EVLIYA TCHL13.1, La Guerre des Turcs -R€cits de batailles- extraits
du Livre de Voyages- Traduit du turc otoman, present et annot par
Faruk Bilici, Sindbad Actes Sud, 2000, 338 s.
Müterciminin ifadelerini kullanarak belirtmek gerekirse, yaz~l~~~ndan üçyüz y~ l sonra, bir
kaç yazma nüshas~n~ n yayg~ nla~mas~ ndan iki buçuk yüzy~ l sonra. Joseph von Hammer taraf~ndan baz~~seçme parçalar~ n~n ~ ngilizce ne~rinden bir buçuk yüzy~ l sonra. Osmanl~ca yarmlanmaya ba~lanmas~ ndan bir yüzrldan biraz daha uzun bir süre sonra, Osmanl~~seyyah~~Evliya Çe' ~atnâme'sinden yap~lan oldukça geni~~üç al~ nt~, ilk defa Frans~z kamu oyuna yukalebi'nin Seval
nda künyesi verilmi~~olan bir kitap hâlinde sunulmu~tur.
Tarih doktoru olan ve Osmanl~~ imparatorlu~u ve Ça~da~~Türkiye üzerinde ara~t~ rmalar
yapan Faruk Bilici, Evliya Çelebi'nin ~imdiye kadar üzerinde pek durulmayan ba~ka bir yönüne,
'sava~~muhabirli~i' yönüne dikkat çekmi~, ve bu sebeple de, Frans~z kamu oyuna sunmak üzere.
Evliya'n~n kat~ld~~~~üç sava~: ~ozü Ku~atmas~~(1657), Sen Gotar (Szent-Gotthard) Sava~~~(1664)
ve Kandiye Ku~atmas~~(1667-1669) hakk~ ndaki tasvirlerini üç bölüm hâlinde tercüme etmi~, bu
metinleri birinci el di~er kaynaklarla kar~~la~urm~~, Evliya'n~n sundu~u verilerin tenkidini yapmak suretiyle, bu metinleri notlar~n§ ve yorumlam~~ ur. Bilici, bununla da kalmam~~ , kitaba yazd~~~~geni~~Giri~ te (s.11-55), bu üç sava~~ n tarihini Evliya'n~n tasvirlerini hareket noktas~~almak
ve di~er kaynaklarla kar~~la~ urmak suretiyle yorumlamaya ve anlamaya; böylece söz konusu sava~lar~n cereyan etti~i tarihi ba~lam~~ve Seyâhatnâme'nin tarih kaynakl~~~n~n de~eri ile Osmanl~~
edebiyaundaki yerini aç~ klamaya çal~~nu~ur. Bu giri~te özellikle, Sen Gotar muharebelerinde ve
Kandiye Ku~atmas~'nda Fransa'n~n rolünü ayd~ nlatmak istemi~tir.
Evet, üç sava~~için üç bölüm. Birinci Bölüm (5zü Ku~atmas~~ile ilgili (s. 57-126). Akkirman'dan (5zü'ye Bozcaada Fetihnâmesinin gün-in-1E4(i hikayesiyle ba~layan bu bölümde, Cankirman'da -yani özü'de- Bozcaada'n~ n fethi ~erefine yap~lan ~enlikler anlat~l~yor; mimân özellikleriyle birlikte özil Kalesi, Orta Kale, Hasan Pa~a'n~ n Büyük ve Küçük Kaleleri, ()zil Kalesi'nin
d~~~mahalleleri, K~ lburun Kalesi, özü Kalesi Sava~~'n~ n son safhalar~~ve Kalenin kurtar~l~~~~geni~~
bir biçimde tasvir ediliyor.
~kinci Bölüm Sen-Gotar Sava~~ 'na tahsis edilmi~~(s.127-162). Bölüm, Kaba (Raab) Nehri
Sava~~n~n k~sa tasviriyle ba~l~yor. Uyvar Kalesi tan~ uliyor. Kaba yenilgisinin sebepleri, kötü tedbirler yüzünden u~ran~ lan felâket ve musibetler aç~ klan~yor. Osmanl~~ Ordusunun bu yenilgisinden ç~ kar~lacak dersler üzerinde duruluyor.
Üçüncü Bölüm, Kandiye Ku~atmas~~ile ilgilidir (163-275). Sava~~n ba~lang~c~~ anlauld~ ktan
ve Osmanl~~karargâh~~tasvir edildikten sonra 1078 (23 Haziran 1667) y~l~n~n ba~lang~c~ ndaki
olaylar üzerinde duruluyor. Kronolojik bir yakla~~mla, ayn~~ay~ n onuncu günü olaylar~ , 1078 Y~l~~
Cemaziyelahir ay~n~n (18 Aral~k 1667) son g~inlerindeki olaylar ele al~n~yor, bunlardan dersler ç~kar~lmaya çal~~~l~ yor, Kandiye Harbi'nin bu bölümünün genel bir de~erlendirmesi yap~l~yor.
Tasvir, 1079 Y~ h (1668-1669) olaylar~ yla devam ediyor ve Büyük Kale Harbi geni~~bir biçimde tahlil ediliyor. Aynca burada, Fisagorcu Mistik Felsefeye mensup bir Melami dervi~~olan Samudi Ali
Dede'nin ke~fi hikayesine yer veriliyor. Sava~~ n bu bölümlerinden dersler ç~ kar~larak Allah'a
hamd ediliyor. Sonra, 1080 y~l~~(Haziran 1669) seferine geçiliyor. Kandiye Kalesi Bar~~~~için ~brahim Pa~a'n~n görü~melere ba~lamas~, ban~~n nas~l gerçekle~tirildi~i anlat~l~yor (5 Eylül 1669) ve
sulhun mutluluk oldu~u vurgulan~yor. Eylül'ün sonuna do~ru Müslüman askerlerin Kale içine
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nakli anlauld~ ktan sonra, Kandiye Tersanesi tasvir ediliyor, Tersanedeki ve Tophanedeki malzemelerin, aletlerin, Kale toplar~ n~ n sarrm ile ilgili bilgiler veriliyor. Bölüm, Kandiye Kalesi'nin
tamiri, restorasyonu ve temizli~i konusundaki bilgilerle son buluyor.
Bu temalardan da anla~~laca~~~üzere, gerçekten Evliya Çelebi, bu bölümlerin mütercimi ve
yorumcusu Faruk Bilici'nin de hakl~~ olarak belirtti~i gibi, "harp muhabirli~i"nin öncüsü olarak
de~erlendirilebilecek bir kimli~e sahiptir. O ayr~ca, siyasi ~ahsiyetlerin sohbet ve s~r arkada~~, katip, elçi, vergi muhass~l~ , il yaz~c~s~ , ~air, vak'an~lvis, imam, muezzin, halk hikayecisi kimlikleri de
sergilemektedir. Bu kadar geni~~yeteneklere sahip olan ki~ inin eseri de elbette zengin verilerle
yüklü olacakt~r. Gerçekten geni~~bir bilgi birikimine ve hayal gücüne sahip olan Evliya Çelebi'nin
Seyahatnamesi, gezdi~i ülkelerin tarihi, co~rafi, mimari, lisani, idari, mali, biyografik ve askeri
tasvirleriyle doludur ve etnolojik, sosyolojik, dini, tasavvufi, efsanevi ve edebi zenginli~e sahiptir.
Sosyal bilimciler için vazgeçilmez bir kaynakur. Bununla birlikte Evliya Çelebi'nin gerekti~i gibi
derinli~ine tan~nd~~~ n~~ve kendisinden yeterince yararlan~ ld~~~n~~söylememiz mümkün de~ildir.
Halbuki dünyan~n ender seyyahlar~ ndan biridir Çelebi; eseri de hiç bir seyahatname ile luyaslanamayacak kadar önemlidir. Do~du~u ve ya~ad~~~~ortama ve yapt~~~~seyahatlara bir göz atmak,
seyahatnamenin hangi co~rafyan~ n aynas~~ oldu~unu göstermeye yeter.
Fetih'ten sonra Kütahya'dan ~stanbul'a gelen aileler aras~ nda Hoca Ahmed Yesevi soyundan bir aile vard~ r: Fatih'in bayraktar~~Yavuz Er. Saray-~~Âmire kuyumcuba~~s~~ Dervi~~Mehmed
Efendi bu ~ahs~ n o~ludur; 1611'de dünyaya gelen Evliya Çelebi ise Dervi~~Mehmed Efendi'den
torunu. Kütahya, Bursa, Manisa ve ~stanbul'da evleri, dükkanlar~~ ve çiftlikleri olan zengin bir
aile. Evliya Çelebi'nin anne taraf~ ndan da devlet adam~~ akrabalar~~vard~ r: Melek Ahmet Pa~a,
Defterdarzade Mehmed ve ~ p~ir Pa~alar. Bu rahat ve avantajl~~ortamda Evliya Çelebi, iyi bir medrese ö~renimi görmü~, h~fza çal~~m~~~ve hattatl~ k ö~renmi~ tir. Sonra Saray'a intisab ederek tahsiline Enderun'da devam etmi~tir. Musiki e~itimi alm~~t~ r. IV. Murad ile sohbetlerde bulunmu~.
dört y~ll~ k Enderun hayat~ ndan sonra ta~ra ç~ karak k~ rk akçe maa~la sipahi zümresine kat~lm~~t~r.
Evliya Çelebi'nin 1630'da gördü~ü rüyas~ nda Peygamberden "~efaat" yeride "seyahat" diledi~i rivayetini herkes bilir. Bu rüyar yorumlayan Kas~ mpa~a Mevlevihanesi ~eyhi Abdullah Dede'nin tavsiyesi üzerine ~stanbul'u gezmekle i~e ba~layan Çelebi, bu s~rada aileyi irtibatlar~~dolars~yle Kütahya. Manisa ve ~zmit'i de dola~m~~, 1640 y~l~ nda Bursa'ya gitmi~tir. Ketenci Ömer
Pa~a'n~ n maiyetinde deniz yoluyla Trabzon'a, oradan Anapa'ya gitmi~, burada iken 1641'de
Serdar Hüseyin Pa~a'n~ n Azak Kalesi'ni geri almak için yapt~~~~sefere kaulm~~ur. 1645 y~l~ nda Yusuf Pa~a ile Girit seferinde bulunmu~, Hanya kalesinin fethine ~ahit olduktan sonra ~stanbul'a
dönmü~tür.
Erzurum Beylerbeyi Defterclar-zade Mehmed Pa~a'ya m~lezzin ve musahip olarak Erzurum'a gitmi~, bu vesileyle Anadolu'yu bir ba~tan bir ba~a dola~m~~ . Tiflis ve Bakü'ye kadar uzanm~~ (1647) ve tekrar Istanbul'a dönmü~ tür.
~am Beylerbeyi Mustafa Pa~a ile Suriye'ye gitmi~, 1650'de tekrar Istanbul'a gelmi~tir.
1651'de, sadrazaml~ ktan ayr~lan Melek Ahmet Pa~a ile özi'ye giden Çelebi, bu f~ rsattan istifade ederek bütün Rumeli'yi dola~m~~ , burada iken Rakoczi'ye kar~~~yap~lan sefere kat~lm~~~
(May~s 1657) K~ r~ m Hani IV. Mehmed Giray'~ n yan~ nda Ruslar ve Kazaklar'a kar~~~yap~ lan seferlerde de bulunmu~tur. Bu s~ rada baz~~köy ve kasabalar~ n tahriri görevini iistlenmi~tir.
1663 y~l~ nda Faz~ l Ahmed Pa~a'n~ n Avusturya seferine kat~ lan Çelebi, bu seferi bütün safhalartyla ya~am~~ t~ r. Uyvar Kalesi'nin fethinden sonra, kendi rivayetine göre Bohemya'dan
~sveç'e ve Hollanda'ya kadar bir çok diyar~~ dola~m~~ur. Belgrad'a dönü~ ünde Hersek'e Siihrab
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Mehmed Pa~a'ya mektup götürmü~~ve burada Venedik s~n~r~~boylanndaki harekatlara kat~lm~~ur. Ard~ ndan Macaristan'a dönüp Ftaab Muharebesine ~ahit olmu~~ve eserinde bu sava~~hakk~nda geni~~bilgi vermi~tir (Seyahatname, VII, 81-120). 1664'te Vasvar Muahadesi'nden sonra
yeni fethedilen kaleleri dola~t~~~~gibi elçi Kara Mehmed Pa~a'n~n maiyetinde V~yana'ya giuni~tir.
Evliye Çelebi, bir müddet sonra K~r~ m yoluyla Kaficasya'ya geçip Volga boylanna ç~kt~~~n~, bu
yöreleri dola~uktan sonra bir elçilik kafilesine kat~larak Azak Kalesi'ne döndü~ünü yazar. Kefe'den Bahçesaray'a giderek Mil Giray'~n baz~~seferlerinde bulunan ve may~s 1668'de Istanbul'a
dönen Evliya Çelebi ayn~~y~l~n aral~k ay~ nda Edirne, Gümülcine, Selanik gibi Rumeli ~ehirlerini
gezmi~tir. Daha sonra gemiyle Girit'e geçmi~tir. Bu s~ rada Girit'te Kandiye Kalesi ku~atmas~~
(1667-1669) sürüyordu. Evliya ku~atman~n çe~itli safhalanna ~ahit oldu. Seyahatname'sinde
bu olay~~kaydetti~i gibi Kandiye Fetihnamesini de eserine koydu (VIII, 558).
1671 y~l~ na kadar arada bir Istanbul'a gelmekle birlikte bütün Rumeli'yi ve baz~~Avrupa ülkelerini gezdi.
1671'de hacca gitmek üzere yola ç~kt~. Bu onun görev d~~~~kendi giri~imiyle ç~kt~~~~ilk seyahatiydi. Bat~~Anadolu k~y~lar~n~, baz~~Ege adalar~n~~ve Ay~ntab'~~görerek Mekke'ye ula~t~ . Mekke'de
iken yak~ n eyâletler ve ülkeler hakk~ nda bilgiler toplad~ . Burada sekiz dokuz y~l kadar kald~. En
son Salihli'ye gelen Evliya Çelebi'nin bu, son seyahati oldu. Bundan sonraki hayat~~pek bilinmiYor.
Görüldü~ü gibi Evliya Çelebi, ömrünün elli y~l~n~~Osmanh ülkesinin hemen hemen her yan~n~~ve s~n~r ötesi baz~~yerleri gezerek geçinni~tir. Gezilerinin ço~unu vezirlerin ve pa~alar~ n himayesinde yapm~~t~r, dolay~siyie bu geziler, yan resmi hilviyettedir. Seyahaderini kolayla~t~rmak için
zaman zaman mektup götürüp getirmi~; köyleri tahrir etmi~; vergi muhass~ll~~~~yapm~~t~r. Seyahaderinden 'pullar~n~~elçi kafileleriyle gerçekle~tirmi~tir. Ailesi zengindi. Hizmetleri kar~~l~~~~ald~~~~ücretler ve kat~ld~~~~seferlerde pay~na dü~en hisseler ona yeni imkanlar sa~hyordu.
Hiç evlenmeyen Evliya Çelebi, kendi ifadesiyle, iyi ata biniyor, iyi cirit oynuyordu. Gayet çevik ve hareketli bir insand~ . Herkesle iyi geçinirdi. Ho~sohbet ve nüktedan& Kat~ld~~~~meclislerde sözünü dinletirdi. Hattat, nakka~~ve musiki~inasu. ~nce ruhlu, zarif ve çelebime~rep bir
ki~iydi. Ho~ça vakit geçirmeyi seven zevk sahibi bir insand~. Geni~~çevresi oldu~u halde, makam
pe~inde ko~mam~~ , seyahati tercih etmi~ti. ~~te bu geni~~seyahatleri s~ras~ nda engin bir bilgi elde
etmi~~ve tecrübe kazanm~~t~r. ~~te on ciltlik seyâhatnâme bu bilgi ve birikimin f~rünildür.
Baz~lannca haurat olarak da de~erlendirilen Seyâhatnâme'nin secilerle süslii uslubu geni~~
kitlelere hitap edecek niteliktedir ve sadedir. Gezdi~i bölgelerin a~~z hususiyederini de yans~t~r.
ilgi uyand~rmak için metin baz~~hikayelerle stislenmi~tir. Dü~ünceye ve göze hitap eden güçlü
tasvirlere, mizah ve mübala~a unsurlar~na geni~~ölçüde yer verilmi~tir. Gözlemler d~~~nda, tarihler, kanunnameler ve menlubeler gibi di~er kaynaklara da ba~vurulmu~tur.
Asl~~on cilt olan Seyahatname'nin ~stanbul kiitilphanelerinde be~~ayr~~yazma nüshas~~vad~r.
Bu niishalara göre Seyahatname'nin konular~n~~ciltlere göre ~öylece s~ralayabiliriz:
Cilt: Istanbul'un tarihi, tarihi yerleri ve eserleri, Sultan Süleyman Kanunnamesi, Rumeli'nin millki taksimat~ , devlet adamlar~, ilimler ve sanatkarlar.
Cilt: Mudanya ve Bursa. Osmanl~~Devleti'nin kurulu~u, Bursa'n~ n tarihi eserleri, ilimleri, vezirleri, ~iirleri. Trabzon ve havalisi, Gürcistan dolaylan.
Cilt: üskiidar'dan ~am'a kadar yol boyunca bütün ~ehir ve kasabalar. ~umnu, Ni~bolu,
Silistre, Filibe, Sofya ve Edirne hakk~nda geni~~ve ilgi çekici bilgiler.
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W. Cilt: Istanbul'dan Van'a kadar yol üzerindeki bütün ~ehir ve kasabalar. ~ran ve ~rak
hakk~nda bilgiler.
Cilt: Tokat ve Güneydo~u Anadolu, sonra Rumeli; Sankam~~'tan Orta Avrupa'ya kadar
çe~itli ülke ve eyaleder.
Cilt: Macaristan ve Almanya.
Cilt: Avusturya, K~r~m, Da~~stan, Çerkezistan, K~pçak diyan, Ejderhan Havalisi,
Cilt: K~nm ve Girit olaylar~ , Selanik ve Rumeli'deki olaylar.
Cilt: Istanbul'dan Mekke ve Medine'ye kadar yol üzerindeki bütün ~ehir ve kasabalar.
~ehirler hakk~ nda geni~~bilgi ve ilgi çekici olaylar.
X. Cilt: M~s~r ve havalisi.
Bu eserin dünya seyahat edebiyaunda benzeri yoktur. Evliya dikkatli bir seyyahur. Gezdi~i
yerlerin tarihini, co~rafyas~n~, iklim ve tabiat~n~ , sanat eserlerini, insanlar~m, insanlan~un giyini~.
ya~am, din ve dillerini, silahlar~n~ , adetlerini, belli hususiyederini, yerle~me biçimlerini, k~saca
~ahsi ve günlük hayattan manevi hayata kadar bütün unsurlann~~eserine alm~~t~r. Eserde Osmanl~~insan~n~n hayata bak~~~~resmedilmi~tir. Böylece Seyahatname tarihin e~ine rastlanmayan
önemli bir tarih kayna~~~olmu~tur.
Buna ra~men eserin ~imdiye kadar bir tenkitli bas~m~~ve bini:Indi bir tahlili yap~lmam~~t~r.
Seyahatname'nin as~l nüshalan Topkap~~Saray~~Müzesi Kiltilphanesi'ndedir. ~lk sekiz cildi bilinen esas niishan~n, m~lellif hatt~~olup olmad~~~~tart~~mal~d~r. IX. cilt için Topkap~~Saray~~Müzesi
Kiltüphanesi'ndeld, X. cilt için de ~ stanbul Üniversitesi Kiltflphanesi'ndeki nüshalar~n esas
al~nabilece~i ~eklinde de~erlendirmeler vard~r.
Seyahatname'nin ilk alt~~cildi, Süleymaniye Küniphanesi'ndeki mishalar esas al~narak bas~lm~~~(~ stanbul 13144318), VII. ve VIII. ciltler için yine Süleymaniye Kiltilphanesi'ndeki nüshalar esas al~n~p bir kaç nüsha ile kar~~la~unlmak suretiyle Türk Tarih Encilmenrnin öncülü~ünde bask~ya haz~rlanm~~~(~ stanbul, 1928), IX. cilt yine Be~ir A~a niishas~~ile di~er çe~itli yazmalar mukayese edilerek, baz~~bauh seyyahlann eserlerinden 26 adet levha ve Ali Reis'in 1567 y~l~na ait Ege Haritas~~ile birlikte 1935'te ne~redil~ni~tir. Ayn~~~ekilde X. cilt de Piri Reis'in Kitab-~~
Bahriye'sindeki Kahire ve Iskenderiye haritalanrun ilavesiyle 1938 y~l~nda Maarif Vekaleti taraf~ndan yarmlanm~~ur. Bu baslularda sansiirden dolay~~ç~kar~lan parçalar oldu~u gibi nâ~ir ve
miirettip hatas~~da çoktur.
Seya^hatnâme'nin herkesin piyasada kolayca ula~abilece~i ilmi bir bask~s~~ne zaman ortaya
ç~kacakt~r? Bunun hala' gerçekle~tirilememi~~olmas~ , Türk üniversitelerinin en büyük eksikliklerinden biridir. Türk Kültürünün önemli ~al~siyetlerinden birisi olan Evliya Çelebi'nin de~eri anla~~lsa ve ona göre muhtelif aç~lardan i~lenerek insanl~~~ n hizmetine sunulabilse, Türk milletinin
tarihi kültür performans~~ve potansiyeli daha iyi görülecektir. Dolay~s~yla, bu zenginlik, bugün de
Türk toplumunun ve kültürünün geli~mesinde itici bir güç olarak rol oynayacak ve yeni hamlelere her bak~mdan katk~ da bulunacakt~r.
Faruk Bilici'yi Evliya Çelebi'nin son derece ilgi çekici olan "harp muhabirli~i" yönünü ele
alarak, onu ve eserini bir kez daha bilim dünyas~na hat~ rlatmaya vesile olan bu önemli çali~~nas~ndan dolay~~kutluyor; bu çal~~man~ n, Seya-hatnknehin yay~ nlanmas~~giri~imlerinin ba~lamas~na - ya da daha önce ba~lad~~~n~~bildi~im fakat sonuçlar~ ndan haberdar olmad~~~ m önceki giri~imlerin yeniden ele al~nmas~na vesile olmas~n~~diliyorum.
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