk kez (S takımı) Bağdat Köşkü 304 - 305 - 307
- Revan 1457 - Bağdat 308 nüshasının Seyahatnfime'nin "hatt-ı dest"
nüsha olduğunu ortaya koymuş olur. Kreutel, yazısında ayrıca bu nüs
hadaki yazım hatalarını gündeme getirmiş; bu da Seyahatnfime'nin
standart yazıma uymayan yazım özellikleri tartışmalarının ana konu
su olmuştur. Kreutel, bu incelemesini onun Seyahatnfime'ye ne kadar
önem verdiğini gösteren şu cümle ile bitirir:
Eğer yukarıda ortaya koyduğum sonuçlar, umut ettiğim gibi ve
özellikle şimdi artık saptanmış olan otantik [hakiki] Seyahatname met
ninin çok acil olarak ihtiyaç duyulan bilimsel edisyonunu sağlayabi
lirse, bunu bana filmler, kopyalar ve kaynaklarla bu çalışma olanağını
veren arkadaşlarıma borçluyum ve kendilerine cömert yardımları için
candan teşekkür etmeliyim. (279)
K. Teply, 1975'te "Evliya Çelebi in Wien" [Evliya Çelebi Viyana'da],
12 Haziran 1665 tarihli arşiv listesinde "Ewlia efendi" adının geçtiğini
ortaya koyması ile Evliya Çelebi'nin Viyana yolculuğunun hayali olup
olmadığı konusuna son noktayı koyar. Teply, yazısında ayrıca şu değer
lendirmeyi ortaya koyar:
Seyahatname'nin 7. kitabında Türk İbn-i Battuta'sının problematik
Viyana tasvirinin kendi gözlemlerine dayanıp dayanmadığı ya da o za
manki Osmanlı tahayyülündeki uzak Alman Kızıl Elmasının edebi mü
balağalarla tasvirini yansıtıp yansıtmadığı, Evliya Çelebi ve Seyahat
name'sinin çözümlenmemiş birçok sorunundan biridir. Güçlü fantezi
ile iyi gözlemler öyle bir karışım oluşturmuştur ki sadece eserden kesin
sonuçlar çıkarmak mümkün değildir. Ve öte taraftan Evliya Çelebi bi
zim için şimdiye kadar sadece eserinde yaşamaktadır. (125)

Bu değerlendirmeyle kaleme aldığı yazısında, Teply, Kreutel'in kul
landığı resmi kaynakların yanı sıra Viyana Saray dairesi (Hofkammer)
arşivinde tamamen saray dairelerinin listelerinden, masraf hesapların
dan, makbuzlarından oluşan başvuru ve bilgilendirmelerin bulunduğu
279 sayfalık bir resmi evrak tomarının içinde biri İtalyanca, diğeri Al
manca olan iki liste tespit etmiştir. En kapsamlı olan Almanca liste, 12
Haziran 1665 tarihlidir ve heyetin tam kadro Viyana'ya 8 Haziran'da
geldiğini, heyette 299 kişi ve 269 at bulunduğunu içeren, toplam 53
önemli pozisyonun ilk 12 sırasında yer alanların adları ile görevlerinin
yer aldığı bir listedir. Bu listede 11. sırada ise "Ewlia efendi, 2 kişi, 3 at"
bilgisi yer alır (126-127). Bunun Evliya Çelebi'den başkası olamayaEVLİYA ÇELEBİ
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cağını çok yönlü olarak irdeleyen Teply, sadece bir listede adının geçip
diğerlerinde geçmemesini onun Viyana'da kısa süre kalmış olmasına
bağlar ve Viyana'ya ilişkin bilgileri ve anlatım tarzını yeni bir bakış
açısıyla yorumlar:
Hofburg yolunda alayın muhteşem Saraya kabul törenini yaşamıştı.
Bir bayram havasında karşılama duygularıyla dolu insanların doldur
duğu yollar ve meydanlar, yüksek binalar, muhteşem kiliseler ve saray
lar, sayısız yabancı izlenimler; bunlar onun bu kısa ziyaretinden yıllar
sonra kendi tasvirini yazarken onda kalmış olanlardı ve bunlar fantastik
bir resimde yoğunlaşmıştı. Kuşkusuz bununla okuyucularına yalnız hiç
bilmedikleri özel bir haber vermek istemekle kalmayıp aynı zamanda
' Hristiyanlığın düşmanlık mirası olan efsanevi muhteşem başşehrinde
elçilik heyetinin açıkça ortaya koyduğu Osmanlıların üstün gücünü' on
lara yaşatmak istemiştir. (128-129)
Teply, bu bağlamda Kreutel'in, "onun uydurma sanatının en üst
derecesini gösterdiği ve onun parlak renkli tasvirleri için kullandığı
yargısını[n]" uygun olamayacağını ileri sürer (128-129). Teply, hatta
Evliya'nın kaldığı bir banliyö olan Leopoldtstadt'taki gözlemlerinden
bazı ayrıntı bilgilerin oldukça gerçeğe uygun olduğunu belirtir (129).
Özellikle Evliya Çelebi'nin "Ayanta denen kafir kutlama gününe iliş
kin tasviri"nin "Fronleichnam" dini festivali olduğunu ve bunun Kato
liklerin bir anlamda üstünlük gösterme töreni olduğunu, 1665 yılında
4-11 Haziran'da kutlandığını, bunun da Osmanlı elçilik heyetinin Vi
yana yakınlarındaki Schwehat (Peşpehil)'ta bulunduğu zamana denk
düştüğünü kanıtlar (130). Yazısını "Kreutel'in çok kısa bir süre önce
onun seyahatinin üç yerini, onun Seyahatname dışındaki varlığının ilk
izleri olarak ispat etmesinden sonra Evliya Çelebi'nin labirentvari ha
yatının dördüncü bir sabit yeri Viyana belgeleriyle kazanılmış oluyor"
sözleriyle bitirirken, onun Köprülü Fazıl Ahmed Paşa tarafından 16631664'te Macaristan'da (St. Gotthard/Mogersdort) yapılan meydan sa
vaşına katıldığı gerçeğinin, Georg Wagner'in Seyahatname bilgilerine
dayanarak çok ince ayrıntılı incelemesinde ortaya çıktığını, bunun da
"Evliya Çelebi'nin iddialarının gerçeği içerdiğinin olumlu sonucu[nu]"
verdiğini çeşitli bilgilerin çok başarılı bir şekilde kullanmasının delili
olarak görmüştür (131)59 .
59 Teply'nin Viyana incelemesinin değerlendirmeleri için ayrıca bu kitapta bkz. G .
Prochazka-Eisl "Evliya Çelebi' nin Viyana Yolculuğu" 1 57- 1 63 .
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1975'te Pierre MacKay'ın "The Manuscripts of the Seyahatna
me of Evliya Çelebi Part I: the Archetype" [Evliya Çelebi'nin Seya
hatname 'sinin Yazmaları. Birinci Bölüm: Arketip] başlıklı yazısı,
Seyahatname'nin İstanbul'a geldikten sonraki serüvenini Taeschner'in
saptamalarından yola çıkarak daha geniş ve ince ayrıntılara dayanan
sentezlerle izlemeyi sürdürür. Onun 17 42-43'te İstanbul'a gelişinin ka
nıtı olan ve 1745--46 yıllarında çekimleyenlerden biri tarafından yazıl
mış olan notlara (tıpkıbasımı 288-289; ayrıca bu kitapta bkz. s. 120 ve
Resim 51) dayanarak MacKay şöyle der:
Seyahatname'nin tamamlanmasından sonra yazma (S) yaklaşık 50
yıl Kahire'de tahminen Evliya'nın 1671/72 yılında hac yolculuğu sıra
sında dostluk bağı kurduğu Mısır'ın Emırü'l-haccı olan Özbek Bey'in
özel koleksiyonunda kalmıştır. Bu durum, yazmanın, 1730-1746 ara
sında 1. Mahmud'un kızlarağası olan Hacı Beşir Ağa'ya İstanbul'a he
diye olarak gönderilmesine kadar sürmüştür. Hacı Beşir Ağa, herhalde
1715'te Mısır'da bulunduğu sırada Seyahatname'den haberdar olmuş
tu. Bu eser, 18. yüzyılın başlarında bir kitap tutkunu olarak görülen
Hacı Beşir Ağa'nın bir süre gönlüne düşmüştü. Onun Hz. Muhammed'e
teşekkür ifadesi olan sadık al-va 'd (Bağdat 304. 6a) ifadesi bunu yan
sıtmaktadır. (278-279)

MacKay Seyahatname'nin "asıl yazma"sının (arketip) tespiti için
tüm yazmaları incelemiştir. S takımının ayrıcalığını ve önemini, cilt
lerinin fizik yapısı, temellük kayıtları, kağıt filigranları, derkenarlar
ve bunlara eklenen ek kağıtlar, eklemeler sırasında oluşan hatalar, çift
sayfa sayılarının arka planı, biribirine bitişik ciltlerin biribirinden ayrıl
ma yöntemleri, forma sayıları, su lekeleri gibi birçok ayrıntı üzerinden
dikkatle, sabırla, titiz bir gözlemle inceleyerek saptamıştır. S takımın
daki iki tip sayfa numaralamasına dayanarak, çekimleyenlerin çekim
leme sırasında nasıl bir yol izlediklerini göstermiş ve Kreutel'den sonra
S takımının Seyahatname'nin tüm kopyaları içinde asıl nüsha (arketip)
olduğu gerçeğini pekiştirmiştir. Ancak o, Kreutel'in "hatt-ı dest" sapta
masına katılmadığını belirtir. MacKay, S takımının daha yazılma aşama
sında oluşan ciltlerinin, gerek fiziki özelliklerine gerekse metinsel ekle
me çıkarmalarına dayanarak adeta bir "dedektif' gibi izini sürmüştür.
Seyahatname'nin Topkapı Sarayı'ndan çekimleyenlerin (kopist) eline
geçerek nasıl dağıldığını, hangi kopyanın hangi nüshadan olduğunu,
kimden, hangi kütüphaneye geçtiğini, tekrar uzun bir aradan sonra tesa
düfen bunun farkına varılarak yeniden bir araya getirildiğini, bu arada 9.
ve 10. kitapların orijinal nüshalarının kaybolduğunu saptamıştır. Onun
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incelemelerinden çıkan önemli ayrıntılardan biri de, Evliyil.'nın daha
baştan birçok ciltten oluşan bir eser yazmayı planladığını, ama önceden
ciltlerin büyüklüğü ve sayısını belirleyemediğini, ilk 6 kitabın fiziksel
yapılarının ayrılabilir olmasına karşılık diğerlerinin bazı ekleme ve çı
karmalarla ayrı ciltlere dönüştüğünü ispat etmiş olmasıdır. MacKay,
İbrahim Bilbeysi'nin "ex libris"nde ikişer kitap halinde beş cilt olarak
bulunduğunu ve bu kişinin her bir çift bandın ilk metin yaprağının a
sayfasına imzasını koyduğunu "İbrahim Bilbeysi 1132" ve aynı yazma
ların, aynı varaklarının sol üst köşesinin yakınında bulanan "fi nawbat
al-amir /brahim Çelebi b. Özbek Bey" notuna dayanarak "Bu İbrahim
Çelebi'nin, Evliya'nın 9. ve 10. kitaplarda bir dost olarak söz ettiği
Emirü'l-Hac Özbek Bey'in oğlu" olduğunu bildirir ve aynı zamanda
"iV. Murad'ın Bağdat kuşatmasında bulunan Çerkes Ebu Sevil.rib'in
torunu" olduğunu ileri sürer (293); "kitabın İbrahim'e 1719-1729'da
kitabı miras" kaldığını ve hatta 1715'te Kahire'de bulunan Hacı Beşir
Ağa'nın "Mekke'deki kutsal yerlerin yönetimi için gitmeden önce bir
şekilde Seyahatname'den haberdar ol[duğunu]" öne sürer (293).
MacKay'ın bu sentezleri Seyahatname'nin nasıl yazıldığının ve
hangi tesadüflerle bu güne kaldığının zihinlerde şekillenmesini sağlar.
İncelemelerinin sonunda "her küçük ayrıntıda S takımının son görüle
bilir düzeltmelerine kadar Evliya'nın doğrudan etkisini görebiliyoruz"
diyen MacKay, yine de Kreutel'in S takımının hatt-ı dest [holograf
yani imza atan/yazar ile yazanın aynı] olduğu görüşüne katılmaz (291);
ancak kendi gözetim ve kontrolünde yazılmış olduğunu kabul eder.
MacKay, Evliyil.'yı, "ihmalkar, özensiz ve pasaklı" kelimeleri ile nitele
yerek onun yeterince titiz olmadığına dikkat çeker: "Evliya tarafından
aceleyle bir sandık dolusu not yığını kağıtlardan seçilmiş notları yazan
bir kopisti gözümün önüne getiriyorum. Hatta ana metnin tamamen ve
notların bir kısmının, Evliya'nın yönetiminde kimi zaman Evliya'nın
diktesi kimi zamanda Evliya'nın elinden çıkan notları kendi kendine
eçiş bücüş yazan kil.tip bir uşağın ("gulam") işi olduğunu ileri sürmek
istiyorum" (292). MacKay, S takımını asıl nüsha olarak kabul edip bir
kil.tip tarafından yazıldığı saptamasından sonra S takımında "Evliya'nın
kaleminden ne kadar var ?" sorgulamasını yapar: "Üç defa baktıktan
sonra benim inancım, ikisi birbirinden ayırt edilebilir iki elyazısı vardır,
biri kopistin, diğeri düzeltenin ve ben tabii düzeltenin Evliya olduğuna
kaniyim" der (292). Evliyil.'nın "barbarca" (295) bulduğu düzeltmele
rinin ve eklemelerinin hiçbir zaman sona ermediğini ve ermeyeceğini
ileri süren MacKay sözlerini şöyle sürdürür:
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"Evliya yaşadığı sürece Seyahatname'yi hiçbir zaman elinden bı
rakmayacaktı. Devamlı alıntılar yapılabilecek olan kanunnameler, uy
durabilen tarihler, insanın uydurması masallar verecekti. 4. kitabın so
nuna kadar yapılan yoğun ekleme ve düzeltmeler, kesinlikle Evliya'nın
ölümü dolayısıyla kesilmiştir. S takımının ne zaman yazılmaya başlan
dığını tespit etmek çok zor, ama büyük bir çoğunluğu, kağıtların özel
likleri bakımından ve yazmadan açıkça görüldüğü üzere kısa zaman
da, çok yoğun bir çalışmayla yazılıp ortaya çıktığı anlaşılıyor ve hiç
şüphem yok ki, Kahire'de başlayıp orada bitirildi. Evliya'nın notlarını
seyahat ederken aldığı, ancak S takımının "günlük" olmadığı ortada
dır. Ama böyle bir "günlük" olmuş olmalıdır, Kahire'nin bilinmeyen ve
dikkati çekmeyen bir kütüphanesinde öyle veya böyle hala daha bulu
nuyordur." (292)
MacKay, yazısının sonunda 1-8. kitapları mevcut bulunan S takı
mının edisyon kritik için temel malzeme olduğunu, 9. kitap için Bağdat
306'nın ve 10. kitap için İÜTY 5973'ün kullanılması gerektiğini, bu
araştırmayı Osmanlı İmparatorluğu'nun entelektüel tarihi için önemli
bulduğunu ve bunun için yaptığını bildirir (269).
Seyahatname araştırmalarındaki bu gelişmelerden sonra 1979'da
Fahir İz, kısa bir kaynakça özetlemesi yaparak Seyahatname'nin gün
cel tartışmaları üzerine bazı irdelemelerde bulunur. Özellikle Kreutel'in
S takımında gündeme getirdiği yazım yanlışlarının üzerinde durarak,
Kreutel'in Seyahatname'de görülen bu tür yazım yanlışlarının o dö
nem eserleri için normal olduğunu ileri sürdüğü görüşüne karşı çıkar.
Osmanlı'da "imla"ya önem verildiğini "klasik bir eğitimden geçmiş bir
kimse için Arapça ve Farsça kelimelerin doğru (asıllarındaki gibi) yazıl
masının esas" olduğunu vurgulayarak "Evliya Çelebi gibi yedi yıl med
resede, yıllarca da sarayda en iyi öğretmenlerden ders görmüş birisinin
S takımında gördüğümüz yanlışları yapabileceğini kabul etmek güçtür"
diyerek S takımının hatt-ı dest (kendi yazısı) olduğu görüşüne katılmaz
(67). S takımındaki tipik yazım yanlışlarını gruplandırır ve bu nüsha
nın Evliya'nın "hatt-ı desti" olan kendisinin de müsvedde kabul ettiği
bir müsveddeye dayandığı görüşünü ileri sürer (68-69). Bu görüşünü S
takımındaki çıkmalar üzerine irdelemeleriyle de pekiştirir. Kreutel'in,
S takımının "hatt-ı dest" olduğu ve düzeltmelerin de Evliya Çelebi ta
rafından yapıldığı (sayfa kenarında da aynı yazım hatalarının bulunma
sına dayanarak) görüşüne ve MacKay'ın bu yazmanın Evliya'nın göze
timinde bir katip tarafından ve sayfa kenarı düzeltmelerinin ise Evliya
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tarafından yazıldığını belirterek burada iki farklı yazı karakteri olduğu
nu söylemesine karşılık; Fahir İz, MacKay'ın ilk görüşüne katılıp, çık
maların başkası tarafında yazıldığı, yani iki farklı yazı karakteri olduğu
biçimindeki ikinci görüşüne katılmaz. İz, yazım hatlarının aynı olmasını
esas alarak 1. ciltte üç yer dışındaki yüzlerce çıkmanın aynı yazı karak
terinde olduğunu ve bu farkın daha ince yontulmuş kalemle yazılma
sından kaynaklandığını ileri sürer (69). İz, Seyahatname'nin "yazarın
gözlem gücünü ve modem bilim için bir kaynak değeri" taşıdığını vur
gulayarak Evliya'nın kişiliği üzerine de yorumlar yapar. Onun "kimi
zaman ölçüyü kaçırarak çağının inanışlarını yansıttığı ve bir takım ola
ğanüstü olaylar[ı] anlattığı da olur" diyerek Evliya'nın eserinde "kera
met, sihirbazlık, büyücülük, kayıptan haberler, doğaüstü yaratıklar[a]"
yer vermesini "Evliya'nın bir zaafı" olarak görür (65).
1980'li yılların sonunda Seyahatname'ye bakış ve yayınların yeni
bir döneme girdiğini söyleyebiliriz.
Bunların başında 1987'de Marmara Üniversitesi'nde (Türkiyat
Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından) yapılan "Evliya Çelebi
Semineri" gelir. Tarih uzmanlarının katıldığı bu seminerde değişik şehir
monografilerindeki bilgiler, kaynaklarla karşılaştırılarak değerlendirilir.
1988'de Klaus Kreiser, Brill Yayınevi'nde (Leiden) Seyahatname
araştırmaları için özel bir dizi başlatır: "Evliya Çelebi's Book of Travel
- Land and People of the Ottoman Empire in the Seventeenth Century"
[Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si - Onyedinci Yüzyılda Osmanlı İm
paratorluğu Ülkesi ve İnsanları]. Bu dizide Seyahatname şehir ve bölge
monografileri olarak yayımlanmaya başlar. Şimdiye değin Bitlis (R.
Dankoff 1991), Diyarbakır (M. Brunessien ve H. Boeschoten 1988),
Orta Anadolu [başlıca Kayseri ve Sivas] (K. Buğday 1996), Manisa (N.
Tezcan 1 999), Arnavutluk (R. Dankoff ve R. Elsie 2000) yayımlanmış
tır. Bu yayınlar, Seyahatname'den transkripsiyonlu metin ve İngilizce
ya da Almanca çevirisiyle birlikte bilgilerin kaynaklarla değerlendiril
diği yorumlar içermektedir.
Jens Peter Laut tarafından Evliya Çelebi'nin Anadolu seyahatlerinin
haritası yapılmıştır: Kleinasien im 17. Jahrhundert nach Evliya Çelebi .
[Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda Anadolu] Tübinger Atlas des Yor
deren Orients, Wiesbaden 1992. (Haritadan yayımlanan parçalar için bu
kitapta bkz. s. 132-134 ve Resim 61-63. Bu haritada Seyahatname'deki
yollar, yerleşim yerleri, söz ettiği önemli eserler gibi ayrıntılara yer ve-
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rilmiş ve Evliya'nın geçtiği şüpheli olan yollar da belirtilmiştir. Laut'un
haritayı açıklayıcı kitabı daha önce yayımlanmıştı: Materialien zu Evli
ya Çelebi /. Erliiuterungen und lndices zur Karte B IX 6. Kleinasien im
17. Jahrhundert nach Evliya Çelebi [Evliya Çelebi Araştırmaları için
Gereçler: 1. Evliya Çelebi 'ye göre 1 7. yüzyılda Anadolu B IX 6 harita
sına ilişkin açıklamalar ve dizinler] Wiesbaden 1 989.
Seyahatname'nin önceki metin yayınlarının yetersiz olması, bilim
dünyasında esere karşı ilginin giderek artması ve yazma nüshalara ulaş
manın zorluğu dolayısıyla tıpkıbasım yayımlama zorunluluğu duyul
maktaydı.! . Kitabın tıpkıbasımı (Bağdat 304), Şinasi Tekin ve Gönül
Alpay Tekin tarafından 1 989'da yayımlanmıştır.

1 983 yılında, Evliya Çelebi'nin eserinde geçen Ermenice kelime
ler üzerine yaptığı incelemesi ile Seyahatname araştırmalarına katılan
R. Dankoff, bundan sonraki yayınları ve bakış açıları ile Seyahatname
araştırmalarında yeni bir çığır açmıştır. Özellikle 1 990 ve 1 991 'deki
Evliya Çelebi in Bitlis [Evliya Çelebi Bitlis'te], The Intimate Life of
an Ottoman Statesman: Melek Ahmed Pasha /588-/662 [Bir Osmanlı
Devlet Adamının Özel Hayatı: Melek Ahmed Paşa 1 588-1 662], An Ev
liya Çelebi Glossary: Unusual, Dialectal and Foreign Words in the Se
yahatname, Evliya Çelebi'ye ve eserine yeni bir yaklaşım açısı ortaya
koymuştur. Bu son kitabın 2004'te S. Tezcan'ın katkılarıyla Türkçeye
çevirisi yapılmıştır: Evliya Çelebi Seyahatnamesi Okuma Sözlüğü: Se
yahatname 'deki Eskici!, Yöresel, Yabancı Kelimeler, Deyimler. Sözlü
ğün girişinde Seyahatname'nin "Osmanlıca metinlerin hiçbirinin diline
benzemeyen bir dille" yazıldığını vurgulayan Dankoff, genelde "gerek
sözvarlığı, gerekse gramer biçimlerini kullanmaya ilişkin noktalarda
sıkı sıkıya belirli basmakalıp sınırlamalar içerisinde" kalan Osmanlı
nesrinde Evliya'nın yerini "dil yönünden olsun, başka birçok yönden
olsun basmakalıp olmayan bir yazar" olarak belirler. Dankoff burada,
Evliya'nın, dildeki yazım kurallarının yanı sıra Arapça, Farsça gramer
kurallarına karşı aldırışsız, kural tanımaz tutumunun, dilde var olan ke
lime oyununu alışkanlığa dönüştürüp dille istediği gibi serbestçe oy
namasının ve bunu tutarlı bir şekilde kullanarak bu tutumundan üslup
oluşturmasının, onun özgünlüğü olduğunu söyler ve onun bu üslubu
nun karakteristik özelliklerini zengin örneklerle ortaya koyar (EÇSOS
1 7-29). Böylece R. Dankoff, Seyahatname'de Arapça, Farsça kelimele
rin standart yazımdan ayrılan yazılışlarının Türkçenin sesbilimiyle olan
ilişkisini; yazım yanlışlarının yazarın Arapça, Farsça kelimeleri Türk-

çede söylendikleri gibi yazmasından ve Türkçe kelimeleri de kendi dö
nemindeki söylenişlerini esas almasından kaynaklandığını; dolayısıyla
bilinçli hatalar olduğunu ortaya koymuştur.
1992'de R . Dankoff ve K. Kreiser tarafından yayımlanan Materia
lien zu Evliya Çelebi II. A Guide to the Seyahat-name of Evliya Çelebi
Bibliographie raisonnee'de [Evliya Çelebi Araştırmaları için Gereç
ler Evliya Çelebi Seyahatnamesi Kılavuzu ve Açıklamalı Kaynakça]
Seyahatname'nin kılavuz niteliğinde bir indeksi ve o zamana değin ya
pılmış olan yayınların kaynakçası yer alır.
1996'da İstanbul'da Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından

Seyahatname'nin metin yayınına başlanır. Orhan Şaik Gökyay'ın ses

kayıtlarına dayanan 1. kitabın okuma hatalarıyla dolu olması, bilim in
sanlarının tepki ve eleştirilerine yol açmıştır. Yücel Dağlı, Seyyit Ali
Kahraman, Zekeriya Kurşun ve İbrahim Sezgin'in hazırladıkları 2-4.
kitaplarda okuma yanlışları ilk cilde göre daha azdır. Seyahatname'nin
metin yayını 5. kitaptan itibaren 1970'li yıllardan beri Evliya Çelebi
üzerine çalışan Amerikalı Türkolog Robert Dankoff'un denetimi ve bi
limsel sorumluluğu altında sürdürülmüş, 10. kitap 2007'de yayımlan
mış, aynı yıl 1. kitap bu kez Robert Dankoff'un denetiminde bir daha
basılmıştır. 2-4. kitaplar da baştan aşağı düzeltilerek yeniden baskıya
hazırlanmaktadır. Bu yeni baskılar çıktığında "ilk güvenilir tam metin
yayını" gerçekleşmiş olacaktır. YKY yayını Seyahatname'ye geniş bir
erişim olanağı sağlamış, geniş kapsamlı projelerin yapılabilmesi umu
dunu yaratmıştır. Bilimsel araştırmalar için bir tıpkıbasımın yayımlan
ması da kuşkusuz çok yararlı olacaktır.
1995'te H. Develi'nin Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüz
yıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeşmeleri ve Uyumlar ile M. Duman'ın
Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses Değişmeleri ça

lışmaları Arap yazısının ve kalıplaşmış yazımın Türkçenin ve konuşulan
dilin fonetiğini yansıtmaktaki yetersizliği karşısında Seyahatname'deki
yazım biçimlerinin Osmanlı Türkçesinin 17. yüzyıldaki ses özelliklerini
araştırma ve saptamada ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur.60
60 Türkçenin fonetiği açısından ele alan başka çalışmalar için bkz. Boeschoten, H .
( 1 988) . "The Seyahatname as a source fo r liguistic investigation". Bruinessen,
Martin van ve Hendrik Boeschoten. Evliya Çelebi in Diyarbekir. The Relevant
Section ofthe Seyahatname. 8 1 - 100; Bulut, C. (2002). "Evliya Çelebi as a Lin
guist and Dialectologist: 1 7th Century East Anatolien and Azeri Turkic Dia
lects". Evliya Çelebi ve Seyahatname. Yay. N. Tezcan ve K. Atlansoy. 49-64.
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Bu araştırmalar, Seyahatname'deki standart yazımdan ayrılan yazım bi
çimlerinin Evliya'nın cahilliğinden değil, tam tersine Evliya'nın sesleri
yazıya geçirmedeki duyarlılığından ve dildeki değişmelerden kaynak
landığını göstermiştir.61 Develi, Evliya'nın dil ve üslubunu "Evliya'ya
has morfolojik ve sentatik özellikleri"; Duman da "kendi nesri" olarak
ifade etmiş ve "tabii olma özelliği ve hayatın her alanında kullanılan
dilin bütün ifade imkanlarını" yansıtan dil olarak nitelemiştir.62
2001'de Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesinde (Gazimağusa) ilk
kez "Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu" dü
zenlenir.63 R. Dankoff, bu sempozyumda sunduğu "Şu Rasadı Yıkalım
mı?" başlıklı bildirisinde S takımının hatt-ı dest (otograf ya da holog
raf) tartışmasına son noktayı koyar. Dankoff, bu yazısında MacKay'ın S
takımının hatt-ı dest olmayıp Evliya'nın gözetiminde bir katip (şagird /
gulam) tarafından yazıldığı, ancak eklemelerin Evliya Çelebi tarafından
yapıldığı görüşüne karşı çıkarak, Evliya'nın yalnız eklemeler yapmakla
kalmayıp aynı zamanda noktalama yaptığını ve metni harekelendirdiği
ni ayrıntılarıyla irdeler. Dankoff, S takımının noktasız yazılmış olan 6.
ve 8. kitaplarından hareketle ilk temiz aşamasında katibin önce metnin
noktasız iskeletini kopyaladığını, ondan sonra Evliya'nın bu metni oku
yarak 1- 5. kitaplardaki son temiz kopya aşamasının ortaya çıkmasını
sağladığını belirler: "Bu aşamada Evliya kendisi, bu kitapları yeniden
gözden geçirmiş, harflerin noktalarını koymuş, ayrıca satır aralarında
ve sayfa kenarlarında düzeltme ve eklemeler yapmıştır" (101-103). R.
Dankoff, eklemelerdeki rı harfi yazı karakteri ile Köstendil duvar yazı
sındaki rı harfinin benzerliğine dikkati çeker; ve satır aralarına ve say
fa kenarına yazılmış kelime ve ibare eklemelerini "bunların bir kısmı
ilk temiz kopya aşamasında atlanmış olan unsurları yansıtırken sıkça
rastlanan ilave başlıklar dışındakilerin çoğu, yazarın aklına sonradan
gelmiş olan düşünceler, açıklamalar ya da üsluba ilişkin süslemelerdir"
diyerek örneklerle bunun Evliya'nın anlatımını nasıl geliştirdiğinin,
onun özgül kompozisyonunun yönteminin ipuçları olduğunu gösterir
(105 vdev.). Bütün bunlardan sonra Dankoff, "otograf' teriminin ya
zarın kendi gözetimi altında oluşturulan ve yazarın kendisi tarafından
6 1 Dankoff. EÇSOS. 26 vdev.; Develi ( 1 995) 6 vdev.; Duman ( 1 995) 5 vdev.
62 İz ( 1 979): 6 1 -79, Lamers ( 1 988): 64-70 , Dankoff (2008): 1 7 , Develi ( 1 995): 8 ,
Duman ( 1 995): 5 ; Duman (2002): 1 26- 1 27 .
63 Sempozyum bildirileri yayımlanmıştır: Evliya Çelebi ve Seyahatname. Yay.
N. Tezcan ve K. Atlansoy. Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları ,
2002.
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"titizlikle" düzeltilen nüsha anlamında kabul edilmesi gerektiğini bildi
rir. Başka bir söyleyişle "yazar tarafından yazdırılmış ve düzeltmeleri
yazarın eliyle yapılmış olan" anlamında S takımı otograftır.
R. Dankoff, An Ottoman Mentality'de (2004 - çev. Müfid Günay
Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi 'nin Dünyaya Bakışı 2010), "Evliya Çe
lebi , bir Osmanlı olarak dünyayı nasıl algılıyordu?", "İstanbul İnsa
nı", "Dünya İnsanı", "Sultanın Kulu", "Çelebi ve Derviş", "Meddah",
"Ravi ve Musahip" gibi başlıklar altında Evliya'nın kişiliğini, olaylar
karşısındaki tepki ve değerlendirmelerini ölçüt alarak, hem onun bir
Osmanlı bireyi olarak kimliğini hem de Osmanlı toplumunun değer
yargılarını somutlamaya çalışır. Onun çalışmaları Seyahatname'nin
yeni bakış açılarıyla ele alınmasına kapı açarken kendi çağının eserleri
içindeki farklılığını da bir kez daha gösterir.
Seyahatname araştırmaları en genel olarak iki ana grupta toplana
bilir: 1. grup Seyahatname'nin nasıl bir eser olduğunun anlaşılması,
yazmalarının çözümlenmesi, önyargıların aşılması yönündeki araş
tırmalardır ki bu yazıda daha çok bunlar üzerinde durulmuştur. 2.
grup ise Seyahatname'deki bilgilerden yararlanma yönelimiyle orta
ya konan çalışmalardır ve bu yönelim iki yönlüdür: Aranan bilgilerin
Seyahatname' de olup olmadığının araştırılması ya da Seyahatname' deki
bilgilerin doğru olup olmadığının araştırılması.
R. Dankoff, 2002 yılında yayımlanan "Evliya Çelebi and the Se
yahatname" (Türkçesi "Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Işığında Top
lum Hayatı". Türkler 10. cilt) adlı yazısına bu ikinci tip araştırmalarda
Seyahatname'nin "bir maden ocağı gibi" kullanıldığı görüşünü ileri
sürer. Bu tür araştırmaların eserin "temel içeriğini listelemenin ötesin
de" olmadığı gibi "yapısının analiz edilmesini" engellediğini, ihmal
edilmesine yol açtığını belirten Dankoff, böylesi araştırmalarda araş
tırmacıların ortaya koyduğu Seyahatname'ye yönelik tutumu "aradık
ları maden damarını buldular, istedikleri maden cevherini çıkardılar ve
geri kalanını attılar" diyerek eleştirir (268) . Eserin kaynak olarak de
ğil, "bir metin olarak; yani yazarın düşüncesinin bir yansıması olarak
gör[ülmesi]" gerektiği açısından Seyahatname'nin içeriğini kapsamlı
bir şekilde irdeleyek özetler. Seyahatname'nin şematik taslağını, 10
kitabın ağırlıklı bölge ve konularına göre bölümlerken aynı zamanda
kitaplar arasındaki bağı ortaya koyar ve Seyahatname'nin İstanbul'la
Kahire arasındaki paralel yapısına dikkat çeker (269). Dankoff böy
lece eserin bir yandan Osmanlı coğrafyasının tam bir tasvirini ortaya

koyma amacı, yani mekansal/coğrafi boyutu, öte yandan seyahatlerin
bütünlüklü bir izleğini vermek amacı, yani zamandizimsel/kronolojik
boyutu olduğunu gözler önüne serer. Eserin içeriğini Evliya'nın neleri
öne çıkarıp nelere dikkat ettiğini, hangi olayları, nasıl verdiğini ve yo
rumladığını somutlayıcı bir sentezle analiz eder.
Seyahatname, kendi döneminin edebiyat estetiği anlayışına da
yanmakla birlikte, ne tür olarak, ne dil ve üslup olarak klasik ölçüt
lere uyar. İdeal olanın anlatıldığı Divan edebiyatının kalıplarına, ya
şananın anlatıldığı bir eser olması dolayısıyla da girmez. Bu nedenle
de kendi döneminin edebiyatı içinde ve daha sonraki edebiyat tarih
lerinde "gezdiği gördüğü yerleri canlı ifadelerle anlatan bir eser ola
rak" tanımlanmakla yetinilmiştir. Son yıllarda ise Divan edebiyatı nesir
estetiğinde edebiyat ölçütü olan dil ve üslubu açısından ele alınmıştır.
Ancak Seyahatname'nin standart ölçütlerin dışındaki yapısının özgün
lüğü ondaki edebiyat boyutunun yalnızca dil ve üslub incelemesiyle ele
alınmasının yeterli olmadığını göstermiştir. Evliya Çelebi'nin hikaye
etme gücünden kaynaklanan anlatım özelliklerine de dikkat çekilmiş
tir. Pertev Boratav, "Evliya Çelebi'nin Hikayeciliği " yazısında (1982),
celali Karahaydarzade'nin yakalanıp öldürülmesi örneğinde Evliya
Çelebi'nin olayları hikayeleştirme gücünü göstermiştir. R. Dankoff,
2005'te yayımlanan "The Seyahatname of Evliya Çelebi as a Literary
Monument" ("Bir Edebiyat Anıtı: Evliya Çelebi ve Seyahatname'si")
başlıklı yazısında Seyahatname'nin tür sorununu tartışır ve bir seya
hatname olmakla birlikte olayların nasıl hikayeleştirildiğini Abdal Han
hikayesiyle ömeklendirir.64 N. Tezcan da, "Seyahatname'deki Aşk
Öyküsü: Bir Kaya Sultan Vardı !"(2006) yazısında, Evliya'nın Melek
Ahmet Paşa patronajı döneminde onun karısı olan Kaya Sultan'la olan
görüşmelerinin Seyahatname'nin 6 cildi boyunca izini sürerek bu anla
tıların nasıl aşk hikayesine dönüşen bir oto/biyografik hikaye kurgusun
da verildiğini inceler.65
64 Seyahatnô.me'yi edebiyat eseri olarak ele alan yazılar için bkz. N. Tezcan ve K .
Atlansoy, yay. haz. Evliya Çelebi ve Seyahatname 2002: O. Horata 1 55-1 67 ,
M . Mengi 1 97-208; N . Tezcan 23 1-253 , F. Turan 255-262; N. Tezcan, yay.
Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi 2009: A. Akgül 49-54, G. Ayaydın-Cebe
55-80, N .Tezcan 383-390 .
65 Bu bağlamda ayrıca bkz. N. Tezcan (2007) "Seyahat-name'den bir Hediye:
Kaya Sultan Yağlığı"; "'Seyyah-ı alem' Evliya Çelebi'nin Yazarlığı: Gürcü Nebi
İsyanı ve Çomarbölükbaşı ile Yaşadıklarının Kurmaca Düzleme Taşınması"
(2008'de Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ta verilen konferans. 20 1 1 yılı için-
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2006'da, P. Stathi "A Greek Patriarchal Letter for Evliya Çelebi"
[Bir Rum Patriğinin Evliya Çelebi için Yazdığı Mektup] başlıklı ya
zısıyla, Evliya Çelebi'nin Tur-ı Sfna'daki St. Catherine Manastırı pat
riğinden aldığı geçiş belgesini yayımlar. Bu belge, 1975'te Teply'nin
Avusturya arşivindeki belgede "Ewlia efendi" adını saptamasından
sonra Evliya'nın belgesel izini gösteren ikinci en önemli belgedir ve
aynı zamanda Evliya'nın Seyahatname'nin 9. kitabında verdiği bilgiyi
doğrulamaktadır (bkz. N. Tezcan "Evliya Çelebi'nin Belgesel İzi 'Pa
pinta Kagız "' 2007).
2008'de Ankara'da Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi
tarafından "Çağının Sıradışı Yazarı ve Eseri: Uluslararası Evliya Çe
lebi ve Seyahatname Sempozyumu" düzenlenir. Bu sempozyumda M.
Tütüncü, Evliya Çelebi'nin Konya Karaman'daki duvar yazısını ve Uy
var Kalesi'nde bu gün kaybolmuş olan ancak Hollandalı seyyah Jacob
Tollius'un 1687'de kaydettiği duvar yazısını bildirmiştir.66
2010'da R. Dankoff "Vatikan'daki Nil Haritası Evliya Çelebi'nin
mi?" ("Is the Map of Nile in Vatican Evliya Çelebi's?") ve N. Tezcan
"Nil Haritası ile Seyahatname Arasındaki Parallellikler" başlıklı bildiri
leri ile Vatikan'daki Nil haritasının Evliya Çelebi'nin haritası olduğunu
ortaya koymuşlardır. 2011'de Evliya Çelebi 'nin Nil Haritası "Dürr-i
bf-misfl fn ahbar-ı Nfl" adıyla R. Dankoff ve N. Tezcan tarafından ya
yımlanmıştır.
2010'da Semih Tezcan ve öğrencileri R. Aslıhan Aksoy-Sheridan,
Michael D. Sheridan, Seyahatname'nin tümdizinini (Concordance) yap
maya başlamışlardır: "Evliya Çelebi Seyahatnamesi Tümdizini (Concor
dance)", Türkiye 'de ve Dünyada Sözlük Yazımı ve Araştırmaları Uluslar
Arası Sempozyumu Bildirileri. Ayrıca bkz. Semih Tezcan, "Evliya Çelebi
Seyahatnamesi Tümdizin İçin Örnek Bölüm". "Doğumunun 400. Yılında
Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu." 23-26 Mart 2011 Kütahya.
de yayımlanacaktır); "Kurmacanın Gücü: Alıntı mı, Yanılgı ını, Kurmaca ını?"
(2010'da Evliya Çelebi'nin Yazılı Kaynakları Sempozyumu'nda verilen bildiri.
2011 yılı içinde yayımlanacaktır) ; "Seyahatname'de Gerçekle Kurmacanın İnce
Çizgisi: Evliya'nın Nil'in Kaynağını Görme Tutkusu" (2011 'de Kütahya'da ya
pılan Evliya Çelebi Sempozyumu'nda verilen bildiri. Yayımlanıyor).
66 Bkz. M. T ütüncü. Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi. 2009. 404-405. Evliya
Çelebi, Seyahatname'nin 6. cildinde 1663 yılında fethedilen Uyvar Kalesi'ndeki
katedralin camiye çevrilmesi sırasında kendisinin bu kitabeyi yazdığını bildirir
(Vl .131a) . Bkz. Tütüncü. a .g.e. 403-404.

Evliya Çelebi'nin duvar yazıları, Viyana elçilik heyeti listesi, tav
siye mektubu, Nil haritası gibi belgesel izlerine yakında bir yenisi
eklenmiştir. Semih Tezcan, Seyahatname'deki bir bilgiye ve 17-19.
yy. Tırendazname kitaplarında geçen "Evliya nam pehlevan; Evliya
merhum; Evliya Çelebi nam pehlevan ve Evliya Çelebi" kayıtlarına
dayanarak kendi döneminden bir kaydı ortaya çıkarmıştır. S. Tezcan
bu yazısında Evliya'nın Seyahatname'de öne çıkmamakla birlikte satır
aralarında okunabilen onun bu yeteneğini yani "gençliğinde çok iyi bir
ok atıcısı, hatta bir rekortmen olduğunu" da ortaya koymuştur.
Evliya Çelebi'nin verdiği bilgileri denetlemek açısından yapılan
kimi çalışmalarda yanlış bilgiler de ortaya konmuştur: Buna birkaç ör
nek olarak H. J. Kornrumpf'un Bergama (1981/82), Kusayr (2004), U.
Haarmann'ın Gize (1976), P. MacKay'ın Balkanlardaki Edirne-Serez
yolu (2010); İstanbul mimarisi üzerine Y. Yoldaş (1977), D. Kuban'ın
( 1996) çalışmaları verilebilir. Bazı çalışmalarda da doğru bilgilerin şa
şırtıcılığına dikkat çekilmiştir. Örneğin: G. Jarring, Pire'deki Mermer
Arslan (1978), J. L. Bacque-Grammont, Santorin Adası (2002), M.
Kiel, Vidin-Soko Banya ve Sofya-Belgrad yolu (2010) üzerine ince
lemeleri.
Buraya kadar ele alınan ve Seyahatname'nin 200 yıllık araştırma
serüvenindeki dönemeç noktaları olan bu yazıların yanı sıra, Evliya
Çelebi ve Seyahatname bibliyografyası araştırma alanlarına göre de
ğerlendirilecek olursa en başta şehir araştırmaları gelir; buna bağlı ola
rak, bu incelemeler içinde, mimari yapı, bedesten, darüşşifa, biyografi,
kitaplar, celaliler, giyim-kuşam, günlük yaşam, bitki örtüsü ve hayvan
lar, folklor ve halk bilim, yeme-içme, bahçeler, hediye, esnaf teşkilatı,
silahlar, hamam, imaret, edebiyat, müzik, ortaoyunu ve karagöz, dini
yaşam, ticaret ve seyahat, tekkeler gibi konular üzerine yapılan tema
tik araştırmalar da görülür. Şehir-bölge araştırmalarının yoğunluğu ise
şöyle sıralanabilir: Başlangıçta bölge olarak Balkanlar ve Anadolu,
bunu Anadolu - İstanbul - Trakya, Viyana - Yunanistan, (Balkanlar: Sır
bistan, Hırvatistan, Bosna, Hersek, Makedonya) Arnavutluk, Kosova,
Bulgaristan, Dobruca, Romanya, Macaristan-Slovakya, Kırım, Güney
Rusya, Mısır, Sudan-Habeşistan, Irak, Filistin, Arabistan, Ermenistan,
İran-Azerbaycan izler.
Şehir araştırmalarının yanı sıra Seyahatname'ye dayanan dil araştır
malarının ağırlık alanları ise şöyle genellenebilir:

Türkçe: sesbilim, biçimbilim, tümcebilim, söz varlığı, üslup ve fiiller
Türkçe ağız kelimeleri
İbranca, Afrika dilleri, Arnavutça, Ermenice, Sırpça, Kaflrns dilleri
(Abhaz, Ubuhca, Georgian, Mingrelce, Kırımca), Almanca, Yunanca,
Macarca, İtalyanca, Kaytakça, Kürtçe, Rumence, Çingenece.
Seyahatname'nin Çevrildiği Diller:
Seyahatname, Almanca, Arapça, Arnavutça, Bulgarca, Ermenice,
Fransızca, Gürcüce, İngilizce, İtalyanca, Macarca, Polonezce, Rumen
ce, Rusça, Sırpça, Slovakça.Yunanca olmak üzere toplam 16 dile çev
rilmiştir.

Eserin tümü ya da değişik bölgelerden pek çok şehir ya da serü
ven anlatıları günümüz Türkçesine de aktarılmıştır. Son aktarımı, YKY
basımına göre Yücel Dağlı ve Seyyit Ali Kahraman birlikte başlatmış
lardı. İlk dört kitap 2003-2010 arasında çıkmış, Dağlı'nın vefatından
sonra Kahraman 2010-11'de 5-9. kitapları yayımlamıştır.
Seyahatname Araştırmalarında Çığır Açanlar
Hacı Beşir Ağa (öl.1 746) (Resim 31)
I. Mahmud döneminde (1717-1746) Darüs-saade Ağası (1730-1746)
1715'te Mısır'da bulunmuş olan Hacı Beşir Ağa, belki Kahire'de

Seyahatname'yi daha o zaman görmüştü. Evliya Çelebi'nin ölümünden
sonra Seyahatname'nin her biri iki kitaptan oluşan beş ciltlik orijinal

yazma takımı, yazarın hac yolculuğundan beri tanıdığı, Nil yolculu
ğu sırasında da Circe'de "Circe hakimi" olarak karşılaştığı Özbek
Beg tarafından muhafaza edilmiştir. Anlaşıldığına göre Mısır'da bu
takımın bir kopyası çıkartılmış değildi. Özbek Beg'in ölümünden son
ra 1742'de, ailesi, Seyahatname'yi Hacı Beşir Ağa'ya hediye olarak
İstanbul'a göndermiştir. Bu takımın ilk dört cildi (1-8. kitaplar) bugün
Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Bağdat Köşkü S dizi
si . Bu kitapta bkz. s. 119 ve Resim 45-47 s. 120 ve Resim 51).
Hacı Beşir Ağa, 1155/1742'de İstanbul'da Seyahatname'nin kopya
larını çıkarttırmıştır.
Joseph von Hammer-Purgstall
(1 774-1 856) (Resim 32)
Seyahatname'yi ilk kez 1814'te bilim dünyasına tanıtan ve ilk kez
İngilizceye çeviren Avusturyalı Doğubilimci Osmanlı Tarihçisi.

1799- 1800 ve 1802-1806 yıllarında İstanbul'da Avusturya dışişle
rinin tecümanı olarak bulunmuştur. I 804'te İstanbul'da Tarih-i Seyyah
Evliya Efendi adını taşıyan Seyahatname'nin dördüncü kitabını sahaf
larda bulup satın almıştır.
7 Ocak 1814'te, Viyana Saray Tercümanı ve Danışmanı Joseph
von Hammer imzasıyla lntelligenzblatt zur Wiener Allgemeinen
Literaturzeitung'un 2. sayısında (10-16) "Merkwürdiger Fund einer
Türkischen Reisebeschreibung" (Türkçe Bir Seyahatnamenin İlginç
Bulunuşu) başlıklı yazısıyla tanıtmıştır (Çevirisi için bkz. N. Tezcan.
Osmanlı Araştırmaları 34. 2009. 203-230).
Joseph von Hammer-Purgstall'in bu yazısından bazı alıntılar:
"Doğu 'da çok nadir olan bu eserin Avrupa 'daki tek yazma nüshası
şimdi Viyana 'da, bu satırların yazarının elinde bulunmaktadır. Bu eser,
onun kendi inceleme ve araştırmalarıyla tanıdığı tüm oryantal coğraf
ya ve mesafe bilgisi (hodegetik) eserlerinden çok daha ilginç ve zengin
olduğu için ve coğrafya ve topografya alanlarına gerçek anlamda bir
zenginleşme ve genişleme getirdiği için bu satırların yazarı, bu mut
lu keşfi duyurmayı ve eserin içeriği üzerine söyleyeceği birkaç sözle
eserden yapılacak kısmi tercümelerin yaratacağı ilgiye dikkati çekmeyi
kendine görev saymaktadır."
"Çoğu zaman gözlemlerini pek titizce kaleme alan Türk ulema bi
yografilerinin iki başka Evliya Efendinin adlarını vermelerine karşın
bu yazarın kimliği hakkında bütünüyle suskun kalmaları, hem onun
eserinin son derece nadir olduğunun yeni bir kanıtıdır, hem de zevksiz
şiir divanları, kılıkırk yaran [Arapça] gramer kitapları, teolojik saç
malıklarla dolu Osmanlı edebiyatının böylesine zengin bir topografya
eseri üzerine hemen hemen hiçbir şey yazmaması, onun tuttuğu yanlış
istikametin yeni bir kanıtıdır."
"Eski zamanların tarihi olarak anlattığı masalımsı hikayeler dı
şarda bırakılacak olursa Avrupalı seyyahların daha geçmediği yollar
üzerine yazdıkları, okuyucunun merakını baştan sona değin hep aynı
derecede canlı tutar. Aşağıdaki yoğunlaştırılmış içerik verileri, tüm se
yahatname ve ana kaynaklardan edinilme topografik bilgi tutkunlarını
heyecanlandırmaya yeterli olacaktır."
"Mevki ve mansaplarının her yıl değiştirilmesinden dolayı beş yüz
yıldan beri Osmanlı ülkesini bu kadar çok gezen devlet adamları ve
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kadılar arasında yalnızca Evliya Efendi kendi seyahatlerini bu kadar
ayrıntılı, anlaşılır ve akıcı olarak yazmıştır."
"Bu satırların yazarı onun eserini şimdiye kadar yaptığı inceleme
ve bibliyografi araştırmalarında karşısına çıkan bütün Doğu yazma
eserleri arasında en ilginç olanı ve mutlu edeni olarak görmektedir."

Joseph von Haınmer-Purgstall , Seyahatna-me'yi iki cilt olarak
(üç kitap halinde) İngilizceye çevirerek yayımlamıştır: Narrative
of Travels in Europa, Asia and Africa, in The Seventeenth Century,
by Evliya Efendı. The Ritter Joseph von Hammer, London. Cilt 1-1,
1834, cilt 1-11, 1846; cilt 2, 1850. Birinci cildinde Evliya Çelebi'nin
Seyahatname'nin ilk dört cildinden çıkardığı biyografisine yer vermiş
tir. Seyahatname'yi Avrupalılara tanıtan ve birçok araştırmanın da kay
nağı olan bu çeviride "Biographical Sketch of the Author" (III-XIV )
başlıklı bu bölüm Evliya Çelebi'nin kendisi hakkında verdiği bilgilere
dayanan ilk biyografisidir.
Ahmed Cevdet (1 862-1 935) (Resim 33)
İkdam Gazetesi ile İkdam Kütübhanesi yayınlarının kurucusu,

sahibi idi. 1896-1901 arasında, Necip Asım [Yazıksız] ile birlikte

Seyahatname'nin ilk baskısını gerçekleştirmiştir. Bu baskıda sadece
1-6. ciltler yayımlanmıştır. Seyahatname'nin önemini kavramış bir

aydın olan Ahmed Cevdet'in büyük bir özveri ile gerçekleştirdiği bu
yayın döneminde sansüre uğramıştır. Bu nedenle tam metin yayını de
ğildir. Bütün eksik ve yanlışlarına karşın bu yayın, 1996-2007 arasında
YKY tarafından "güvenilir tam metin" yayını gerçekleştirilinceye de
ğin Seyahatname'nin sadeleştirilmemiş metnine ulaşma olanağı sağla
mıştır.
Kilisli Muallim Rifat [Bilge] (Resim 34)
(1 874-1 953)

Filoloji öğretimi görmediği halde 20. yüzyıl başında Türkiye'de
gerçek filolojinin oluşumu sırasında değerli hizmet ve katkıları olan
Kilisli Muallim Rifat Bey, 1928'de Seyahatname'nin 7. ve 8. kitapla
rının iyi bir yayınını gerçekleştirmiştir. Gerek tarihçi Franz Taeschner,
gerekse filolog Robert Dankoff, İkdam baskısının yetersizlik ve ek
sikliklerine karşı onun hazırladığı yayımın bilimsel olduğunu takdir
le vurgulamışlardır. Bilge, Seyahatname'nin yalnız tek bir takımının
nüshalarına bağlı kalmamış , İstanbul kütüphanelerinde bulunan öteki
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Seyahatname takımlarını da incelemiş ve gerekli gördükçe yayımın
da öteki takımların nüshalarındaki biçimleri de vermiştir. Bu karşı
laştırmalı metin yayımına doğru atılmış ilk adımdır. 7. cildin başında
"Giriş" olarak yer alan yazı Bilge'nin kaleminden çıkmış olmasına
rağmen imzasızdır, dönemin henüz bilimsel çalışmayı takdirden aciz
bürokratları, yazının altına onun adını koydurmamışlardır. Bu yazıda
Bilge , baskıya esas alınan nüshalar, yapılan karşılaştırmalar ve metnin
orijinalitesine bağlı kalma amacıyla izlenen yol hakkında ayrıntılı bilgi
vermiştir.

Reşr.d Ekrem Koçu (1 905-1 975) (Resiın 3S)
Osmanlı tarihi ve özellikle İstanbul tarihi üzerine birçok yayın yap
mış olan Reşad Ekrem Koçu, Seyahatname'nin ilk 6 kitabını kısaltıp
sadeleştirerek 1943-1967 arasında Semih Lütfi Kitabevi'nde Evliya Çe
lebi Seyahatnamesi başlığı altında bastırmıştır. Bu dizi, yeni harflerle
yapılmış ilk kapsamlı aktarmadır ve eserin yaygın olarak tanınmasını
sağlamıştır. Evliya Çelebi'nin ayrıntılara geniş yer veren anlatımına
büyük hayranlık duyan Koçu, onun okçuluğuna ve resim sanatına karşı
daha çocukluğunda başlamış olan merakına da dikkat çekmiştir. Onun
gözünde seyyah, eserinin ileride büyük ilgi göreceğini ve önem kazana
cağını bilen bir yazardı. Bu doğru bir belirlemedir.
Franz Taeschner (1 888-1 967) (Resim 36)
Alman Doğubilimcisi Franz Taeschner, Seyahatname'nin 1928'de
7. ve 8. ciltlerinin Kilisli Muallim Rifat (Bilge) tarafından özgün metni
nin yayımlanmasının önemini vurgulayarak Seyahatname'nin bilimsel
yayınının önemine özellikle dikkat çeker:
"Bu Türkiye için son derece değerli millf kültür hazinesinin kur
tarılması demektir. Ve T ürkiyenin şimdiki kuşağının mevcut birikimini
bunu gerçekleştirmek için kullanması ulusal bir onur görevidir; bilim
onlara minettar kalacaktır" ("Die neue Stambuler Ausgabe von Evlija
Tschelebis Reisewerk" Der /slam 18. 1929. 310).

Adı geçen yazısında böyle bir yayın için öncelikle esas alınması ge
reken yazma nüshayı saptamak amacıyla Seyahatname'nin mevcut yaz
malarını ilk tasnifini yapar. Seyahtaname'nin tarihçesi açısından yeni
bilgiler ortaya koyar: Hacı Beşir Ağa'ya gelen nüshasının 1132/1719'da
Emir Özbek Beg'in ailesinden olan İbrahim Bilbeysi'ye geçtiğini, Hacı
Beşir Ağa'ya da 1155/1742'de gönderildiğini belirler.
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M. Cavid Baysun (1 899-1 968) (Resim 37)

İstanbul Üniversitesi Tarih Profesörü M. Cavid Baysun, 1947'de

İslam Ansiklopedisi'nde ( 4. Cilt. 400-412) Evliya Çelebi'nin ilk ayrıntı
lı yaşam öyküsünü yazmıştır. Seyahatname üzerine yaptığı incelemeleri

ile eserin araştırılmasının önemini vurgulayan Baysun'dan bir alıntı:
"XVII. asrın büyük Türk seyyahı Evliya Çelebi'nin hal tercümesini ya
zarken, bu mühim adamın şahsiyeti ve eseri üzerinde yapılacak daha
pek çok iş olduğuna işaret etmiş, her şeyden önce, Seyahatname'nin
tenkidli bir tab'ına ihtiyaç bulunduğunu belirtmiştim. Seyyahın muh
telif tarihlerde basılmış on cildden mürekkeb eserini esas tutmak su
retiyle vücude getirilecek makale veya monografilerin devamlı bir
kıymet taşıyamayacağı ve bu kabil yazılarda değerli tarafın, olsa olsa
Evliya Çelebi'ye dair ibtidai bir fikir vermekten ibaret kalacağı şüp
hesizdir. Binaenaleyh, muhtelif ilim sahalarına mensub araştırıcılara
konu teşkil edecek türlü mes'elelerle dolu bulunan Seyahatname'nin
tam manasiyle tedkikine girişilebilmesi için, o binlerce sahifelik te'li.fin
usulüne uygun bir surette yeniden basılması lazım geldiğini bir kere
daha tekrarlamaktan kendimi alamıyorum.
Kitabında, hayatı, şahsiyeti, itiyadları ve ecdadı hakkında bazen
açık, bazen de bize bu hususta bir takım istihraç/arda bulunmak
imkanını verecek şekilde, tefsire müsaid malumat veren Evliya Çele
bi, zamanın okur yazarları tarafından ciddiye alınmamış olduğundan
bu nev'i şahsına münhasır adama müteallik bir çok mes'eleler, mesela
onun öldüğü yer ve tarih, zihnimizde muamma gibi düğümlenip kalmış
tır. Maamafih, Seyahatname'nin şimdiye kadar yapıldığından daha sıkı
ve dikkatli bir incelemeye tabi' tutulması sayesinde, Evliya Çelebi'mizin
hayatını ilgilendiren bir çok meçhullerin hallolunacağına, hiç değilse
bu sahada bizi aydınlatmaya yarayacak bazı yeni ve mühim vesikaların
ortaya çıkacağına muhakkak nazariyle bakmalıyız. Bu küçük notların
mevzu'unu teşkil eden iki mes'ele, temas ettiğim cihetleri biraz daha
belirtmek ve meşhur seyyahın hayatı ve seyahatleri hakkında kaleme
aldığım makaledeki bir noktayı tashih eylemek bakımından, zannedi
yorum ki, faydalı olabilir." (M. Cavid Baysun "Evliya Çelebi'ye Dair
Notlar." Türkiyat Mecmuası sy.12, 1955, 257-264).
Richard F. Kreutel (1 91 6-1 981 ) (Resim 38)
Seyahatname'ye özel bir ilgi gösteren Avusturyalı Doğubilimci
Richard F. Kreutel, Seyahatname'nin Viyana bölümü üzerine çalışmış,
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birçok yeni bilginin ve bunların ışığında Seyahatname' nin öneminin
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Kreutel Seyahatname'yi şu sözlerle de
ğerlendirir:
"Türk İbn-i Batuta'sı olan Evliya Çelebi'nin Seyahat kitabı, coğ
rafya, kültür tarihi ve folklorik haberleriyle Osmanlı araştırmaları için
son derece değerli olup 7. kitabında Viyana üzerine Doğu literatüründe
tamamen eşsiz bir seyahat bilgisi içermektedir; onun zamanında Alman
humanistleri için Tacitus'un Germania'sı ne ise Avusturyalı orientalist
ler için de benzer bir anlam taşıyabilirdi"( l 948: l 88-189)

Kreutel, 1972'de de "Orijinal Seyahat Kitabı, bizim 17. yüzyılda
geç Osmanlı dünyasının .fiziksel ve düşünsel habitusunu incelememiz
için en önemli Türk kaynaklarından biri" olduğunu ve "onun eşsiz zen
gin ve renkli bilgi hazinesinin" ortaya konması için ".filolojik bakımdan
kusursuz" olarak yayımlanmasının önemine dikkat çekmiştir. Bu tutku
ile Evliya'nın duvar yazılarındaki harf karakterlerinden yola çıkarak

Seyahatname' nin mevcut kopyaları içinde S takımının orijinal nüsha
(arketip) olduğunu ortaya koymuştur ve Seyahatname' nin Viyana bö

lümü üzerine en ayrıntılı şehir monografisi çalışmasını gerçekleştirmiş
tir: lm Reiche des Goldenen Apfels - Des türkischen Weltenbummlers
Evliya Çelebi denkwürdige Reise in das Giaurenland und in die Stadt
und Festung Wien anno 1665- Übersetzt, eingeleitet und erklaert von
Richard F Kreutel (Graz. Wien. Köln 1957).
Meşkure Eren (1 91 8-1 996) (Resim 39)

İstanbul Üniversitesi'nde, Cavid Baysun'un gözetiminde yaptığı
doktora çalışması Evliya Çelebi Seyahatnamesi Birinci Cildinin Kay
nakları Üzerinde Bir Araştırma başlığıyla yayımlanmıştır (İstanbul
1960).
Meşkure Eren'in bu çalışmasında ilk kez Evliya Çelebi'nin

Seyahatname' yi yazarken hangi yazılı kaynaklardan yararlandığı sap

tanmış, eserin yapısının anlaşılmasında önemli ipuçları ortaya konmuş
tur.
Kari Teply (1 923-1 991 ) (Resim 40)

Avusturyalı bilim insanı Prof. Dr. Karl Teply, 1975 yılında Avustur
ya Devlet Arşivinde 1665'te Viyana'ya giden Osmanlı elçilik heyetinde
bulunanların listesinin yer aldığı bir belgede Evliya Çelebi'nin adını
belirleyerek onun Viyana'ya gerçekten gittiğini kanıtlamıştır, böylece o
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zamana kadar uydurma olduğu ileri sürülen Viyana anlatısının seyyahın
gözlemlerine dayandığı ortaya çıkmıştır.
Pierre A. MacKay (Resim 41)
Washington Üniversitesi'nde Klasik Diller ve Ortadoğu Dil
ve Uygarlıkları hocası olan Prof. Dr. Pierre A. MacKay, 1975 'te
Seyahatname'ye Osmanlının entellektüel yapısını tanımak çerçevesin
de büyük bir ilgi duyduğunu söylemiştir. Franz Taeschner 'den sonra
MacKay de Seyahatname yazmalarının hem fiziki durumları hem de
içerikleri üzerine ayrıntılı incelemeler yapmıştır.O, Kreutel'in "asıl
nüshalar" (arketip) olarak belirlediği "Bağdat Köşkü S" takımının Ev
liya Çelebi' nin gözetiminde bir katip tarafından yazıldığı sonucuna
varmıştır MacKay, bundan başka yazılarında Seyahatname'deki yol ve
mesafe bilgilerini inceleyerek Evliya'nın bunların doğru olup olmadığı
nın denetlenmesi konusunda nesnel ölçütler ortaya koymuştur.
Robert Dankoff (Resim 42)
1970'li yıllarda Seyahatname üzerine çalışmaya başlayan ve Evliya
Çelebi üzerine birçok yayını olan Robert Dankoff, 2001'den bu yana
Seyahatname'nin Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık tarafından çıka
rılan "güvenilir tam metin" yayınına doğrudan katılmıştır. Daha önce
çıkmış olan kitapları da düzelterek yeni baskıların yanlışsız çıkması
için çaba harcamaktadır.
Evliya Çelebi 'nin gerek yaşadığı dönemin standart yazı dilin
den ayrılan kendine özgü söz varlığı, dili ve anlatımı üzerine, gerek
se eserinin içeriği ve yapısı üzerine çok sayıda araştırma yayımlamış,
Seyahatname'nin anlaşılmasında ve yorumlanmasında yeni bakış açı
ları getirmiştir. Onun getirdiği yeni bakış açıları, Seyahatname'nin
öneminin ve gerçek değerinin anlaşılmasını sağlamış ve Seyahatname
araştırmalarına canlılık kazandırmıştır. Dankoff, Seyahatname'ye yö
nelik çalışmalarda izlenmesi gereken yöntem konusunda şu görüşünü
belirtir:
Bu kitap, İslam edebiyatının -belki de Dünya edebiyatının- en uzun
ve en ayrıntılı seyahat kitabıdır. Çalışmanın devasa boyutu, araştır
macıları, onun temel içeriğini sadece listelemenin ötesinde, yapısını
analiz etmekten alıkoymuştur. Araştırmacılar, ayırıcı bir özellik olarak,
birbiriyle bağlantısı olmayan çok sayıda pasajdan oluşması nedeniyle
Seyahatname 'ye büyük bir maden olarak yaklaştılar. Evliya Çelebi'nin,
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İznik ya da Arnavutluk, Bektaşi türbeleri ya da Karagöz eğlenceleri,
Kafkasya dilleri ya da Sarı Saltık efsaneleri hakkında neler söylediğini
araştıran bilim adamları, kitabın metnini şöyle bir gözden geçirdiler,
aradıkları maden damarını buldular, istedikleri maden cevherini çıkar
dılar ve geri kalanınn bir kenara attılar....Herşeyden önce onu bir kay
nak olarak değil, fakat bir metin olarak; yani yazarın düşüncesinin bir
yansıması olarak görmek ..." ("Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi Işığın
da Osmanlı Toplum Hayatı". Çev. Nasuh Uslu. Türkler Ansiklopedisi.
10. Cilt. 268 vd.)

Klaus Kreiser (Resim 43)
Osmanlı Devleti ve erken dönem Türkiye Cumhuriyeti alanında
ki araştırmalarıyla tanınan tarihçi Klaus Kreiser, doktora çalışmasını
Münih Üniversitesi'nde "Evliya Çelebi'ye göre 17. yüzyılda Edime"
konusunda yapmıştır (Edirne im 17. Jahrhundert nach Evliya Çelebr.
Islarnkundliche Untersuchungen 33. Freiburg 1975) . Seyahatname'ye
özel bir önem veren Kreiser, 1983'te Bamberg Üniversitesi Türkoloji
Kürsüsü'nü kurduktan sonra1988'de, Leiden'deki Brill Yayınevi'nde
Seyahatname araştırmaları için özel bir dizi başlatmıştır: Evliya Çelebi 's
Book of Travels - La.nd and People of the Ottoman Empire in the Se
venteenth Century. Bu dizide Seyahatname'ye dayanan şehir ve bölge
monografilerinin yayımlanması amaçlanmıştır. Dizide şimdiye değin
Bitlis, Diyarbakır, Manisa, Orta Anadolu ve Arnavutluk üzerine 5 kitap
yayımlanmıştır.

Yücel Dağlı (1 963-2009) (Resim 44)
Seyahatname'nin 1996-2007 yılları arasında Yapı Kredi Kültür Sa
nat Yayıncılık tarafından yapılan "güvenilir tam metin yayını"nın ha
zırlanıp gerçekleştirilmesinde arşivcilik uzmanı, Türkolog Dr. Yücel
Dağlı'nın büyük hizmeti olmuş, çok önemli katkı sağlamıştır. Teknolo
jinin en yeni olanaklarıyla metnin elektronik ortama aktarılması, dizin
lerin yapılması onun özverili çalışkanlığı sayesinde mümkün olmuştur.
Seyahatname'nin ilk dört kitabını Seyit Ali Kahraman'la birlikte günü
müz Türkçesine aktarmıştır.
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