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Giri§
Edebiyat kuramcilanna gór.e insanlar, ilk olarak konu§ma dilinin biraz daha
geli§tirilmi§ bir bigimi oían ritmik soyleyigi, soylann ve kabilelerin olu§um
sürecinde toplu torenlerde soyledikleri §arkilarda ke§fetmi§tir. Ritmik soz,
müzik ve dansin bir arada bulundugu bu ayrimla§mami§ yapidan, sosyal siniflarin ortaya gikmaya ba§lamasi ve yazmm icadiyla birlikte; once §arkilann
soz yani ile ezgi yani birbirinden ayrilmi§, sózler "§iir"e dónü§ürken müzik
ve dans bagimsiz sanat dallan olarak geli§mi§tir. Sava§ óncesi torenlerde
sóylenen §arkilar, milletlerin olu§um evresinde manzum destanlan ortaya
gikarmi?; destanlardan da degi§en sosyal §artlara bagli olarak nazim ve
düzyazida ifadesini bulan diger türler olu§mu§tur.' Okur yazarligin artmasi,
ferdiyetgiligin on plana gikmasi ise, yazili kültür ortamimn olu§maya ba§ladigi yeni bir süreci ba§latmi§tir. Fakat, yazimn kitlesel anlamda dü§ünce bigimlerini etkilemesi yakin zamanlarda ortaya gikmt§; yaziya ragmen binlerce
yil sozlü kültür ortammin dü§ünme ve yazma eyleminde hákimiyeti devam
etmi§tir.2
Bilindigi gibi, sózlü kültür ortamina ait eserlerin genel ozelligi, yazilmak
yerine soylenmek, okumak yerine dinlenmek amaciyla kaleme alinmi§ olmalandir. Yazar/anlatici, okuma/dinleme eylemini monotonluktan ve sikiciliktan kurtarmak igin sik sik §iir formuna ait tekniklere ve manzum sóyleyi§-
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lere ba§vurmu§tur. Yüzyillarca sözlü kültür ortaminin etkisi alhnda kalan
insanlik, yazili kültür ortaminda ürettikleri ilk eserlerde de sözlü kültüre ait
tekniklerden kendisini kurtaramamigtir. Atli-gögebe medeniyetinden yerle§ik köy ve §ehir medeniyetine gegig safhasinda ortaya gikan ve büyük ölqüde
ágiklar/meddahlar tarafindan anlahlan halk hikáyeleri, manzum mensur karigik eserlerdir. Masal, efsane, menkibe ve fikralarda ise manzum pargalara
nadir olarak yer verilmigtir (Boratav 1988:39; Alptekin 1997: 7). Yazili kültür
ortaminda üretilen mensur edebí türler, dini, ilmi, tarihi vb. eserlerde de,
manzum kisimlar ve bilhassa ilk döneme ait olanlarda sözlü kültür ortamirun etkisinden kaynaklanan dil ve yapi özellikleri önemli bir yer tutmaktadir.3 Nazim ve nesrin karigik olmasi Arap ve bazi Avrupa halk edebiyatlarinda da bulunan bir gekil özelligidir. Yazih kültürün en geli§mi§ edebi ürünü
olan, geligimi matbaarun ve pazar ekonomisinin yayginlagmasiyla bir paralellik gösteren romanlarda ve hikáye, tiyatro vs. gibi diger türlerde bu tür edebi alintilar ragbet görmeye devam etmig; gairi kolayca teghis edilebilecek
misra ve beyitler, garki ve türkü gibi anonim ürünler montaj/ahnti teknigiyle
eserlerde degerlendirilmigtir.
1. Mensur türlerde manzum kisimlarin i§levi
Gerek edebi dille konugma dili, gerekse mensur ve manzum türler arasmdaki kar§ilikli etkilegim biteviye devam eden bir süregtir. Okuyucuyu etkilemeye ve göstergeyi vurgulamaya dönük §iir dilinin; salt anlam gösterici ve
bildirmeye/anlatmaya dönük nesre göre üstün tutulmasi dogal bir olgudur.
Dügüncelerini düzyazida ifade etmeye galigan yazar, üslűbunu bir taraftan
folklorik/mahalli, diger taraftan da bedii/estetik söyleyigin imkánlanna agarken, asil hedefi eserini ikincisine yakla§hrmak olmu§; hatta edebi gelenegimizde tamamen mensur eserler kügümsenmig ve degersiz bulunmugtur.
Manzum kisimlara yer verilmeyen halk hikáyelerine, kara hikáye, tanchr ba§i
masallari, koca ninc masallari denilmesi (Alptekin 1997: 7; Boratav 1988: 39),
bu bakig agisindan kaynaklanmaktadir. Ayni gekilde, Dogu dünyasirun ahlák anlayigi ve dünya görügünü aksettiren Kabusnáme'de, nesir raiyyet, nazim
ise padi§ah olarak nitelendirilmig (Mercimek Ahmed 2: 74); Malherbe de
düzyaziyi yürüyü$e, §iiri dansa benzetmigtir (Bilgegil 1944: 20). Manzum bir
metin olan Iskenderndme'de, gazel, kaside vb. giirlerin bazen nazm bagligiyla
verilmesi (Ünver 1983:13b, 17a), tahkiyeye dayanan, vezinli kafiyeli basit bir
metnin nazim olarak görülmedigini dügündürmektedir. £ünkü giir de, Ágik
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(^elebi'nin belirttigi gibi säfil (degersiz) ve álí (yüce) olarak ikiye aynlmakta
ve asil hedef äli beyäna ula§mak olmaktadír (Kilig 1995: 6).
Mensur metinlerdeki manzum kisimlan ve §iir formuna ait özellikleri,
sadece eserin sanat degerini artirmak amaciyla eserin dokusuna yerle§tirilen
poetik süsler olarak görmemek gerekir. Bunlar, ayni zamanda okuyucunun/
dinleyicinin dikkatlerini olaylardan alip §iire yönelterek onlan uyarma ve
kavrama; okuma/dinleme eylemini monotonluktan ve sikicihktan kurtarma
i§levine sahiptir. Destanlar, halk hikáyeleri ve mesnevilerde, genellikle duygu ve heyecanlarin yogun bir §ekilde ifade edilmeye gali§ildigi yerlere manzum kisimlar eklenmi§; olaylar ve tasvirler ise mensur olarak yazilmi§hr.
Bilhassa kahramanlar agzindan söylenenler onlarin ruh hällerini yansitan
psikolojik tahlilleri andirmaktadir. 4 Duygu ve dü§üncelerin en yogun oldugu zamanlarda edebi eserlere yerle§tirilen bu manzum kisimlar, Eliot'un
(1983: 221) belirttigi gibi duyguyu en yüksek derecesine, sadece musikide
ifadesini bulabilecek sinirlara yakla§tirmaktadir. Salt bildirmeye dayali mensur metinlerde de, anlatilan duygu. ve dü§ünceyi daha yogun bir anlahmla
yaiii fiirle tekrarlayarak kuvvetlendirmek ve őrnek vermek amaciyla sík sík
manzum kisimlara ba§vurulmu§tur. Üslűplar arasindaki bu tezattan, figürleri karakterize etmek, atmosferi belirlemek ve sosyal gergekleri aksettirmek
amaciyla da yararlarulmi§tir. Eliot (1983: 204), iv. Henry'de, nesirle yazilmi§
sahnelerle nazimla yazilmi§ sahnelerin birbiri ardinca geli§ini, yüksek
siyaset dünyasiyla günlük hayat arasinda kinayeli bir tezat yarattigmi söyler. Temel metin igindeki manzum kisimlar, üslüba ve igerige olumlu katkisinm yarunda; konuyla ilgisiz ve gereginden uzun manzum iktibaslar, dikkatlerin asil konudan uzakla§masina sebep olmaktadír.
2. Seyahatname'deki manzum kisimlar
Inga üslűbunun birgok özelliklerini banndirmakla birlikte, konu§ma dilirie
ait deyiflerle yüklü folklorik, renkli, sürükleyici anlatimiyla Türkgenin segkin örnekleri arasmda yer alan Evliya (^elebi'nin (1611-1684/1685?) 5 Seyahatnäme',si, manzum kisimlar bakimmdan oldukga zengin bir eserdir. Bir kismi
yazann gözlemlerine; bir kismi da yazili/sözlü kaynaklara dayanan bu man-
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zum iktibaslar, kitabelerden beyitlere hatta duvar yazilarma kadar büyük
bir gegitlilik göstermektedir. Aslinda, giir formunun birgok özelliklerini iginde barindiran eski nesir/ingá gelenegimiz, anlatmaya/bildirmeye dayah basit
bir metin olmanin ötesinde bir sanat eseri olarak ele alinmayi gerektiren bir
yapidir.
Evliya £elebi, gittigi yerlerin tarihi, mimari eserleri (bk. Demircanli 1989),
türbeleri, devlet ve din adamlari, gairleri, dilieri, adet ve inanglari gibi sosyal
ve fíziki olgulan hakkmda aynntih bilgilér vermigtir. Eser, cografi bilgi agirlikli olmakla birlikte, tarih, etnografya, folklór, mimari, kültür ve dil tarihi
bakimindan da önemlidir. Seyahatnáme'nin, sadece Evliya - (^elebi'nin gözlemlerine dayanmadigmi, halk arasindaki menkibelere, bagka kaynaklardan
ve yazarlardan aktardigi bilgilere, hatta hayal gücüyle anlattiklarina dayandigi da gözden uzak tutulmamasi gereken bir husustur.
Engin bilgi ve tecrübesi, nüktedanligi ile gittigi yerlerde her kesimle diyalog kurmayi bagaran ve zengin bir söz dagarcigina sahip olan Evliya
C^elebi; gözlemlerini ve duygularini mahalli söyleyigier, konugma diline ait
deyigler gibi folklorik ögelerin yamnda, manzum iktibaslar, giir formuna ait
tekniklerle süslemigtir. Bu manzum kisimlarin tipolojisi gahgmamizm konusunu tegkil etmektedir. Seyahatnáme'nin bütiin ciltlerini incelemeyi dügünmekle birlikte, matbu nüshanin gikartilan, özetlenen, sansüre takilan kisimlarla dolu olmasi, sadelegtirilmig yayinlann da büyük ölgüde bu nüshaya
dayanmasi ve bazi manzum kisimlann mensur kisimlar gibi sadelegtirilmesi
sebebiyle; makalemiz, en güvenilir yazma oldugu konusunda kaynaklarin
müttefik oldugu (Íz 1989: 709), Topkapi Sarayi Kütüphanesi, Bagdat Kögkü
304'te kayitli yazmarun transkripsiyonuna dayanan galigmanin ilk 4 cildi ile
sirurli kalmigtír (bk. Kaynaklar). Eldeki baskilar, diger ciltlerin de marizum
kisimlar bakimindan gok farkh bir kompozisyon göstermedigi anlagilmaktadir.
2.1. Manzum kisimlann kaynak ve yapi özellikleri
Seyahatnáme'deki manzum kisimlann bir kismi Evliya'nin kendisine ait olmakla birlikte, gogu diger kaynaklara dayanmaktadir. Seyahatnáme'nin 1.
cildinin kaynaklari üzerine önemli bir galigma yapmig olan Megkure Eren
(1960: 30-128), Evliya'mn bu ciltte, §ahidí Lügati, ískender-náme, Tuhfe Tarihi,
Tarih-i Taberi, Kannn-náme, Fiitiivvet-náme, Tezkiretü'l-Bünyan gibi eserlerin
ismini zikrettigini; buna kargihk ismi gegmemekle birlikte Kiinhü'l-Ahbár
(Álí), Hadikatü'l- Haká'ik Fi-Tekmileti'§-$akáik (Nev'izade Atai), Peqeví Tarihi,
Letáif (Basiri) ve Cevamiü 'l-Hikáyat'tai\ yararlandigini söyler. Tarihlerin ise
bagta Cevri olmak üzere, Hagimi, Nisari, Nadirí, Nihalí, Bülbüli, Cenaní gibi

Evliya Qelcbi Seyahatnámesi'ndeki manzum kisimlar

28r

16 ve 17. yüzyilda ya§ayan fairlerin divanlarindan ahndigini belirtir. Bizim
tespitlerimize göre, bilhassa tarihler sebebiyle sík sík ismi gegen §airler
§unlardir: Cevri, §ahidi, Evliya, Cinani, Fáizi, Ganizade Nadiri, Az mi,
Ha§imi, Nisari, Sai, Haleti, Kandi ve Azmi. Bunlarin di§inda, §eyhi, Türabi,
Baki, Hayali, Eflatunzade, Kemalpagazade, Saní-i Vani, Cem Sultan, Riyazi,
Nihani, Nihadi, Bahti, Veysi, Üzleti, Dervig Ömer, Ru§eni, Kátibi £elebi,
Muhibbi, Üzleti, Mevlana ídris, Nihadi, Fedayí, Kesbi, Vankulu Mehmed
Efendi, Feridun Bey, Tigí, Hüdayi, Hasan C^elebi, Ay§e Sultan, Kesbi, Samahi
gibi §airlerin isimlerine de rastlanmaktadir. Nejati, Hahz, §eyh Sa'di gibi
§airlerden almtilar görülmekle birlikte, bunlarin isimleri zikredilmemektedir. Anonim olan iktibaslara da rastlanmaktadir. Tarihlerin di§mdaki diger
§iirlerin §airi genellikle belirtilmemi§tir. Diger milletlere ait de birkag §air
ismi gegmektedir.
Seyahatnáme'nin ele aldigimiz ciltlerinin ilkinde, Istanbul ve yöresi; ikincisinde Bursa, Karadeniz, Abazya, Gürcistan, Erzurum, Kars, Azerbaycan,
Ankara, Girit; ügüncüsünde Rumeli, Edirne, Konya, Antakya, §am, Suriye,
Filistin, Akka; dördüncüsünde ise Diyarbakír, Bitlis, Van, Tebriz, Isfehan,
Musul, Bagdat, Hemedan gibi §ehirlerle, yolculugu sirasinda kar§ila§tigi
olaylar konu edilmektedir.
Seyahatnáme'nin ilk dört cildinde toplam 500 civarinda manzum parga
vardir. Bunlann %70'ini ba§ta padigahlar olmak üzere diger din ve devlet
büyüklerinin dogum, ölüm, tayin, terfi ve bilhassa köfk, saray, ge§me, bedesten, han, cami, türbe gibi ge§itli imaretlerin yapili§ tarihleri olugturmaktadir. ímparatorlugun merkezi olan ve mimari eserlerin yogun olarak bulundugu istanbul ve civarimn ele alindigi ilk cilt ba§tan sona tarihlerle doludur. Bu tarihlerin de %50'ye yakini ilk cilttedir. Ilk üq dltte, tarihlerle diger
§iirlerin orani birbirine e§itken, 4. ciltte tarihlere göre diger §iirlerin sayisi
üge katlanmi§tir. Tarihlerin di§indaki %3o'luk oran ise agagida ayrintilariyla
duracagimiz diger §iirlerden meydana gelmektedir.
Ele aldigimiz ciltlerde, manzum kisimlar genellikle beyitlerden ve misralardan olu§maktadir. 2-5 beyit arasinda degi§en iktibaslar ise oldukga azdir.
Bir iki adet uzun mesnevi §eklinde yazilmi§ §ehrengiz ve kaside vardir.
-§iirlerin büyük gogunlugu Türkgedir. Az da olsa Arapga, Farsga ile diger dillerde yazilmi§ §iirlere rastlanmaktadir. Yazar, manzum iktibaslardan önce
genellikle misra ve beyt ba§ligini koymakta; az da olsa kit'a, mesnevi, kaside, gazel, murabba, tahmis, müseddes, rubai, müfret, mani gibi ba§hklara
yer vermektedir. Fakat bunlarin bazilarinda, belirtilen nazim gekliyle verilen
örnekler arasmda uyumsuzluklar görülmektedir.
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2.2. Manzum kisimlann içlevlerine gôre siniflandinlmasi
Seyahatnâme'deki manzum kisimlari, yapi, kaynak, içerik gibi farkli açilardan siniflandirmak mumkiïn olmakla birlikte; burada içlevlerine gôre tasnif
tercih edilmigtir. Seyahatnâme'deki manzum kisimlar iiç grup alhnda incelenebilir:
a. Uslûbu derinleçtirmek ve zenginleçtirmek amaci guden, çikanldigmda bir
kayba yol açmayacak olan, poetik siisler olarak nitelenebilecek çiirler:
Bu tiïr çiirlerin bùyiik çogunlugunu tarihler oluçturmaktadir. Yukanda
deginildigi gibi Evliya Çelebi, gezdigi yerlerde sadece gôzlemlerine dayanmaz, ayni zamanda yazili kaynaklara baçvurarak gôzlemlerini tarihlerle
sùsler. Edime'den bahsederken, 41 yildir seyahat ettigini sôyleyen yazar, "...
zâhitleriyle ve musinn (ii) umûr-dîde ihtiyarlanyla ùlfet edùp ahvâlât-i çehri
suâl edùp nice sicillâta ve evkâfnâmelere muracaât ediip ciimle hayrât u hasenâtlarin târîhleriyle zabt u kayd edùp bu gûne tahrîr ederiz." (m: 264^ diyerek, tarihlere olan dùçkiinlùgùnu, sadece imaretler ûzerindeki tarihlerle
yetinmeyip vakfiyyeler ve siciller gibi kaynaklara da bakhgim belirtir. Bilhassa, dogum, ôlùm, vefat, tayin ve terfilerle ilgili tarihler, yazili kaynaklara
dayanmaktadir. Birçok yerde zamanla kaydedilmek ùzere tarihler için bo§luklar birakilmiç, bazilarinm da baçliklari verildigi hâlde tarih misralari yazilmamiçtir ( 1 1 : 1 3 , 1 6 ; m: 10, 19 vs). Fakat, Seyahatnâme'deki tarihler ve tarihi
bilgiler ihtiyatla kullarulmayi gerektirmektedir. Çeçitli olaylarla ilgili verilen
tarihler ve tarihi bilgiler, zaman zaman birbirine kariçhrilmiçtir (bk. Eren
i960: 93-94). Tarihlerde, bazen parantez içindeki tarihle misranm ebcet degeri birbirini tutmamaktadir. Birçok yerde ise, tarih misrasi verilmekle birlikte i§aret ettigi yil bo§ birakilmiçtir. Tarihlerin kime ait oldugu çogu zaman
tarih misrasmda geçen mahlastan anlaçilmaktadir. Yer yer de, tarihlerin yazan Tarîh-i Cevrî, Gufte-i ¡pahidî gibi bagliklarla; kendi yazdigi tarihlerde ise
haktr,fakîr gibi sifatlarla belirtilmiçtir. Birçok tarih misrasinin ise kime ait oldugu anla§ilmamaktadir.
Tarihler, yukanda belirtildigi gibi genellikle imaretlerin yapimi ile baçta
padiçah ve çehzadeler olmak uzere, devrin ônemli çahsiyetlerinin dogumu,
ôlùmù, tayini, fetihleri gibi olaylar etrafinda toplanmaktadir.
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Didi táríhin Hüdáyi ol zarnan
Yapdi áb iizre bu cisri §eh Selim (m: 169)
Evliya gördüginde itmarmn
Didi táríhini binä-yi azim (1:125)
Tarihlerin gogu bunlar gibi siradan söyleyi§lerdir: Bu gibi tarihler, Fevtine
Tärih, Tärih gibi ba§hklarla verilirken, bazilari musanna ve murassa §eklinde
vurgulanmigtír (1: 1 5 0 vs.). Köprü sahibi Kügük Mustafa Pa§a'run ölümii
üzerine söylenen §u tarih, onun bu yönünü gagri§tirmasiyla dikkati gekmektedir:
Bildi merhűm Mustafa Pa§a
Köpriidür fi'l-hakika bu diinya
Geqdi merhűm didiler tärih
Köprüden geqdi Mustafa Pa§a (1:150)
§airin kendisine ait tarihler de Scyahatnäme'de

önemli bir yer tutmaktadír:

Didim ey Evliya bu käha tärih
Mübärek ola kasrtn pádi§áhtm (1:118 vs.)
Evliya'nm kendisine ait gösterdigi tarihlerin bazilarinin diger §airlerden
esinlenerek kügük degifiklerle yazildigi, hatta bazilarinin aynisx oldugu anla§ilmaktadir. Yazar, Eyüp'teki Halil Paga'ya ait ge§menin kitabesindeki, Temmler áb isteyicek lüleler der tarihin / Bir igim su ma sana kim §ád ola cán Hüseyin
beytinin ikinci misrasiru; Unkaparu'nda Hasodaba§i Hasan Aga'run yaptirdigi ge§me igin yazdigi tarihte aynen kullanmi§tir: Evliyä bu ab-i nabi nű§
edüp tärih dedi / Bir igim su ma sana kim §ád ola can Hüseyin (bk. Eren i960: 99).
Uslűbu derinle§tirmek ve zenginlegtirmek amaci güden §iirler arasinda,
tarihlerin yaninda herhangi bir ki§i, olay, §ehir, topluluk vs. ile ilgili őrnek
vermek amaciyla iktibas edilen §iirler de yer almaktadir. Bunlann bazilari
misra-i münasib, beyt-i miinásib gibi bafliklar ta§imaktadir (1: 48 vs.). Evliya
(^elebi, tarihler gibi rastladigi bir toplulugun (Araplar, Farslar, Bo§naklar,
diger Türk boylari, Lezgiler, Qigolar, Taife-i Ekrad vs.) dili ve agziyla ilgili
örnekler ve Türkge kargiliklanni vermeye őzen göstermi§ ve bunlann Türkge
gevirilerini de vermi§tir. Bunlar, günlük k o n u f m a dillerine ait kelimeler ve
cümlelerle, söyledikleri §iirlerinden olu§maktadir. Seyahatnäme, bir kismi
kaybolup giden bu diller igin önemli bir kaynaktír (m: 66 vs.).
Tarabefzun (Trabzon) zurefasimn £igo reayasinä söyledigi mani (yazar
"tekerleme" der) ve Diyarbakír ahalisi hakkinda Kahvecizade'nin heceyle
yazdigi, yer yer müstehcen söyleyi§ler igeren Kadéhnáme adli 7 bentlik hicviye, Seyahatname'deki ilging örneklerdendir:

284

Osman Horata

Tarabzandtr yerimiz
Akga lutmaz elimiz
Hapsi paluk olmasa
Nig'olurti haliimüz (11: 54)
Diyárbekrün bakla ile gakili
Satar gezengevi butum tut bah
Zeyn'oglunun 0 mirgite sakah
"Biter biter kirhm dirern" mahkul mi (ív: 38)
Bunlarin diginda, konu iginde gegen bir oláy, e§ya, ku§, meslek vs. igin de,
onlann isminin gegtigi beyitlerden örnekler verilmigtir. Merzifon Direklibel
mevkiinde yakalandigi fiddetli kiglari anlahrken, doguda ve A c e m ülkesinde gok kar yagdigi zaman insanlarin at kilindan ördükleri págile adli, kalburu andiran bir gember giydiklerini söyler ve §ahidi'den bu kelimenin gegtigi
beyti őrnek olarak verir:
Didiler pá-gille ol bir gembcre
Ayak alta ala batmaya kara (11: 211)
Sübhan dagindaki kuglardan bahsederken de, orada bin sene yagayan Kerkes kuglari hakkinda §u beyti őrnek verir:
Ya§ar kerkes kim azdd oldugunca
Dogatt durmaz ziyáfet buldugunca (ív: 98)
Bu őrnek verme kaygisi bazen zorlama derecesine gikmaktadir. Kegan §ehrinin akreplerinin büyüklügíinden bahsederken, Balikesir'de pire derdinden
mustarip olan Baba Abdi-i Horasani'nin "§ikayet-ámíz bir Náme-i Bergüs"
kaleme aldigiru ve bunun da bir beytinde akrepten bahsettigini belirtip, bu
Bergúsiyye'áen 4 beyit almasi gibi (ív: 229).
b. Atasőzleri gibi, kissadan hisse gikarmaya yarayan, anlatilan konuyu daha
őzlü ve veciz bir ifadeyle tekrarlayarak, verilmek istenen mesajin daha agik
ve etkili bir §ekilde anla§ilmasini kolaylaftiran §iirler:
Gergeklerin ve kapali hükümlerin, meseller, atasőzleri, §iirler ve hikáyelerle daha agik bir hále getirilmeye galigildigi bu yönteme, günlük konu§ma
dilinden dini kitaplara kadar her türlü anlahm bigiminde rastlanmaktadir.
Insanlann ortak d u y g u ve davramglariru, veciz ve agik bir §ekilde ifade eden, uzun tecrübe ve gözlemlere dayanan bu tűr §iirlerden bir kismi deyi§
güzelligi, dolgun igerigi ile halkin bellegine yerle§mi§ berceste misra ve beyitlerden olugmaktadir. Bu almhlar, üslűba olan katkisirun yarunda anlahlan.
konuyla geni§ kitleler arasinda gagri§imlar uyandirmakta vé onlann k o n u y u
daha iyi anlamalarina yardímci olmaktadir.
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Bu giirlerden bir kismi, atasozleri gibi benzer olaylar kargisinda tekrar
tekrar kullanilmigtir. Mesela, bir olay kargisinda kazanin oniine gegilemeyecegini anlatmak a m a a y l a sik sik;
idetnez def sakinmakla kazayi kimse
Bin sakinsan yine on son olacak olsa gerek (n: 27, 70, 71, 238)
beyti; ellerirideki acizane hediyenin kabuliiyle ilgili olarak da;
Karincalar budin qekmi§ qekirgenin Siileyman'a
Size layik nemiz vardu kabCd eylen fakirane (1:162; iv: 85)
beyti tekrarlanmigtir. Denizden sahile ulagildigmda ise, "Denizde sayisiz
menfaatler vardir. Ancak yine de selamet ve emin olmak istiyorsan i§te o
kenanndadir." anlamindaki, §eyh Sa'di'ye ait Farsga beyit soylenmiftir:
Be-derya der menafi bi-§umares(t)
Eger hahi selamet der-kendres(t) (1: 8, 72; iv: 8 vs.)
Halep'te bagmdan gegen bir olayi anlatirken, bazi insanlarin hog latifelere
kandigini, layik olmayan insanlara onemli gorevler verildigini soyleyerek,
§eyhi'nin Sultan Ahmed'e sundugu "nasihat-amiz" kasideden 5 beyit iktibas
eder. Son beyit, gahsa i§ degil, ige gahis bulmanin onemini 50k giizel ifade
eder:
§ahsa mansib mi gerek mansiba ddem mi gerek
Bu durur safd'-i dini bozan ey fahr-i izdm (111: 87)
Bazi ornekler, ilging ve ibret alinmasi gereken bir hikayeye yaslanmaktadir.
Evliya'nin "Mine'l-aca'ib ii garaib" vs. baghklarla anlattigi bu kisimlar, Seyahatname'mn en ilging boliimleridir. Bunlarda da anlahlan olaydan bir ders
gikarma diigiincesi hakimdir. Bunlar arasinda en ilginci, bir bagka deyigle
traji-komigi, Evliya'nin Sofya'da Melek Ahmed Paga'nin yaninda gorev yaptigi sirada geger. Bir giin Qelebi Camiinin iizerine bir gift leylek yumurtlar.
Debbagoglu nanuyla taninan bir egkiya, leylek yumurtasini ahp yerine siyah
karga yumurtasi koyar ve bundan yazarin deyimiyle iki tane zdg piqesi dogar. §air burada;
Beyza-i zagi kosan tavus-i kudsi altina
Zagdir peyda olan bin diirlii tedbtr eylesen
diyerek, karga yumurtasini tavus kugunun altina koysan da yine karga gikacagim belirtir. Leylek dondiigiinde, yuvasinda iki karga yavrusu goriince
gok §a§irir ve feryada baglar. Bunu duyan butiin leylekler caminin kubbesini
doldururlar. Yiyip igmeden giinlerce feryat ederler. insanlar da i§lerini bira-
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kip onlarin feryatlarira seyretmek zorunda kahrlar. Sonunda leylekler karga
yavrulanru öldürürler. Anne leylegi de "veled-i zina" evlad dogurmu§sun
diyerek öldürüp camiden a§agi atarlar. Melek A h m e d Pa§a, Debbagoglu'
nun cezasini Allah'a havale eder. £ o k gegmeden, üg gün sonra Debbagoglu
da mazlumlarin ahiru almanm kar§iligini bulur. Bir kadinla zina yaparken
k a d m m kocasma yakalanir ve kadmla birlikte yenigerilerce öldürülür. Cesetleri de ayru caminin sagaginin altina birakihr (III: 230).
c. Bahsedilen ki§i veya herhangi bir olay kar§isinda yazarin d u y g u ve dü§üncelerini daha yogun ve etkili bir dille anlatmasina yardimci olan giirler:
B u tür almülar, halk hikäyeleri ve mesnevilerdeki heyecanm doruk noktasma giktigi anlarda söylenen §iirleri hatirlatmäktadir. Hazircevap, nüktedan bir §ahsiyet olan Evliya £elebi'nin, ayni zamanda güglü bir hafizasi
vardir. Gittigi mahalle ve kar§ila§tigi insanlara uygun, nükteli sözler ve §iirler söyleyerek onlari etkilemekte oldukga mahirdir (in: 283, iv: 77 vs.).
Evliya (^elebi, Haci Bayram Veli halifelerinden §eyh Halil'in asitanesine
vardiginda, "Hakir bu sultäni ziyaret edip hätira bu ebyät hutur etti" diyerek, o an aklma gelen ve yapacagi ziyaretin önemini ifade eden §u beyti söyler:
Gel ziyaret eyle gez bu tekye mihtnängähdir
Stdk ile mälide-rü et §eyh Halilu'llähdir (iv: 10)
Firar eden Abdal Han'dan kalan kitaplarm goklugu kar§isinda, hayretini
Cörenin akh gider özge temä§adir bu misraiyla ifade eder (iv: 147). Sultan
Murad'in defnini anlattiktan sonra üzüntüsiinii;
Ah elinden ey adäletsiz felek feryäd u däd
Sen muräd aldtn veli diinyäyi kildin nä-murad1 (1: 91)
beytiyle ifade eder. Beyit, Nev'i'nin Sultan 111. M u r a d ve §ehzadelerin ölümü
üzerine kaleme aldigi terkib-bendinden alinmi§tir.
Bazen de, bulundugü ortam ona uygun §iirler gagri§hrir. Kagithane vadisinde älem yaparlarken, aklina;
Gönül egleneesi seyr ü safädir
Safä sür kim bu diinyä bi-vefädir
Ki§i zevk ile olisar ferahnäk
Hemän zevk eyle cämm olrna gamnäk (111: 275)

7.

Yayinda, bu misra Sen murâdin aldm ammâ hep halk nâ-Murâd çeklindedir. Vezne uymadigi
için divandaki çekli tercih edilmiçtir.
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beyitleri gelir ve gami, kederi birakip vefasiz dünyarun sefasim sürmeye
baglar.
Evliya £elebi, gezdigi yerlegim merkezlerinden bir kismiyla ilgili, o
gehrin ozelliklerini daha etkili bir gekilde ifade eden "gehr-engiz" baglikli
giirlere yer verir. Fakat burilar, birkaqi diginda klásik arilamda gehrengiz
ozelligi tagimazlar. Eski adi Harkile oían Karaman Eregli'sinden bahsederken, Der-beyán-i mu'cizát-i server-i ká'inát nazm-i Cemalí sitáyi§-i Eregli bagligi
altinda mesnevi geklinde uzunca bir giire yer verir. §air, "...gehr-i Eregli'nin
gehr-engizi bu mahálde temam oldu ammá má-váki' üzre bu gehr-i Eregli
ta'rif ü tavsif olunsa bagka bir mücelled kitab olur" diyerek, bu gehri anlatmak igin giirin bile yeterli olmadigini soyler (m: 125-129). Kaynaklarda
Cemali'nin bu gehrengizinden bahsedilmemektedir. BagdatTa ilgili olarak
da, §ehrengiz-i dár-i hulefd-yi Bagdad ve ziyárctgáh-i Irak-i Behi§t-abád baglikli,
59 beyitlik kaside geklinde bir giir verilmigtir (iv: 263).
Evliya £elebi, gezdigi yerlerde han, cami, türbe gibi imaretlerin duvarlarindaki yazilari da dikkatle inceler. Bazen.onlardan ornekler naklederken,
bazen de kendi dügüncelerini duvarlara yazar. Bunlann gogu, yazarm ve insanlarm duygu ve dügüncelerini yogun, nükteli bir dille ifade eden sóyleyiglerdir. Bunlann bazilannin da konuya uygun, bagka gairler tarafindan sóylenmig giirler olmasi muhtemeldir. Evliya, Urfa degirmenlerini anlatirken,
devran acele etmese, "insan tanesi"ni felek degirmeninin eninde sonunda ogütecegini soyleyen gu beyti duvara yazar:
Ásiyáb-i felek áhir ógüdür d&nemezi
Qün gelir nevbetimiz etmese devrán acele (111: 93)
Sultan Veys hazretlerinin türbesine vardiginda, ".. .háhra bu ebyát láyih olup
kilk-i dürer-guyum ele alup ruy-i divarda tahrir etdigimiz ebyát budur",
diyerek gu beyti verir:
Cerní'i kutbu'l-aktábui rc'ísi
Ziyáret eyledik Sultan Veyis'i (iv: 59)
Bazen de, herhangi bir gargida, hamamda rastladigi veya bir dolap üzerinde
górdügü beyti eserine alir ve hakká ki mahallinde kayd olunmug diyerek, giirlere begenisini ifade eder. §u beyte, Edirne Bezzazistan'inda bir dolap üzerinde rastlar:
Hüsnün esbábini hifz etmege ey gevher-i nab
Oldular didelerim iki kapakh dúláb (m: 258)
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Duvar yazilanndan bazilari, daha önce yazilanlardan bir seçmedir. Süheyb-i
Rumî'nin tekkesindeki sayisiz §iir içinden seçtigi, Bagdat fatihi M u r a d
Han'in yazdigi §u beyit gibi:
§u denlii devr ede bu çarh-i devvâr
Ne ben kalam ne hat kala ne dîvâr (M: 128)
Mudanya'dan istanbul'a giderken ugradiklari Bozbururi iskelesi, girdabi ve
sert dalgalanyla meçhur, bir han ve bir camiden baçka bir çeyi olmayan virane bir yerdir. Buraya gelenler bazen, firtina sebebiyle 5 - 1 0 gùn hatta iki ay
yatmak zorunda kalirlar. Caminin duvarinda, çikayetname nev'inden yazilan yazilardan bir nokta koyacak yer kalmamiçtir. Evliya, insani gülmekten
hayran biraktigini söyledigi bu fiirlerden §u nükteli beyti ahr:
Âh elinden Bozburun feryâd elinden Bozburun
Bekleye bekleye seni kalmadi agiz burun (11: 36)
Sonuç
Görüldügü gibi Seyahatnâme'nin son derece' renkli ve zengin bir çiir diinyasi
vardir. Bunlar, onun giiçlii hafizasi ve birikiminin yanmda, iyi bir araçtirmaci oldugunu da göstermektedir. Kendi sergûzeçtini anlatirken, Sultan
M u r a d Han'in huzurunda söyledigi §u sözler onun engin birikimini hiç bir
yoruma ihtiyaç birakmayacak çekilde ortaya koymaktadir: "Pâdiçâhim yetmi§ iki ulûmdan Fârisî mi ve Arabî mi ve Rumî mi ve ibranî ve Siiryanî ve
Yunanî ve Tiirkî ve §arkî ve varsagi (...) veyâhûd ebyât-i e f S r d a n bahr-i tavîl
ve kasâid ve terci-bend ve terkib-bend ve mersiye ve îydiyye ve mua§çer ve
müsemmen ve müsebba ve müseddes ve muhammes ve penç-beyt ve gazeliyyât ve kit'a ve miiselles ve dü-beyt ve miifredât ve muganniyât-i ilâhiyâtdan ne murâd-i çerîfiniz olursa beser-çe§m buyrun okiyayim" (1:106). Evliya
Çelebi, bu sözlerin ardindan, hüzünlü bir eda ile rast makammda Derviç
Ömer'in meçhur varsagisini okur ve padiçah tarafmdan begenilerek saraya
almir.
Bu sözler, bir mübalaga eseri degil, gerçegin ifadesidir.
Seyahatnâme'nm,
edebiyatimizm ölümsüz eserleri arasmda yer almasini saglayan, onun engin
bilgi ve görgiisünden kaynaklanan biiyiik birikimi ve çeçitli §iirler, özlü sözler ve anekdotlarla süsledigi, folklorik ve estetik ögelerle yüklü renkli, sürükleyici anlatimidir.
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