
Seyahatname'nin Yaz1nsal Degeri ve 
Osmanii-TOrk Yaz1n1ndaki Veri 

Nuran Tezcan 

Seyahatname, Osman II edebiyatlntn kendi ttiriinde en kapsamh ese
ridir. Seyahatname, belgesel oldugu kadar yaztnsal degeriyle de ~ag1n1n 
~ok ozel bir eseridir. <;unkti Evliya <;elebi, bir seyyah olmakla birlikte, 
ayn1 zamanda bir yazard1r. 40 Y III a§ an seyahat hayat1n1 eger yazma
saydi, onun seyahat bilgilerinin bugiin i~in ne anlarm olabilirdi. Ev liya 
<;elebi bir yazardt; hem kendi ~ag1n1n nesir, yani diizyaz1 estetigini ~ok 
iyi bilen bir yazardi, hem de bu estetigin kahplanni a§an kendine ozgi.i 
bir dil, iislup ve anlattm yarattru§ bir yazard1. 

Osmanb literattiriinde §ehirler ve cografya haklanda bilgi veren 
eserler vardrr. Ozellikle 16. yiizytlda yaztlnu§ alan Mehmed A§Ik' In 
Menlzzlrii'l-eviilbn'i Evliya <;elebi i~in omek olmu§, hatta Evliya ondan 
ahntilar yaptru§tlr. Aynca Araplan.n hadis toplama amactyla yaptiklan 
r1hle seyahati anlayi§Indan ve Miisliiman cografyacilar1n seyahat gele
neginden etkilenmi§tir.661 Boyle olmakla birlikte, Evliya <;elebi, kendine 
ozgii bir anlat1mla kaleme ald1g1 Seyahatname' de ken dine ozgi.i bir yap1 
da olu§turmu§tur. 

Seyahatname'nin edebi degerini anlamak i~in onu yapisi, dil ve i.is
lup ozellikleri, kurmaca giicii ve kendi doneminin edebiyatt i~indeki 
ozel yeri gibi ~e§itli a~Ilardan ele almak gerekir. 

Seyahatname'nin Yap1s1 

"Seyahatname" deyince arka arkaya yapllrm§ yolculuklar1n anla
tildigi bir metin dii§tintiliir. Eserin bir seyahat eseri olmas1 dolayisiyla 
zamandizinsel ve mekansal bir izlegi olmakla birlikte, bu s1radan bir 
s1ralama ile olu§turulan bir izlek degildir. Seyahatna1ne 'nin yi.izeysel 
bir okumayla hemen goriilen anlatiinllllll otesinde dti§iintilmti§, tutarh 
bir kurgusu vard1r. Seyahatnlime 'nin on kitab1n1n her biri kendi i~inde 
bir btitiin olu§turdugu gibi662 anlatintn on kitab1 birden kapsayan bir 
kurguyla bi.itiinle§tigi goriiliir. Bu yeknesak olmayan, seyahatin ve se
yahatle ge~en hayatln belirleyici oldugu bir kurgudur. Yani seyahatin 

661 Seyahatnanze'nin kaynaklan konusunda daha geni~ bilgi i~in bkz. Dankoff 
(2002). Tiirkler Ans. 269. 

662 A.g.i, 269 
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aki§I i~inde siiren bu kurgu, bir yandan seyahatin do gal aki§ izlenimi 
verirken ote yandan anlatilanlar arastndaki ili§kiyle belli bir kurguya 
dayand1g1 ve kurgu kayg1s1 ile yaztldtgi dikkati ~eker. Dankoff'un yaz
dtgi gibi Seyahatna1ne, daha en ba§ta Osmanh' n1n iki anakenti olan 
istanbul ile Kahire arastnda kurgulanrm§tlr.663 Bu belki bir baklma se
yahatin akl§I geregidir; ama Osmanh' n1n On1n1il 'd-diinya olan Kahire 
ile Ebtl 'd-dunya olan istanbul arastndaki jeopolitik algisini da yanstt
maktadtr. 664 

Evliya'ntn, seyahat notlann1, seyahat hayat1n1n sonunda Kahire'de 
1673-1683 yillarinda bir esere donii§tiiriirken onun on kitab1 kapsa
yacak bir biitiinliik ve tutarhhk i~inde yazrnay1 dikkate aldtgtni gos
teren pek ~ok ipucu vardtr. En ba§ta Seyahatnan1e' nin yazilma nedeni 
yani sebeb-i telifi olan iinlii riiyas1nda bunu gorebiliriz. Sebeb-i telif 
yazmak, bu donem edebiyat anlayi§Inin bir gelenegidir. Evliya c;elebi 
buna uyar ve onun seyahat heyecantni, tutkusunu yans1tan iinlii riiya 
kurmacastni i~eren bir sebeb-i telifyazar. Bu kurmacada yalntz seyahat 
heyecarun1, tutkusunu yans1tmakla kalmaz eserinin kurgusunun ipu~la
nni verir. Dolayistyla sebeb-i telifin eserin biitiinii goz oniinde bulun
durularak ustaca kurgulandigi goriiliir: 1. Kitab1n ba§Inda '"Aya alenzi 
te1na~a edup Arz-1 Mukaddese 'ye ve Mzsr u $an1 ve Mekke ve Medfne 'ye 
varup ol Mefhar-i Mevcudat Hazretlerinin Ravza-i Mutahharaszna yiiz 
sur1nek m.iiyesser ola mz 'deyu zar u giryan ve serserf ve nalan olurdum" 
(1.6b) diyerek seyahatlerinin hedefini gosteren Evliya, riiyas1nda pey
garnberi goriip "Sefa'at ya Resulallah" yerine "Seyahat ya Resulallah" 
demi§tir. Bu sebeb-i telifriiya ashnda Evliya'n1n eserini daha en ba§ta 
belli bir kurgu ile yazd1gtn1n i§aretidir. Nitekim seyahatlerinin sonunda 
yazd1g1 eserinin ba§Inda "diinya seyyah1" olup seyahatlerini giizel bir 
sonia bitirme dilegini de dile getirir: "Cilu1n-ara ve 'ale1n-ge~t seyyah-z 
alen1 olup husn-i hatin1e ile i~in itn1anz bulup Hazretin ~efaati ile dahil-i 
huld-1 berfn olursun" (1.7b). Boylece seyahatleri ile eserinin kurgusunu 
paralelle§tinni§ ve sebeb-i telifini de ustaca eserinin organik bir par~as1 
haline getirmi§tir. Bu donem eserlerinin bir geregi olan sebeb-i telifler
de riiya kli§e bir motiftir. Evliya, bu motifi kli§e olmaktan ~1kar1p adeta 
ya§anrm§ bir olgu gibi kurgulaffil§ ve riiya ile seyahat hedefi arastnda 

663 A.g.y. 269 
664 16. yilzytlda Gelibolulu Mustafa Ali Mevaidii 'n- nefais fi Kavaidi '1- Meciilis 

adh eserinde Osmanh imparatorlugu 'nu Kahire yani Onznzii 'd-diinyii ile 
Kostantiniyye-i Kiibra olan istanbul, yani Ebu 'd-diinyii aras1nda mamur tilke 
olarak tan1mlar: Yay. Mehmet ~eker (1997). 5. 
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bilin~li bir bag kurmu§tur. Bilindigi gibi 1671 'de son defa istanbul' dan 
yola ~1lap 1672' de hacca gider ve bu hac yolculugunu Seyahatnam.e' nin 
9. kitabtnda anlatlr. Boylece 1. kitaptaki sebeb-i telifi ile astl 9. kitapta 
anlatacagt hac ziyaretinin ili§kisini en ba§ta kurar. 2. ve 3. kitaplann 
ba§tnda da bu hedefini hatirlatacak §ekilde bir giri§ yapar. Mekke ve 
Medine'yi gormek umudunu dile getirir. Oysa Evliya, eserini 40 ytlhk, 
Seyahatnam.e'ye gore "51 yzlllk" (X. 450b) seyahat hayatlntn sonunda 
yazdtgtna gore 2. ve 3. kitaplardaki seyahatlerinde hacca gitmedigi bel
lidir, ancak boyle bir giri§ yapmas1 onun ayrt ayrt seyahat kitaplartndan 
olu§an eserini bilin~li bir §ekilde biitiinctil bir yaptda kurgulamastndan 
kaynaklanmaktadtr. 

Evliya ~elebi, §ehir, tarih ve cografya bilgilerini seyahat yollanna 
gore seyahat hayatlntn i~inden zamandizinsel bir yaptda anlatmi§tlr. Bir 
seyahatname oldugu i~in birbirini izleyen yolculuklartn zamandizinsel 
bir yaptda arka arkaya anlatilmasi eserin gene I ve ana kurgusudur. B u 
ana kurgu iizerinde yolculuklar ~er~evesinde aktanlanlar ~e§itli anla
tlm katmanlart olu§turur. Goriilen yerlere ili§kin yerle§im yeri ve cog
rafya bilgileri eserin esas ve hedef malzemesidir. ~ehir bilgileri evsaf 
adt alttnda belli bir sisteme gore anlatihr: idari yap1, kalenin goriinti§ti 
ve kapasitesi, saglamhgt, tarih~esi ve Osmanhlara ge~i§i; §ehrin genel 
goriiniimii, binalar1, mahalleleri, §ehrin ad1n1n kaynagt; onetn strasi
na gore camileri, mescitleri, sebilleri; medreseleri ve okullar1, halkln 
egitim diizeyi; hanlar, tekkeler, mesire yerleri, suyollar1 ve hatnamlar; 
~ar§ISI, bedesteni, ticaret hayati; erkek ve kadtn adlar1, erkek ve ka
dtn la yafetleri, kadtnlartn da vrant§lan, hallan gelenek ve gorenekleri, 
hallan ge~itn kaynagt, iiretim mallar1 ve kalitesi, yiyecek ve i~ecekler; 
iklimi; ziyaret yerleri. 

Bu bilgilerin yan1 stra Evliya, anlatmak istedigi olay, hikaye ya 
da kendi ba§tndan ge~enleri degi§ik ba§hklar altinda verir. Eserin ya
zar taraftndan ba§hklarla boliimlendigi bir yaptsi vardtr. Bu yaptda 
Evliya'ntn sesi, yer yer verilen bilginin arkastnda kendisinin oldugunu 
ele verirken menzilden menzile seyahati, ba§tndan ge~en olaylar ve ili§
kileri ya§anan ant, ya§ayan toplumu ve giincel tarihi yansttlr. Buna gore 
Seyahatnan1.e' nin yap1s1 en genel anlamda: ~ehir - tarih - ya§antl olmak 
iizere ii~ katmanda ozetlenebilir. Evliya, bu ii~ katman arastnda inantl
tnaz I a~tklanamaz bir anlatim giictiyle organik bir bag kurar. Bu dogal 
izlenimi veren bag ashnda belli bir tutarhhk ve baglantl ile yaztlan ana 
kurguya dayantr. 
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Bu baglamda her bir kitab1 kendi i~inde bir biittin olarak ele aldigi
lTilzda genel tabloyu ~oyle ozetleyebiliriz: 

Yolculuk Seruveni 

Gec;tigi yo liar ( cografya ve fiziki ko~ullar) 

Pa§alarla gorevlendirme ~erc;evesindeki insan ili~kileri (gtincel ta
rih) 

Ba~ka tilkelerin kral ya da sultanlariyla ili~kisi ve c;e~itli siniflardan 
insanlarla ili~kisi (gtincel tarih) 

Diger insanlarla ili~kileri (halk ve Celaliler; ba~ka din ve cografya, 
tilke, milletten olanlar) 

Sehirler 

Tarihi (Osmanh oncesi ve Osmanh donemi tarihi) 

Fiziki ve toplumsal yap1s1 (resmi kay1tlar, edindigi bilgiler ve goz-
lemleri) 

Ziyaret yerleri ( onlara ili~kin menlabeler) 

Olaylar 

Tan1k oldugu tarihi olaylar 

Aktard1g1 tarihi olaylar 

ilginc; gozle1nler 

Fantastik olaylar/hikayeler 

Kendi ba~tndan gec;en olaylar 

Btittin bunlar kendi ic;inde tek tek kurgulantrken Evliya'n1n seyahat 
sertiveni ile ana kurguda birle~ir. Bunlar1n aktanmtnda Evliya'yt "ben 
anlatict", "aktartcl anlatici" ya da "kahraman anlatici" olarak buluruz. 

Evliya <;elebi, Seyahatna1ne'yi "aktanc1 anlatict" olarak kurgularken 
de kimi zaman olaylar1 dolaystz aktar11TI1 ile kendi gorgti tantkhgtna ta~1r 
ve diyaloglarla canh bir anlatlma donti§tiiiiir. Yani ya kendisi gormii~ttir, 
ya kendisi ya~ruru~tlr ya da kendi zamantna kadar gelen ya da yansi
yan izlere tanlk olmu~tur. Boylece Evliya, "kahraman anlatict" olmaytp, 
"aktanc1 anlatlct" oldugu zaman da metnin arkastnda kendi sesini duyu
rur, bu sesle 1netin Evliya' n1n merkez oldugu bir btittinltik kazan1r. 
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Seyahatname'nin Dili ve Ozellikleri 

Seyahatnfune, gerek yaztmi, gerekse soz varhgt ve dili kullantna 
yontetni baknntndan stan dart ve klasik ol~i.ilerin dt~tnda bir eserdir. 

Yaznnl a~ISindan kitni Arap~a ve Fars~a keliinelerin ozgi.in yazuntn
dan farkh olarak Ti.irk~edeki telaffuzlanna gore yaziln11~ olmalan dik
kat ~eker. Arap~a ve Fars~a kelitnelerin standatt yaznndan farkh ohnast 
Evliya <;elebi'nin egitim di.izeyinin sorgulantnastna ve on yargth bir ba
la~a yol a~tru~tlr. <;i.inki.i Ostnanh egititn sistetninde Arap~a ve Fars~a 
kelitnelerin "dogru yaznn"t ~ok onetn verilen bir konudur ve saglatn egi
titnin tetnelidir. Boyle ohnakla birlikte, Seyahatnan1e'nin orijinal ni.isha
stndaki Arap~a ve Fars~a kelitnelerin yaznntnda Arap alfabesindeki i.i~ 

farkh z sesi (z.r, zel, :at harfleri), h sesi (ha, hr, he harfleri), s sesi (peltek 

se, sin, sat harfteri) i~in Ti.irk~eye gore genellikle tek hatf tercih edihni~
tir. Dankoff, bunun Arap~a, Fars~a kelitnelerin yazth~lanntn Ti.irk~enin 
sesbilitniyle olan ili~kisinden ve Evliya'ntn belli bir dil bilincine sahip 
ohnastndan kaynaklandtgtni gostenni~tir.665 Musa Dtnnan ( 1995) ve Ha
yati Develi' nin ( 1995) inceletneleri de Arap yaztstntn ve kahpla~tni~ ya
znrun, Ti.irk~enin ve konu~ulan dilin ses ozelliklerini yanstttnaktaki ye
tersizligi kar~Istnda Seyahatnan1e 'deki standatt yazuna uytnayan yazun 
bi~in1lerinin Ostnanh Ti.irk~esinin 17. yi.izytldaki fonetigini ara~ttnnada 
ve saptamada ne denli onetnli oldugunu ortaya koytnu~tur.666 Dankoff' a 
gore, Evliya'ntn Seyahatnan1e' de yer verdigi Anadolu agtz kelitneleri 
(Gordes, Boht vs.), ~e~itli tnilletlerin (Atina, Viyana vs.) dillerinden ak
tardtgt kelime listeleri; ~e~itli bolge agtzlanna gore konu~anlardan aktar
dtgt diyaloglar (Trabzon agzt vs.) ya da aztnhklann (Arnavut, Enneni, 
Bo~nak vs.) bozuk Ti.irk~e telaffuzlann1 yansttan kelimeler ve ci.itnleler 
de onun dili yaztya ge~innedeki dikkatini gostennektedir.667 

Dankoff'un ara~ttnnalan Seyahatnan1e' deki standart yazundan ay
rilan yaztm bi~itnlerinin Evliya'ya ozgi.i ve yazann bilin~li "hata"lan 
oldugu ortaya koytnu~tur.668 

665 Bkz. Dankoff. Ef;SOS 2008. 17-29. 
666 Tiirk'!enin sesbiliini a'!ISindan ele alan ba~ka '!ah~Inalar i'!in bkz. Boeschoten, 

H. (1988). "The Seyahatnmne as a source for liguistic investigation.,. Evliya 
f;elebi in Diyarbekir. The Relevant Section of the Seyahatna1ne. 81-1 00; Bulut. 
C. (2002). "Evliya <::elebi as a Linguist and Dialectologist: 17th Century East 
Anatolien and Azeri Turkic Dialects". Evliya f;elebi ve Seyahatnan1e. 49-64. 

667 Dankoff Ef;SOS 2008. 30-39. 
668 Dankoff Ef;SOS 2008. 26 vd; Develi (1995) 8 vd; Dtnnan (1995) 18. 
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Seyahatn{une 'nin yazunuun yan1 stra kullandtgt dil de stan dart nesir/ 
yaz1 dilinden aynhnaktadtr. Evliya'ntn Arap<;a kurallarla istedigi gibi 
kelitne ti.irettnesi, Fars<;a ekleri Tiirk<;e kelitnelere ekletnesi §a§trtlci ol
ITIU§, hatta onun "uydunnacthgt"nt peki§tiren bir on yargtya yol a<;tTII§tlr. 

Latners bunu, verdigi orneklerle "sebk-i Hindl'ye baglayarak ken
dine ozgii iislup" olarak nitelerken, Dankoff, "Seyahatnan1e[nin] Os
tnanhca tnetinlerin hi<;birinin diline benzetneyen bir dille" yazildtguu 
gostenni§; Develi, "Evliya'ya has n1o1folojik ve sentaktik ozellikleri" 
oldugunu ileri siinnti§; Dtnnan "kendi nesri", "tabii ohna ozelligi ve ha
yattn her alatunda kullatulan dilin biiti.in ifade itnkanlaruun" yanstdtgi 
dil olarak niteletni§tir669

• 

Oslup a<;tstndan Dankoff, "sozvarhgt ve gratner kurallaruu kul
latunada s1k1 stktya kurallara bagh" olan Ostnanh yazarlan i<;inde 
Evliya'ntn yerini "dil yoni.inden olsun, ba§ka bir<;ok yonden olsun bas
tnakahp ohnayan bir yazar" olarak belirler. Dildeki yazun kurallaruun 
yan1 stra Arap<;a, Fars<;a gratner kurallanna kar§I aldtn§SIZ tutun1unun, 
dilde var olan kelitne oyununu ah§kanhga doni.i§ti.iri.ip dille istedigi 
gibi serbest<;e oynatnasuun ve bunu tutarh bir §ekilde kullanarak bu 
tUtlllllUndan i.islup olU§tllrtTiaSUUn onun ozgi.inli.igi.i oldugunu soyleyen 
Dankoff, Ef;SOS'un giri§indc Evliya'ntn bu i.islubunun karakteristik 
ozelliklerini orneklerle ortaya koyar ( 17-29) .670 Bunlardan sadece ba
ztlan bile onun standart dil anlayt§I kar§IStnda ne denli kural tanunaz 
oldugunu a<;tk<;a gosterir: 

Ti.irk<;e -lar/-ler ekinin,Arap<;a -at/-in ve Fars<;a -an ekleriyle list i.iste 
getirihnesi ya da Arap<;a ktnk <;ogul bi<;itnleriyle birlikte kullanthnast: 
"e~caratlar, esnqfatlar, kevakibatlar, hudda1nanlar, 1ne~ayihanlar ... " 
(Ef;SOS 17-18). 

Arap<;a ikilik ve nziiennes eklerinin Arap<;a kokenli ohnayan keli
tnelere getirihnesi: "nehreyn-i biiradereyn, biiradereyn-i nzerdeyn; pfre, 

flrage, larale, sahibe, hayrate, peyganzbere ... " (Ef;SOS 18). 

669 Lmners (1988) 64-70; Dankoff (2008) 17; Develi (1995) 8; Dtunan (1995) 5; 
Dtunan (2002) 126-127. Sevahatn{ilne'nin lislubu konusunda bkz. iz (1979). 
61-79. 

670 Dankoff, burada Evliya <;elebi'nin dili kullantn11ndaki ozellikleri ele ahnt~ttr. 
Evliya' 11111 Tlirk~e kelitnelerden Arap~a kurallarla ya da Fars~a eklerle kelin1e 
tlirettne yontetnlerini saptan1I§ ve her ti<; dili nastl i<; i~e kullandtguu zengin 
orneklerle gostenni~tir. 



Fars<;a -gah ve -istan ekinin Tiirk<;e olan ve olmayan kelimelere geti
rilmesi: "gom.istan, kunzistan, koyagistan, rayzristan, bahar u yayistan, 
me~ezaristane, ferah feza-yz ahzaristan, pirincistan, maym.unistan ... " 

(E9SOS 18). 

Arap<;antn klrtk <;ogul bi<;imlerinin ozgiirce kullanllmast ve bu yol
la kuralstz bir<;ok kelime tiiretilmesi, hatta Tiirk<;e kelimelerden klrtk 
<;ogullar yapllmas1: "enacir, penayir, pesatirm.e, sucayik, kesatene ... " 
(E9SOS 20). 

Evliya'ntn kendine ozgii iislubunun ba§ka bir karakteristik ozelligi 
de yine standart Osmanh Tiirk<;esinde birbirinden ayr1 tutmaya s1kl bir 
§ekilde ozen gosterilen Arap<;a, Fars<;a ve Tiirk<;e gramer ogelerinin bir
birine kart§tnmastdtr: "beytii 'l-mal-i miislimfn, donanma-yz hiinzayun, 

gozi baglz el-garfb-ke 'l-a 'malar ... " (E9SOS 24-25). 

Arap<;a deyimlerin i<;inde Fars<;a kelime kullanmast: '"ala 'z-zor, 
'ala tarfki 's-sayd ve '~-~ikar, giran-baha ve hafifii 'l-bar"; Arap<;a edatla 
geni§letilmi§ bir kelime Fars<;a tamlama i<;inde "beyne 'l-miiverrihan-i 
Rum", "ba 'de 't-tufan-z Nuh"; Arap<;a edat Fars<;a izafet i<;inde "ba 'de 'n
namaz ve'n-n.iyaz ... " (E9SOS 25). 

Tiirk<;e kelimelerin Arap<;a ve Fars<;a kahplara sokulmas1: "lurren.
fe hzrren., yanzan.-en.der-yaman, rim- 'ala' l-rim, bf-bac u bf-giimriik, 
Sultan 9avrf-yi bf-dogru, bf-rare-i piir-yara" (E9SOS 25). 

Fars<;a tamlamada Tiirk<;e kelime kullanllmast: "balzg-1 kebfr, depe
yi 'alf, don.lug-z ~ahf, yaylag-z 'azfm,ftrtzn.a-yz 'azfm, ku~-i can, yagJnur-l 
bevil, kere-yi isfahan, incii-yi diirr-i yetfnz; kantara-yz kzrk goz, vakt-i 

yay, ronzar-l yarar, post-l kaplan, rolistan-l kumsal, hayvan.at-l ac, 
depe-i toprak, damen-i dag ... " (E9SOS 25-26). 

Evliya'run saytsal bilgi vermede <;ok kullandtgt bir edat olan "ciin1.

lesi'' edat1n1 kullant§Intn bile onun dil anlayt§Illl dii§iinmek a<;tstndan 
ilgin<; bir ornek oldugunu santyorum. Evliya, dilde var olan ve aynt 
anlama gelen Tiirk<;e, Fars<;a, Arap<;a edatlar1 kullanmakla kalmay1p 
onlar1 Tiirk<;ele§tirerek ya da Tiirk<;e dii§iinme yoluyla se<;eneklerini 
tiiretir. "Ciimlesi" anlam1na gelen pek <;ok edata yaz1 dilinde i§lerlik 
kazandtrmaSilllll yan1 Sir a paralel soy leni§le kendisi de yenilerini elder: 
"hamusz, kamusz, diikelisi, kiillisi, barzsz, hepisi, ciimleten, emmeten.; 
kam.usz, diikelisi, hepsi, 'unzumisi, olancasz, barzsz, bardasz, olandasz; 
ciimlesi, kamusz, hepsi, 'umumisi, olan.casz, barzsz, olandasz, hem.usz, 



ha1nusz, 'um.1netasz, ciln1.letasz, 'an1m.etasz, henzetasz, yektlnisi, cern 'asz, 
olanzsz, cilnzlesi, gotilrilsi, herbarzsz" (E9SOS 22). 

Medrese egitiminin belirledigi standart Osmanhcada goriilmeyen 
bu ornekler ve benzerleri Evliya'ntn dili kullanmada ne kadar kendine 
ozgii bir anlayt§a sahip oldugunu gosterir. Doneminin standatt yaztffil 
ve yaz1n1 kar§ISinda kendi konu§ma ve yaz1 dili birikimini ne kadar 
ozgiirce kullandtgllll, kendi ~agilllll edebiyat dili anlayi§l kaf§ISinda 
ne kadar stradt§I oldugunu gosterir. B u orneklerden yola ~1karak ben, 
Dankoff'un Evliya'n1n dille bu §ekilde "serbest~e oynama tutumu" ile 
"kendi ~Ikardtgi adete kendisi[nin] uyma[Sindan]"671 bir iislup yarattlgi 
g6rii§iine, bunun sadece bir iislup yaratmadan ote "belli bir dil bilin~len
mesi oldugu" yorumunu da eklemek istiyorum. Bu da Evliya'ntn esteti
gin klskactndaki nesir dilinin ~Ikmaztni, ya§anaru anlatmada nesir dil ve 
estetiginin anlatlm olanaklarini klsttladtgtni, kendi anlatlm deneyimin
de gormii§ olmas1ndan kaynaklan1yor olmahdtr. ~iinkii Evliya, kendi 
yontemiyle geni§ anlat1m olanaklar1 yaratmi§, ii~ dilden olu§an Osman
hcayt tek bir dil gibi dii§iinmii§, adeta tek dile donii§tiirmii§tiir. Bu da 
Osmanhca dilli bir yazartn, ba§ka bir soyleyi§le, anadili Tiirk~e olan 
yaz1 dili Osmanhca olan bir yazartn, yazarken Arap~a kelimelerle Arap
~a kurallar1, Fars~a kelimelerde Fars~a kurallar1 dii§iinerek yazman1n 
yapayhgtru bilin~li ya da bilin~siz fark et1nesidir. Evliya, ii~ dilin gii
ciinii ancak tek dil olarak kullanllmastnda gormii§tiir. Nitekim Dankoff 
"Evliya'n1n pek sevdigi d~yimlerin ~ogunu kendisinin tiiretmi§ oldu
gu anla§Ihyor. Bunlari oylesine Slk, oylesine yerine oturtarak, oylesine 
kendisinden emin bi~imde kullan1r ki, bu tiiretmelerde bir kelime oyunu 
bulunup bulunmadtgtni, bunlann belli bir amaca yonelik olarak bi~im
lendirilip bi~imlendirilmedigini soylemek zordur" der (E9SOS 21). 

Seyahatname'nin Oslup Ozellikleri 

Seyahatname'ye, Evliya'n1n didaktik ve otobiyografik i~erikli seya
hatname anlatlminda, edebi anlatlffil nasll yaratt1g1 a~Istndan bakarsak, 
in~a iislubunun karakteristik yaptsinin aynlmaz par~as1 olan te§bihli 
tamlamalardan zen gin secilere, zincirleme tamlamalarla yogunla§tinl
ffil§ agrr ciimlelere, ustaca soz sanatlar1na kadar siislii ve sanath nesri, 
~ok geni§ bir yelpazede buluruz. Evliya ~elebi, kendi doneminin ede
biyat gelenegini ~ok iyi biliyordu. Elbette bu gelenegin i~inden bir eser 
ortaya koymu§tu. Ancak Evliya, bu yonden de klasik anlayi§I yans1tan 

671 Dankoff. E(:SOS 2008. 17 
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in~ft ile s1n1rh kahnay1p kli§e tatnlatnalardan, tatnlatna olanaklarinin ge
ni§letildigi se<;enekler tiirettni§, ozgtin te§bihler ve secilerle uzun soluklu 
i§levsel ciitnleler kunTIU§tUr. Evliya, ozellikle §ehir tasvirlerinde kelitne
lerin Arap<;a, Fars<;a ve Tiirk<;e anlatnda§ se<;enekleriyle zenginle§tirdigi 
kli§e tatnlatnalar kullanim§tlr. Seyahatnftn1e 'nin edebl anlatun taban1, 
birincil olarak bu kli§e tatnlatnalara ve se<;eneklerine dayan1r. Bu taban, 
1netni belli bir anlatun dizgesine ottnturken bir yandan da degi§ken bir 
anlatun olanag1 getirir. Bu dati<; dilden olu§an Ostnanhcaya yeni anlatun 
gticti ve olanaklan katarken ayn1 zatnanda anlatlma aklc1 bir okunurluk 
ve okuyucunun ilgisini canh tutan siitiikleyicilik katar.672 Ornegin: 

Kalelerin bulundugu dag ya da tepelerin ytiksekligini anlatlnak i<;in 
"ktih-r '{iff, ktth-r 'az.fln, kilh-r bftla, cebel-i biilend; pii~te-i bftlft, pii~te-i 

biilend, pii~te-i n1iirtefi ' ... " 

Kalelerin saglamhgini "kal 'a-i kavf, kal 'a-i hasfne, kal 'a-i iistiivar, 

kal 'a-i /usn-1 hasfn, kal' a-i /usn-1 hasfn ve sedd-i Jnetf11.. .. " 

B u kli§elerde goriildiigii gibi Fars<;a kelitne Arap<;a anlatnda§I ya 
da Arap<;a kelitne Fars<;a anlatnda§I ile degi§tirilerek <;e§itlendirilmi§tir. 
Kitni zatnan kli§e tatnlatnanin tainlanani esas kahp, tatnlayanin degi§
tirihnesi ile anlatun <;e§itliligi yarat1hr: "cftn1i '-i ntlr, can1i '-i piir-nilr, 

cftnzi '-i envftr, cftnzi '-i 1niinevver, cftn1i '-i nilr- 'alft-nilr, cftn1i '-i nttranf 
" 

Evliya kli§e tatnlainalan Ttirk<;e anlamda§larini kullanarak da se<;e
neklendirir: 

Yah pare - buz parresi 

Or adenz kaddi- ur aden1 boyr 

Aden1 baz.us1 - kol kalrnlrgl 

Sehr-i 'atfk- kend-i kadfn1 

Ab-r hayat 'aynlar- ab-r hayat kaynak sularr 

Evliya bu kli§eler ve anlatnda§ se<;enekleriyle standart bir anlati
Inin tekdiizeligini giderirken bunu anlatt1g1 yerin durtnnuna gore de 
vurgulay1p boyutland1r1r. Ornegin binalar ve onlar1 yapan ustalar i<;in 
kulland1g1 kli§elerinde~ binay1 yapan ITiitnannill UStahguu adeta §ll taiTI
latnalarla derecelendirir: 

672 Bu konuda daha geni~ ornekler i~in bkz. N. Tezcan 2002.231-243. 
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iistad-1 henna, iistad-1 kan1il, iistad-1 kan1il henna; 

iistad-1 n1iihendis, iistad-1 sahib-i hendese; 

'iln1-i n1i 'n1arfde kanlil n1iihendis obnagile, iistad-1 kan1il 'arz.-1 
1na 'rifet ediip var kuvvetin baz.ifya veriip getiiriip yed-i tillalarrn a 'yan 
u beyan etn1i~diir 

Binan1n sanath bir §ekilde si.islentni§ (yald1zh) yap1s1 i~in "goz. lu
relenil~ ~e~111-i 'ibret lurelenil~ 1nerdiin1-i re~111 lurelenil~ dfde-i bfnalar 
lurelenir ... "; binan1n tni.iketnmel n1i1narisi kar§ISinda duydugu hay
ranhgtn boyutunu "vas.finda lisan kasirdil~ vas.finda lisan bf-z.ebandu~ 
1nidhatinde lisan batfdil~ diller ile ta 'bfr olun1naz, dillerle ta 'bfr ve 
tavsfj olunn1az, diller ile ta 'bfr ve kalen1.ler ile tahrfr olunn1az. ya da 
her birinin ta 'rfj ii tavsfjinde benf aden1 'acfzdil~ aden1 den1-beste vii 
hay ran olur, goreniin 'aklr peri~an olur, ta 'bfr ii tavsfj ile obnaz. gornJe
ge n1uhtac ... 'ibretnii1nad1r" ifadeleriyle yansttlr. 

Geni§ bir cografyadaki seyahatleriyle, stnirli insan di.inyastnin dt
§Ina ~Ilaru§ olan Evliya'ntn gordi.ikleri herkesin bildigi ya da gorebi
lecegi §eyler degildir. Bunun bilincinde olan Evliya'ntn anlatacaklan 
elbette ~oktur. Ancak o anlatacaklarinin ~oklugunu tlllnar-1 d1raz oho~ 
bir n1iicelled kitab oho~ bir kurras ( kiirrase) evsaft olur diyerek vurgu
laytp sozi.i lasa kestnesi gerektigini de bilir: 

Tatvfl-i kelan1a hacet yokdur 

Tatvfl-i kelan1 nuthtasar k1ld1k 

Kesret-i kitabet ve n1a 'nf-i seyahat obnas1n i~iin 

Tarihlerin1na-vak'a iizre tahrfr eylesek tatvfl-i kelan1 olur 

Evliya, klasik nesrin ohnazsa olmaz1 olan seci alantnda son derece 
zengin bir yarat1 gi.ici.i sergiler. Seci yoluyla uzun soluklu ci.itnleler ku
rarken onlan onuyaklar, i§tikaklar, ikiletneler ve bagla~h stralatnalarla 
zenginle§tirir. Sadece birka~ ornek: 

Akl-1 lalletine ve ke1nal-i h~ffetine 

Kal'as1n harab u yebab ve halkrn kebab ve hanelerin tiirab 

Seng-tira~ bera-yr sava~-z perha~ bir ka 'la-i lu1zrr-ba~ 

Tarh-z zfba ve bina-yz ra 'na bir hanunan1-1 rtt~ena 

Elzen1-i levazundan menz.il-gah-1 lazund1r 
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Nizam-z intizam 

Hzsn-z hasfn 

Serbet-i ~ahadeti nu~ ile medhu~ 

Tiirk~e kelimelerle secili ve onuyakh kullani§lar: 

Kzrk kulak ile gelmi~ ulak ve solak 

Dosdogru dogrulayzp 

Kuvveti gitmi~ ve heybeti yitmi~ ve 'omr-i 'azfzi yuz yetmi~e yetm.i~ 

Evliya, ciimle i~inde degi§en secilerle ustaca uzun soluklu ciimleler 
kurmay1 sever: 

'A A ' ,.. ,.. II "b "b I ";.p; .. k,.. 0 11-h ,.. ,.. 1v1a mur .... n1esrur ... 1u .... mergu .... va1 ,r ... m.ute aszr ... 1 ,ravan ... 
,.. "b "d,.. revan ... a a an ... 

"sayd u ~ikar, ceng i1 cidal, e~kiya vii e~irra, ahibba vii asdika, garfb 
u gureba, cevan u pfr ... " gibi anlamda§, yalan anlaml1 ve zit anlamh, 
tekil ya da ~ogul bi~imle olu§turulan ikilemelerin yarn stra ikilemelerin 
simetrik kullantmlartyla da anlarm peki§tirir: 

Ayende vii revendeye ve musajirfn i1 milcavirfne 

Yarar u bahadzr ve ~ecf' i1 dilaver 

Guy guy ve gum gum sohbetleri olup 

Feryad u fig an ederek pervaz u tayeran 

Her kulbede hanende vii sazende vii ka~meran u m.utriban u 
meddahan ve avvad ve rartayf ve ~e~tarf ve berbutf ve ve kanun.f ve 
rengf verebabf ve musikarf ve tanburf ve santurf ve nejirf ... 

Ni 'n1et pi~er rorekri ve borekri ve G~fl ve ba~rz ve ho~abfl. .. 

Kafadar ve szrda~ ve halda~ ve yolda~ karznda~larzyla opu~up go
ri~up gulu~up 

Okuyucunun ilgisini ~ekip metne ak.Icthk kazandtrmada son derece 
usta bir yazar olan Evliya, ttirev sozciikleri i~uyak ve onuyaklarla iki
lemeler yaparak bir arada kullan1r, boylece ii~ dilden olu§an Osmanh
cantn anlatun olanaklartrun en ahenkli ve en renkli ciimlelerini kurar: 

Zebballer zibilleri zenbfllere doldurup zenbfl zenbfl zibilleri ... 
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Kelb-i bf-can ta§ra pare pare ve dilin1. dilim. ve §ilim §ilim ve rilim. 
rilim ta§ra atlldr ... 

Evliya <;elebi anlatlmtnda sadece kelime oyunlartyla sintrh kalma
ytp ci.imlelerinde cinas, iham ya da tevriye, tezat gibi soz sanatlarini da 
ustaca kullanlTil~tlr: 

"Bir gune n1.umiya-yr kanfsi vardzr, hurd obnu§ adem. m.umiyadan 
tenaviil etse m.u miyanz kelner-i iskender olur" ci.imlesinde mum.iya (bir 
~e~it ila~ )673 ile mu 1niyan (kll gibi bel) aras1nda birle~ik cinas yaparken 
mu miyan ile iskender' in kahn kemeri arastndaki tezatl da kullanir. 

"Bu hayvanlarr sag up siid-i sudznz leben-i halis ile ... " ci.imlesinde 
sud (siit) ile sud (faydah) arastnda eksik cinas yaparken s sesiyle onu
yak ve ayn1 zamanda siit kelimesinin Arap~as1n1 (Ieben) kullantr. 

"Yiiz bin rene ii 'ena ile rzkup ruy-z zen1.fni seraser-var nak§-l 
bukalemun te1na§a etdiik" ci.imlesinde seraser kelimesini "bir ~e~it alaca 
renkli ipekli kuma§" anlamiyla kullanarak yi.iksekten yeryi.izi.ini.in di.im
di.iz ve renkli gori.ini.i§i.ini.i betimlerken ayn1 zamanda yeryiizi.ini.in bir u~
tan bir uca geni~ bir alanda seyretme anlamiru da goz oni.inde bulundurur. 

Arap~a ve Fars~a kelimelerin yogunla§tlgi zincirleme tamlamalar1n 
bulundugu in§a ci.imlelerine ornek olarak: 

Amma bu hamman1. sekiz tak-i Kisra misal iizre kubbe-i nfl-gun tas-z 
ser-nigun kase-i eflake 1nanend bir kubbe-i Demavenddir 

... bu ruy-z arzda me§hur-z afak alan pii§te-i biilend iizre siyah reng-i 
hara ilebir kal'a-i kavfdir kim. bu gerdf§ ii devvar-i kec-rev-felekde bir 
kal'a-i ser-biilenddir. 

Seyhii'l-islam. Mahmud Efendi dahi juzala-yz dehrden ve 'ulen1a-i 
'asrdan ejsahii '§-§U 'ara Ve 'f-biifega yegane-i 'asr refebidir. 

Bu ti.ir zincirleme tamlamah ci.imleleri yalntzca benzetmeli anlatim
larla kalmaytp fi.lozof~a baki~la da i~lemi~tir: 

Amma bu cezfre-i diinya irre cemi' hey' et sahibleri bu atlas-1 
bukalem.unz kalen1.-i cevahir-nisar giiya ile lnanzllrlarz oldugz iizre oyle 
terkfm eylenli§ler kin1. ... 

673 Hezar Esrar' da "nzunziya" hakk.Inda "iran' da ~iraz bolgesinde bir dagdan ~·
kanlan madeni tuz. Dagdan s1zan damlalardan elde edilir. [ ... ] <;ok k1ymetli bir 
ila~ olup yapma olan1 da vard1r, ancak tabii olan1 kadar etkili degildir" bilgileri 
verilir. 
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El-hasll ehalf-i Diyarbekriin bu Sattii '1- 'Arab kenarrnda yedi se

ki: ay :evk ii sa.falarrna halk-r cihan re~k ederler. Zfra geceleri Kallfr, 

rif:larr 'lyd-r A:ha olup Hiiseyn Baykara .fasrllarr ediip .fanf cihandan 

sehfl ka1n aldrk :ann ederler. 

Onun kendi gozletnlerine dayanan ozgiin benzettneli gerc;ekc;i be
titnletneleri ise Seyahatnan1e 'nin en renkli ciitnleleridir: 

Sevahil diyar obnagile ab u hevasr letafetinden halkrnrn kadd ii 

kan1etleri rrnar-r balalar gibi ser-an1ed jidayi yigitlerdir. Ba~larr Ada

na kabagr kadar biiyiikdiir ve ba:iflarr tohunza gebni~ dobna kabagr 

kadar kahn ba:iflarr var ve sfne-i piir-kfneleri hiisrevanf kiip gibi giinz 

giinl sada veriir ... ten-diiriist :inde ve ciistii rapuk ve ralakdir ciinzle 

silahlarryla kayadan kayaya Bagdat ga:alr gibi pertab eder. 

Ve kelenJ-serleri ne kadar ka:an kadar ise ol kadar kiiriiciik takiyye

leri var kiln birjincan kadarca takiyyeyi iplik ile iki yanrndan baglayrp 

boga:rna ... gifya 'ariyeti durur geyilecek hali yak bir takiyye .. 

Evliya, kendi donetninin konu§tna dilini dt§layan klasik nesir i.is
lubunu, konU§tna diliyle bagda§tirt11I§, Ostnanh Ti.irkc;esinin anlatun 
olanaklann1 geni§leten zengin bir soz varhg1 ve anlatnn c;e§itliligi ya
rattni§tir. Bu devlet adatnlan di.izeyindeki soz varhgu1dan halk1n dili
ne, yaz1h dilden yerel ag1zlara, az1nhklann diline, her tiirli.i tneslek ve 
ya§anl alatuna ili§kin kelitnelere kadar c;ok geni§ bir yelpazede kendini 
gosterir. ~ehir tasvirlerinde in~li denen klasik nesir i.islubu goriili.irken 
olaylann betitnlenip kurgulann1as1nda, kar§thkh konU§Inalarda konu§
tna dilinin akicthgi ve sadeligi dikkati c;eker. XVII. yiizyi11n konu§nla 
dilini dt§layan, dii§iinceyi ikinci plana a tan in~·a Uslubu estetigini kendi
ne ozgii yontetnlerle ktrarak a§I11I§; seci ve soz sanatlartna dayanan es
tetigi, anlattnak istedigi atnac; dogrultusunda kullantp bilgi ve gozlenl
lerin canh ve akici bir §ekilde anlatthnastnda i§levsel hale getinni§tir. 
Eserinin pek c;ok yerinde tnanzutn parc;alar (tntsra, beyit, lata) kullanan 
yazar, bazen bunlann §airini belirttni§, bazen bunlan degi§tirerek ahnti
lanli§' bazen de kendisi soyletni§tir. 

Seyahatname'deki Kurmaca Anlat1m Gucu 

Seyahatnan1e' yi dil ve iislup yoni.inden tihn ozgi.inli.igi.ine ragtnen 
onu yahuzca benzettneli ve uyakh ci.hnle kunna esasn1a dayanan in§ft 

anlayt§Inin ozellikleriyle ele ahnak yeterli degildir. Seyahatnlinze 'yi, 
ozellikle hikayecilik yoniiyle de degerlendinnek gerekir. Ancak Evliya 
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~elebi 'nin hikayeciligi kendi donetninin belli bir ogiit hedefinde anla
ttlan kli§e bir hikayecilik degildir. Evliya'ntn hikayeciligi kendi done
tninin edebiyatlnda sanat hedefi olarak one <;tktnayan ozgiin kunnacaya 
dayanan bir hikayeciliktir. Ozgiin kunnaca ise ya§ananlann, gerc;egin 
tnetin diizletninde aktanhnastdtr; bu da Seyahatnanze 'yi yahn bir seya
hat eseri olman1n otesine ta§tyan ve Evliya'ntn yazarhk giiciinii ortaya 
koyan en onetnli yoniidiir. Evliya eserini kaletne ahrken kendi c;agnun 
nesir tiirlerini nzenalap, sergii:e~t, hikayet gibi ba§hklarla kullanmt§tlr. 
Ancak bunlarla snurh kahnaytp nzusalziplik yeteneginden gelen kur
gulatna giiciinii ba§anyla kullantTII§, duydugu birc;ok hikayeyi ustaca 
anlattnt§, bilinen bir hikayeyi degi§ik ki§ilere ve olaylara uyarlatni§, 
ba§Indan gec;en olaylan hikaye kurgusunda i§letni§tir. Hatta birc;ok bil
gileri ba§kalanntn agztndan aktararak diyaloglarla bilgiye ya§antni§hk 
katnll§tlr. Yer yer tnizahlle§en, ince bir gozletnle tezatlan yakalayan, 
duygu ve dii§iincelerini ac;tkc;a yansttan, ya§adtklarnu ve gordiiklerini 
irdeleyen, ozgiin betitnletnelerle gerc;ekleri canh, renkli ve siiriikleyici 
bir anlatnnla dile getiren bir eser ortaya koytnu§tur.674 

Seyahatnanze, seyahatlerin akt§Ina gore diizenlentni§ ve tiin1 seya
hatleri kapsayan genel bir kurguda hikayelerin anlatihnasi ve olaylann 
hikayele§tirihnesi ile geni§ler; c;e§itli metin kattnanlan olu§ur. Ornegin 
Evliya ~elebi 'nin 17. yiizythn tantnmi§ Celalilerinden olan Karahay
darzade ile kar§tla§tnast ve onunla ilgili izlenitnleri 2. kitabtn en etki
leyici ya§anttlanndandtr (353b-355a). 1647 ythnda Erzurum'dan azl 
olan Defterdar Meluned Pa§a isyanc1 grubu olu§turur. Ve kendisi gibi 
azl olup isyanc1 grubu kuran Vardar Ali Pa§a 'ya kattlacakt1r. Evliya 
~elebi de Pa§a ve adatnlanna yol gostennek ic;in yardtJnci olur. 1648 
yth ~ubat aytnda yolda Ankara yaktnlartnda Sanalan 'da adatnlanyla 
birlikte tipiye tutulurlar, etrafta stgtnacak bir yer ararlar. Yaklndaki Ba
hkhisar koyiine ula§IP orada Hactbaba'ntn evine giderler. Ancak evde 
ba§ka tnisafirler de vardtr ve bunlar Hactbaba 'tun evinde .saklantTII§ 
olan donetnin azth Celalileri Karahaydarzade, Katlrctoglu, Oynayan
hoglu, Akyakahoglu'dur. Silahlaruu btraklni§ bir halde otururken kitn 
oldugunu bihnedikleri Evliya ~elebi ve adatnlanntn aniden ic;eriye 
ginnesi iizerine tela§a dii§erler, panige kapthrlar. Ancak onlann tela§I 

674 Evliya ~elebi 'nin iislubunu degi~ik yonleriyle ele ahp inceleyen yaztlar i~in 
bkz. Evliya c;etebi ve Seyahatna111e. Yay. N. Tezcan - K. Atlansoy. (2002): 
0. Horata ( 155-167); M. Mengi (197-208); F. Turan (255-262) ve c;aguun 
Srradr§r Yazarr: Evliyfi c;etebi. Yay. N. Tezcan (2009): A. Akgi.il (49-54); G. 
Ayaydtn-Cebe (55-80); M. Mengi (281-291); N. Tezcan (383-390). 
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kar§IStnda kritik durumlart idare ettnesini iyi bilen Evliya, alttan alarak 
ortamt yumu§attr, e§klyalar rahatlarlar. Ancak Evliya'ntn Pa§a'ntn ada
tnt oldugunu anlayan CeHililer Evliya 'ya sus payt hediye verip ka~arlar. 
Onlann su~ ortagt olan Hactbaba ile Evliya arastnda ge~en olaylar ve 
hediyele§meler, Evliya'ntn kendisinin de dahil oldugu insan zaaftannt 
dile getiren bir ya§antt oykiiye donii§iir. Ya§adtgt olaylar arastnda usta
ca bag kurmay1 bilen Evliya, Karahaydarzade ile 5 ay sonra ilgin~ bir 
tesadiifte bir kez daha kar§Ila§Ir. IV. Mehmed' in ciilusundan klsa bir 
siire sonra, uzun zamandtr aranmakta olan Karahaydarzade, padi§ahtn 
adamlart taraftndan yakalantp istanbul' a getirilir. Tam bu s1rada ~atn' a 
gitmek iizere yola ~tkan Evliya, Oskiidar sahrastnda Aga Tekye ~aytrtn
da onunla kar§Ila§tr; Hactbaba' ntn evindeki kar§Ila§madan birbirlerini 
tantyan Evliya idam1 edihnesi kesin olan Karahaydarzade'nin ~adtrtna 
gidip onu "oli.im" oncesinde teselli eder. Bundan ~ok etkilenen Kara
haydarzade "Evliyfnn! .. Allah senden razr ola" de yip koynundan bir i§
lemeli alttn saat ~tkanp onun bu insanctl sohbetine bir minnet ni§anesi 
olarak Evliya'ya hediye eder. Bu saat ashnda Kaya Sultan'tn Evliya'ya 
armagan ettigi "tni.inakka§ saat"tir. Karahaydarzade' nin babas1 olan 
CeHUi Karahaydar bunu Evliya'ntn daha ilk ~am yolculugu strastnda 
bu saati Evliya'dan ~alllll§tlr ve ogul Karahaydar §itndi ona tekt·ar "Su 
kendi bagzn korugu halvasrdrr. fine sana nasip oldu" diyerek hediye 
eder (11.373a-374a). i§te Karahaydarzade ile baglantlh olarak ilgin~ 
tesdiifterin yumagtnda ger~ekle§en bu olay, Evliya'ntn Seyahatnan1e'de 
6 kitap (1-6. kitaplar) boyunca kurguladtgi Kaya Sultan ile olan ya
§antl oyki.isiini.in de siirpriz motifidir Ve onemli bir par~aSllU olU§tUr
maktadtr. Evliya <;elebi, en sevdigi hamisi olan Melek Ahmed Pa§a ile 
onun sevgili kanst Kay a Sultan 'tn ulagtdu·. Bu ulakltk gorevi ile onlann 
ozel hayattn1n yakln tan1g1 olan Evliya ile Kaya Sultan arastndaki ili§ki 
Seyahatnalne' de ba§h ba§Illa bir hikaye olU§tUrur. Kaya Sultan 'In oli.i
tnti ile son bulan bu evlilik si.irecinde ya§anan zorluklar, korkular, kay
gtlar, kavu§up aynlmalar, gerilim unsuru riiyalarla bir a§k oyki.isi.i olu§
turacak §ekilde kurgulanllll§tlr. Oyle ki Evliya olaylart a§k oykiisi.ine 
doni.i§ti.irme ugtuna kronolojik hatalarla kurgulallll§ oldugu gortili.ir.675 

Seyahatnan1e, Evliya'ntn ustaca giri§, serim, dtigtim, sonu~ kurgu
latnastyla olu§turdugu neden sonu~ ili§kine dayanan olay akt§I i~inde 
insan ve toplum psikolojisinin yanstdtgt ya§anti oykiilerle doludur. Bu 
oykiiler, insan ger~egi, toplumsal sorunlar, ahlak deger yargtlari, otekine 

675 N. Tezcan 2006. 13-27. 
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bakl§ gibi bin;ok yonden kendi donemini yansttan ve okuyucuyu irdele
meye yonelten ya§anti kesitleri sunar. Karahaydarzade ve Kaya Sultan 
oyki.ilerinden ba§ka birka~ otnek daha eklenebilir: Karahaydarzade 'nin 
yakalatup oldiiliilmesi dramt (II.373a-374b),676 Bitlis'te Abdal Han ve 
ogullar1 arastnda cinayetle sonu~lanan olaylar (IV.273b; V.9a-13b) ,677 

istanbul'da Gi.irci.i Nebi isyan1 (III.30a-34a),678 CeHUi ~omarboliikba
§I ile ya§adlklart (III.92a-94a) ,679 Abdal Han 'tn ki.iti.iphanesinin satt
h§I strastnda bir Kadtzadelinin minyati.irli.i bir yazmayt bt~agtyla tah
rip etmesi ve Evliya'ntn tepkisi (IV.276a-277b), Cengiz Han'la onu 
islama davet eden Hz. Muharnmed'in el~isi arastnda ge~en tartl§ma 
(VII.131a-132b),680 Ankara'da Erdede Sultan'tn tiirbesini arama ve 
onunla konu§malan (II. 358a-b); Avusturya Krah I. Leopold ile sohbet
leri (VII .72b-73a), Viyana ~ar§IStnda gordiigi.i mekanize hey keller kar
§IStnda ya§adtgt §a§klnhk ve kendi kendiyle alay etmesi (VII .58b-59a), 
Viyana'da beyin atneliyatl gozletnleri (VII.62a-b), Nil'in kaynagtna 
gitme tutkusu ve Sudan' In giineyinde Kamer §ehrinden gel en tiiccarla 
konu§malan (X.429b-430b)681 gibi. 

Evliya ya§antilart oyki.ile§tirirken ~ok canh, gozlemsel ozgi.in 
"ki§i" tasvileri yapar. Bunlar arastnda Hz. Muharnmed'in (I.7a) ve IV. 
Murad'tn (1.71b), Karahaydarzade'nin (II.354a) portre tasvirleri sa
yilabilir. En ilginci ve dikkat ~ekici olan1 belki de Avusturya Krah I. 
Leopold'i.in tasviridir (VII.66b-67a). 

Seyahatnan1e' den bu .gi.ine kalan en ger~ek~i tasvirler, ku§kusuz 
Evliya'ntn 1. kitapta (153a-216a) bizzat tantk olarak anlattlgt 1638 Es
naf Alaytdtr. Sadece surnan1elerdeki minyatiirlerinden bildigimiz esnaf 
alaylartntn canh tan1g1 olarak anlatmt§tlr. Dankoff, bu boli.imi.i §U soz
lerle degerlendirir: "Eger Evliya ~elebi, bize Sultantn oniinde ge~it to
reni yapan istanbullu ustalartn ve tiiccarlartn kapsamh bir panoramas1n1 
anlattlgt 1. kitabtn 270. boli.imi.i dt§tnda hi~bir §ey btrakmarm§ olsaydt 
dahi, yine de en bi.iyi.ik Osmanh yazarlartndan biri olarak tantnmaya 
devam edecekti" .682 

676 Boratav 1982. 297-303. 
677 Dankoff 2008.245-258. 
678 N. Tezcan 2008 (25 Kastm 2008'de Yapt Kredi: Sah Toplanttlan). 
679 A.g.y. 
680 N. Tezcan 2010 (Evliya ~elebi'nin Yazth Kaynaklan Sempozyutnu). 
681 N. Tezcan 2011. Dogumunun 400. Ythnda Evliya ~elebi Sempozyumu. 
682 Dankoff 2002. Tiirkler Ansiklopedisi. 269. 
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Ozetle Seyahatnan1e 'nin kompozisyonu ger~ekle kurmacantn sar
tnahnda olu~turuhnu~tur. Bu, Evliya'ntn bilgileri, seyahat gozlemlerini 
ya~amtn i~inden venne atnactndan kaynaklanmakta; ge~tni~e ili~kin 
bilgilere ve tarihe gi.incelligini si.irdi.iren dinatnizm katmaktadtr. Boyle 
ohnakla birlikte anlatundaki "nesnel bilgi" ile "kurmaca"yt aytnnak; 
"kurmaca"ntn i~indeki ger~egi aytklatnak Seyahatnan1e' nin yaptstnt ve 
degerini dogru saptamak a~tstndan ~ok onemlidir. B u nedenle ger~ek 
ve dogru bilgiyi bulmada kunnaca yaptyt ~ozmek ve baglam1na uygun 
olarak yortunlamak Seyahatnan1e' den yararlanmak i~in bi.iyi.ik onen1 
ta~tmaktadtr. · 

Seyahatna1ne'de aynca "acaib ve garaib" genel ba~hgt alttnda an
lattlan fantastik oyki.iler de geni~ bir yer tutar. Bu ti.ir oyki.iler, Evliya 
~elebi 'nin "uydunna" ile nitelenmesine yol a~m1~t1r. Ancak "acaib 
ve garaib" baglamtnda hikaye anlattna, orta~ag islatn seyahat lite
rati.itiini.in aynlmaz bir par~astdtr.683 Bu gelenegi izlemi~ alan Evliya 
~elebi 'nin Seyahatnan1e'si bu yonden de ~ok zengin bir tnalzetne i9er
tnektedir. Seyahatna1ne' nin on yargth olarak degerlendinnesinde etken 
alan bu ti.ir fantastik hikayeler ba~h ba~tna bir ara~ttrma konusu olu~
tunnaktadtr. 

17. Yi.izy1l Osmanll Edebiyat1 ve Seyahatname 

17. yi.izytl Osmanh edebiyattntn doni.i~i.im yi.izythdtr. ~air biyogra
filerini i~eren te:kirelerin yant stra 16. yi.izytlda ilk kez Ta~kopri-zade 
taraftndan Arap~a olarak Osmanh alitnler biyografisi yaztlmt~ttr: E~
$akaiku 'n-nu 'n1aniyye fi ulen1a 'id-devleti '1- 'Os1naniyye. Mehtned 
Meed! taraftndan Ti.irk~eye ~evrilen bu eseri 17. yi.izytlda Nev'izade 
Atayi ek yazarak geni~lettni~tir: Hadai 'iku '1-hakayrk jf-tekn1ileti '~
~akayrk. Katip ~elebi, tarih ve cografyaya ili~kin eserlerinin yant 
stra Osmanh 'ntn 10 bin §air ve yazar ile 15 bin eserinin yer aldtgt bir 
Ostnanh bibliyografyast yazar: Ke~fii'z.-zunlin ve Evliya ~elebi 'nin 
Osmanh 'ntn topraklanndaki ve yaktn ~evresindeki §ehir, i.ilke ve halk
Ian anlatan Seyahatna1ne 'sini yaztnast da bu baglatnda an lam kazan
tnaktadtr. Ostnanh 'ntn ki.ilti.ir hayattnt belirlemede en onde gel en alan 
ku§kusuz tnanzutn ve tnensur eserlerin tnerkez oldugu edebiyat alantdtr. 
Edebiyattn da onceki yi.izytllara gore bi.iyi.ik bir degi§itn si.irecine girdigi 
gozlemlenir. Ozellikle tnesnevi alantnda Fars edebiyattndan "terci.itne" 
yerine "ozgi.in" eser yaztna edebiyattn gi.indetninde bir sorunsal olarak 

683 Touati, Houari. 2004. 213-216. 
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ortaya konur. Ostnanh 'n1n ic;selle~tirdigi Fars-islatn estetik anlayt~Intn 
ic;ine kendi tophnnsal benini yerle~tinne ve Fars edebiyatl kar~1nda Os
tnanhntn kendi edebiyat gi.ici.ini.i ispat ettne hedefi one <;Ikar.684 

Mesnevi alantndaki bu doni.i~i.itn ozellikle Nev'izade Atayl'nin 
hatnsesi ile dillendirilirken gazel v~ kasidede de sebk-i hindf ile itnaj 
di.inyas1 degi~itne ginni~, hikenzf tarz. ile tophnnsal hayattaki sorunlar 
kar~ISillda ahlaki ol<;i.itler yeniden hatlrlatthp SOITIUtla~tlnhrken konu~
ITia dili, ~airin ya~adtgi dog a ve sosyal c;evresi, atasozleri ve deyitn
leriyle daha geni~ bir perspektiften bir ic;erik-soyletn degi~itnine yol 
ac;tni~tlr. 

Ostnanh Ti.irk edebiyattna tnahallile~tne adt alt1nda datngasini 
vuran bu donii~iitn, ashnda edebiyatln gerc;ekc;ilige dotunesidir. Bir 
ba~ka deyi~le, edebiyat1n gozlerini, ic;inde ya~adtgi di.inyaya c;evir
tnesidir; art1k tnekan, zatnan ve olaylar, okuyucuyu batnba~ka bir 
aletne siiri.ikleinetnektedir. Veysi (1627)'nin padi~aha ovgi.i degil, ya
~ad1g1 devrin gerc;eklerini anlatan Hftbnfune adh eser yaztnast; Nab! 
( 1712) 'nin Hayriyye ( 1701) 'si ile siyasetnanze anlayi~Ini padi~ahtan 
bireye doni.i~ti.innesi gibi. Nab!, ogluna nasihat vennek ic;in yazd1g1 
bu eserinde "iyi bir padi~ah nastl ohnahd1r?" sorusunu ic;eren siyaset
nanze anlayt~Ini bir birey ic;in di.i~i.in1ni.i~ ve o giini.in topltnnsal ko~ul
lartnda "iyi bir insan nastl ohnahd1r?"tn olc;iilerini ortaya koytnu~tur. 

17. yi.izyilda nesir eserlerinin yazthnastnda bi.iyi.ik bir art1~ goz
letnlenir. Nergisl ( 1635)' nin 5 nzensur eserden olu~an hatnse yazmast, 
Me~akku '1-U~~ftk'ta (a~tklann stklntilart) tan1k oldugu 10 olayt hikaye 
ettnesi, Kftntlnu 'r-Re~ftd ( dogru yolun kanunu)' da ya~adtgt tarihi a lay
lara yer vennesi gibi. Aynca Inanztnn tnesnevilerin bu yi.izyilda tnensur 
olarak da yeniden yaztldtg1111 biliyoruz. Bu belki de reel hayata donen 
insan1n, kendini anlattnak ic;in ~iirin yeterli ohnadtguu kavratnasuun da 
bir gostergesidir. Bu, ayn1 zatnanda evliya ve enbiya klssalann1 insan
lara "ibret" olarak aktanna ve nasihat venne atnactyla hikaye yaztna 
anlay1~1 yerine, insan1n ba~tndan gec;enleri anlattna anlayt~Ina doni.i~i.i
tni.i detnektir. Belki de insan ve hayattn a~k konulu tnesnevilerin kli~e 
kahbtna stgtnadiguun anla~thnast detnektir. Bilinc;li ya da bilinc;siz bu 
giri~itnler, insant ve ins an gerc;egini, gerc;ek ohnayan kli~elerden kur
taru·ken seyahatin onetni ve anlatni yadsinatnaz. Bu baglatnda Evliya 

684 Kortantan1er, Tunca. Nev 'f:.ade Atayf ve Ha1nsesi 1977; Tezcan, N uran 2010 
"Sebeb-i Teliflere Gore Mesnevi Edebiyatuun Tarihsel Doni.i~iitni.i". 49-74. 



~elebi'nin Seyahatname'sinin edebiyattaki yerine yeniden bakmak ge
rekmektedir. 

17. yiizytlda Evliya ~elebi'nin Seyahatname'siyle a~ag1 yukan ayn1 
yillarda yani 1679/1680 yillannda, birbirinden biitiiniiyle habersiz ve 
ayr1 mekanlarda bir seyahatname daha yazilmi~tlr. Bu, bilindigi gibi 
Nabi'nin istanbul'da kaleme ald1g1 ve yapt1g1 hac yolculugunu anlat
tlgi Tuhfetii 'l-Harameyn 'idir. Nabi'nin Tuhfetii 'l-Haremeyn 'i saraya 
sunulup istanbul kiitiiphanelerinde pek ~ok yazmastyla bir~ok ki~i tara
ftndan okunurken, Evliya ~elebi'nin Seyahatna1ne'sinden istanbul'da 
kimsenin haberi yoktu. Eser, istanbul' a 18. yiizythn ortalartnda getiril
diginde ise saray kiitiiphanesine konmu~, fakat bun dan ~ok az ki~inin 
haberi olmu~tu. Yani ne yazildtgi donemin, ne de daha sonraki edebiyat 
~evresinin ilgi alantna girebilmi~ti. 

Nabi'nin eseri edebiyat tarihlerinde "hac seyahatnamelerinin en 
edebi olan1" olarak degerlendirilirken Evliya ~elebi 'nin Seyahatname'si 
"yazar1n1n gezip gordiigii yerleri anlatt1g1 bir eser" olarak yer almi~tlr. 
Kimi kez otobiyografi ya da rapor olarak goriilmii~tiir.685 

Biri ~air, digeri ise musahip, bu iki yazar1n eseri bu donetnin ede
biyat anlayt~Ini ve bu anlayt~In stntrlaytcihgtni gostermesi baklmindan 
onemli ipu~lar1 sunmaktadtr. Nabi' nin eseri kendi doneminin klasik 
"edebi olma" ol~iitiine bagh kahnarak kaleme ahnrm~tlr. Bilindigi gibi 
Fars~a zincirleme tamlamalar ve zengin te~bihler, secili uzun ciimleler
le, zengin Fars~a ve Tiirk~e beyitlerle edebi olman1n doruk noktastnda 
yazthp saraya sunulmu~tur. Onun eseri gordiiklerinden ve ya~adtklartn
dan ~ok, gostermek istediklerinin perspektifsiz bir panosunu sunarken, 
Evliya'ntn eseri gordiiklerini, ya~adtklartni ve ya~ananlar1 anlatmak 
i~in kaleme ahnmi~tlr. Evliya i~in ya~anan1 anlatmada ne klasik nesrin 
kli~eleri yetiyordu, ne de kli~enin hizmetindeki diizyaz1 dili. Nabi, do
neminin estetik anlayt~Ina ne kadar bagh ise, Evliya kli~eye ragmen kli
~enin kahplann1 klran bir anlatimla kar~Imtza ~Ikar. Evliya'ntn edebiyat 
tarihlerinde "gii~lii tasvir ve canh anlatnn" ile genellenen bu ozelligi, 
kendi ~ag1n1n nasihat vermek i~in nasihatin ya da genel ge~er bir ahlak 
ol~iitiiniin hedefinde kli~e bir kurgu ile hikaye yazma yani "tahkiye" 
anlayt~Intn otesinde bir hikayecilik giiciidiir. Ya~anantn kurmacayla bir
le~tirilerek hikaye ediltnesidir. Yani ger~egin kurmacaya donii~tiiriilme
si giiciidiir. Bu da, kimi zaman okunamayacak kadar ayrtntlh ve ger~ek-

685 Co~kun 2002. 38,41, 55, 90, 95 . 
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~i naturalist gozlemlerin yanstmastndan, grotesk betimlemelere; farkh 
ve ~arp1c1 ayrtntilardan olaylartn i~indeki tezatlara, ~eli§kilere, neden 
sonu~ ili§kilerinin, dogal tesadi.iflerinden, §a§IrtiCI si.irprizlere, olaylartn 
ak.I§tnda kendisinin de dahil oldugu ins an zaaflanna, toplumsal deger 
yargilartna, insan ger~eginin genel ge~erden ozgi.il ya§antilara indirgen
mesine de gin geni§ bir anlatlm yelpazesinde 10 kitap boyunca birbirine 
bagh ve tutarh olarak kale me ahnmast den1ektir. Seyahatname, bilgi ile 
gozlemin, insanla toplumun, hayatla tarihin i~ i~e anlatildtgi bir yaptda 
kesi§ir. Boratav, bulundugu stati.iye kar§In yazarhgtndan feragat etme
yen Evliya'ntn kalem gi.ictini.i §U sozlerle degerlendirir: 

Evliya ~elebi, pa§alartn mtiezzinligini, imamhgtni, gtimrtik 
katipligini ve buna benzer resm1 memuriyetlerini yapmt§, onlartn 
in'am ve ihsanlartyla yeti§mi§ adam, elbette bir celaliyi takdirle kar§I
lamayacaktir. Nitekim Kara Haydaroglu'nun kahramanhk ve cesaret 
menktbelerini anlatan metin, ona Evliya'ntn lanetleriyle ba§lar. Fakat 
~ok ge~meden, sanatkar muharririn kalemi, devlet memurunun kalemi 
olmaktan ~1kar: Evliya Efendi artlk, haratni Kara Haydaroglu'nun in
san cephesini anlatmakla mtikellef, bir insan dram1n1 yeniden canlan
dtrma vazifesini tizerine almt§ sanatkardtr; bu kararstzhklartni, kendi 
kendini yalanlama safbalartni, Evliya'ntn sade masum i.islfibuyla ya
ztlmi§ sayfalarda okumak insana hakik1 bir sanat zevki veriyor. Evliya 
~elebi, sadece kendini degil, Kara Haydaroglu'nu tutup getiren Ha
san Aga'yt ve maiyet erkan1n1 da oltitne adtm adtm yakla§trken dahi, 
metanetini, erkekligini kaybetmeyen, hatta babacan, ntikteli sohbetini 
devam ettiren celaliye kar§I metanet ve hayranhk hisleriyle yumu§at
mt§tlr. Artik kuru bir vakantivis kar§IStnda degil, insan1 btiti.in satnimi
ligi ve tabiiligi i~inde gorebilen bir sanatkar kar§IStndaytz.686 

~airlerin, yazar oldugu Osmanh edebiyatlnda ozgtin kurgu ve kur
maca kayg1s1 17. ytizytla kadar edebiyatln on de gel en bir hedefi olma
mi§, ins an ger~egi belli bir kli§eden anlattlmt§tl. Ama ger~ekte kli§eye 
girmeyen olaylar ve insanlar vardt, ya§ananlar hangi kli§eye girecek ve 
hangi dil ile anlatilacaktt? Ger~egi ve ger~ekligi yaztya dokmenin, ger
~ek ve ger~ekligi yaztda boyutlandtrmantn kurmacas1 nastl olacakti? 

Gelenegin sanat anlayt§Ini ~ok iyi bilen Evliya ~elebi nesnel bilgi 
ile ya§anant kurmacayla birle§tirirken, bir yandan kli§e olanla ya§anant 
bagda§tlrtyor, aynt §ekilde anlatim dilini yaz1 dili ile konu§ma dilinin 

686 Boratav 1982. 298. 



sannahnda elsine-i selftse (Arap~a, Fars~a, Ti.irk~e )'yi tek dile doni.i~
ti.iri.iyordu. Boylece kli~enin d1~1na ~1karken Os1nanhcaya, konu~tna 
dilinde ya~ayan Ti.irk~eye de ger~ek anlatnn giiciini.i kazand1nyordu. 
Yani sanatln hiz1netindeki yaz1 dilini, ya~anan1 anlattnan1n hiztnetinde 
i~levselle~tiriyordu. 

Stk s1k di.inyantn ge~iciligi kar~1s1nda ya~atntn ~ekiciligine ("Fftnf 

cihftndan sehil kftnz aldrk z.annederler") insanoglunun bir par~a ektnek 
ugruna ~ektigi zorluklara ("Gel bak gar, bu benf ftden1iin bir nan-pare 

iriin hftl-i dfgergilnunu") dikkat ~eken Evliya ~elebi'nin, olaylann ak1-
~1nda bizi kar~I kar~tya getirdigi insan zaaflannda, insanctl duygulann 
vurgulantnastnda, insanlararast ve toplutnlararasi ~eli~kilerde, gordiik
lerini ve duyduklarnu ~ekincesiz anlatlnastnda, farkh olatun tasvir edil
Inesinde ~agnu a~an bir yazarhk gi.ici.i sergiledigine ~ahit oluyoruz. 

Aradan iki yi.izyil ge~tikten sonra Ti.irk edebiyat1 19. yi.izyllda Bat1 
etkisinde kli~eden bireye/bireysele bilin~li olarak yonelecektir. Evliya 
~elebi ise 1nusahiplik gorevinde edindigi deneyitnler, seyahatleri saye
sinde kazandigi geni~ bir hayat perspektifi ve ozgi.iven ile, hi~ ~iiphesiz 
e~siz yetenegiyle bunu daha 17. yi.izy1lda ba~armi~ti. Evliya ~elebi ya
ztya ge~tnetni~ olan ya~ayan dildeki Ostnanh Tiirk~esinin anlatnn gii
ciiyle yazarken Seyahatnftnze belki de Tiirk edebiyatlnda ~airle yazann 
birbirinden aynldigi ilk kav~akt1. 
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