
lerinde bu tür tebenni kayıtlarına rast
lanmaktadır (Ayd ın. s. 102; Kurt, ll , 560-

567) Böyle bir evlatlık uygulamasını. İs
lamiyet öncesi Türk hukuk teamülünün 
sonraki dönemlerde de devam ettirilme
si şeklinde yorumlamak mümkündür. 
Ancak bu uygulamada kanuni bir miras
çılık söz konusu olmayıp sadece vasiyet 
imkanı vardır. Evlat edinen kişi başka 

mirasçısı yoksa mallarının tamamını. 

varsa üçte birini evlatlığına vasiyet ede
bilir. Üçte biri aşan kısım için mirasçıla
rının rızası şarttır. 
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EVLİYA ÇELEBİ 

(ö. 1095/ 1684 [?]) 

Büyük Türk seyyahı. _j 

Hayatı hakkında bilinenler seyahat ha
tıralarını topladığı on ciltlik muazzam 
eserine dayanır. Tam ve gerçek adı belli 
değildir. Evliya Çelebi adı muhtemelen 
takabmdan gelmekte olup hacası imam 
Evliya Mehmed Efendi"ye nisbetle alın
mış olmalıdır. Kırk yılı aşkın bir süre bo
yunca hemen hemen bütün Osmanlı ül
kesini ve diğer memleketleri dolaşarak 
Türk kültür tarihinde örneğine rastlan
mayan büyük bir seyahatname kaleme 
almış ve günümüzde önemi giderek ar
tan bu eseriyle adeta bütünleşmiştir. 

Eserindeki bilgilere göre 1 O Muhar
rem 1 020'de (25 Mart 1611 ) istanbul'da 
Unkapanı'nda doğdu . Babası , Seyahat
name'nin bazı yerlerinde adı Derviş Meh
med Ağa, Derviş Mehmed Ağa-i Zılli şek
linde de geçen Saray-ı Amire kuyum
cubaşısı Derviş Mehmed Zıllf Efendi'dir. 
Eserinde çoğunlukla mübalağalı haber
ler vermekten hoşlanan Evliya Çelebi, 
dünyaya geldiğinde evlerinde yetmiş ka
dar ulema ve meşayih bulunduğunu, on
ların manevi yardımlarından dolayı ma
cera dolu hayatında her türlü dert ve sı
kıntıdan kolayca kurtulduğunu belirtir. 
Bunlar herhalde babasının tanınmış bir 
kişi olduğunu anlatmak için yazılmıştır. 
Nitekim babasının Kıbrıs adasının fethi
ne katıldığını, Magosa'nın anahtarlarını 
takdim ettiğini yazması da bu kanaati 
doğrulamaktadır. Ayrıca ı. Ahmed dev
rinde Kabe'nin oluklarını bizzat imal 
ederek surre emanetiyle Hicaz'a götür
düğünü. Sultan Ahmed Camii'nin kapı 

ve pencere tezyinatı işlerinde çalıştığını , 

böylece ı. Ahmed 'in takdirini kazanarak 
musahib-i şehriyarTiiğe kadar yükseldi
ğini de kaydeder. Ataları hakkında ise 
karışık bilgiler vermektedir. Ailesini Ger
miyanoğulları'na bağlayıp Hoca Ahmed 
Yesevi soyundan geldiğini bildirir. De
deleri arasında bulunduğunu söylediği 
Yavuz Er (belki de Yavuz Özbek) Fatih'in 
bayraktarıdır. Yavuz Er gaza malından 
100 vakıf dükkanla Evliya Çelebi'nin doğ
duğu evi yaptırmıştır. 

Evliya Çelebi'nin ifadelerinden. atala
rının Kütahya'da Zereğen mahallesinde 
ikamet ettikleri. fetihten sonra istan
bul'a gelip yerleştikleri anlaşılmaktadır. 

Kütahya'daki evlerinden başka ailesine 
ait Bursa'da inebey mahallesinde ve Ma
nisa'da birer ev ile Sandıklı 'da bir çiftlik 

EVLiYA ÇELEBi 

bulunuyordu. Aile istanbul'a yerleştik
ten sonra Unkapanı 'nda iki eve ve dük
kana sahip oldu. Evliya Çelebi bunlar
dan bahsederken Kadıköy'de de bir bağ
larının bulunduğunu kaydeder. Annesi
nin ise Abaza asıllı olup 1. Ahmed zama
nında saraya getirildiğini ve babası ile 
evlendirildiğini yazar. Annesi tarafından 
Melek Ahmed Paşa , Defterdarzade Meh
med ve ipşir Mustafa Paşa ile akrabalı
ğı vardır. Mahmud adında bir erkek kar
deşiyle ina! adında bir kız kardeşi bulu
nuyordu; kız kardeşi IV. Murad döne
minde isyan eden Balıkesirli İlyas Paşa 
ile evlenmişti. 

iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılan Ev
liya Çelebi, Şeyhülislam Hamid Efendi 
Medresesi ·nde yedi yıl kadar ders! ere 
devam ettiği gibi hacası Evliya Mehmed 
Efendi'den de hıfza çalıştı. Babasından 

hattatlık öğrendi. Ardından saraya inti
sap ederek Enderun'da tahsilini sürdür
dü. Güzel sesi dolayısıyla mOsiki eğitimi 
de aldı. Bu konuda Derviş Ömer Efen
di'den faydalandı. Bir müddet sonra Si
lahdar Melek Ahmed Ağa ( Paşa). ROzna
meci İbrahim Efendi ile Hattat Hasan 
Paşa tarafından IV. Murad'a takdim edil
di. Takdim sırasında padişahın yanında 
Emir Güne Han'ı ilk defa gördü. Padişa
hın emriyle Kilar-ı Has'a alındı. Burada 
eğitildi ; hat, mOsiki, nahiv ve tecvid gibi 
dersler okuyarak bilgisini arttırdı. 

Evliya Çelebi kendi ifadesine göre sık 
sık IV. Murad'ın huzuruna çıkıyor, nük
te ve hoş sözlerle onu oyalıyor. hatta pa
dişah sinirli zamanlarında kendisini ça
ğırtıyordu . Saraydaki muhiti onun edebi 
kudret, bilgi ve görgüsünün artmasın
da oldukça önemli rol oynamış olmalı
dır. Öğrenme arzusunu hayatı boyunca 
sürdürdüğü anlaşılan Evliya Çelebi, dört 
yıl kaldığı Enderun'dan 40 akçe maaşla 
sipahi zümresine dahil olmak üzere çı
rağ edilmiştir. 

ilk seyahat heyecanını, Kanuni Sultan 
Süleyman devrinden Sultan İbrahim· e 
kadar gelen padişahlara hizmet ettiğini 
belirttiği babasının sohbetlerinden aldı
ğı , ayrıca babasının arkadaşlarından ve 
dostlarından dinlediği çeşitli seyahat ma
ceralarının da ona ilham verdiği söylene
bilir. Geniş bir hayal dünyasına ve bilgi 
birikimine sahip bulunması seyahat me
rakını karşı konulmaz bir hale getirmiş 
olmalıdır. Kendisi eserinde seyahatleri
nin sebebi ni, 1 040 Muharreminin aşure 
gecesi ( 19 Ağustos 1630) gördüğü bir rü
yaya bağlamaktadır. Buna göre istanbul'
da Yemiş iskelesi civarındaki Ahi Çelebi 
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Camii'nde Hz. Peygamber'i kalabalık bir 
cemaatle birlikte görür, heyecana kapı
lıp ResGl-i Ekrem'in elini öperken, "Şe
faat ya Resülallah" diyecek yerde "Se
yahat ya ResQiallah" der. Hz. Peygam
ber tebessüm ederek şefaati. seyahati 
ve ziyareti ona müjdeler; cemaatte bu
lunan ashabın duasını alır; Sa'd b. Ebu 
Vakkas da gördüklerini yazması temen
nisinde bulunur. Bu rüyayı tabir ettirdi
ği Kasımpaşa Mevlevihanesi Şeyhi Ab
dullah Dede'nin, "Sa'd b. Ebu Vakkas'ın 
nasihati üzere ibtida bizim İstanbul'ca
ğızı tahrir eyle" tavsiyesiyle önce doğdu
ğu ve yaşadığı şehri gezmeye, gördük
lerini yazmaya karar verir. 

istanbul'u semt semt gezen ve çeşitli 
meclislerle kahvehane ve meyhanelere 
uğrayarak buralar hakkında bilgiler top
layan Evliya Çelebi istanbul dışına ilk se
yahati 1640 yılında Bursa'ya yapar. Ba
basından izinsiz gittiği Bursa'dan dönü
şünde babası ona artık seyahat etme 
izni verdiği gibi bir seyahatname kale
me almasını da tavsiye etmiştir. Muh
temelen istanbul'u dolaşırken bu arada 
ailesinin irtibatı sebebiyle Kütahya, Ma
nisa ve İzmit'e kısa seyahatlerde de bu
lunmuştu. Evliya Çelebi'nin uzak mem
leketlere ilk seyahati, Ketenci Ömer Pa
şa'nın Trabzon'a vali tayin edilmesiyle 
gerçekleşti. Paşanın yanında deniz yo
luyla Trabzon'a, oradan da Anapa'ya git
ti. Burada iken Azak Kalesi'nin geri alın

ması için Serdar Hüseyin Paşa kuman
dasında yapılan sefere katıldı ( 1641 ı . Se
fe ri n neticesiz kalması üzerine Kırım'a 
gidip Sahadır Han'a misafir oldu. Kışı 

Bahçesaray'da geçirdi, baharda Azak'ın 
fethine iştirak etti. Kırım'dan İstanbul'a 
deniz yoluyla döndü. Ancak bindiği ge
mi şiddetli fırtına yüzünden batma teh
likesi geçirdi. istanbul'a vardıktan son
ra muhtemelen bu korku dolayısıyla dört 
yıl kadar seyahate ara verdi. 1645 yılın
da tekrar yola çıktı. Bu defa Yusuf Pa
şa'nın ordusu ile birlikte Girit seferine 
katıldı. Hanya Kalesi'nin fethine şahit 
olduktan sonra İstanbul'a döndü. 

Ertesi yıl Defterdarzade Mehmed Pa
şa'nın Erzurum beylerbeyiliğine tayin 
edilmesi üzerine müezzin ve musahib 
sıfatıyla onun maiyeti arasına girdi ve 
yolculuk sırasında bazı Anadolu şehirle
rini ziyaret etti. Beylerbeyinin Şuşik se
ferine katıldı; Tebriz'e dönen Safevi el
çisine refakat etti; Azerbaycan ile Gür
cistan'ı dolaştı. Bakü, Tiflis, Revan, Gü
müşhane ve Tortum taraflarını gezdi. 
Gönye'nin fethiyle Gürcistan seferlerin-
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de bulundu. Görevinden alınıp Kars'a ta
yin edilen, ancak yeni görevine gitme
yerek istanbul'a dönmek üzere yola çı
kan ve bu arada da asi paşalarla irtibat 
kuran Defterdarzade Mehmed Paşa'nın 

mektuplarını getirip götürmekle görev
lendirilen Evliya Çelebi, bu faaliyetleri 
sırasında Kara Haydaroğlu Mehmed ve 
Katırcıoğlu Mehmed gibi Celali reisieriy
le de tanıştı. Vardar Ali Paşa isyanına 
şahit oldu. Onun İpşir Mustafa Paşa ta
rafından mağlup edilişi ve öldürülüşüne 
de eserinde yer verir (Seyahatname, ll, 
448-452ı. 

Ağustos 1648'de beylerbeyi tayin edi
len Murtaza Paşa ile birlikte Şam'a gi
den Evliya Çelebi buradan Suriye ve Fi
listin'in birçok şehrine görevli olarak se
yahat imkanı buldu. Murtaza Paşa'nın 
Şam'dan Sivas'a nakli üzerine onunla Si
vas'a gidip çeşitli vesilelerle Orta ve Do
ğu Anadolu şehirlerini dolaştıktan son
ra İstanbul'a döndü (1650ı. 

Aynı yıl İstanbul'da iken yakından ta
nıdığı ve aralarında akrabalık bulundu
ğunu belirttiği Melek Ahmed Paşa'nın 
sadrazam olması hayatının en önemli 
dönüm noktalarından birini teşkil etti. 
Sadrazarnın en yakın adamlarından biri 
oldu ve bu vesile ile gördügü olayların 
iç yüzünü bütün açıklığı ile yazmaktan 
çekinmedi. Devlet adamlarının durumu
nu ve tavırlarını, isyanlar ve haksız uy
gulamalardaki rollerini eserine kaydet
ti. Melek Ahmed Paşa'nın, mali sıkıntı
ya çare olmak üzere piyasaya zorla mağ
şuş akçe sürmeye kalkışmasının yeniçe
ri ağalarının da katıldığı bir esnaf ayak
ıcınmasına yol açması üzeripe görevin
df:!n aziedilmesi ve Özi beylerbeyiliğine 
tayini Evliya Çelebi'nin yenielen seyaha
tine vesile oldu. Paşa ile birlikte Özi'ye 
gitti, bu arada Rusçuk, Silistre ve Baba
dpğı'nı gördü; buralardaki köy ve kasa
bpların tahririnde bulundu. Melek Ah
med Paşa'nın Rumeli beylerbeyiliği sı

rasında da onun yanındaydı; ancak pa
şanın azli üzerine Temmuz 1653'te is
tanbul'a döndü. Uzun bir süre İstanbul'
da kaldı; bir ara İpşir Mustafa Paşa'ya 
mektup götürmek için Konya'ya gitti. 
Melek Ahmed Paşa'nın Van beylerbeyi
liğine tayini üzerine tekrar Anadolu yol
larına düşen Evliya Çelebi bu seyahati 
sırasında Doğu Anadolu'da pek çok yeri 
dolaşma imkanı buldu; ayrıca çeşitli gö
revlerle İran ve Bağdat taraflarını gez
di. Bunun ardından Melek Ahmed Pa
şa·nın yeniden Özi beylerbeyi olması üze
rine onunla gitti ve burada iken Raköc-

zi 'ye karşı yapılan sefere katıldığı gibi 
(Mayıs 1657), Kırım Ham IV. Mehmed Gi
ray'ın yanında Ruslar ile Kazaklar'a kar
şı yapılan seferlerde de bulundu. 

Evliya Çelebi Aralık 1657'de İstanbul'a 
döndükten bir süre sonra Bursa. Çanak
kale ve Gelibolu'yu dolaştı. 1659 yılında 
kendisine yeni bir seyahat imkanı çıktı. 
Bu defa Boğdan Voyvodası Stefenitza'yı 
(Stefanita Lupu) ülkesine götüren kafile
ye katıldı. Asi Eflak Beyi lll. Mihnea'nın 
te'dib harekatında ve Kırım süvarileriy
le birlikte çeşitli akınlarda bulundu. Edir
ne'ye dönüşünün hemen ardından Köse 
Ali Paşa'nın Varad seferine katıldı. Bun
dan sonra Bosna Beylerbeyi Melek Ah
med Paşa'nın yanına gidip Bosna eyale
tini dolaştı. Bölgede yapılan çeşitli as
keri harekatiara iştirak etti, ardından 
Rumeli beylerbeyiliğine getirilen Melek 
Ahmed Paşa ile birlikte Sofya'ya gitti. 
Vergi tahsili göreviyle Rumeli'yi dolaştı, 
bu arada Tımışvar sahrasında Köse Ali 
Paşa· nın Erde I seferine katıldı (1661 ı. 
Burada Kırım askerleriyle Erde! 'i karış 
karış dolaştı. Kışı geçirmek üzere Bel
grad'a dönüşünden sonra Arnavutluk'ta 
"mal tahsili" ile görevlendirildi. 

istanbul' a dönüşünün ardından yeni 
bir seyahat için fırsat kollayan Evliya Çe
lebi 1663 yılında Fazıl Ahmed Paşa'nın 
Avusturya seferine katıldı. Bu seferin 
bütün safhalarında bulundu. Uyvar Ka
lesi'nin fethinden sonra kendi rivaye
tine göre Bohemya'dan isveç'e ve Hol
landa'ya kadar birçok diyarı dolaşmıştı. 
Belgrad'a dönüşünde Hersek'e Sührab 
Mehmed Paşa 'ya mektup götürdü ve 
burada Venedik sınırı boylarındaki ha
rekatlara katıldı. Ardından Macaristan'a 
dönüp Raab Muharebesi'ne şahit oldu 
ve bu savaş hakkında geniş bilgi verdi 
(Seyahatname, Vll, 81-120ı . 1664'te Vas
var Muahedesi'nden sonra yeni fethedi
len kaleleri dolaştığı gibi elçi Kara Meh
med Paşa'nın maiyetinde Viyana'ya git
ti. Viyana'da İmparator ı. Leopold ve baş
kumandan Montecuculli ile görüştüğü
nü, imparatordan aldığı izin belgesiyle 
Danimarka. Hollanda ve Brandenburg'a 
gittiğini yazan Evliya Çelebi birçok ülke
yi gezdiğini belirtirse de bunun doğru
luğu şüphelidir. 

Evliya Çelebi, bir müddet sonra Kırım 
yo)uyla Kafkasya'ya geçip Volga boyları
na çıktığını. bu yöreleri dolaştıktan son
ra bir elçilik kafilesine katılarak Azak 
Kalesi'ne döndüğünü yazar. Kefe'den 
Bahçesaray'a giderek Adil Giray'ın bazı 
seferlerinde bulunan ve Mayıs 1668 ·de 



istanbul'a dönen Evliya Çelebi aynı yılın 
aralık ayında Edirne. Gümülcine. Selanik 
gibi Rumeli şehirlerini gezdi. Anabolu'
dan gemiyle Girit'e geçti. Bu sırada Gi
rit'te Kandiye Kalesi kuşatması sürüyor
du. Evliya Çelebi kuşatmanın çeşitli saf
halarına şahit oldu. Seyahatname'sine 
bu olayları kaydettiği gibi Kandiye Fetih
namesi 'ni de eserine koydu (VIII , 558) 
Ayrıca tahrir heyetiyle birlikte Girit'i gez
miş ve burası hakkında ayrıntılı bilgi ver
miştir. Girit dönüşü Mora'ya geçen Evli
ya Çelebi Manyot asilerinin tenkilinde bu
lundu. Ardından Arnavutluk'a geçerek 
buradaki şehirleri dolaştı. Aralık 1670'
te istanbul'a döndü. 

Birkaç ay istanbul'da kalan Evliya Çe
lebi, uzun zamandır arzu ettiği hac fari
zasını yerine getirmek üzere tekrar yol
lara düştü . Bu seyahatini de bir rüyaya 
bağlamıştır. Kadir gecesi Eyüp Sultan'ın 
kabrini ziyaret ettikten sonra babasını 
ve hacası Evliya Mehmed Efendi'yi rü
yasında görmüş ve onlar da hacca git
mesini tavsiye etmişlerdi. Evliya Çele
bi, dostu Saili Çelebi, üç yoldaşı ve sekiz 
kölesiyle Mayıs 1671'de istanbul'dan ha
reket etti. Bu şekilde ilk defa herhangi 
bir kafileye katılmadan kendi küçük gru
bu ile uzun bir seyahate çıkıyordu . Gü
zergahını yine farklı tuttu. Bursa. Kü
tahya, Afyon'dan izmir'e, oradan Sakız. 
Sisarn adalarına geçip tekrar Batı Ana
dolu'ya gitti ; Aydın'ı. Menteşe sahilleri
ni. istanköy ve Rodos adalarını dolaştı. 
Bu adalar hakkında bilgi verirken Ro
dos Defterhanesi 'nden faydalandı (Se· 
yahatname, IX, 256) Rodos'tan Anado
lu 'ya geçerek daha önce görme fırsatı 
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bulamadığı Güney Anadolu şehirlerini zi
yaret edip Adana. Maraş, Ayıntab ve Kilis 
üzerinden Suriye'ye geçti. Şam'da içinde 
Beylerbeyi Hüseyin Paşa ' nın da bulundu
ğu kafile ile hacca gitti. Hac güzergahını 
ayrıntılı bir şekilde eserinde kaydetti. Hac 
farizasını yerine getirdikten sonra Mısır ' a 

geçti. Burada iken bütün bölgeyi. Sudan 
ve Habeş eyaletlerini gezme imkanını 

buldu. Muhtemelen Mısır'da kaleme al
dığı eserinin X. ve son cildini tamamen 
bu memleketlere ayırdı. Onun burada on 
yılı aşkın bir süre kaldığı anlaşılmaktadır. 

Mısır ' da iken Emir Özbek Bey ile dostluk 
kurmuş ve yazdığı X. cilt onun koleksiyo
n una intikal etmiştir. Ancak eserin yaz
maları. I. Mahmud devrinin meşhur Kız
lar Ağası Hacı Beşir Ağa'ya hediye edil
mek üzere istanbul'a getirilmişti r. 

Seyahatname'nin X. cildi eksik bir şe
kilde birden bire bitmektedir. Bu sebep
le de Evliya Çelebi 'nin eserini bir sonu
ca bağlayamadan vefat ettiği tahmin 
edilmektedir. Vefat yeri ve tarihi hak
kında da kesin bilgi yoktur. Onun ölüm 
tarihi üzerinde duran M. Cavid Baysun. 
Seyahatname'nin X. cildinin sonların

daki bilgilerden hareketle önce bunun 
1 093 ( 1682) civarında olabileceğini yaz
mış ( İA, IV, 406 ), daha sonra bu bilgiyi 
düzelterek Evliya Çelebi 'nin muhteme
len ll . Viyana Kuşatması ' nı idrak ettiği
ni ve 1095 ( 1684) yılında hayatta bulun
duğunu belirtmiştir (TfVl, XII, 258-26 1) 
Ayrıca Evliya Çelebi'nin Mısır'dan istan
bul'a döndükten sonra öldüğüne. me
zarının Meyyitzade kabri civarındaki aile 
kabristanında bulunduğuna dair iddia
lar da vardır. 
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EVLiYA ÇELEBi 

Evliya Çelebi hiç evlenmemiştiL Ese
rindeki bilgilerden iyi ata bindiği . iyi ci
rit oynadığı . gayet çevik ve hareketli bir 
insan olduğu. herkesle iyi geçindiği. hoş

sohbet. nüktedan olup katıldığı meclis
lerde sözünü dinlettiği anlaşılmaktadır. 

Devlet ricalinden ·çok tanıdığı olması
na rağmen ikbal hırsına kapılıp mansıp 
peşinde koşmayarak hayatını seyahate 
vakfeden Evliya Çelebi. seyahatlerine yar
dımcı olması için zaman zaman mektup 
götürüp getirmek, köyleri tahrir etmek. 
vergi toplamak gibi görevleri kabul et
miştir. Bazan elçi kafilelerine katılarak 
daha emniyetli bir yolculuk yapma fır

satını değerlendirmiştir. Ailesinin zen
gin olması . uzun seyahatleri için gerekli 
kaynağı teminde kolaylık sağlamış ol
malıdır. Nitekim seyahatlerinde kölele
ri. uşakları veya dostları yanında bulu
nurdu. Yerine getirdiği hizmetler karşı
lığında aldığı atıyyeler. seferlerde payı
na düşen ganimetler ve satışlardan el
de ettiği karlar da ona yeni gelirler sağ
lıyordu. Bazı seyahatlerinde ise katıldığı 
heyetler sayesinde aşırı masrafı olmu
yordu. 

Melek Ahmed Paşa ' nın Evliya Çelebi '
nin seyahatlerinde önemli bir rolü olmuş, 

gerek sadaretinde gerekse Özi, Bosna. 
Rumeli , Van. Diyarbekir vilayetlerindeki 
beylerbeyiliği esnasında yanından ayrıl

mamış, Anadolu ve Rumeli'de birçok ye
r i onun sayesinde gezmiş, bu sebeple 
kendisine "Melek Ahmed Paşalı" den
miştir. Yarım asra yaklaşan seyahatle
ri sayesinde engin bir bilgi ve tecrübe 
sahibi olan Evliya Çelebi edip. şair, aynı 

zamanda hattat nakkaş ve müsikişi

nastı. Bu kabiliyetlerini çeşitli yerlerde 
ispat etmiştir. Nitekim Karahisari tar
zındaki hatları Harem-i Hümayun'a kon
muştu . Ayrıca gezdiği yerlerde gördüğü 
minyatürlü ve t ezhipli kitaplara karşı 

duyduğu hayranlığa dai r eserinde bilgi
ler vardı r. Onun ince ruhlu. zarif ve çe
lebimeşrep bir kişi. kendi ifadesiyle "Ev
liya -yı bi - riya" olduğu anlaşılmaktadır. 
Alçak gönüllülüğü sayesinde herkesle iyi 
geçinmesi dostlarının sayısını çoğaltmış
tı. Seyahatlerinde maiyetinde bulundu
ğu vali ve serdarlarla da arası gayet iyi 
idi. Ancak onların zaaflarını yakaladığ ı 

an bunları belirtmekten de geri durma
mıştır. 

Evliya Çelebi 'nin yazılarında genel ola
rak bir ifade güzelliği hakimdir. Üslübu 
ise yer yer görülen gramer hatalarma 
rağmen okuyucuyu cezbeder. Anlatımın
da rastlanan yazı diline uymayan bazı 
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şekiller, ilgili yöre halkının konuşma di
lini verme amacına yönelik olmalıdır. Ni
tekim Evliya Çelebi gezdiği yerlerdeki 
halkın diline ve konuşma şekillerine özel 
bir önem vermektedir. Sade ve samimi 
ifadesi, konuşur gibi kaleme alınmış 

cümlelerle herkese hitap etmeyi amaç
lamıştır. Bazı araştırmacılar Seyahatnd
me'yi bir hatırat olarak da görmüşler
dir. Evliya Çelebi olaylara çok defa alay
cı bir tavırla yaklaşır. Karşılaştığı kim
selerin taklidini yapmaktan çekinmez. 
Bazan naklettiği şeyi daha da renklen
dirmek için uydurma bir haber veya ha
dise ortaya atar. Bu arada okuyucunun 
ilgisini çekmek maksadıyla aklın alma
yacağı garip olaylara yer verdiği de gö
rülür. Mesela fillerin geçtiği köyde ka
dınların fil doğurması, gaipten haber ve
ren mağaralar. çaresiz dertlere çare bu
lan hekimler vb. olağan üstü şeyler onun 
üslüp ve anlatım güzelliğine çeşni kattı
ğı gibi, bu tür hikayelere meraklı geniş 
kitlelerin ilgisini çekerek bu sayede ese
rine popüler bir karakter vermeyi de 
amaçladığı söylenebilir. Ayrıca gezip do
laştığı yerlerde kendisinden iz bırakmak 
hevesini yaratılışındaki tevazu ile birleş
tirip bina duvarlarına '"Evliya ruhiyçün el
Fatiha" yazacak kadar latife sahibi idi 
(Baysun, TM, Xll, 261-264) 

Eserinden anlaşıldığına göre Evliya Çe
lebi hoşça vakit geçirmeyi seven zevk 
sahibi bir kimsedir. Anlattığı garip olay
larda ve latifelerde hiç şüphesiz onun bu 
özelliğinin tesiri vardır. istanbul'u adım 
adım dolaşırken mesireler, meyhaneler, 
saz ve söz alemlerinin icra edildiği yer
ler onun uğrak yeri olmuş, buradaki sa
natkarlarla tanışarak dost olmuştur. Ba
zan Kağıthane'de istanbul'un eğlence 
düşkünlerine saz ve söz ~i1emleriyle ev 
sahipliği bile yapmıştır. 

Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerle
ri ve şahit olduğu olayları konu alan on 
ciltlik seyahatnamesi Türk kültür tarihi 
bakımından oldukça önemli bir külliyat 
niteliği taşımaktadır. Seyahatname-i 
Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahat
namesi adlarıyla bilinen bu eserin bazı 
nüshaları Tarih-i Seyydh ismini taşır. 
Eserin ı. cildi istanbul'a tahsis edilmiş
tir. ll. ciltte Bursa, İzmit, Bartın, Amas
ra, İnebolu, Sinop, Bafra, Samsun, Gire
sun ve Trabzon tasvir edilir. Ayrıca Gür
cistan, Abaza diyarı, Girit seferi, Hanya 
Kalesi'nin fethi, Düzce, Bolu, Gerede, 
Amasya, Niksar, Erzurum, Erzincan ile 
Şebinkarahisar, Merzifon ve Çorum hak
kında bilgi verilir. lll. cilt İznik, Eskişe-
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hir, Ilgın , Konya, Ulukışla, Payas, İsken
derun, Antal<ya, Hama, Humus, Şam, Ya
fa, LOt denizi, Remle, Gazze ile başlar. 
Ardından Kayseri, Sivas, Muş, Arapkir, 
Harput ve Bingöl anlatılır. Burgaz, Pra
vadi, Şumnu, Hezargrad, Rusçuk, Yerkö
yü, Niğbolu şehirleriyle Özi, Köstence, 
Babadağı , Zağra-i Atik, Filibe, Tatar Pa
zarcığı, Sofya, Cisr-i Mustafa Paşa, Edir
ne etraflı şekilde tasvir edilir. IV. ciltte 
Diyarbekir, Mardin, Bitlis, Van ve İran ' 
da ROmiye, Tebriz, Hemedan, Kirmanşah 
hakkında bilgi verilir. V. cilt iran'dan Bağ
dat'a, oradan Siirt'e ulaşan, istanbul'a 
dönerken Tokat'a uğrayan Evliya Çele
bi'nin bu yol güzergahında gördüklerini 
aniatmasıyla başlar. Ayrıca bu ciltte Özi'
ye gidişi, Varna, İsmail, Akkirman, Ben
der ve buradan katıldığı Lehistan sefe
ri, Ukrayna, Prut ve Kılburun, istanbul'a 
döndükten sonra IV. Mehmed ile çıktığı 
Anadolu seyahati, Celali reisi Abaza Ha
san Paşa ile ilgili olaylar, Kal'a -i Sulta
niyye, Bozcaada, Gelibolu, Bolayır, Keşan, 

Malkara, Bosna, Üsküp, Manastır gibi 
yerler anlatılır. VI. cilt, Evliya Çelebi'nin 
Erdel'e Köse Ali Paşa'nın refakatindeki 
seferiyle başlayıp Sırbistan, Macaristan 
ve Romanya ile sürer. Bu ülkelerdeki şe
hirler etraflı şekilde konu edilir. VII. cilt 
Kanije, İstolni Belgrad, Belgrad, Kara 
Mehmed Paşa'nın elçilik heyetiyle Viya
na'ya gidiş, Viyana'nın ve kalesinin tas
viri, Macaristan'a ve Budin'e varış ile Tı
mışvar, Eflak, Boğdan vilayetlerinin tas
viri, Kazak vilayeti, Kırım, Dağıstan, Kaf
kas kavimlerinin dil, örf ve adetlerine 
ayrılmıştır. VIII. ciltte Azak'tan Kefe, Bah
çesaray, Kılburun, Akkirman, İsmail, Ba
badağı, Hasköy ve Edirne yoluyla İstan
bul'a dönüş; tekrar Girit seferine katıl
mak üzere Edirne, Dimetoka, Gümülci
ne, Drama, Selanik yoluyla Mora ve Han
ya'ya geçiş; Kandiye fethinde bulunduk
tan sonra Arnavutluk'a oradan da Yan
ya, Tepedelen, Avlonya, Draç, İlbasan, 
Ohri, Resne, Manastır, İştip, Cisr-i Mus
tafa Paşa, Edirne üzerinden istanbul'a 
dönüş yer alır. IX. ciltte İstanbul' dan 
Mekke ile Medine'ye kadar uzanan gü
zergahta Batı ve Güney Anadolu ile Su
riye şehirleri anlatılır. X. cildin tamamı 
Mısır'a ayrılmıştır. Mısır'a y2kın bölge
ler. Nil sahilleri, Sudan ve Habeşistan da 
burada ele alınmıştır. 

Son çalışmalara göre Seyahatname'
nin asıl nüshaları Topkapı Sarayı Müze
si Kütüphanesi'ndediL İlk sekiz cildi bi
linen esas nüshanın (1-11. cilt, Bağdat Köş
kü, nr. 304; lll-N. cilt, Bağdat Köşkü, nr. 

305; V. cilt, Bağdat Köşkü, nr. 307; VI. cilt, 
Revan Köşkü, nr. 1457; VIJ-VIIl. cilt, Bağ
dat Köşkü , nr. 308) müellif hattı olup ol
madığı tartışmalıdır. Bazı araştırmacı

lar Evliya Çelebi'nin duvar yazılarına ba
karak bu nüshaların onun elinden çık

tığını belirtirken bazıları bu delilleri ye
tersiz bulmakta, bunların Mısır'dan ge
tirilen ve istinsaha esas alınan nüshalar 
olduğunu ileri sürmektedir (bk. İz, BÜD, 

VII, 6I-79; MacKay, Isi., Lll, 278-298). Ay
rıca esas nüshada eksik olan IX. cilt için 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (Bağ
dat Köşkü , nr. 306), X. cilt için de İstan
bul Üniversitesi Kütüphanesi' nde (TY. 
nr. 5973) mevcut nüshaların esas alına
bileceği belirtilmektedir. Seyahatname'
nin ilk altı cildi Süleymaniye Kütüpha
nesi'ndeki nüshalar (Pertev Paşa, nr. 458-
462) esas alınarak basılmış (İstanbul I314-
l3 ı 8), VII ve Vlll. ciltler için yine Süley
maniye Kütüphanesi'ndeki yazma (Beşir 
Ağa, nr. 448-452) esas alınıp birkaç nüs
ha ile karşılaştırılmak suretiyle Türk Ta
rih Encümeni'nin öncülüğünde baskıya 
hazırlanmış ( İ stanbul ı 928), IX. cilt, yi
ne Beşir Ağa nüshası ile diğer çeşitli yaz
malar mukayese edilerek, bazı Batılı sey
yahların eserlerinden yirmi altı adet !ev
ha ve Ali Reis'in 1567 yılına ait Ege ha
ritası ile birlikte 193S'te neşredilmiştir. 
Aynı şekilde X. cilt de Pfrl Reis'in Kitab-ı 
Bahriyye'sindeki Kahire ve İskenderiye 
haritalarının ilavesiyle 1938 yılında Ma
arif Vekaleti tarafından yayımlanmıştır. 
Baskılar sırasında sansürden dolayı çı

karılan parçalarla naşir ve mürettip ha
taları oldukça fazladır. Bu bakımdan 

matbu nüshaların yazma nüshalarla mu
kayeseli olarak kullanılması mecburiye
ti vardır. Öte yandan eserin matbu nüs
haya dayalı kısaltılmış ve sadeleştiriimiş 
yayımiarına rastlanmakla birlikte bun
ların ilmi çalışmalarda kullanılmaması 

gerektiği belirtilmelidir. Seyahatname 
üzerinde son zamanlarda yapılan ilmi 
çalışmalar oldukça artmış, bazı bölgele
rin müstakil monografileri hazırlandığı 
gibi dil özellikleri konusunda önemli ma
kaleler de yazılmıştır (geniş bilgi için bk. 
SEYAHATNAME). 
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EVRAD 
( "i.>JI) 

Allah'a yaklaşmak için 
belirli zamanda 

ve belli miktarda yapılan ibadet, 
dua ve zikri ifade eden 

tasavvuf terimi. _j 

Evrad sözlükte "gelmek, çeşmeye var
mak, suya gelen topluluk, akan su ve 
dere" gibi manalara gelen vird kelime
sinin çoğuludur (Kamus Tercümesi, ll , 52). 
Kur'an-ı Kerim'de günün değişik zaman
larında Allah ' ı zikir ve tesbih emredil
mekle beraber vird kelimesi bu anlamda 
kullanılmamıştır. Hz. Peygamber farklı 
zaman ve mekanlarda zikir ve dua ile 
meşgul olmuş ve bunu müslümanlara 
tavsiye etmiştir. Bu da İslam'ın ilk asır
larında özellikle hadisçiler arasında "ame
lü'l-yevm ve'l-leyle" adı verilen bir kitap 
türünün meydana gelmesine sebep ol
muştur. Hz. Peygamber'in günlük dua 
ve zikirlerini ve bununla ilgili tavsiyele
rini ihtiva eden bu eserler Hasan b. Ali 
el -Ma'meri ile (ö. 295 / 908) başlamış, Ne
sai. İbnü's-Sünni, EbQ Ömer Talemenki, 
EbO Nuaym el-İsfahani. Münziri. Cema
leddin Ahmed b. MOsa b. Ca'fer ve Sü
yüti ile devam etmiştir. Başta Buhari ve 
Müslim olmak üzere belli başlı hadis ki
tapları da dua ve zikir konusuna birer 
bölüm ayırmışlardır. Sahabilerin okudu
ğu rivayet edilen dua ve tesbihler de ez
kar ve evract kitaplarının vazgeçilmez bö
lümlerini meydana getirmiştir. 

Tasawuff kaynaklarda yer alan bilgi
lerden anlaşıldığına göre ilk süffler vird 
kelimesiyle her gün okudukları belli ayet
leri kastetmişlerdir. Ayrıca virdi nafile 
namaz kılma, belli dualar okuma, tefek
kür ve ağlama anlamında da kullanmış
lardır (Kuşeyri, s. 29 ı. 298). Kuşeyri'nin 
verdiği bilgiye göre Nasrabazi tasawu
fun vazgeçilmez esaslarını sıralarken 

"vird ve zikre devam etme" maddesini 
ilave etmiş (a.g.e., s. 173). Aziz Neseff de 
tasawuff hayatın sekiz edebini sayarken 
belli vakitlere tahsis edilen evradı ihmal 
etmemeyi özellikle tavsiye etmiştir (İn
san -ı Kamil, s. 181). Yolculuk gibi sıkıntı
lı zamanlarda, hatta ölüm yatağında da
hi günlük evradı terketmemeye özen gös
teren safiler feyzin gelmesini belli duala
ra bağlamışlar, "Virdi olmayanın varidi 
olmaz" demişlerdir. İbn Ataullah el-İs
kenderi virdi "Ailah'ın kuldan istediği 

şey" . varidi ise "kulun Allah'tan bekledi-
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ği şey" olarak tarif etmiş ve bu tesbitin 
aksinin de doğru olduğunu söylemiştir. 
Ona göre varidi olmayanın virdi de ol
maz. yani Allah'ın feyzi ve lutfu olmadan 
kul virdini gerçekleştiremez ( Tasavvu{f 

Hikmet/er, s. 26, 29) 

Evradla ilgili düzenli bilgiler ihtiva eden 
en eski ve en geniş kaynak. EbO Talib el
Mekkı~nin (ö 386/ 996) Kütü'l-~ulub ad
lı eseridir. Zikir, tesbih, tevbe ve istiğ

farla ilgili ayetleri bir araya getiren Mek
ki. "evradü'l-leyl ve'n-nehar" başlığıyla 
da gündüz ve gecenin muhtelif dilimle
rinde okunacak olan evradı ve bunların 
sayısını ayrı ayrı yazmıştır. Bu konuda 
tarikatlar öncesi dönemde yazılmış di
ğer önemli bir kitap Gazzali'nin İ}ıy{/ü 
'ulumi'd-dfn adlı eseridir. "Virdlerin Ter
tibi ve Geceleri İhya Etmek" başlığı al
tında geniş bilgi veren Gazzali gündüz 
yedi. gece dört ayrı vakitte zikir, Kur'an 
okuma ve tefekkür gibi virdlerle meş
gul olunması gerektiğini kaydetmiş, vird
lerin dini- tasawuff faydaları üzerinde 
durmuştur (İhya,, ı. 427-468) Özellikle 
bu iki eser. daha sonra yaygın bir tasav
vuff gelenek halini alan evrad kitapları

nın temel kaynağı olmuştur. 

V. (Xl.) yüzyıldan itibaren teşekkül et
meye başlayan tarikatlar evrad gelene
ğine farklı bir boyut kazandırmışlardır. 

Ayet, hadis, salavat. tesbih ve zikirlere 
bizzat tarikat kurucuları tarafından ter
tip edilen dua ve tesbihlerin ilavesiyle 
tarikatiara göre oluşan "evrad kitapla
rı" veya "ahzab kitapları" türleri ortaya 
çıkmıştır. Virdlerin zamanla meşhur olan
ları çeşitli süffler tarafından şerhedilmiş
tir. Bu sahanın en eski örneklerinden bi
ri olan el-Gunye adlı eserinde Abdülka
dir-i Geylani evract okumanın adab ve 
erkanı hakkında bilgi vermiştir. "Vird. ev
ract. hizb. ahzab, mecmüa -i evrad, ed'iye" 
gibi genel adların yanında "enisü' s-sali
kin, delilü'l- mürid, hediyyetü' z- zakiri n. 
burhanü'l- ariffn. tuhfetü'l- uşşak, vazi
fetü'l-mürid" gibi çok değişik adlar al
tında kaleme alınan evrad kitapları za
manla daha kolay taşınıp okunabilmesi 
için kitapçıklar şeklinde süslü yazılarla 
çoğaltılmış ve basılmıştır. Haririzacte'nin 
Şer}ıu Virdi's- settar'ında olduğu gibi 
bazan bu eserlerde genel tasawuff me
selelere de temas edilmiş, müridiere pra
tik bilgiler verilmiştir. 

Evrad kitaplarında yer alan süre ve 
ayetler daha çok Allah' ın isim ve sıfat
larıyla ilgili ayetler ve "rabbena", "Alla-
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