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maiyetinde bulunan bir edip veya şair ta
rafından bazan manzum olarak kaleme 
alınmıştır. Sefaretnamelerin en meşhuru 
1720 yılında Paris' e gönderilen Yirmisekiz 
Çelebi Mehmed'in Fransa Sefaretname
si'dir (haz. Beynun Akyavaş, Ankara 1993; 

bk. SEFARETNAME) 
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li] MENDERES COŞKUN 

SEYAHATNAME 
(<~.o~~) 

Evliya Çelebi'nin 
(ö. 1096/1685) 

on ciltten oluşan büyük eseri. 
_j 

Eserin asıl adı Tarih-i Seyyah Evliya 
Efendi'dir. Eser, Evliya Çelebi'nin 1630'lu 
yıllarda İstanbul'dan başlayarak 1 092'ye 
( 1681) kadar Osmanlı Devleti toprakların
da ve komşu ülkelerde yaptığı seyahatleri 
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anlatır. Seyahatnfıme, Osmanlı dünyasının 

geniş bir coğrafya panoraması ile yerleşim 
yapısını tarihi perspektiften verir ve yaza
rın seyahatle geçen hayatını içerir. Evliya 
Çelebi eserini hayatının son yıllarını geçirdi
ği Mısır'da yazmış, eser 1742'de Mısır'dan 
İstanbul'a Hacı Beşir Ağa'ya gönderilmiş ve 
onun tarafından çoğalttırılmıştır. Seyahat
namesini bir nevi hatırat şeklinde düzenle
yen Evliya Çelebi'nin kimliği hakkında kay
naklarda ve resmi kayıtlarda bilgi yoktur. 
Bununla birlikte kendi eserinde yer alan 
bilgiler dışında onun varlığının izlerini gös
teren iki belge ile dört duvar yazısı tesbit 
edilmiştir. Avusturya arşivinde bulunan 
belgelerden biri, onun 166S'te Viyana'ya 
giden elçi Kara Mehmed Paşa'nın maiye
tindeki Osmanlı heyetinde müezzinlik gö
reviyle yer aldığını gösterir. Diğeri ise çok 
yeni bulunmuş Yunanca bir belge olup sey
yahın kolayca yolculuk edebilmesi için TQ
risina'da St. Catherine Kilisesi'nde verilen 
bir yol tezkeresidir. Duvar yazılarının biri 
Bulgaristan'da (Köstendil Camii, 1071/ 
1661), ikisi Hersek'te (Foça Alaca Camii 
ve AtikAli Paşa Camii, 1074/1663-64), bir 
diğeri Adana'dadır ( 1082/1671) (hayatı ve 
seyahatleri hakkında geniş bilgi için bk. 
DİA, Xl, 529-532) 

Seyahatname, müellifin birbirini izleyen 
seyahatlerine göre kronolojik sırayla dü
zenlenmiş ciltlerden oluşur. Ciltlere ayrıl
makla birlikte bütünlük içinde bir yapı içer
diği dikkat çeker. I. cilt İstanbul, X. cilt Ka
hire olmak üzere iki cildi Osmanlı Devleti'
nin iki büyük şehrin e ayrılmıştır. Bunlar
dan birincisi yazarın doğduğu ve gençlik 
yıllarını geçirdiği yer, ikincisi yaşlılık döne
minde yaşadığı şehirdir. Eserin bütünü
ne çerçeve oluşturan bu iki ciltte her iki 
şehrin simetrik bir anlatımla ele alındığı 
ve cildin tamamını kapsayacak biçimde alt 
başlıklara ayrıldığı görülür. İstanbul'u izle
yen ciltte Bursa ve Kahire'den önce Mek
ke'riin anlatılması ciltlerin genel düzeni
nin bütünlük oluşturan yapısını gösterir. 
Diğer ciltler ise coğrafya ağırlığına göre 
Il. cilt Karadeniz, Gürcistan ve Doğu Ana
dolu; III. cilt Orta Anadolu, Suriye, Filistin, 
Balkanlar; N. cilt Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu, İran; V. cilt İran, Balkanlar ve Trakya; 
VI. cilt Sırbistan, Macaristan, Romanya; 
VII. cilt Almanya (/Avusturya), Macaristan, 
Kırım, Dağıstan, Kafkasya; VIII. cilt Kırım, 
Yunanistan ve Arnavutluk'la, IX. cilt ise hac 
yolculuğuyla ilgilidir. Evliya Çelebi Batı Av
rupa yolculuğun u kurmaca yolculuk olarak 
anlatır. Birinci defa 1074'te (1663-64) Uy
var'ın fethinden sonra köleleriyle birlikte 
yola çıkıp Amsterdam'a kadar gider, ancak 

şehre giremeyip bir günlükyol mesafesin
den döner (VI, vr. 125b·l26• ). İkinci olarak 
ise 1075'te ( 1664-65) Viyana'da bulundu
ğu sırada Alman kralından izin belgesi (pa
pinta) aldığını ve Almanya, İsveç, Danimar
ka, Hollanda ve Fransa'ya gittiğini söyler 
{VII, vr. 73a-b). VI ve VII. ciltlerde yer verdiği 
bu seyahatinin üç yıl sürdüğünü belirtir 
(VII, vr. ı 8 ı bl. Fakat bir iki yerleşim yeri 
hakkında klişe bilgiler, halk ve kralları hak
kında da genel bilgiler vererek çok kısa 
olarak anlattığı bu seyahatleri planlamak
la birlikte gerçekleştirememiş olduğu an
laşılmaktadır. Kurgusu bakımından da eser 
benzeri şekilde bütünlüğünü korur. Müelli
fin seyyah ve anlatıcı sıfatıyla eserin oda
ğında yer alması ciltler arasında doğal bir 
bağ oluşturur. Bunun yanı sıra olay zin
cirlerinin değişik ciltlerde birbirine bağlı 
şekilde sürmesi, yazarın verdiği bilgilere, 
başından geçen olaylara, gördüklerine ön
ceki ve sonraki ciltlerde göndermeler yap
ması eserin bütüncül bir yapı içinde yazıl
dığını gösterir. 

Seyahatnfıme, Osmanlı Devleti'nin ade
ta fiziki yapısının yazıya dökülmüş bir ma
ketini ortaya koymak için kaleme alınmış 
bir eserdir. Bu sebeple seyyah yüzlerce şe
hir ve kasaba, binlerce köy gezmiştir. Tür
be ziyaretleri de onun seyahat amaçların
dan biridir. Anadolu'da ve Arap toprakla
rında pek çok türbe görmüş, eserinin so
nunda anlamlı biçimde Mekke ziyaretine 
yer vermiştir. Gittiği şehirler anlatımının 
ana mekanlarıdır; bu şehirlere ulaşmak 
için geçtiği ya da yol üstünde konakladığı 
köy ve kasabalar ise ikinci derecede kalır. 
Her şehir ve yerleşim yeri Osmanlı yöne
timindeki önemi ve o dönemdeki kapasi
tesi oranında yer alır. Bu bilgilere "evsaf" 
adı altında sistematik bir şema içinde yer 
verilir. Bu şema genellikle şehrin ya da yer
leşim merkezinin idari durumu ile başlar. 
Kalesi ve İslam öncesi kısa tarihçesi, Os
manlılar tarafından alınışı, konumu ve ge
nel görünümü, şehrin mahalleleri, adının 
kaynağı (genellikle halk etimolojisine da
yalı olarak), önem sırasına göre camileri, 
mescidleri, çeşmeleri , medreseleri ve di
ğer eğitim kurumları , halkın eğitim düze
yi (alimler. şairler. hekimler), hanları, tek
keleri, mesireleri ve hamamları, çarşı pa
zar hayatı (bedesten, dükkanlar ve zana
at türleri), kahvehaneler ve sosyal yaşam, 
kadın ve erkek adları , giyim tarzları, yiye
cek ve içecekler, halkın geçim kaynakları, 
üretim malları, iklimi ve türbeleri şeklin
de bir sıra izler. Kale ile başlayıp türbele
rin ziyaretiyle sona eren bu genel çizgide 
her şehrin kendine özgü özelliklerinin yer 



aldığı başka bölümler bulunabildiği gibi 
bu sıralamada değişiklikler de olabilmek
tedir. Seyyah nüfus yanında kale. mahalle, 
bina gibi yapıların sayısal bilgilerine mut
laka yer vermeye çalışır. Genellikle kendi 
tesbiti olan, bazan da halktan edindiği bu 
tür bilgiler zaman zaman abartılı olmakla 
birlikte çok defa gerçek rakamlarla örtü
şür. Özellikle adım ölçülerinde çoğunlukla 
tutarlıdır; o sırada tesbit edemediği ra
kamsal verileri sonradan doldurmak üze
re boş bırakmıştır. Bu durum bazı yer ve 
kişi adları için de geçerlidir. 

Evliya Çelebi Seyahatname'de görüp 
yaşadıklarından ve işittiklerinden edindiği 
bilgilerin yanı sıra yazılı kaynakları da kul
lanmıştır. Ancak bunların adını kimi za
man vermemiş. hatta kaynaktaki cümle
leri bazı kelimeleri değiştirerek kendi tes
bitleri gibi aynen nakletmiştir. Kaynağın 
adını ise bazan kendi bilgisini doğrulamak, 
bazan da o kaynaktaki bilginin doğru ol
madığını göstermek için zikretmiştir. Onun 
adını verdiği kaynakların başında "Yanvan 
Tarihi" gelir. Bu onun genelde İslam önce
si ya da Yunan tarihi için verdiği bilgiler
de kullandığı tarihtir. Eser, başlangıçtan 
941-942 yılına kadar bir dünya tarihi olan 
Testimonium Flavianum'un çevirisi Ki
tdbü'l-'Unvan'dır. Fakat bunu daha çok 
ad olarak kullanmıştır. Bundan başka Mığ
disi'nin Ermeni tarihini, Erşek'in (Kardinal 
Verancsics) Macaristan tarihini (Macar bir 
esir tarafından ona aktarılmıştır). Ayanta'
nın dünya tarihini, Makrizi'nin Arap tari
hini, Latin, Yunan. Sırp, Venedik vekayi'na
melerini kullandığım bildirir. Lugat-i Şa
hidi, Ahmedi'nin İskendername'si, Ta
ri(ı-i Taberi, Seyyid Muhammed b. Sey
yid Alaeddin'in Fütüvvetndme-i Kebir'i ve 
Tevarih-i Tuhte gibi eserlerin adını ve
rir. Atai'nin Hadaiku'l-hakdik ii tekmi
leti'ş-şekiiik'i, Arı Mustafa Efendi'nin Kün- . 
hü '1-ahbdr'ı, AviTnin Cevamiu '1-hikôyat'ı 
ile şair tezkireleri, Sai Mustafa Çelebi'nin 
Tezkiretü'l-bünyan'ı da isimlerini verme
mekle birlikte onun yararlandığı kaynaklar 
arasındadır. Bunların yanı sıra Neşri, Pe
çevi, Solakzacte, Hoca Sacteddin Efendi ta
rihlerini okuduğu anlaşılmaktadır. Şehir ve 
kasabaların yönetimle ilgili sayısal bilgile
rinde saray kayıtları, kadı sicilleri. vakıf ka
yıtları gibi resmi kaynaklardan faydalandı
ğını ileri sürer. Verdiği sayısal bilgilerde, 
Kanuni Sultan Süleyman döneminin teşki
lat ve tirnar yapısını anlatan Ayn Ali Efen
di'nin Kavanin-i Al-i Osman der H ula
sa-i Mezarnin-i Defter-i Divan adlı risa
Iesine dayandığı tesbit edilmiştir. Çeşitli 
binaların üzerindeki kitabeler de onun kay-

nakları arasındadır. Bundan başka dünya 
haritası Papamunta (Mappa Mundi) ve At
las Minor'u kullandığım bildirmektedir. Adı 
verilmemiş olmakla birlikte Seyahatna
me, XVI. yüzyılda yazılan Aşık Mehmed b. 
Ömer'in Menazırü'l-avalim'i ile yer yer 
paralellikler içermektedir. Eserdeki bilgi
lerde mü balağa dışında yanlış aktarmalar 
ve çelişkiler sıkça görülür. Bazan da bilgi
lerin tekrar edildiği ya da karıştınldığı dik
kati çeker. Çelişkili bilgiler, eserin çok kap
samlı olması yanında muhtemelen bütün
lüğü sağlamaya yönelik plana uygun bi
çimde yazma amacından da kaynaklan
maktadır. 

Osmanlı şehir sistemini aksettiren eser
de belirli bir şema dahilinde anlatılan şe
hirler coğrafi konum ve tarihçe; yapıların 
tarihçesi, mimari değeri ve önemi, haliha
zırdaki durumu; ahali (yaşama tarzı, ka
rakteri ve eğitim düzeyi, dili, adet ve gö
renekleri, giyimi, oyunları, sanatları); me
sireler ve ziyaretgahlar olarak gruplandırı
labilecek bir çerçeve içinde ele alınmıştır. 
Ana hatlarıyla tarih, mekan ve halk olmak 
üzere üç katmandan oluşan şehir tasvir
lerini yaptığı yolculuklar dolayısıyla anlat
ması esere Seyahatname adını verdiren 
temel yapıyı oluşturur. Bu da kitaba hem 
kaynaklara dayanan bilgiler içermesi hem 
de görgü tanığı olarak bilgiler katması açı
sından tarih, coğrafya. toplumsal hayat, 
ekonomik durum, halk bilimi için kaynak 
eser olma özelliğini kazandırır. Seyahat
name'nin bu sistematik durumuyla iç içe 
olan ikinci bir yapısı daha vardır. Bu da ya
zarın seyahatle geçen hayatıdır; yani eser 
hem bir seyahatnamedir hem de yazarın 
otobiyografisidir. Müellif yolculukları sıra
sında yaşadığı tarihi olayları, başından ge
çen maceraları, her düzeyden tanıştığı in
sanları. onlarla konuşmalarını, gördükleri 
karşısındaki hayranlığını , takdirlerini, eleş
tirilerini, sevinçlerini, korku ve kaygılarını 
da yansıtır. Bu açıdan Seyahatname, Os
manlı Devleti'nin fiziki yapısı ile yazarının 
kişisel serüvenlerinin ve kurgulamalarının 
iç içe anlatıldığı, başka bir deyişle somut 
ilgi ile kurmaca anlatırnın kesiştiği bir 
eserdir. 

Evliya Çelebi'nin "acaib ve garaib" hadi
selere olan ilgisi Seyahatname'ye bir baş
ka özellik daha katmıştır. Bunlar ya müel
lifin gördüğü binalara ilişkin olağan üstü 
özellikler. tılsımiardır ya veli, evliya mucize
leridir yahut sihirbaz, hakkabaz gibi oyun
cuların gösterileri ve doğa üstü olaylardır. 
Yerel kültürü yansıtan bu tür bilgilerin ula
şım ve iletişimin çok sınırlı kaldığı bir çağ-
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da kendi çevresinin dışına çıkmış olan bir 
seyyahın kaleminden nakli son derece dik
kat çekicidir; bu durum aynı zamanda ya
zarın görgü ve bilgisinin enginliğini, kül
türel alt yapısının niteliğini de ortaya ko
yar. Bazan bu olağan üstülüklerin sırrını 
çözerek kendi akıllılığını ispat etmeyi, ba
zan doğruluğunu denetlemeyi, akılcı açık
lamalar getirmeyi, bazan da şaşkınlığını 
göstermeyi amaçlar. Bu tutkusu onu, duy
duğu bir hikayeyi yahut tarihi bir olayı ken
disi yaşamış veya gözlemlemiş gibi kur
gulayarak anlatmaya kadar götürür. 

Eserde müellifin gayri müslimlerin ya
şayışına ve kültürüne duyduğu ilginin de 
pek çok örneği yer alır. Özellikle Balkan
lar, Orta Avrupa ve Filistin'deki kiliseleri bü
yük bir merakla gezen Evliya Çelebi müs
lümanlarla hıristiyanları karşılaştırır. On
ların binalarının bakımlı olması, buna kar
şılık müslümanların binalarının harap du
rumda bulunması onun en başta farket
tiği bir husustur ve XIX. yüzyılın Batı hay
ranlığı içinde Batı'da "kaşaneler", Doğu'
da "viraneler" gördüğünü söyleyen şairle
rin söylemleriyle neredeyse özdeşleşir. Fa
kat Evliya Çelebi onlara nisbetle daha so
ğuk kanlı yaklaşım ortaya koyar. Her iki 
dünyayı karşılaştırarak yaptığı gözlem ve 
değerlendirmeler nisbeten erken bir ta
rihte Osmanlı dünyasında "öteki"ne bakışı 
yansıtır. Osmanlı'nın gururu olan özellikle
rini ve eserlerini dile getirmiş, buna karşı
lık yönetimle ilgili eleştirilerini de yazmak
tan çekinmemiştir. 

Seyyahın verdiği, başka dil ve kültürle
re olan merakını yansıtan bilgiler eserin 
önemli özelliklerinden biri şeklinde öne çı
kar. Bir İstanbullu olarak Anadolu ağızları 
ilgisini çekmiş. Batı Anadolu (Bolu, Gördes) 
ve Doğu Anadolu (Diyarbekir, Bitlis ve Maraş) 
ağızlarından, hatta Azerbaycan lehçelerin
den örnek kelimeler zikretmiştir. Kırım ve 
Dağıstan'daki Çağatayca mezar kitabele
rini dahi aktarmıştır. Türkçe dışında yak
laşık otuz dilden (Abaza, Ubıkça, Gürcüce, 
Mingrelce, Arapça, Kürtçe, Rusça, Hırvat
ça, Rumence, italyanca, Macarca, Alman
ca, Yunanca, ibran!ce vb.) kelimeler, gün
lük dile ait kısa cümleleri, deyimler, sövgü
ler, şarkı ve dualardan parçalar yazmıştır. 
Ayrıca çeşitli azınlıkların Türkçe konuşma

larını kendilerine has telaffuzlarıyla kay
detmiştir. Telaffuz örnekleri arasında Os
manlı hizmetine girmiş kimi paşalar da bu
lunmaktadır. Bosnalı İsmail Paşa ile Abaza 
Seydi Paşa arasında geçen konuşma gibi. 
Hatta sonradan ihtida ederek Osmanlı hiz
metine girip vezirliğe kadar yükselen Kılıç 
Ali Paşa'nın döneminde yaşamadığı halde 
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onun bir konuşmasını bozuk Türkçe'siyle 
aynen vermiştir. 

Seyahatndme sadece fiziki bilgiler, şe
hir anlatımları ve mahalli kültürlerin nak
li değil aynı zamanda tarihi olayların yer 
alması bakımından ayrı bir önem kazanır. 
Seyyah katıldığı savaşları, karıştığı olayları 
döneminin kroniklerinde rastlanmayacak 
derecede ayrıntılı biçimde canlı üs!Obuyla 
belirtmiştir. Bunlardan kendisinin de için
de bulunması sebebiyle anlatılanlar bir ve
kayi'name tarzında değil bir müşahit sıfa
tıyla hatırat şeklini almıştır. Kazanılan za
ferler, kaybedilen savaşlar, onun kalemin
den çarpıtmadan uzak bir sadelikle ve olay
da yer alan bir kişinin heyecanıyla olumlu 
veya olumsuz bir seçme yapılmaksızın doğ
rudan nakledilmiştir. Seyyahın kendisiyle 
barışık iç dünyası olayların anlatımında açık 
biçimde görünmektedir. 

Eser ayrıca XVll. yüzyıl Türk edebiyatın
da yalnız seyahatname türü olarak değil 
kendi çağının bir edebiyat eseri olarak da 
özgün bir yere sahiptir. Gerek yazım ge
rekse dil ve anlatım yönünden kendi döne
minin kurallarını aşan özellikler içerir. Sey
yah eserini kaleme alırken standart yazı
rnın dışına çıkarak bazan Arapça ve Fars
ça kelimelerin imlasını değiştirmiş, onla
rın Türkçe söyleyişteki şeklini esas almış
tır. Türkçe kelimeleri de bazan kendi dö
neminin fonetiğine göre yazmıştır. Metin 
bu özelliğiyle Osmanlı Türkçesi'nin XVll. 
yüzyıldaki fonetiğinin saptanmasında ve 
dildeki tarihi değişimin izlenmesinde kay
nak bir eser niteliği taşır. Seyahatname 
ayrıca çok zengin bir söz varlığına sahip
tir. Bu özellik devlet adamları düzeyindeki 
söz varlığından halkın diline, yazılı dilden 
yerel ağızlara, azınlıkların diline, her türlü 
meslek ve yaşam alanına ilişkin kelimele
re kadar çok geniş bir yelpazede kendini 
gösterir. Bunun yanı sıra Evliya Çelebi'nin 
Arapça, Farsça ve Türkçe bazı ekieri her üç 
dilin kelimeleri arasında ayırım yapmak
sızın kullanarak yeni kelimeler türettiği, 
çoğul ve tamlama eklerini de aynı şekilde 
kullanıp yeni bir anlatım sunduğu dikkati 
çeker. 

Çok çeşitli ve önemli bilgiler içeren Se
yahatname'nin, bunları kendi sistemi için
de aktaran yönü yanında bilgilerin naklin
de gözlem ve yaşananların betimlenip kur
gulanmasında, değerlendirmelerin yansı

tılmasında zengin anlatım unsurları içer
diği söylenebilir. Osmanb yazılı ve sözlü kül
türüne hakim olan seyyah, eserini yazar
ken kendi döneminin yazı dili olan inşa üs
!Obuyla konuşma dilinin anlatım şekillerini 
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ustaca birleştirmiştir. Şehir tasvirlerinde 
klişe tamlama ve ifadelerle bunların seçe
neklerinden oluşan standart bir anlatım 
görülürse de bu klişe ifadeler zincirleme 
tamlamalarla, kafıyeli ses ve söz tekrarla
rıyla, iştikak, cinas, teşbih , iham gibi söz 
ve anlam sanatlarıyla zenginleştirilmiş se
cili cümlelerle genişletilir. Eş anlamlı, ya
kın anlamlı, karşıt anlamlı ya da tekil ke
limenin çoğuluğuyla birlikte kullanılmasıy

la oluşan ikilemeler; kumaş, eşya, meslek, 
bitki, hayvan vb. adlarıyla kurulan bağiaç
lı sıralama cümleleri onun akıcı üs!Obunun 
dikkat çeken özelliklerinden sadece birka
çıdır. Şehir tasvirlerinde inşa üslObu gö
rülürken olayların betimlenip kurgulanma
sında, karşılıklı konuşmalarda konuşma di
linin akıcılığı ve sadeliği dikkati çeker. XVII. 
yüzyılın konuşma dilini dışlayan, düşünce
yi ikinci plana atan inşa üsiObu estetiğini 
kendine özgü yöntemlerle kırarak aşmış 
ve estetiği, anlatmak istediği amaç doğ
rultusunda kullanıp bilgi ve gözlemlerin 
canlı ve akıcı bir şekilde anlatılmasında iş
levsel hale getirmiştir. Eserinin pek çok 
yerinde manzum parçalar (mısra. beyit. kı
ta) kullanan yazar bazan bunların şairini · 
belirtmiş, bazan bunları değiştirerek alın

tılamış, bazan da kendisi söylemiştir. Mu
sahiplik yeteneğinden gelen kurgulama 
gücünü de başarıyla kullanmış, duyduğu 
birçok hikayeyi ustaca anlatmış, başından 
geçen olayları hikaye kurgusunda işlemiş
tir. Yer yer mizahileşen, ince bir gözlem
le tezatları yakalayan, duygu ve düşünce
lerini açıkça yansıtan, özgün betimleme
lerle gerçekleri canlı, renkli ve sürükleyici 
bir anlatımla dile getiren bir eser ortaya 
koymuştur. Bütün bu özellikleriyle Seya
hatname çağını aşan çok önemli bir kla
sik eser haline gelmiştir. 

Seyahatname'nin yazma nüshaları de
ğişik kütüphanelerde yer alır. Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'nde mevcut nüs
halar (Bağdat Köşkü, nr. 304 [I-IL cilt, bu 
cildin faksimile neşri yapılmıştır; Şinasi 
Tekin- Gönül A. Tekin, The Seyahatname 
o{Evliya Çelebi, Book one, ı •-!06•, Cam
bridge 1989; Book two, I06•-2J7b, 1989]; 
nr. 305 [lll-IV cilt]; nr. 307 [V cilt]; Revan 
Köşkü, nr. 1457 [VI cilt]; Bağdat Köşkü, 
nr. 308 [VII-VIII. cilt]) sekiz ciltlik bir seri 
oluşturur. Bunlar eserin en eski nüshala
rıdır. Bu seri Bağdat Köşkü (nr. 306 [IX. 
cilt]) ve İstanbul Üniversitesi Kütüphane
si'ndeki nüsha ile (TY. nr. 5973 [X. cilt]) ta
mamlanır. Seyahatname'nin son güve
nilir metin neşri de bu yazmalara dayanır 
(İstanbul ı 996-2007). Diğer bazı nüshalar 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (Bağ-

dat Köşkü, nr. 300 [III-N. cilt]; nr. 301 [V-VI. 
cilt]; nr. 302 [VII-VIIL cilt]; nr. 303 [IX-X. 
cilt]). Süleymaniye Kütüphanesi (Beşir Ağa, 
nr. 448-452 [I-X. cilt); Pertev Paşa, nr. 458-
462 [1-X. ciltJ) ve istanbul Üniversitesi Kü
tüphanesi'nde (m 237 ı [I. III-N. ciltler]; nr. 
5939 [HI. cilt]; nr. 5973 [IX-X. cilt]) yer 
alır. Yurt dışındaki nüshalar Kiel (Univer
sitaetsbibliothek cod. MS ORO, nr. 386-
387 [I-III. ciltler]). Londra (Royal Asiatic So
ciety, MS, nr. 23 [I-IV ciltler]). Manchester 
(John Rylands Library, nr. 142 [IV-V cilt]) 
ve Viyana'da (Österreichische National
bibliothek, Cod. Mixt, nr. 1382 [L cilt]) bu
lunmaktadır. Seyahatname'yi Batı dün
yasına ilk defa J. F. von Hammer-Purgstall 
tanıtmıştır ("Merkwürdiger Fund einer tür
kisehen Reisebeschreibung", lntelligenzblatt 
zur Wiener Allgemeinen Literaturzeitung, 
nr. 2. 1814). Hammer, 1804 yılında İstan
bul'da eserin ı. cildini, bunu izleyen yıllarda 
ll, III ve IV. ciltlerini ele geçirmiştir. 1814'
te "bütün Doğu yazmaları arasında en il
ginç olan ve en çok mutlu kılan buluş" nite
lemesiyle ilk defa tanıtımını yapmış, ayrı
ca 1. cilt ile ll. cildin bir kısmını İngilizce'ye 
çevirmiştir (Narrative o{Travels in Europa, 
Asia and Africa in the Seventeenth Cen
tury, I-II. London 1834, 1846, 1850). Seya
hatname'nin ilk basımları seçmelerden 
oluşur; bunlarda daha çok olağan üstü 
olayları anlatan kısımlar bir araya getiril
miştir (Müntehabat-ı Evliya Çelebi, I-IV, is
tanbul 1259, 1262, 1279; Bulak 1264). Da
ha sonra başlayan neşir çalışmaları uzun 
bir sürece yayılmıştır (Evliya Çelebi Seya
hatnamesi, I-VI. nşr. Ahmed Cevdet, İstan
bul 1314-1318; VII-VIII, nşr. Kilisli Rifat, 
istanbul 1 928; IX, istanbul 1 935; X, istan
bul ı 938) Ancak bu neşriyat yazmalar iyi 
seçilmediği, pek çok hata ve atlama içer
diği için ilmi açıdan problemlidir. Eserin 
tamamının güvenilir metin neşri Yapı Kre
di Yayınları'nca gerçekleştirilmiştir (I. haz. 
O. Şaik Gökyay, istanbul 1 996; I, düzeltil
miş 2. bs., haz. R. Dankoff- Y Dağlı- S. 
A Kahraman, istanbul 2006; Il, haz. Z. Kur
şun- S. A Kahraman - Y Dağlı , istanbul 
1999, 2006; lll. haz. S. A. Kahraman- Y 
Dağlı, istanbul 1 999; IV, haz. Y Dağlı- S. 
A. Kahraman- i. Sezgin, istanbul 2001; V, 
haz. Y Dağlı- S. A. Kahraman- i. Sezgin, 
İstanbul 200 1; VI, haz. Y Dağlı - S. A Kah
raman, istanbul 2002; VII-X, haz. Y Dağ
lı- S. A. Kahraman- R. Dankoff, istanbul 
2003, 2004, 2005, 2007) . 

Değişik dillere, ilgili ülkelere göre parça
lar halinde birçok çevirisi yapılan Seyahat
name ayrıca pek çok müstakil araştırma
ya konu olmuştur. M. Eren kaynaklarını 



tesbite çalışmış (Evliya Çelebi Seyahat
namesinin Birinci Cildinin Kaynakları Üze
rinde Bir Araştırma, İstanbul 1960); Seya
hatname'nin Anadolu'da yol haritası tes
bit edilmiş (Jens Peter Laut, Materialien zu 
Evliya Çelebi I. Erlauterungen und lndices 
zur Karte B IX 6 Kleinasien im 17. Jahr
hundert nach Evliya Çelebi, Wiesbaden 
I 989); belli bölge ve şehirlere ait kısımla

rın transkripsiyonlu metinleri, İngilizce ve 
Almanca çevirileriyle değerlendirilmesi ya
pılmış (Evliya Çelebi, Book ofTravels. Land 
and People of the Ottoman Empire in the 
Seventeenth Century A Corpus of Partial 
Editions, ed. K. Kreiser); eskicil, yöresel, 
yabancı kelimeler ve deyimler sözlüğü oluş
turulmuş (Robert Dankoff, An Evliya Çele
bi Glossary. Unusual, Dialectal and Foreign 
Words in the Seyahat-name, Harvard Uni
versi ty, 1991; T. tre.: S. Tezcan, Evliya Çe
lebi Okuma Sözlüğü, İstanbul 2004); on 
cildin içeriğinin indeksiyle eser üzerine ya
pılmış yayın ve yazıların değerlendirme
li bibliyografyası da gerçekleştirilmiştir (R. 
Dankoff - K. Kreiser, Materialien zu Evli
ya Çelebi ll. A Guide to the Seyahatname 
of Evliya Çelebi. Bibliographie raisonnee, 
Wiesbaden 1992). Ayrıca Evliya Çelebi'nin 
dil özelliklerini konu alan iki çalışma daha 
mevcuttur (Musa Duman, Evliya Çelebi. 
Seyahatnamesine Göre 17. Yüzyılda Ses 
Değişme/eri, İstanbul I 995; Hayati Deve li, 
Evliya Çelebi Seyahatnamesine Göre 17. 
Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Ses Benzeş
meleri ve Uyum/ar, İstanbul 1995). Seya
hatname'den birçok seçme metin sade
leştirilerek yayımlanmışsa da bunların ilmi 
bir değeri yoktur. 
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Alman şarkiyatçısı. 
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Stuttgart yakınlarındaki Waiblingen'de 
doğdu. Protestan din adamı yetiştiren or
ta öğretim kurumlarından sonra Tübin
gen Üniversitesi'nde ilahiyat, şarkiyat, Sami 
dilleri ve Hindoloji okudu. Mezun olduğun
da ilahiyat ve şarkiyat ilimlerinin yanında 
Grekçe, Latince, Sanskritçe, İbranice, Ara
mlce, Kıptlce, Arapça, Farsça, Fransızca, 
ispanyolca, İtalyanca ve İngilizce öğren
miş bulunuyordu. 1883'te yedinci sömestr 
öğrencisiyken çözdüğü, Felsefe Fakültesi'
nin Kur'an'da yabancı kelimeler konusun
daki ödüllü bir sorusuna verdiği cevabı ge
nişleterek hazırladığı tezle doktor oldu. Ar
dından gerçekleştirdiği kısa süreli İspan
ya seyahati sırasında Escurial Library'de
ki bazı Arapça el yazmaları üzerinde çalış

tı; sonra da Endülüs'e ve Tanca'ya gide

rek İ slam medeniyeti eserlerini inceledi. 

Christian 
Friedrich 
Seybold 
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