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Kaya Sultan Yağlığı 
Nuran Tezcan 

Evliya Çelebi'nin rengarenk ince nakışlı ("sihr-i bukalemun") dedi
ği Kaya Sultan yağlığı (yağlık "kenarları işlemeli büyük mendil") acaba 
nasıl bir yağlıktı? 

Evliya Çelebi, yaptığı hizmetler sonunda pek çok bahşişler, ihsan ve 
hediyeler almıştır. Hediye almaktan hoşlanan Evliya Çelebi, kendisi de 
ona verilen hediyeleri karşılıksız bırakmamıştır. Seyahatleri boyunca 
özellikle Osmanlı'nın komşu ülkelerini ziyaretlerinde tanışıp görüştüğü 
yabancılara "Kaya Sultan yağlığı" hediye etmiştir. Kaya Sultan'ın ve 
onun işlediği ya da işlettiği (?) yağlıkların onun hayatında önemli bir 
yeri vardır. iV. Murad'ın kızı olan Kaya Sultan, Evliya'nın çok sevdiği 
patronu Melek Ahmed Paşa'nın genç ve güzel karısıdır. Melek Ahmed 
Paşa'nın özel ulaklığını yapan Evliya Çelebi, ikisi arasındaki mektup
laşmalar dolayısıyla Kaya Sultan'ı yakından tanıma olanağı bulmuş, 
ona platonik aşk derecesine varan hayranlık duymuştur. Genç yaşta 
ölen Kaya Sultan'ın yağlıkları, Evliya için önemli bir hatıra olmuştur. 
Seyyah, taşınması kolay olduğu için her zaman yanında hediye etmek 
üzere yağlıklar götürmüş, bunları da Kaya Sultan yağlığı olarak adlan
dırmıştır. Elbette bunların hepsi Kaya Sultan'ın elinden çıkmış olamaz. 
Bu adlandırmayı, yazarın sultan hanıma olan sevgi ve saygısının bir 
yansıması olarak görmek gerekir. Onun yağlık hediye ettiği kişiler ara
sında Viyana Kralı 1. Leopold, Viyana'da dişlerini yaptırdığı diş heki
mi, Ankara yakınlarında karşılaştığı Celali Karahaydarzade, Split'teki 
İtalyan general, Azak'a giderken Sahrii-yı Heyhiit'ta tanıştığı Kalmık 
Hanı Taysı Şah, Sudan yolculuğunda Hankoç ovasında kendisini karşı
layan Kör Hüseyin Beg vardır. 

Evliya Çelebi, V. kitapta "şehr-i İspilet'te (Split) iken "ceneral-i 
diilf' (imansız general) diye nitelediği İtalyan generali bir gün çeşit 
çeşit tatlılarla onu ziyarete çıkagelir. Evliya generali karşılar, yanyana 
oturup birlikte yemek yerler. Evliya yemekten sonra ona Kaya Sultan 
yağlıkları hediye eder. Yağlıkları çok beğenen general, bir tanesini şap
kasının üzerine koyar. O da Evliya'ya on parça kunduz kürkü, on el
biselik kumaş, gümüş ve altın para, saat, dürbün ve başka hediyeler 
verir, bunlar arasında Evliya'nın Papa Monta dediği bir dünya haritası 
(Mappa Mundi) da bulunmaktadır: 
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şehr-i İspilet ... Bu şehri üç gün tamam temaşa edüp bir gün konağı
mızda asude-hal (sakin) dururken ceneral-i dal/ amedanf ( çat kapı) ko
nağımıza yigirmi aded tabla şükkeri ta'am-ı mümesseklerle (mis koku

lu tatlılarla) gelüp, hakfr ayağa kalkup istikbal edüp (karşılayıp) köşe-i 
vahde tim izde zanu-be-zanu olup ( diz dize oturup) ta' amlar tenavül 
olundukda (tatlılar yendikten sonra) hakfr cenerale bir muta/la (altın 

işlemeli) dülbend ve iki dane münakkaş (nakışlı) sihr-i bukalemun Kaya 
Sultan yağlık/arı verdim. Cihan kadar hazz edüp yağlığın birin şapkası 
üzre kodu. O dahi hakfre on tahta siyah Dobra-Venedik kürkü kim kun
duz siyahı gibi kuzu bağanası (astragan) kürk/eridir ve on donluk elvan 
çukalar (renkli çuha kumaşlar) ve on top Fireng atlas-ı gun-a-gunlar 
( çeşit çeşit Frenk atlas kumaşı) ve üç yüz Bundukanf uşkota nam sırma 
gümüşünden onar dirhem gelir guruşlardır ve bir sa'at ve bir durbfn 
ve bir Papa Monta nam dünya tasvfri kitab ve yüz mümessek (darp ol

muş) yaldız altunu verüp taşra çıkdıkda (dışarı çıktığında), kırk yedi 
aded huddamlarıma beşer altun ve birer çuka ve kumaş verüp Baba 
Ahmedzade İsma'fl Beğ ile hukuk-ı sabıkaları (eskiden tanışıklıkları) 

olup hem-civarları olmağile (yakın komşu olduklarından) anlardan 
hav/ etdiklerinden (korktuklarından) ana bir kfse guruş ve bir donluk 
çuka verüp babasına dahi yüz altun ve bir donluk çuka Baba Ahmed'e 
gönderdi. 

Andan bizimle ceneral veda'laşup sarayına gitdi. Biz yine ken
dü zevk u şevk/erimizde olup Türkçe fasfh bilir (iyi Türkçe bilir) 

tercümanlarından lisan-ı Fireng 'in niçe lugatlerinden (sözlerinden) 

tahrfr etdik (yazdık). (V.149b) 

Evliya Çelebi, 1666 sonuna doğru Volga'nın kollarından biri olan 

Cayık boyunda Sorota-kirmanda Maskov (Moskof) elçisi ile karşılaşır 

ve dost olur. Birlikte Sahra-yı Heyhat'ta "mühmelat mel'unat çepelat 
haşerat bir alay kavm-i napak" (pis, lanetlenmiş, haşerat türünden mur

dar bir sürü insan) diye nitelediği Kalmıkları ziyaret ederler. Kalmık 

şahı Taysı Han ile görüşür. Taysı Han elçinin kendisine sunduğu he

diyeleri alır, fakat bunlar onun nazarında değersiz şeyler olduğu için 

hemen adamlarına yağma ettirip dağıtır. Taysı Han elçiyi usületen ya

nına oturtursa da onunla pek ilgilenmez. Buna karşılık dikkatini Evliya 

Çelebi 'ye yöneltir. Onu yanına alıp kıyafetini tepeden tırnağa süzer. 

Elçiye Evliya'nın kim olduğunu sorar. Elçi de tercümanlar aracılığıyla 

"Osmanlı ordusundan dünya seyyahı olduğunu söyler. Ve ilave eder: 

"[Kırım Hanı] Mehemmed Geray Han ile Dağıstan'a gidip oradan bi-
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zim Terek Kalemize geldi, Saray Vilayetine, oradan da bizimle birlik
te Türk kavimlerine gider" der. Tercüman Nogay Tatarı' dır. Evliya da 
Nogayca bildiğini söyleyerek Taysı Han ile beş saat sohbet eder. O 
sırada Taysı Han'ın adamlarından, Evliya'nın Kırım'da Mehemmed 
Geray Han'ı ziyareti sırasında tanıştığı Ahmed Mirza gelir, Evliya'yı 
öper, Evliya'nın Mehemmed Geray Han'nın sohbet arkadaşı olduğunu 
söyler .. Bunu duyan Taysı Han daha da memnun olur. Evliya, Nogayca 
olarak Geray Han hakkında bildiklerini anlatır. Taysı Han, ondan Ge
ray Han'ın Dağıstan'da kalmasına ilişkin bilgiler edinir. Evliya, Han'a 
Geray Han'ın mektubunu, Terek kalesinde rehin olan Kabartay beyinin 
ağaç çetele ve damgasını verir, bir de Kaya Sultan makremesi hediye 
eder. Taysı Şah, makremeyi yani yağlığı evirip çevirip bakar, hayran 
olur, bu yağlığı elçinin hediyelerinden daha çok beğenir, o kadar beğe
nir ki kalpağının üzerine koyar: 

Taysı Şah'a bir Kaya Sultan makremesiyle verdiğimde makremeyi 
çevire döndüre nakşına baka baka hayran olup ol kadar hazz etdi kim 
elçinin hedayalarından ziyade hazz edüp makremeyi başındaki kalpağı 
üzre koyup durdu. Hakırle niçe bin kelimatlar etdi ... (VIl.175b) 
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