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SOVYETLER BIRLI~I'NDE EVLIYA ÇELEBI'NIN
SETAHA TNAMES~~~LE ILGILI YAYINLAR
Doç. Dr. TÜTEN ÖZKAYA
Onyedinci yüzy~l~ n büyük Türk seyyah~~ Evliya Çelebrye ve tarihimizin önemli bir kayna~~~olan Seyahatnâmesi'ne olan ilginin son zamanlarda
yurdumuzda artt~~~n~~ görmek gerçekten çok sevindiricidir. 1988 y~l~n~ n ba~~nda, Atatürk Yüksek Kurumu Ba~kanl~~~'na ba~l~~ olarak Evliya Çelebi
Bilim ve Uygulama Kolu kurulmu~tur. Bu faaliyetin bir parças~~ olarak
E.Çelebrnin Seyahatnâmesi'nin otograf (yazar) nüshalar~~ tespit edilmi~, bu
nüshalar~ n filmleri çekilmi~, onar adet fotokopileri yap~lm~~~ve be~~nüshas~~
Seyahatnâme'yi haz~ rlayacak olan görevlilere verilmi~tir. E.Çelebi'nin yay~nlanacak olan bibliyografyas~n~ n ilk tespitleri yap~lm~~ ; baz~~ yay~nlar~n tan~t~lmas~ n~~ da kapsayacak ~ekilde geni~letilmi~~bir bibliyografya çal~~mas~ na
ise devam edilmektedir l .
E.Çelebrnin gezip gördü~ü ülkelerin, tarih, co~rafya, etno~rafya, folklor, ekonomi, sosyoloji, kültür, askeri, dil, bay~ nd~rl~k meselelerine ili~kin
zengin bilgi ve malzeme içeren ve Do~u edebiyatlar~nda e~i görülmemi~~
~~ o ciltlik Seyahatnâmesi üzerine, Avrupa ülkelerinde oldu~u gibi Sovyetler
Birli~i'nde de, 1870 y~l~ nda F.K. Brun ile ba~lay~ p 1983 y~l~ na dek süren
çal~~malar yap~ld~~~ n~~ görmekteyiz'. Bu çal~~ malar aras~nda "SSCB Bilim' Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bülteni, say1.8, Mart 1988, s.3.

' Ançabadze, G.Z., "Kniga pute~estviya Evliya Çelebi kak istoçnik po istorii gorskih
narodov Kavkaza" (Kafkasya'n~ n Da~l~~ Halklar~ n~ n Tarih Kayna~~~Olarak Evliya Çelebi'nin
Seyahatnâmes~), MATSNE, Seriya istorii, arheologii, etnografii (Tarih, arkeoloji, etno~rafya
dizisi), No.3, Tiflis, 1974; A~urbeyli, S.B., Seyahatnâme Evliyi Çelebi kak istoçnik po iztgeniyu
sotsial'no-ekonomigskoy istorii gorodov Azerbaycana v pervoy polovine XVII v. (XVII. nizythn ~lk
rarzsznda Azerbaycan ~ehirlerinin Sosyo-Ekonomik Tarihini incelemede Kaynak Olarak E.Çelebrnin

Seyahatnâmes~), Moskva, 1960; Çikiya, S.S., "Evliya Çelebi o Lazah i lazskom yaz~ ke" (Lazlar
ve Laz Dili Hakk~ nda E.Çelebi'nin Yazd~ klar~), ibenysko-Kavkazskoe razikoznanie, cilt 6, Tif-

lis, 1954, s.243-256 (Gürcüce/Rusça özet); "Evliya Çelebi o mingrel'skom i gruzinskom yaz~kah" (E.Çelebi'nin Mingrel Ve Gürcü Dilleri Hakk~nda Yazd~ klar~), Sovetskoe raztkoznanie,cilt 2, Leningrad, 1936, s.109-128; Garbuzova, V.S., "Evliya Çelebi o stambul'skih yuvelirah XVII v." (E.Çelebi'nin XVII. Yüzy~lda ~stanbul Kuyumcular~~ Hakk~nda Yazd~ klar~).
Gosudarstvenn~y Ermitaj. Trud~~ &dela istorii kul'turz i iskusstva Vostoka, cilt 3, Leningrad, 194o,
s.312-324 (Frans~ zca özet); Grigor'ev, A.P., "Hudojestvenn~e obraz~~ i sredstva '~ah-name' v
`Knige Pute~estviya' Evlii Çelebi" (E.Çelebi'nin Seyahatnâmesi'nde ‘Sehnâme'nin Karakterleri
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ler Akademisi'nin Do~u Halklar~ n~ n Edebiyat An~ tlar~~ Çevirileri VI" serisinden 1961, 1979 ve 1983 y~ llar~nda yay~ nlanm~~~olan 3 fasikül bulunmaktad~ r 3. Bu yaz~ da, 1979 ve 1983 tarihli fasiküllerin yan ~~ s~ ra, bu fasiküller ile bir bütün olu~ turdu~u için, 27 y~ l önce bas~ lm~~~olsa da, I. fasikül üzerinde duraca~~m.
Birinci fasikül mütevetra A.S.Tveritinova'n~ n editörlü~ünde, A.D.Jeltyakov taraf~ ndan haz~ rlanm~~t~ r. Önsözler A.D.Jeltyakov, A.S.Tveritinova
ve V.V.Mavrodin taraf~ ndan yaz~ lm~~t~ r. Jeltyakov ile Tveritinova'n~ n birlikte yazd~~~~önsözde, 25 Mart 1611 y~ l~ nda Istanbul'da dünyaya gelen
E.Çelebi'nin ya~am~~ ve yapt~~~~ba~l~ ca yolculuklar anlat~ l~ r. 1640 y~l~ ndan
itibaren E.Çelebi tüm Anadolu, Suriye, Filistin, M ~s~ r, Sudan, Habe~istan,
Bulgaristan, S~ rbistan, H~ rvatistan, Dalmaçya, Bosna, Arnavutluk, Macaristan, Polonya, Avusturya, Almanya,Danimarka, Hollanda, Isveç ve Fransa'da yolculuk etti. Ayr~ca de~i~ ik zamanlarda Karadeniz'in kuzey k~y~ lar~n~~ defalarca dola~t~ . Dnestr boyunca Lvov'a, Dnepr boyunca Kiev'e, birçok kez Don'a, oradan Astarhan üzerinden Volga ve Ural nehirlerine kaVe Sanat Üslübu), Vopron Filologii Stran Azii i Afriki, Fas. 2, Leningrad, 1973, s.~ c~5-116;
"`Kniga Pute~estviya' Evlii Çelebi- istoçnik po istorii Kr~ ma XIII-XVII vv." (XIII-XVII.
Yüzy~ llarda, K~r~ m'~ n Tarihini incelemede Kaynak Olarak E.Çelebi'nin Seyahatnâmen) , ~rkriograf~ya i zstoçmkovedeme iston~~stran Azii i Afriki, Fas. 3, Leningrad, 1974, 5.19-28; Gudia~vi-

li, D.A., "Kavkazskiy element na politiçeskoy arene Osmanskoy imperii po `Seyahatnkne'
(Kniga pute~estviya) Evlii Çelebi" (Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi'ne Göre Osmanl~~ ~m-

paratorlu~u'nun Siyasi Sahnesindeki Kafkas Unsuru) (Gürcüce), Vostoçme istoçniki po istorii
Gruzii (Gürcistan Tarihi ~le ilgili Do~u Kaynaklar~ ) (Makaleler Kitab~ ), Tbilisi, ~zdatel'stvo

"kletsniereba", 1979, 5.95-106: Puturidze, G.V., Kniga Pute~esiviya Evlii
tOM 2, perevel
s turetskogo, issledovaniem i kommentariem snabdil G.V.Puturidze (Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi, Cilt 2, Türkçe'den çeviren, inceleme yaz~ s~~ ve yorumlar~~ yazan: G.V.Puturidze),
Fas.1(Gürctice), Tiflis, 1971; lssledovanie i kommentany (Inceleme ve Yorum), Fas.2, (Gürcüce),
Tiflis, 1972; "~ zvestiya Evliya Çelebi o Tbilisi" (E.Çelebi'nin Tiflis Hakk ~nda Verdi~i Haberler), Tubileyniy Sbornik `Tbilisi 1500', Tiflis, 1958, 5.39-47 (Gürcüce); "Evliya Çelebi kak isto-

rik" (Tarihçi Olarak Evliya Çelebi), Vostoçnaya Filologiya, Tiflis, 1972, 5.208-288 (Gürcüce);
Safrastyan, A.H., Evliya Çelebi; Kniga pute~eslviya. Perevod s originala, predislovie, primeçanie A.H.Safrastyana (E. Çelebi'nin Seyahatnâmesi. Orijinal metinden çeviri, önsöz ve aç~ klay~c~~
notlar: A.H.Safrastyan. Erivan. 1967) (Ermenice).

3 Evliya Çelebi. Kniga pute~estviya (~zvleçeniya iz soçineniya turetskogo pute~estvennika
XVII v.) (Evliya Çelebi'nin Seyahainâmesi [XVII. Yüzy~l Türk Seyyah~n~ n Eserinden özetler],
perevod i kommentarii (çeviri ve yorumlar), Fas.1: Zemli Moldavii i Ukraini (Bo~dan ve Ukrayna Topraklar:), Moskva. 1961; Fas.2: Zemli Severnogo Kavkaza, Povolfya i Podon5a (Kuzey
Kafkasya, Volga ve Don Irmaklan Boyunca Uzanan Topraklar), Moskva, 1979; Fas. 3: Zemli Zakavkaz'ya i sopredernill oblasiey Maloy Azii ~~ ~rana (KafkasOtesi ve Anadolu Ile Iran
Sinir Bölgeler] ) Moskva, 1983.
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dar gitti. E.Çelebi Anapa'dan Derbent'e kadar uzanan Kuzey Kafkasya
topraklar~n~ , Kaficasötesi'nde ise Azeri, Gürcü ve Ermeni ülkelerini defalarca gezdi ve buralan ayr~nt~l~~ bir biçimde tasvir etti. Bu yerlere ilk kez gitti~i 164o-1644 y~llar~ nda Anapa'dan, Karadeniz k~y~s~n~~izleyerek Azak'a
geçti. Burada Kazaklar taraf~ndan ele geçirilen kalenin ku~at~lmas~na kat~ld~~ ve oradan K~nm'a gitti. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan topraklann~~ ise 1646-1648 y~llar~nda dola~t~. 1648-1650 y~llar~nda yeniden Do~u
Ermenistan'a yolculuk etti; 1655-1656 y~llar~ nda ise diplomatik misyonla
birlikte Ermenistan ve Güney Azerbaycan'a bir kez daha yolculuk yapt~.
E.Çelebi Türk ordulann~n seferlerine ve K~r~m hanlann~n Bo~dan'a, Ukrayna'ya ve Azak kalesinin çevresine yapt~klar~~ baslonlara birçok kez kat~ld~. 1656 y~l~nda Macaristan'daki ayaklanmay~~bast~rmaya giden Türk ordular~~ ile birlikte Bo~dan'a gitti. Daha sonra E.Çelebi Ukrayna'da, Dnepr
nehrinin sa~~k~rma kom~u olan bölgeleri dola~t~. Seyyah~n bu gezisi
I658'de sona erdi. 166o y~l~nda Balkanlar'da geziye ç~kan E.Çelebi yeniden Bo~dan'a gitti; K~ nm'dan ve Kuzey Kafkasya'dan geçerek Azerbaycan'~n k~y~~bölgelerini ziyaret etti. Kuzey Kafkasya'n~n bozk~rlar~nda ve
Astarhan'da dola~t~ ktan sonra Volga üzerinden Kazan'a ve Ural nehrine
gitti ve oradan Don nehrine döndü. 1666 y~l~nda E.Çelebi yine K~nm'da
yolculuk yapt~~ve Güney Ukrayna üzerinden Istanbul'a döndü. Böylece
1640-1666 tarihleri aras~nda E.Çelebi Rus topraldanna 7 kez olmak üzere,
bazen k~sa, bazen de oldukça uzun süreli geziler yapt~. onsözde, tarih ve
etno~rafya ile ilgili çok çe~itli meseleleri kapsayan Seyahatnâmehin, Do~u
edebiyatlannda e~i görülmemi~~bir eser ve SSCB'deki halklar~n geçmi~ini
incelemede çok de~erli bir yabanc~~kaynak oldu~u vurgulan~r. Seyahaind~ne,
izlenen yolun ve seyyah~n gözleri önünde geli~en olaylar~n etrafl~ca tasvir
edildi~i oldukça ayr~nt~l~~ bir günlüktür. Seyyah~n verdi~i bilgiler çok de~erli olmakla birlikte, eserde, okurun ilgisini çekmek amac~yla efsane,
söylenti ve masallara geni~~ölçüde yer verilmi~tir. Buna ra~men, gerçek
olaylara dayal~~ çe~itli malzemenin ve pek çok e~siz bilginin Seyahatnâmiyi,
E.Çelebrnin gezip gördü~ü ülke ve halklar~~incelemek için ola~anüstü
önemli bir kaynak haline getirdi~i vurgulan~r. Bu ve di~er 2 fasikülde
Rusça'ya çevrilmi~~olan bölümler, 1897-1938 tarihleri aras~nda Istanbul'da
~~ o cilt halinde yay~nlanm~~~olan Seyahatnii~ne'den yap~lm~~t~r. Rusya'n~n
geçmi~inin incelenmesi bak~m~ndan büyük önem ta~~d~~~ndan, bu eserden
baz~~bölümlerin Rusça'ya çevrildi~i vurgulan~r. Seyahatnâme'de geçen ve
Rusça kar~~l~~~~bulunmayan Türkçe terimler, kitab~n sonundalci "Terimlerin Yorumu" bölümünde aç~klanm~~t~r. Çeviriye ayr~ca, E.ÇeleUnin anlatt~~~~olaylarla ilgili yorumlar da eklenmi~tir. Bu yorumlar~n haz~rlanmas~~

1262

B~BL~YOGRAFYA

s~ras~nda hangi kaynaklardan yararlan~ld~~~, kitab~n sonundaki literatürde
gösterilmi~tir. Fasikülün sonunda yer alan bibliyografyada, Seyahatnâmdnin
tüm bask~lar~ na, Avrupa dillerine yap~lm~~~tüm çevirilerine, E.Çelebrnin
eserinden yararlan~larak haz~rlanm~~~olan veya onun hakk~nda bilgi içeren
önemli çal~~malara i~aret edilmi~tir. Seyahatnâmd den al~nan ve bu fasiküle
dahil edilen bölümlerin çevirisi, A.S.Tveritinova'n~n yönetiminde, SSCB
Bilimler Akademisi Asya Halklar~~ Enstitüsü'nden H.Kamilev ve E.~.Ma~takova, ayr~ca Leningrad Devlet Üniversitesi Do~ubilimi Fakültesi'nden
A.P.Vekilov, V.S.Garbuzova, A.P.Grigor'ev, A.D.Jeltyakov, A.A.Z~rin, R.D.
~vanova, S.N.~vanov ve F.A. Salimzyanova taraf~ndan yap~lm~~t~r. Bu fasikülde yer alan malzeme A.D.Jeltyakov taraf~ndan seçilmi~, yorumlar ve
dizinler A.P.Grigor'ev ile A.D.Jeltyakov, bibliyografya ise A.P.Grigor'ev taraf~ndan haz~ rlanm~~t~r. V.V.Mayrodin, "E.Celebrnin XVII. Yüzy~lda Rusya, Ukrayna Ve Bo~dan'~n Tarihine Kaynak Olu~turan Seyahatnâmed ba~l~kl~~ yaz~s~nda, pek çok önemli tarihi olaylara bizzat kat~lan ve bu olaylar~n tan~~~~olan E.Celebrnin Seyahatnâmesi'nin, ara~t~nc~lann ilgisini çekti~i,
zira eserde ilginç ve do~ru gözlem ve bilgilerin pek çok oldu~u vurgulan~r.
Bu fasikülde, Seyahatnâme'den ~u bölümler Rusça'ya çevrilmi~tir: 26
Temmuz 1656'da Istanbul'dan özü (Oçakov) eyaletine do~ru yola ç~k~~;
26 May~s 1657'de Leh memleketine ve Kral Raköczi'nin üzerine sefere gidi~imiz; (Sultan IV. Murad taraf~ndan 1634-1635 tarihlerinde Tuna nehrinin k~y~s~nda yeniden yap~lm~~~olan) Tolcu kalesi; ~smail ~ehri; Ak-Kerman kalesi; korkunç Kemarül-Kum vadisi; (Sultan Bayezid Veli taraf~ndan yap~lan ve daha sonra Mehmed Giray Han zaman~nda Kazak istilas~~
sonunda y~k~lm~~~olan) Yan~khisar kalesi; (Turla [Dnestr] nehri k~y~s~ndaki) Bender kalesi; Bender kalesinden Leh vilayetine gidi~imiz; (Turla nehri
k~y~s~ndaki) Hotin kalesi; (Leh vilayetinde bulunan) Mohilo, Zeyn, Kamaniçse ve Bar kaleleri; Palanga ~ehri; Azbare~~kalesi; (Krakov topra~~nda,
Leh kral~n~n idaresindeki) Körlöv kalesi; (Leh kral~n~n idaresinde hatmanl~k olan) Burut Palangas~~ kalesi; (Leh kral~n~n idaresinde, eski ve mamur
bir ~ehirde bulunan) Podhayçse kalesi; (Leh kral~n~n elinde bulunan) E~cerez kalesi; Kral Ralröczi'nin taburunun ku~at~lmas~; 1657 y~l~n~n Ekim
ay~~ ortas~nda, Leh kral~na kar~~~ayaklanan kaleleri ya~maya gidi~imiz;
(Leh krallann~ n hükümet merkezi olan) Eylov (halk dilinde Ovlo, Olv~)
kalesi; (Leh kral~n~ n idaresindeki) Biçarhorodok kalesi; 1657 y~l~n~n Ekim
ve Kas~m aylar~nda Rus çann~n memleketine ayak bas~p ya~ma edi~imiz;
(Ruslar'~ n elindeki) Körlo (ya da Kiev) kalesi, (Leh kral~n~n idaresindeki)
Lobin kalesi; (özü nehri k~y~s~ ndaki) Bobnole kalesi; (Leh krall~~~~topra-
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~~ndaki) Çerkaz~~ kalesi; (Dro~enka kaza~~~idaresindeki) Germencik kalesi;
(hâkimi Dro~enka hatman~~ olan) Kano kalesi; (Leh vilâyetinde, Dro~enka
hatman~~ idaresindeki) Çehril kalesi; (Leh kral~na ba~l~~ olan ve Dro~enka
taraf~ ndan idare edilen) Demdoka ve Japutin kaleleri; (Leh topra~~nda,
sancak beyinin idaresinde ve Doline nehri k~y~s~ndaki) Kaposna Dolin kalesi; (özü nehri k~y~s~ nda, hakimi Sankam~~~hatman~~ olup, ne Lehistan,
ne Rusya ve ne de K~ r~m'a ba~l~~ olmayan) Krilov kalesi; (özü nehri k~y~s~ ndaki) Koblak kalesi; (Kazak vilâyetinin merkezi hükmünde bir bender
olan) Oman (veya Omaniçse) kalesi; (Leh krall~~~~topra~~nda olup, Dro~enka kaza~~n~ n idaresinde bulunan) Ladçen kalesi; (Leh kral~n~n idaresinde olup hatman~~ Dro~enka kaza~~~olan) ~stine kalesi; (Leh krall~~~~topra~~ndaki) ~ehrot kalesi; (Turla nehri kenar~nda, Bo~dan beyinin idaresindeki) Soroka kalesi; Akkirman sahras~ nda Melek Pa~a'n~n Han'~~ davet edip
ziyafet çekmesi; ~anl~~ Han'~n Melek Ahmed Pa~a'ya hediyeleri; özü kalesindeki çarp~~ malar; özü kalesine cemiyetin yard~ m etmesi; Bozcaada fetihnâmesini Akkirman'dan özü kalesine götürü~ümüz; özü kalesinde
Bozcaada'n~ n fethi sevinci; özü kalesi; (Silistre eyaletinde sancak beyinin
merkezi olan) K~ lburun kalesi; Yusuf Kethüda'n~ n özü kalesini Kazak'tan
kurtan~~; özü kalesinin kurtulu~u ve çarp~~malar~ n sonu; Azak kalesinden
Akkirman'a gidi~imiz; Akkirman sahras~ nda esir alay~; Istanbul'da Kazak
alay~ ; Akkirrnan'a giderken konaklad~~~m~z yerler; (Tuna nehrinin Karadeniz'e döküldü~ü yerde bulunan) Kili kalesi; Bo~dan diyar~na sefere gidi~imiz; Ya~~sahras~ nda büyük tabur sava~~; Ya~'dan Bo~dan ve Mak vilayetini ya~maya gidi~imiz; Bo~dan'dan Hak seferine ç~k~~~ m~z; Kalgay
Sultan ile birlikte di~er bir yoldan Bo~dan'a gidi~imiz; Papaz Ya~ka'n~n
~ehri; Bo~dan'~ n idari düzeni ile ilgili terimler; Bo~dan vilayeti üzerinden
K~r~ m vilayetine giderken konaklad~~~m~z yerler; Bo~dan vilâyetinin s~n~r~;
(Bo~dan boyann~n oturdu~u) Tikveç ~ehri; (Bo~dan boyann~n idaresindeki) Berlad kalesi ve Vesloy ile Isk~nt~~ kasabalar~; (Bo~dan'~ n ba~~ehri olan
Ya~~ ~ehrindeki gölün kenar~ nda ayr~~bir boyarl~ k olan) Galata kasabas~;
Bo~dan'~n ba~~ehri Kala~, yani geli~mi~~olan eski Ya~~~ehri; Bo~dan diyanndan K~r~ m vilayetine giderken konaklad~~~m~ z yerler; (Prut nehri kenar~ndaki) eski, y~ k~lm~~~Çoçore kasabas~; Ke~no (Ki~ inev) kalesi; Süleyman'
Han'~ n kalesi ya da Benderabad Hisan; Han K~~las~'nda konaklama; K~r~m Tararlan ile Nogayl~ lar aras~ndaki kavgan~ n sebepleri; Akkirman'dan
K~r~ m vilayetine giderken konaklad~~~m~z yerler; (Tuna k~y~s~nda) konaklad~~~m~z Yan~ k kalesi; (Turla nehri kenar~nda zorlu bir geçit olan) Meyak
geçitinde konaklama; Büke bula~~ ; özü kalesi; (özü nehri ile Karadeniz
aras~ ndaki) Kupkuyu vadisinde, Sankam~~ 'ta, (özü nehri ile Karadeniz
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aras~ nda uzanan ince bir yol olan) Çarga'da konaklama; Kazak vilayetine
sefere giderken konaklad~~~m~ z yerler; Cirikli adas~n~ n fethi; (Özü nehri
üzerindeki) Küçük ~alzin Kirman kalesi; Gazi Kirman, yani Do~an kalesi;
(Özü nehri k~y~s~ nda) Dro~enka Kazak'~ n vilayeti; Sirke Kazaklan'n~n vilayeti; (Kazak vilâyetinde bulunan) Körlo kalesi; Braba~~Yunak Kazaklan'n~n vilayeti; Kirmanc~ k, Nijen ve Kan~ k kaleleri; (Bazen Leh kral~na ve
bazen de Rus çanna ba~l~~ olan) Potkali vilayeti; (Özü nehri k~y~s~ndaki)
eski Paraziçse kalesi; ~eremet Han'~ n vezirinin bozguna u~rat~lmas~; (Özü
ile Tasma nehirlerinin birle~ti~i yerde bulunan) eski Praslav kalesi; Ahmalnic vilayeti; eski, büyük Krakov ~ehri; Kiyor, Ladçen, Oman, Braslav,
Do~ ka, Kapusna, Jabotin, Vermedoka, Çehrin, Çar k~z~, Kan~ , Kirmanc~k,
Bonbo, Kanlo, Koblak kaleleri; Özü kalesinden feryat mektubu; Do~an
Hisar ve ~ahin Kirman kaleleri; Kanl~ cak topra~~ ndaki tabur ile çarp~~ma;
(K~ nm'da bulunan) Ur Hisar' Ferah Kirman kalesi vilayeti.
Birinci fasikülden 18 y~ l sonra, 1979'da Sovyetler Birli~i'nde S~yahatniimehin 2. fasikülü yay~nland~ . Editörlü~ünü A.D.Jeltyakov'un yapt~~~ ,
önsözünü A.P.Grigor'ev'in yazd~~~ , kitab~ n sonunda yer alan notlan ve yorumu A.P.Grigor'ev ile A.D.Jeltyakov'un birlikte haz~rlad~~~~bu fasikülde,
E.Çelebrnin 1641-1642 ve 1666-1667 y~llar~ nda olmak üzere iki kez gezip
gördü~ü Kuzey Kafkasya, Volga ve Don ~rmaklar~~ boyunca uzanan yerler
anlat~ lmaktad~r. Sovyetler Birli~i'nde E.ÇelebI'ye kar~~~ilginin ilk kez 1870
y~l~nda ortaya ç~kt~~~n~~ görüyoruz. Avusturyal~~ do~ubilgini J.von Hammer
S~yahatnâme'nin Türkçe bask~s~ndan 50 y~ l önce, 1834-1850 y~llar~nda bu
eserin ilk iki cildini "Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa in
the Seventeenth Century, by Evlija Efendi" ad~~ alt~nda ~ngilizce'ye çevirdi.
Hammer'in çevirisinin 2. cildi, E.Çelebi'nin Kafkasya'ya ve 1641-1642 y~llar~nda Azak'a yapt~~~~yolculuktan kapsar. 1896 y~l~nda Rus türkolo~u
V.D.Smirnov, Hammer'in yararland~~~~Türkçe yazmaj/~~ ele geçirdi, bunu
Ingilizce çeviri ile kar~~la~t~rd~~ ve Hammer'in çevirisinin "kötü ve k~ salt~ lm~~" bir çeviri oldu~unu ortaya ç~kard~ '. 1870 y~l~nda, yani Seyahatniime'nin Türkçe bask~s~ ndan çeyrek yüzy~ l önce, Rus bilgini F.K.Brun,
Hammer'in çevirisinin 2. cildinden ald~~~~bölümleri Rusça'ya çevirdi ve
yay~nlad~ '. Brun bu çeviriye, kendisinin ve Alman bilgini O. Blau'dan alV.D.Smirnov, Obrazsov~e proizvedeniya Osmanskoy Meral:in v izvleçenah i otnolcah
(Bölümler Ve &eller Halindeki Osmanl~~Edebiyat ~aheserleri), SPb, 1903, s.~x.
5 F.K.Brun, "Zametki turetskogo turista o sostoyanii Zakavkazskogo kraya okolo polovini XVII veka" (Yakla~~ k XVII. Yüzy~l~n Yans~ nda Türk Turistinin Kaficasötesi Ülkelerin
Durumu Ile ~lgili Notlar~), Kavkaz, (Tiflis), 5 (17), 7 (19) ve 14 (26) Haziran 1870.
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d~~~~bilgileri aç~klay~c~~ not olarak ekledi. A.N.Vvedenskiy, bu bölümle ilgili
olarak bir ele~tiri yaz~s~~ yay~nlad~ '. önsözde, türkolog olmayan Brun'un,
Türkçe ve Tatarca terimlerin, co~rafi ve etnik adlann Rusça transliterasyonunu verirken ço~u zaman yanl~~l~klar yapt~~~~ifade edilir.Bununla birlikte,
Kafkasya tarihi ile ilgili olarak ara~t~ rma yapan Sovyet bilim adamlar~ ,
esas itibar~ yla, Brun'un çevirilerinden yararlanm~~lard~r. Günümüzde
Brun'un çevirileri, Sovyet kütüphanelerinde güçlükle bulunabilen eserler
aras~nda bulunmaktad~r. Bu nedenle, Brun'un çevirilerine at~fta bulunmak
isteyen yazarlar, ba~ka yazarlar~n eserlerinden yararlanmak zorunda kalm~~lard~r. Bunlara bir de Brun'un çevirilerinin do~ru olmad~~~~eklenirse,
bu bölümleri yeniden Rusça'ya çevirme gereklili~i kendili~inden ortaya
ç~kmaktad~r. ~kinci fasikülde yer alan bölümlerde, May~s-1641 ile A~ustos1642 tarihleri aras~ nda E.Çelebi'nin Istanbul'dan Azak'a yapt~~~~iki yolculu~u anlat~l~r. Bu bölümler ilk kez Brun taraf~ ndan Rusça'ya çevrilmi~tir'.
önsözde, E.Çelebi'nin Türk ordusu ile birlikte 1641'de Azak'a yapt~~~~yolculuktan ve Anapa'ya geli~inden önceki olaylar anlat~l~r. 21 Nisan 1631'de
Don Kazaklan Türk kalesi Azak'~~ ku~at~rlar ve 18 Haziran'da kale dü~er.
Kazaklar Moskova'ya elçi gönderirler ve Çar Mihail Fedoroviç'e, Azak'~n
al~nd~~~n~~ ve kaleyi Türkler'e ve Tatarlar'a kar~~~savunmaya haz~r olduklar~n~~ bildirirler; Çar Kazaklar'a para, yiyecek ve muhimmat yard~m~nda
bulunur. Türkler'in Azak'~~ yeniden ele geçirme giri~ iminde bulunacaklanndan emin olan Kazaklar, Azak'~~ durmadan sa~lamla~t~rmaya çal~~~rlar.
Bu s~rada ~ ran ile sava~makta olan Osmanl~~ Türkler'i Azak'~~ geri almak
için hemen askeri güç sevkemediler. 1683 y~ l~n~n Aral~k ay~nda Osmanl~~
Türkler'i Ba~dat'~~ ele geçirirler ve 1639 y~l~n~n May~s ay~nda ~ran ile bar~~~
anla~mas~~ imzalan~r. Ard~ndan Azak'~~ geri almak için hemen sava~~haz~rl~klar~na ba~lan~r. Azak'a sefer tarihi, 1640 y~l~n~n ilkbahan olarak saptan~r. Ancak 1640 y~l~n~n ~ubat ay~nda IV. Murad'~n vefat etmesi ve yerine
tahta erkek karde~i I.~brahim'in ç~kmas~~ yüzünden ortaya ç~kan gergin
A.N.Vvedenskiy, "Primeçaniya k pute~estviyu Evliya Efendi" (Evliya Efendi'nin Yolculu~u ile ilgili Aç~klay~c~~ Notlar), ZaInsk~~Odesskogo Ob~çesiva ~stor~z ~~ d~evnossey, cilt to, 1877,
s.50 ~~ -503.
F.K.Brun, "Neudaçnaya osada Azova turkami v 1641 godu i zanyatic imi kreposti
po ostavlenii onoy kazakami" (Azak'~n 1641 Y~l~nda Türkler Taraf~ndan Ba~ans~zl~kla Sonuçlanan Ku~at~lmas~~ Ve Kalenin Kazaklar Taraf~ ndan Bo~alt~lmas~ndan Sonra Türkler Taraf~ndan Zaptedilmesi), Zaptsk~~Odesskogo obgestva umm ~~ d~evnostey (ZOO/D),cilt 8, ~ 872,
5.161-'81; "Pute~estvie turetskogo turista vdol' po vostoçnomu beregu Çernogo Morya"
(Türk Turistinin Karadeniz'in Do~u K~y~s~~ Boyunca Yolculu~u), ayn~~ derg~, cilt g, 1875,
5.161-188.
Belleten C. LI V, 80
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durum, Türkler'i, Azak'a yapacaklar~~ seferi 1641 y~ l~ n~ n ilkbahar~ na ertelemek zorunda b~ rak~ r. 21 Temmuz 164.o'da E.Çelebi izmit'e yapt~~~~geziden Istanbul'a dönmü~ tür. Bir süre sonra I.~ brahim, E.Çelebi'nin babas~ n~ n manevi o~lu olan Ketenci 0,•ler Pa~a'y~~ Trabzon'a vali tayin eder.
E.Çelebi'nin babas~~ Dervi~~Mehmed Zilli, Ömer Pa~a'n~ n yard~ mc~ l~~~ n~~
yapmak üzere o~lunu Trabzon'a gönderir. 19 A~ ustos (ya da 18 Eylül)
1640 tarihinde E.Çelebi gemiyle Trabzon'a gider. Ömer Pa~a, Mekrilistan'a, kethüdas~~ Ömer A~a (ya da Hüseyin Pa~a) ba~kanl~~~ nda bir elçi
heyeti gönderir. E.Çelebi, amaçlar~~ hakk~ nda hiç bir ~ey söylemedi~i bu
elçi heyetine kat~ l~ r. Gezisinin, Türkler'in Azak'a sefer haz~ rl~~~~ile ilgili oldu~u tahmin edilebilir. Silahl~~ 200 ki~iden olu~an elçi heyeti 20 gemiyle
Karadeniz'in do~ usuna hareket eder. Rize ve Gönye'yi geride b~ rakarak
Mekrilistan'a gelir. E.Çelebi'nin arkada~lar~~ buralar~~ gezip gördükten sonra Gönye üzerinden Trabzon'a dönerler. Seyyah ise, Gönye pa~as~ n~ n
Azak'a sefer yapmak üzere kuvvet toplad~~~ n~~ ö~renir ve ona kat~ l~ r.
Gönye pa~as~ , 300 yeniçeri ve 5 Gürcü askeri ile birlikte ve E.Çelebi'nin
e~li~inde io gemiyle Gönye'den, Türk ordular~ n~ n toplanma yeri olan
Anapa kalesine do~ru yola ç~ kar'. Seyyah~ n Anapa'dan Azak'a yapt~~~~yolculu~ u, bu fasikülde Rusça'ya çevrilmi~~ve yorumlanm~~t~ r. E.Çelebi
Azak'~ n ku~at~ lmas~ na kat~ ld~ ktan sonra Bahçesaray'a gelir ve Istanbul'a
dönmek için K~ r~ m han~ ndan izin ister. K~~~~geçirdi~i Bahçesaray'dan Bal~ klava'ya gelen seyyah burada bir gemi kiralar ve köleleriyle birlikte Istanbul'a hareket eder. Yolda ~iddetli bir f~ rt~ naya tutulan gemi 3 gün 3 gece
denizde sürüklenir. E.Çelebi'nin 18 kölesinden sadece dördü hayatta kal ~ r.
Deniz sakinle~ti~inde seyyah ve köleleri (Silistre eyaletinde) Karadeniz k~ y~s~ ndaki Kelgra Sultan da~lar~~ civar~ nda karaya ç~ karlar. E.Çelebi burada
bulunan Kelgra Sultan tekkesinde 8 ay hasta yatar, daha sonra küçük bir
gemi kiralar ve 4 kölesiyle birlikte Istanbul'a hareket eder ve tahminen 15
Ekim 1643 y~ l~ nda, yani 3 küsür y~ l sonra Istanbul'a geri döner. ~ kinci fasikülün geriye kalan 6 bölümünde, E.Çelebi'nin Azak'a yapt~~~~ 2. yolculuk
anlat~ l~r. Rusça çevirisi ilk kez yay~ nlanan bu bölümlerde Nisan 1666Ocak 1667 tarihleri aras~ nda geçen olaylar anlat~l~ r. Bu gezilerinde E.Çelebi
üzerinden Rus topraklar~ na girer; Dnestr nehrini geçerek Ukrayna'ya gelir. Ukrayna'da uzun bir süre yolculuk yapan E.Çelebi buraIstanbul'dan Anapa'ya kadar uzanan yolun tasviri J.von Hammer taraf~ ndan Ingilizceye çevrilmi~tir. Gönye'den Anapa'ya kadar uzanan yolculu~un Rusça çevirisi F.K. Brun
taraf~ndan yap~lm~~~ve Kaz~k-az, dergisi ile ZOO/D'nin 9.cildinde yay~nlanm~~t~r (Blcz. 5 ve 7
nolu dipnotlan).
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dan K~r~m'a geçer ve pek çok ~ehri ve köyü gezip görür.Daha sonra Bahçesaray ve Da~~stan üzerinden Taman yanmadas~na geçer. 1666 y~l~n~n
Nisan ay~~ ba~~ndan 2. yar~s~ na kadar seyyah Taman kalesinden Kabartay'a uzanan yol üzerinde bulunan yerleri dola~~ r ve bu yerlerde gördü~ü
köy ve kaleleri, halk~~ ayr~nt~l~~ olarak tasvir eder. 1666 y~l~ n~n ilkbahar, yaz
ve sonbahar aylar~ n~~ ise Da~~stan, Azerbaycan ve Kuzey Iran'~~ dola~arak
geçirir. Daha sonra Hazar denizini gemiyle geçerek Türk (Terek) kalesine
yak~n bir yerde karaya ç~ kar. Ruslar ve Volga Tatarlan (Ha~dekler) ile
meskün olan yerleri dola~~r. Aral~ k 1666-Ocak 1667 tarihleri aras~nda
E.Çelebi Volga'n~ n her iki k~y~s~ nda ya~ayan Kalmuk obalannda kal~ r.
Kalmuklar'~n ya~ant~s~ n~, âdetlerini,dini inançlar~n~~ ve folklorunu, d~~~
görünü~ünü tasvir eder. 1667 y~l~n~n Ocak ay~ n~~ pek çok Kazak yerle~im
merkezlerinden ve Don nehrinin k~y~s~ ndaki kalelerden geçerek, Türkler'in
ele geçirdi~i Azak kalesine kadar uzanan yolda geçirir. Azak'~n Türk ve
Tatar halk~n~ n örf ve âdetleri, d~~~görünü~ ü, mesken, dükkan ve tap~ naklan, kalesinin iç ve d~~~duvarlar~, kuleleri, savunma sistemi canl~~ bir ~ekilde
okurun gözleri önüne serilir. E.Çelebi'nin Kuzey Kafkasya, Volga ve Don
~rmaklar~~ boyunca uzanan topraklar hakk~nda verdi~i bilgiler ço~u zaman
e~sizdir, zira XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~ na ait olan ve bilinen ba~ka hiç
bir belgede bu bilgilere rastlanmaz. Azak'dan sonra E.Çelebi güneye
yönelir, Çerkez ve Nogay bölgelerini dola~~ r ve Taman kalesine geri
döner. K~r~ m'dan sonra seyyah Kilisecik burnundan bat~ya do~ru hareket
eder, Bahçesaray'a ve oradan Perekop(Or)'a geçer. 19 Mart 1667'de Perekop'dan ayr~ lan seyyah Ukrayna'ya gelir ve ismail'den Rus topraklar~n~~
terkederek Romanya ve Bulgaristan üzerinden 11 May~s 1667'de ~stanbul'a döner. E.Çelebrnin 4 y~l 2 ay süren bu muazzam yolculu~u böylelikle sona erer. onsözde, Seyahatniimide yer alan bilgilerin, yazar~ n parlak
ve seçkin ki~ili~ini okurun gözleri önüne serdi~i vurgulan~r. E.Çelebrnin
anlatt~~~~olaylarla ilgili aç~ klay~c~~ notlar bu fasiküle de eklenmi~tir. Bu notlar~n haz~ rlanmas~nda, yay~nlanm~~~belgelerden, Türk, Rus ve Sovyet ara~t~nc~lann çal~~malar~ ndan yararlan~lm~~t~ r. A.D.Jeltyakov'un haz~rlad~~~~
"Terimlerin Yorumu", birinci fasiküldekine göre önemli ölçüde k~salt~lm~~t~ r. Bu fasikül A.D.Jeltyakov'un idaresi alt~nda ve Leningrad Devlet Üniversitesi Do~ubilimi Fakültesi'nden ve SSCB Bilimler Akademisi Do~ubilimi Enstitüsü'nün Leningrad bölümünden A.P.Vekilov, A.P.Grigor'ev,
N.A.Dulina, A.A.Z~rin, R.D.~ vanova, Yu.A.Petrosyan ve SSCB Bilimler
Akademisi Do~ubilimi Enstitüsü'nden (Moskova) A.N.Baskakov taraf~ndan
haz~rlanm~~t~ r. Birinci fasikülde oldu~u gibi, bu fasikülde de tüm ~iirlerin
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çevirisi Leningrad Üniversitesi Do~ubilimi Fakültesi'nden S.N.ivanov taraf~ndan yap~lm~~t~ r. Bu fasiküle dahil edilen malzemenin seçimi A.D.Jeltyakoy taraf~ndan yap~lm~~, aç~klay~c~~ notlar ve dizin A.P.Grigor'ev taraf~ndan
haz~rlanm~~t~r.
Türkçe S~yahatnâme'nin 2. ve 7. ciltlerinden Rusça'ya çevrilen metin 7
bölümden olu~maktad~ r. A.D.Jeltyakov'un çevirdi~i "Azak'a ilk Yolculuk.
Anapa'dan Azak'a Uzanan Deniz Yolu" ba~l~kl~~ birinci bölümde Anapa
kalesi tasvir edilir; Azak'~~ ele geçirmek için Anapa liman~ndan Azak seferine hareket edi~ , Azak seferinin sebebi, Azak seferinden fetih yap~lmadan
K~r~m diyar~na gidi~, Azak'~ n Kazaklar taraf~ndan bo~alt~lmas~~ ve Türkler
taraf~ndan i~gali anlat~l~r. Ayr~ ca Ten (Don) nehrinin kollanndan olan Borebay ve Azak denizine dökülen Süt nehirleri tasvir edilir. "Azak'a ikinci
Yolculuk. Taman Kalesi'nden, Taman Yar~madas~~ Ve Çerkez Topraklar~~
Üzerinden Kabartay S~n~ r~na Kadar Uzanan Yol" ba~l~kl~~ II. bölümü
N.A.Dulina ile A.A.Z~rin birlikte Rusça'ya çevirmi~tir. Bu bölümde ~u konular yer al~r: Taman yar~madas~~ üzerinden geçen yol; eski Taman kalesi;
Türk sultan~na ba~l~~ olan Selumkoy köyünde konaklama; Ramazan
Bey'in köyü; Tamanl~~ Osman Pa~ao~lu'nun çiftli~i; ~anmerd - Çerkez
köyü; Temerek Kirman kalesi; Berberdekaç vilayetinde Timurlenk taraf~ndan y~k~ lm~~~olan kale; inatç~~ Kral Salsal'~n ba~~ehri; Adahun (Kan adas~ )
kalesinde konaklama; So~ucak köyü; Küçük K~z~ l-ta~, Anapa ve Tuzla kaleleri; Mamaluka vilayeti, yani Çerkezistan ülkesi ve Bozodoka kavmi;
Mehmet Giray Han ve Canbe Giray Sultan ile Çerkezistan ve Da~~stan vilayetlerine gidi~imiz; Çoban Mirza kayminin Nogay ülkesi; Çerkezistan'~n
s~n~r~; ~ugaki köyü; Çoban [Mirza] kalesi; Nogay kav~ninin dili; (~ugaki
beyinin taht~n~ n bulundu~u) Be~gu Çerkez köyü; Çerkez kayminin acayip
k~ yafetleri; Büyük Anapa kalesi; Kuban'a dökülen Beziçay nehri; ~ankari
kalesi; Jana Pe~ku Çerkez kabilesinin vilayeti, yani Jana kayminin beyinin
oturdu~u yer; Küçük Jana vilayeti; Büyük Hatukay vilayeti; Kuban nehri
k~y~s~ ndaki Nevruz Kirman kalesi; Vuben nehri; Akupes Kirman kalesi;
Subay ve Pedsi - Çerkez köy - Adem? kayminin vilayeti; Adem? (beyinin
oturdu~u) pe~kilyu (kasabas~ ); (Mekke ve Medine'den kaçan) Serakis
Araplar~~ soyundan Tekakü'nün vilayeti; Serakis Araplar~~ soyundan Bolatkay'~n a~iretinin büyük vilayeti; Bolatkay'~n pe~küyu; Nogay kabilesi; Bozuduk vilayeti; Bozuduk Beyi Azimet Giray'~n pe~ke~yu; Yarkuy kubak~nda (köyünde) konaklama; Serakis Araplar~~ soyundan Masuk'un vilayeti;
Serakis Araplar~~ soyundan Besni'nin ~ehirleri; Büyük Besni Bay pe~kilyu.
Üçüncü bölüm "Büyük Ve Küçük Kabartay Topraklan'ndan Geçen Yol"
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ba~l~~~n~~ ta~~r. A.A.Z~rin, Yu.A.Petrosyan, R.D.~ vanova ve A.N.Baskakov
taraf~ ndan Rusça'ya çevrilen bu bölümde ~u konular yer al~ r: Eski ve
büyük Kabartay kayminin vilayeti; Kabartaylar'~n Doburkay kubak~nda
konaklama; Arslan Bey Kirman~ ; ~ad-Kirman kalesi; Büyük Kuban nehrinin kayna~~; Kabartay pe~ küyu; Kabartay Çerkezleri'nin dayan~ kl~l~~~~ve
cesareti; ~ad-Kirman kalesinin kurtulu~u; Mameluka Çerkezleri'nin dili;
Serakis Araplar~~ soyundan Berberdekaç'~ n vilayeti; Burgustan Kirman Horasan kalesi; Be~~Da~'da konaklama; Muazzam Tavistan vilayeti; da~lar~n
babas~~ Berz (Elbrus) da~~; Tavistan pe~küyu (Da~~stan'~n eski ba~~ehri);
Da~~stan topra~~ndaki eski ve büyük ~ehir, yani Dadyan Irak~; büyük nehir, Ab-~~ Hayat-~~ Türk (Terek). Dördüncü bölüm "Da~~stan Ve Azerbaycan Topraklan'ndan Geçen Yol" ba~l~~~n~~ ta~~r. A.N.Baskakov, A.A.Z~rin
ve A.P.Velikov'un Rusça'ya çevirdi~i bu bölümde ~u konular yer al~r: Da~~stan sultan~n~n hakimiyetinde bulunan Kumukistan vilâyetinin s~n~r~;
Da~~stan vilayetinin do~u ve bat~s~ndaki kale ve ~ehirler; Tarhu ~ehri; Da~~stan'~n etraf~ndaki vilayetler; Da~~stan vilayeti; Ceman (veya Teman) ve
Akta~~nehirlerinin k~y~s~nda konaklama; büyük ve eski ~der (Enderi) ~ehri;
~der ~ehrinden Karabudak ülkesine gidi~imiz; Koyun kalesi; büyük ülke
ve eski Haydak ~ehri; mamur Tebeseran ~ehri; mamur Gübeçeli ~ehrinin
kalesi; Sevdager kentinde konaklama; Karabudak Han'~n ~ehri; Pirbay
kenti; Da~~stan'dan Horasan, Belh, Buhara, ~ran ve Turan'a gidi~imiz;
1666 y~l~n~n May~s ve Haziran aylar~nda Da~~stan Padi~ah~~ ~amhal
~ah'dan izin alarak Acem vilayetine, oradan Rus vilayetindeki Heyhat
sahras~na, Ejderhan'a, Bakü'ya ve Kalmuk ~ah~na gidi~imiz, oradan ise
Azak'a hareket edi~imiz; Bakü kalesi; Acemin elindeki Büyük Geylah ~ehri; Kanl~~ Sevinç nehrinin k~y~s~nda konaklama. A.A.Z~rin'in Rusça'ya çevirdi~i "Türk (Terek) Kalesi'nden Ejderhan (Astarhan)'a, Daha Sonra ~dil
(Volga) Boyunca Kalmukistan'a Uzanan Yol" ba~l~kl~~ be~inci bölümde ~u
konulara yer verilir: Kirman, iman~n terki ve amans~z Türk kalesi; u~ursuz Rus Sakalibe vilayeti; Rus keferesinin inatç~~ Kaza~~; San~r-an vilayeti,
yani eski Ejderhan kalesi; büyük ~dil nehrinin do~du~u yere do~ru gidi~imiz; Cengiz Han'~n ba~~ehri, yani büyük Sevad Saray~~ ~ehri; Ha~dek kavminin mamur topraklar~~ ve dili; gaziler yurdu Kazan vilayeti; hay~rl~~ ~latar ~ehri; Feridun Han'~n ba~~ehri, yani Batu Han kalesi; kafir Müjik ~ehri; Müjik ve Rus kâfirleri ile Ha~dek kavmi aras~ndaki büyük sava~~n destan~; büyük Cay~k nehri; Salup Kirman; büyük ~ehir ve eski u~ursuz ev;
Surna Kermen kalesinde konaklama; Rus vilâyetindeki Surna Kermen kalesinden Azak kalesine giderken konaldad~~~m~z yerler; Türk Uru'nda (yani Osmanl~~ hende~inde) konaklama. Alt~nc~~ bölüm "Kalmuk Toprakla-
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n'ndan Or'a (Perevoloka'ya) Uzanan Yol" ba~l~~~n~~ ta~~r. A.A.Z~rin ve
A.P.Grigor'ev taraf~ ndan Rusça'ya çevrilen bu bölümde ~u ba~l~ldar yer
al~r: Heyhat sahras~ndaki Kalmuk yurdunda ya~ayan lanetlenmi~~kavim;
Tayesi ~ah'~n kasabas~~ ve Muncuk ~ah'~n bayraml~k k~yafeti; Kalmuk kavminin dili; Kalmuklar hakk~ nda son dü~ünceler. "Or (Perevoloka)'dan
Azak'a Uzanan Yol" ba~l~~~n' ta~~yan yedinci bölümü A.P.Grigor'ev ve
A.A.Z~rin Rusça'ya çevirmi~tir. Bu bölümde ~u konular yer al~r: Büyük
Ten nehri k~y~s~ nda konaklama; Jive-Kirman ve Peras Kirman kaleleri;
acayip ve garip Kazak gemileri; Ten nehri k~y~s~ndaki büyük Tukay Kirman, Müjkaru Kirman ve Escet Kirman kaleleri; Ten nehrinin kuzey taraf~ndaki büyük Japoha Kirman kalesi; Saray~§ Kirman kalesi; Ten nehri
k~y~s~ ndaki Domahay Kirman kalesi; Horuz kalesi; Rus Kazaklan'n~n eski
ba~~ ehri, yani serhadin sonu, Azak kalesi; fütuhat~ n methi ve Azak kalesinin ~ekli; Azak kalesinin do~u taraf~ndaki Kara Tabaki varo~unun manzaras~; Azak kalesinde ziyaret edilen yerler; Sedd-i ~slâm kalesi; Azak kalesinde konaklama; ~âhi kalesi; Sultaniye kulesi.
~kinci fasikülden 4 y~ l sonra üçüncü fasikül yay~nlan~r. F.M.Aliev,
A.D.Jeltyakov, M.K.Zulalyan ve G.V.Puturidze'nin yazd~~~~"XVII. Yüzy~l~n Ortas~nda, Kafkasötesi, Anadolu Ve ~ran'~n S~n~r Bölgelerinin Tarih
Kayna~~~Olarak Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmesi" ba~l~kl~~ önsözde, bu fasiküle dahil edilen malzemenin ilk kez tam olarak Rusça'ya çevrildi~i ifade edilir. F.K.Brun, daha önce, Hammer'in ~ngilizce çevirisinden baz~~
bölümleri Rusça'ya çevirmi~ti'. Bu bölümlerde E.ÇeleUnin 1646 ve 1647
y~llar~nda Kafkasötesi'ne yapt~~~~yolculuklar anlat~l~r. Ancak bu bölümler
bölük pörçüktür, çeviride yanl~~l~klar göze çarpar, ayr~ca yorum ve aç~klay~c~~ notlara yer verilmemi~tir. G.V.Puturidze, Seyahatnâme'nin 2. cildini
Gürcüce'ye tam olarak çevirmi~~ve yorumlarla birlikte 2 fasikül halinde
1971 ve 1973 y~llar~nda yay~nlam~~t~r I°. E.Çelebi Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan topraklar~n~~ birçok kez ziyaret etmi~, ancak Seyahatnâminin 2.
cildinde toplanm~~~olan notlar, onun bu bölgelere yapm~~~oldu~u 2 gezi
sonunda yaz~lm~~t~ r. E.Çelebi Kafkasötesi ülkelere ilk gezisini 1640-1641
y~llar~nda yapm~~, 1646 y~l~n~n sonbahannda ba~lam~~~oldu~u ikinci gezisini ise 1648 yaz~n~n sonunda tamamlam~~t~ r. Elimizdeki fasikülün I, II,
9 Stranstvovaniya Evliya-Efendi po Kavkazskomu krayu v 1646 i 1617 gg. (1646 ve 1647 rdlannda Evliya Efendi'nin Kafkas Ülkesine rapt ~in rolculuklar) (Litografiroyannaya rukopis'/Tasbasmas~~ yazma), 82 s.
1° Bkz. 2 nolu dipnota.
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III. bölümlerinde birinci gezisi, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.
bölümlerinde ise ikinci gezisi anlat~lmaktad~ r. E.Çelebrnin eseri tarihi
olaylara ili~ kin pek çok önemli bilgi içermektedir. Hemen hemen her
önemli ~ehrin ve kalenin tasvirinden önce seyyah, okurlara o yerin tarihini
anlat~ r. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan topraklar~na kom~u olan
bölgelere yapt~~~~geziler s~ ras~ nda cereyan eden olaylara bizzat kat~lan ve
bunlar~n tan~~~~olan E.Çelebrnin verdi~i bilgiler büyük de~er ta~~maktad~ r. Seyyah 1646-1647 y~llar~nda Do~u Gürcistan'da yolculuk etti; 16461648 y~llar~nda ise Ermeniler'in ya~ad~~~~topraklara üç büyük gezi yapt~.
Seyahatnâme, gezilen yerlerin halk~, onlar~n ya~ay~~~, meskenleri, d~~~
görünü~ü, yiyecekleri, silahlar~~ ve ayr~ca Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na hizmet
eden Gürcü memur ve askeri görevlilerin ya~ant~s~~ ve faaliyeti hakk~nda
pek çok ayr~ nt~ l~~ bilgi içerir. Azerbaycan'~ n tasvirinde en ilginç sayfalar,
seyyah~ n, Azerbaycan'~ n kuzeyinde ve güneyinde bulunan ~ehirleri anlatt~~~~yerlerdir. Bu ~ehirleri tasvir ederken E.Çelebi, kural olarak, ~ehrin ad~,
önemi, kurulu~~tarihi, kurucusu, fatihi, Türkler taraf~ndan zaptedildi~i ve
bo~alt~ld~~~~tarihleri, kalesi, topo~rafyas~, askeri gücü, nüfusu, halk~n u~ra~~s~, varo~lar~~ ve tarihi eserleri hakk~ nda bilgiler verir. Bunlar aras~ nda etno~rafya ve lengüistik bak~ mdan oldukça zengin bilgilere rastlan~r. Kafkasötesi'ne yapt~~~~ikinci gezisi s~ras~ nda, E.Çelebi, 1646 y~l~n~ n ikinci yar~s~nda ve 1648 y~l~n~ n ilk yar~s~ nda olmak üzere Anadolu'yu bat~dan-do~uya ve do~udan-bat~ya do~ru 2 kez katetti. Anadolu'ya gidi~~(IV. ve V.
bölümler) ve dönü~~(XI. ve XII. bölümler) yolculuklann~ n tasvirine, yol
üzerinde bulunan pek çok Türk kalesi, ~ehri, nahiyesi ve köyü hakk~nda
verilen bazen k~ sa ve bazen de ayr~nt~l~~ bilgiler e~lik etmektedir. Burada
verilen bilgiler XVII. yüzy~l~n ortas~ nda Türkler'in tarihi, tarihi-co~rafyas~,
ekonomisi, sosyal ili~kileri, askeri i~ leri ile ilgili meselelerinin ve
kültürünün incelenmesi bak~m~ndan çok zengin malzeme olu~turur. Seyahatnâme'den elimizdeki fasiküle seçilen bölümler, Rusya ve ayr~ca Türkiye
ve Iran halklar~ n~n geçmi~inin ayd~ nlat~lmas~~ bak~m~ ndan pek çok yeni bilgiler sa~layan önemli bir tarihi ve kültürel belgedir. ~onsözün yazarlar~,
bu fasikülü yay~na haz~rlarken, XVII. yüzy~ lda Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve ayr~ ca Türkiye ve ~ran'~ n tarihini incelemek ve ara~t~rmak
için, bilginlerin, ilk el kaynaklar~ n çok az olmas~~ durumuyla kar~~~kar~~ya
kald~klar~~ görü~ünden hareket etmi~lerdir. Dü~manlar~n sürekli ak~nlar~, iç
sava~ lar, Kafkasötesi halklar~n~ n kültür miras~ na onanlmaz zararlar vermi~tir; ar~ivler, kütüphaneler tahrip olmu~, maddi ve yaz~l~~ kültür an~tlar' yok
olmu~tur. Öte yandan, o dönemde, Kafkasötesi ülkeleri, Türk ve Iran
kaynaklannda oldukça tam olarak yans~t~lm~~t~ r. Bu sebeple Azerbaycan,
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Gürcistan ve Ermenistan'~ n tarihine ~~~k tutan her yeni kayna~~ n büyük
önemi vard~r ve do~al olarak ara~t~nc~ lann dikkatini çeker. E.Çelebrnin
eserinin 2.cildi, özellikle bu tür kaynaklar aras~ nda yer almaktad~r.
A.D.Jeltyakov bu fasikülün editörlü~ünü ve malzemenin seçimini, ayr~ca
tüm özel terimlerin yorumunu yapm~~~ ve I, VI, VII, IX, XI, XII.
bölümlerin aç~klay~c~~ notlar~n' haz~rlam~~t~ r. G.V.Puturidze, II, III, VIII ve
X. bölümlerin, A.D.Jeltyakov ile M.K.Zulalyan birlikte IV ve V. bölümlerin aç~klay~c~~ notlar~n~~ yazm~~lard~ r. Fasikülün sonunda yer alan özel, etnik, co~rafi ve topo~rafik ad dizinleri Yu.A.Kamenev taraf~ ndan haz~rlanm~~t~r. Aç~klay~c~~ notlar~n yaz~lmas~nda yararlan~lan kaynaklar~n listesi
A.D.Jeltyakov taraf~ndan haz~rlanarak kitab~n sonuna ilave edilmi~tir. Bu
fasikülde yer alan bölümlerin Rusça çevirileri Leningrad Üniversitesi Do~ubilimi Fakültesi'nden A.P.Grigor'ev, A.D.Jeltyakov ve Yu.A.Kamenev;
Tiflis Üniversitesi Do~ubilimi Fakültesi'nden G.V.Puturidze ve Azerbaycan
SSC Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nden F.M.Aliev taraf~ndan yap~lm~~t~ r. Bütün ~iir k~s~mlar~n~ n çevirisi ise, birinci ve ikinci fasiküllerde oldu~u gibi yine S.N.~vanov taraf~ndan yap~lm~~t~r.
Seyahatnâme'nin 2. cildinden Rusça'ya çevrilen metin 12 bölümden
olu~maktad~r: "~stanbul'dan Lazistan'a Deniz Yolu" ba~l~kl~~ birinci bölüm
A.D.Jeltyakov taraf~ ndan özetlenerek Rusça'ya çevrilmi~tir. G.V.Puturidze
taraf~ ndan Rusça'ya çevrilen "Trabzon" ba~l~ kl~~ ikinci bölümde Trabzon,
kalesi, tarihi yerleri ve halk~~ ile ilgili bilgi verilmektedir. "Trabzon'dan
Anapa'ya Kadar Uzanan Karadeniz K~y~~ Yolu. Abaza A~iretleri'nin Tasviri" ba~l~~~n' ta~~ yan üçüncü bölümü G.V.Puturidze Rusça'ya çevirmi~tir.
Bu bölümde Gürcistan ve Mekrilistan vilâyetlerine yap~ lan yolculuk anlat~l~ r, Sürmene, Gönye kaleleri ve Çoruh nehri tasvir edilir. Azak seferi s~ras~nda E.Çelebr nin konaklad~~~~güzel Abaza ülkesindeki mamur a~iretler,
da~larda ya~ayan Abaza a~iretleri ve acayip Abaza dili hakk~ nda bilgi verilir. Yu.A.Kamenev taraf~ ndan Rusça'ya çevrilen ve "~stanbul'dan Erzurum'a Uzanan Yol" ba~l~~~n~~ ta~~ yan dördüncü bölümde Gebze, Sapanca
gölü, Bolu, Gerede kasabas~, Osmanc~k kalesi, tarihi Tosya ~ehri, Amasya
~ehri ve kalesi, Büyük Niksar ve Koylu Hisar kaleleri tasvir edilir. "Erzurum'un Tasviri. Boyun E~meyen Kürtler'in Üzerine Sefer" ba~l~~~n~~ ta~~yan be~inci bölüm Yu.A.Kamenev taraf~ ndan Rusça'ya çevrilmi~tir. Bu
bölümde Erzurum'a geli~~anlat~lmakta; Hasan-bad kalesi (Hasankale), F~rat ve Dicle nehirleri tasvir edilmekte; Erzurum kalesinin yap~s~, Erzurum
~ehri ve halk~, Erzurum eyaletindeki ~u~ik kalesi üzerine yap~lan sefer
anlat~lmakta; H~n~ s ve Mekü kaleleri tasvir edilmektedir. F.M.Aliev'nin
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Rusça'ya çevirdi~i "Nahçivan, Tebriz Ve Erdebil'e Yolculuk" ba~l~ kl~~ alt~ nc~~ bölümde Aras nehrinin k~y~s~ ndan hareket ederek Acem ülkesinde bulunan Revan (Erivan) ve Nahçivan'a yolculuk anlat~l~ r. Bu bölümde ~u konular yer al~ r: (Azerbaycan'da) Kar~~~kalesi; Üç-Kilise ile ilgili rivayetler;
Büyük Karaba~~~ehri ve Nahçivan(veya cihan~n nak~~~Nahçivan); Nahçivan Han'dan ihsan ve mektuplar ald~ ktan sonra Tebriz'e hareket edi~imiz;
(Tebriz'de Aras nehri k~y~s~ndaki) Tesevi ~ehri, (Azerbaycan'da) Merent
~ehri, büyük Tebriz ~ehri ve eski kalesi; Han ile birlikte Tebriz'in etraf~n~~
dola~mam~z; gönle ferahl~k veren Tebriz'in methi; iran halk~n~ n kötü huylar~ ; Han ile ~am-Gazan'~~ ziyarete giderken gördü~ümüz kaleler; Mahmud ~am-Gazan'~~ ziyaret; Kumla kalesi; canl~~ ticaret merkezi olan Merâga, eski Evcan kalesi ve ~ehri; Azerbaycan'~n Gühervan kalesi ve ~ran'~ n
eski hükümet merkezi olan Erdebil kalesi. "Revan'a Dönü~. ~emâhl, Bakü
Ve Derbent'e Yolculuk" ba~l~kl~~ yedinci bölümü F.M.Aliev ile A.D.Jeltyakov birlikte Rusça'ya çevirdiler. Bu bölümde ~u ba~l~ klar yer al~ r: Azerbaycan'~ n Tebriz vilâyetinden Revan'a gidi~imiz; gönül al~c~~ Hoy ~ehri ve
kalesi; Revan ~ehri ve kalesi; Revan ~ehrinin kurulu~u; Revan'dan
Bakü'ye yolculu~umuz s~ras~nda gördüklerimiz; gönül al~c~~ büyük ~ehir ve
güzel Gence kalesi; büyük Aras ~ehri ve kalesi; ~eki kalesi; K~tak (Da~~stan'da Mo~ol) kabilesi; (~irvan'da) Niyazâbad ~ehri; ~emâhi ve Bakü kaleleri; Bakü kalesinden Gürcistan'a gidi~; ~aboran (~irvan) ~ehri, Demirkap~~
kalesi. G.V.Puturidze taraf~ndan Rusça'ya çevrilen ve "Gürcistan Topraklar~~ Üzerinden Derbent'den Erzurum'a Uzanan Yol" ba~l~kl~~ sekizinci
bölümde Tiflis ~ehri ve kalesi, eski Azgur kalesi, ~u~ad Gürcüleri'nin dili,
Gürcistan hükümdarlarm~ n soyu, (Gürcistan'da) Ah~ska ~ehri ve kalesi,
Ç~ld~ r eyâletinin etraf~nda zaptedilen kaleler, Ah~ska'dan Erzurum'a kadar
uzanan yerler, Kara-Ardahan kalesi ve Ardahan yak~n~ndaki kaleler anlat~lmaktad~ r. Dokuzuncu bölüm “Erzurum'dan Revan'a Gidi~~Ve Dönü~~
Yolu. Gürcistan'a Yolculuk" ba~l~~~n~~ ta~~maktad~r. A.P.Grigor'ev taraf~ndan Rusça'ya çevrilmi~~olan bu bölümde ~u konular yer al~r: ~~o57 (1647)
y~l~nda Revan'a hareket edi~; Barduz, Geç kovan Dudman, Dudman
Kars, Ka~~zman kaleleri; Revan'a kadar konaklad~~~m~z yerler; Ma~azbird
ve Zar~ed (Kars) kaleleri; Üç Kilise, Yedi Kilise, Mirevan ya~~; Revan'dan
tekrar Erzurum'a dönü~ümüz, ~üregül kalesi; ~üregül'den Erzurum'a kadar konaklad~~~ m~z yerler; Erzurum'dan Padi~ah~n emirleri ile Bayburt,
Canca, ~spir, Tortum ve Akçakale'ye gidi~imiz; Erzurum'dan Akçakale'ye
kadar konaklad~~~ m~z yerler; Akçakale, Gümü~hane, eski Bayburt ve Tortum kaleleri. G.V.Puturidze'nin Rusça'ya çevirdi~i “Gönye'de Kazaklarla
Yap~ lan Sava~. Bat~~ Gürcistan'a Yap~lan Bask~n" ba~l~ kl~~ onuncu bölümde
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Gönye'de sava~, Gürcistan eyâletine aniden yap~lan bask~n ve Gürcistan
seferinin sonu anlat~ lmaktad~ r. "Erzurum Vilâyetinden Ankara'ya Uzanan
Yol" ba~l~~~n~~ ta~~yan onbirinci bölümü Yu.A.Kamenev Rusça'ya çevirmi~tir. Bu bölümde ~u ba~l~klar yer al~ r: (Kars valisi) Ketenci Ömer Pa~azâde Bâk~ ; (Tortum sancak beyi, Bosna valisi) Koca Gazi Seyd Ahmed
Pa~a; (Çerkez as~ll~~ mirliva) Ketefaç Pa~a; Deli Dilâver Pa~a; Defterdarzâde Mehmed Pa~a; ~~ 057(1647) y~l~nda Erzurum'dan Istanbul'a hareket
edi~; Kemah ve Erzincan kaleleri; k~~~n Erzincan'dan Vardar Ali Pa~a'n~n
yard~ m~na gidi~imiz; ~ebinkarahisan ve kalesi; Hac~~ Murad kalesi; Niksar,
eski Lâdik ~ehri ve kalesi; Merzifon ve Koca Kaya kaleleri; Köprü ~ehrinin kalesi; Erdo~an kalesi; Gümü~~ ~ehri, Çorum ve Kalecik kaleleri.
Yu.A.Kamenev ile A.D.Jeltyakov'un birlikte Rusça'ya çevirdi~i "Ankara'n~ n Tasviri. Istanbul Yolunda" ba~l~ kl~~ onikinci bölümde Ankara ve kalesi, Istanoz kasabas~ , pehlivanlar ve usta ip canbazlan tasvir edilmekte;
Tokat'taki Vardar Ali Pa~a'ya gidi~~ve Vardar Ali Pa~a meselesinin sonu,
Beypazan ve buradan Istanbul'a yolculuk anlat~lmaktad~r.
Sovyetler Birli~i d~~~ nda, Slav dillerini konu~an Polonya, Yugoslavya
ve Bulgaristan'da da E.Çelebi ve S~yahatnâmesi üzerine çal~~malar yap~ld~~~n~~ görmekteyiz. Polonyal~~ do~ubilginlerinden Z.Abrahamowicz, Y.Reychman Seyahatnâminin baz~~ bölümlerini Lehçe'ye çevirmi~ler ve bu
bölümlerle ilgili olarak yorumlar yazm~~lard~ r". Bu Lehçe yay~nda, E.Çelebrnin, Sovyetler Birli~i'nde bas~lan kitaplara dahil edilmemi~~olan, K~r~m ve Azak dolaylanna yapt~~~~yolculuk anlat~l~r. Y.Reychman'~n "Evliya
Çelebi Ve Eseri" ba~l~kl~~ makalesinde, Seyahat~ziiminin çe~itli dillere yap~lan çevirileri ve bu eser üzerine yap~lm~~~olan çal~~ malar incelenir 12. Bu
bibliyografya 1967 y~l~na kadar yay~nlanm~~~olan çal~~malar~~ kapsar. Sovyet bilim adamlar~ ndan A.P.Grigor'ev, bu bibliyografyaya, 196o-1967 y~llar~n~~ kapsayan ek bir bibliyografya yay~nlam~~t~ r". Yugoslavya ve Bulgaristan'daki türkologlar Seyahatndme'ye büyük ilgi göstermi~ler ve Balkan ülkelerinin tasvirini içeren pek çok bölümünü S~ rpça ve Bulgarca'ya çevirmi~" Ksiega podnizy Ewliji Czelebiego (Wybdr) (Evliya Çelebrnin Seyahainiimen (Seçme parçalar». Tlumaczyl~~ z jezyka tureckiego (Türkçe'den Lehçe'ye çevirenler): Z.Abrahamowicz,
St. Plaskowicka-Rymkewicz. Redakcja naukowa, wybör, slowo wsepne i komentarze (Editörlü~ü ve parçalar~n seçimini yapan, önsöz ve yorumlar~~yazan): Z.Abrahamowicz. Szkic o Ewliji Czelebim i jego dziele (E.Celebi ve eseri hakk~nda inceleme yaz~s~n~~
yazan): J.Reychman. Warszawa,19643.
I 2 A.g.e., s.~x-xxxv~.
'3 A.P.Grigor'ev, "Pol'skoe izdanie istoçnika po istorii Rossii XVII v." (XVII. Yüzy~l
Rus Tarihi Ile Ilgili Kayna~~n Lehçe Bask~s~), ~stonya SSSR, 1972, No.~ , 3.2 ~~4-21 7.
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lerdir. Yugoslavya'da G.ElezoviC, S.NovakoviC, Y.Radonk, F.Spaho,
S.F.Kemura, H.Sabanovii:, Bulgaristan'da ise P.D~ rvingov, D.G.Gacanov, A.Sopov Seyahalndme üzerine çal~~malar yapm~~lard~ r. Bunlar aras~ nda
H.SabanoviC'in nispeten son zamanlarda yay~ nlad~~~~bir kitab~~ anabiliriz.
Bu kitab~ nda SabanoviC Seyahatr~d~ne'den seçti~i bölümleri S~ rpça'ya çevirmi~~ve 2 cilt halinde yay~ nlam~~t~ r ". Birinci ciltte E.Çelebi'nin, 1663 y~ l~n~ n ilkbahar~ nda Vidin'den Belgrad'a ve daha sonra Macaristan s~ n~ r~ na
kadar uzanan yolculu~u; ikinci ciltte ise 1663 y~ l~ n~ n sonbahar~~ ile 1664
y~ l~ n~ n ilkbahar~ nda Macaristan'a yapt~~~~yolculuk anlat~l~ r.

14 H.SabanoviC, Evlija Celebija putapis (Evliya Çelebi'nin Seyehatnlimest),
1957.
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cilt, Sarajevo,

