EVLIYA ÇELEB~~VE P~RE'DEK~~MERMER ASLAN*
GUNNAR JARRING
161 ~~ y~l~ndan tahminen 1684 y~l~na kadar ya~am~~~olan Türk
seyyah~~Evliya Çelebi, Asya, Afrika ve Avrupa'ya yapt~~~~seyahatlar~n ayr~nt~l~~tasvirlerini ihtiva eden ~~o ciltlik "Seyahatmane" adl~~
bir eserin yazar~d~r. Gerçek ad~~bilinmemektedir. Evliya Çelebi
takma ad~d~r. Sultan~n saray~ nda kuyumcu olan Dervi~~Mehmet
Zilli adl~~birinin o~ludur. Yüksek düzeydeki iyi ili~kileri dolayisiyle
- ki bu Sultan Murat IV devrine rastlamaktad~r - ve babas~n~n mali
deste~i sayesinde zaman~ na göre çok uzun seyahatlar~n~~yapabildi.
1670 y~l~~civar~nda Yunanistan'~~ziyareti s~ras~nda tetkik etmek olana~~m elde etti~i Pire'deki me~ hur aslana ait tasvire kitab~nda yer
vermesi Isveç için de önem ta~~ r. Evliya Çelebi'nin seyahat tasvirlerinden birçok k~s~mlar çe~itli Avrupa dillerine çevrildi~i halde,
bugüne kadar Pire'deki aslan ile ilgili bölümün yaln~z 1959 y~l~na
ait bir yeni yunanca tercümesi mevcut olsa gerek (Mpiri, S. 52-54).
Bu vesile ile bu tercümeye dikkatimi çeken Sn. Müdür Jannis Ambatsis'e candan te~ekkür ederim.
Seyahatname'nin tenkitli bir bask~s~~henüz mevcut de~il. 1314-18/
1896-1900 y~llar~nda yay~nlanm~~~olan ilk alt~~cildin büyük Türkçe
edisyonunu 7.—io. ciltlerinin modern bir edisyonu takip ediyor, fakat
bu da pek tatminkâr olarak telakki edilemez. Bundan dolay~~metnin
birçok bak~ mdan güvenilir olmad~~~n~~ve iyi bir tercüme için birçok
zorluklar~n mevcut oldu~unu belirten Babinger (1927) ve H. Turkova
(1953) - ki sonuncusu Istanbul'un Mehmet II taraf~ndan fethine dair
bölümünü tercüme etti ve Walther Björkman (1964) ve H. W. Duda
(1964)—ki ona Evliya Çelebi'nin hayat~~ve eserlerine dair en yeni
bilgileri borçluyuz— çok hakl~ lar. Evliya Çelebi birçok yerde pek çok
hayal kat~yor, ve bazen tasvir etti~i ülkeleri bizzat ziyaret etti~i ~üpheli görünüyor. Bu görü~~mutlaka kuzey Avrupa ülkeleri, özellikle
* Gunnar Jarring, Evliya Çelebi och marmolejonet fran Pireus (Forn~nen
73, (1978) adl~~ makale Dr. H. Z. Ko~ay'~n ricas~~üzerine Isveç dilinden Almancaya
Prof. Dr. Else Ebel taraf~ ndan ve Almancadan da Türkçeye Mihin Lugal taraf~ ndan çevrilmi~tir.

Run yaz~t~n~~1790 y~llar~nda ke~feden Akerblad ( 1800) 'a göre Pire'deki mermer aslan.

776
GUNNAR JARRING

EVL~YA ÇELEB~~VE P~RE'DEKI MERMER ASLAN

777

mutad olan Isveç yerine Isfac dedi~i Isveç için de geçerlidir. Bu tasvir
40.000 Tatar'~n (Duda yanl~~~olarak ~~o.000 diyor) kat~ld~~~~ve Avusturya Almanya ve Hollanda'dan geçerek Kuzey denizi sahiline kadar
uzanan efsanevi bir ekspedisyon ile ili~kili olarak anlat~lmaktad~r.
Isveç ancak bir kenarda an~lmaktad~r.
Pire'deki aslan'a gelince Evliya Çelebi'nin tasvirinin kendi görü~lerine dayand~~~na dair ~ üpheye sebep yok. Akdeniz ülkelerinin
tasviri çok ayr~nt~l~d~ r ve çok kez yaln~z Co~rafya ve Tarih de~il,
ayn~~zamanda edebi ve sanat tarihi ile ilgili k~ ymetli bilgiler vermektedir.
~~688 y~l~ nda Venedig'e nakledilen mermer aslan~ n üzerinde kuzey
run yaz~dan vard~ r. Bunlar büyük bir olas~l~ kla bizansl~lar~n hizmetinde bulunan "Waranger"ler taraf~ndan yaz~lm~~t~r. Bu yaz~tlar~n
Evliya Çelebi taraf~ ndan görülmemesi hayret vericidir. Akla ~öyle
bir sual gelir: Bütün ayr~nt~ lar~~ile tasvir etti~i Aslan'a bak~nca acaba
üstündeki yaz~dar~~göremiyecek kadar etkilendi ve hayran m~~kald~ ?
Yoksa o zaman görünemiyecek kadar harap veya belki de kirli mi
idiler? Yoksa bu yaz~tlar~~yunanca m~~zannetti ve—pek çok yunanca
yaz~t gördü~ü için— bunlar~~anmaya de~er bulmad~~ m~ ? Burada
belirtilmesi gereken bir husus 1687 y~l~ nda Kontes Königsmark ile
birlikte mermer aslam Pire'deki eski yerinde gören Anna Akerhjelm'in
de run yaz~l~m~-1 fark~na varmamas~d~ r (Sander 1896, s. 3; Labarde
1854, s. 312). Ancak Isveç diplomat~~J. D. Akerblad (~ 800) ~~797-99
y~llar~nda Venedig'de yaz~t~~ke~ fetti (Sander 1896, s. 9; Brate 1919,
S. 2).
Seyahatnamenin 8. cildinde (S. 263-264) Evliya Çelebi'nin Pire
Aslan~m tasvir etti~i bölümü a~a~~da veriyoruz:
Ejder Liman~ndaki Acayipliklerin Beyan~ *

(Atina) Kentinin güney yönünde iki saatlik uzakl~kta Akdeniz
sahilinin bir körfezi sonunda, Okyanus ve Ummanlar~n ve lanetlenmi~~
denizlerin denizcileri ve gemicileri aras~ nda çok iyi bilinen Ejder
liman~~vard~r. Bu liman~ n kenar~ndaki iskele ba~~ ndaki büyük han~n
dibinde iki adam boyu kadar yükseklikte beyaz mermerden yap~lm~~,
kaide üzerine oturmu~~ve a~z~n~~güneydeki denize açm~~~bir aslan
* Evliya Çelebi'nin metninden bugünkü dilimize Sn, ~brahim Olgun taraf~ndan yakla~t~rdm~~t~r.
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heykeli vard~r. Heykeltra~~öyle benzersiz bir biçimde canland~rm~~~ki,
bu delil dünya sanatç~lar~~bir araya gelse, her çe~ it gereçlerini kullansalar ona denk bir yap~t meydana getirmeleri olanaks~zd~ r. Bu
aslan heykelinin ba~~~hamam kubbesi kadar olup, ön ayaklar~n~~deniz
kenar~ na dayay~p, arkas~~üzerine çömelip sanki denizdeki gemileri
seyredercesine oturuyor. Bir ejderha gibi heybetli ve acayip kocaman bir aslan heykeli oldu~u için bu limana Ejder liman~~derler.
Bu da harika ve e~siz bir eserdir. Bu liman üçyüz parça gemi al~r.
Çanak gibi yuvarlak olup giri~~kap~l~~bir limand~r. Be~~rüzgâra kar~~~koruyucu olup yata~~~iyi demir tutar. Hatta Canpolat-zade Mustafa Pa~a, kaptan pa~ a iken, donanma—y~~Hümayun gemileri burada demir
atm~~t~r. Liman a~z~ nda bir büyük menderek kalesi yaparken bu
aslan~~da seyretmi~, bukalemun gibi rengârenk boyatm~~, resimlerin
izleri aslan~n vücudunda ~ imdi de görülmektedir. Sonra IV. Sultan
Murat Han, Canpolat-zade Mustafa Pa~a'y~~yan~na ça~~r~nca, sözü
edilen mendirek kulesi yar~ m kalm~~ . O kale tamamlansayd~. bu
Ejder liman~~gerçekten çok iyi ve güvenli bir yer olurdu. Lakin zalim
liman~n civar~ nda suyu yoktur, fakat yak~nda ba~lar içinde hayat
sular~~çoktur
Bendeniz bu aslan heykeline iyice ve dikkatle bakt~m. Kafirler
ça~~nda, yedi harikadan biri olan ve kükreyip insanlar~~parçalamayan
aslan bir çe~me imi~ ; zira arkas~~üzerine oturup a~z~n~~havaya aç~p
durmas~ ndan ve önayaklar~~önünde yekpare bir havuz oldu~undan
belli ki, bu bir çe~me olup, a~z~ ndan adam gövdesi kal~nl~~~nda hayat
suyu f~~k~r~rm~~ . Havuza dökülen bu sudan gemiciler yararlan~rlarm~~.
Ama hayat suyunun kayna~~~Atina kentinin do~usunda, iki saat
uzakl~kta Delida~~denilen bir yüksek da~~da imi~ . Oradan künklerle
hayat suyu gelir, bu aslan heykelinin a~z~ndan akarm~~ . Hâlâ su gelen
yerler ve yollar~n~ n izleri görülmektedir.
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