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Seyahatnâme’nin Dünyasına Aralanan Kapı: 

   Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi                                                                              

           
       

Hilal AYDIN
 

 

Öğrenim yaşamım boyunca Evliyâ Çelebi hakkında verilen 
bilgiler, bu büyük seyyah ve yazar hakkında kafamda iki tür imaj 

oluşturmuştu: At üstünde dünyayı dolaşan ve gezip gördüğü yerler hakkında 
bilgi veren bir seyyah ile, uydurduğu hikâyeleri ballandıra ballandıra anlatan 
bir eski masal dedesi. Evliyâ Çelebi ve Türk edebiyatının tartışmasız en 
büyük yapıtlarından biri olan Seyahatnâme hakkındaki yetersiz, bulanık 
ve çelişkili bilgi kırıntılarının yol açtığı ilgisizlik; Bilkent Üniversitesi’nde 
Dr. Nuran Tezcan’dan aldığım “Evliyâ Çelebi ve Seyahatnâme” dersinde 
Evliyâ’nın kendisiyle tanışmamla birlikte yerini şaşkınlık, hayranlık ve 
heyecana bıraktı. Doğrusu üç yüz yıl ötesinden seslenen böylesine özgün, 
çarpıcı bir yapıtın varlığını bu kadar geç fark etmek, bütün bu duyguların yanı 
sıra utancı da beraberinde getirdi diyebilirim. Neyse ki gelecek kuşakların 
okul kitaplarındaki yüzeysel değerlendirmelerin ötesine geçebilmelerinin, 
böylesi bir geleneğin zenginliğini, renkliliğini, sıra dışılığını görebilmelerinin 
yolunu açan eylemlerden biri “Uluslararası Evliyâ Çelebi ve Seyahatnâme: 
Çağının Sıradışı Yazarı ve Eseri Sempozyumu” adıyla 3-5 Nisan 2008 
tarihinde Bilkent Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Sempozyumda yurt içi ve 
yurt dışından gelen çok sayıda akademisyen ve araştırmacı tarafından sunulan 
bildiriler, Nuran Tezcan’ın titiz çalışmaları ve Sabri Koz’un editörlüğüyle 
Çağının Sıradışı Yazarı Evliyâ Çelebi adıyla Yapı Kredi Yayınları tarafından 
2009 yılında yayımlandı. 

Kitapta yer alan yazılarda iki ana yaklaşımın varlığı gözlemlenebilir. 
İlki Seyahatnâme’nin içerdiği bilgilerin denetlenmesi ve dil araştırmaları 
gibi değişik alanlarda yararlanılacak bir kaynak olarak alımlanıp buna göre 
değerlendirilmesi; ikincisi ise Seyahatnâme’nin bir edebiyat yapıtı olarak 
yapısal özelliklerinin, yazarının ve içinde yaşadığı toplumun düşünce 
dünyasının çözümlenmeye çalışılması. Seyahatnâme üzerine şimdiye kadar 
yapılan çalışmaların ağırlıklı olarak ilk yaklaşımın izinden gittiğini belirtmekte 
yarar var. Ancak son yıllarda yapıtın edebî niteliğine ve yapısal özelliklerine 
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ilişkin incelemelerin varlığı ve alana getirdiği yeni sorunsallar dikkati çekiyor. 
Bu nedenle kitabın tanıtımına yönelik sınırlı değerlendirmelerimi, söz konusu 
iki ana yaklaşım temelinde sınıflandıracağım.

Kitapta Nuran Tezcan’ın “Sunuş” yazısını, araştırmalarında 
Seyahatnâme’ye özel bir önem vermiş olan uzman isimlerin açış konuşmaları 
izliyor. İlk olarak Halil İnalcık, Seyahatnâme’nin geçirdiği onca yayım 
aşamasına karşın, hâlen geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirterek aslında 
araştırmacıların henüz yolun başında olduklarını hatırlatıyor. İnalcık, 
Evliyâ’nın kendine özel bir dil kullandığını vurgulayarak, bu özel dilin 
yeterince anlaşılamamasının, Seyahatnâme’nin analizinde yanlış yorumlara 
yol açtığını söylüyor. Evliyâ’nın söz konusu dili yanında, eserini hakkıyla 
anlamak için gözetilmesi gereken diğer bir noktanın, onun musahiblik 
mesleği olduğuna dikkat çekiliyor. Sayın İnalcık’ın, tartışılmaya devam eden 
Seyahatnâme’nin yazılış nedenine ilişkin savı ise Evliyâ’nın kendinden sonraki 
nedimler için bir kılavuz hazırlama niyetiyle yapıtını kaleme almış olması. 
Ancak Seyahatnâme gibi Osmanlı-Türk edebiyatının sıradışı yapıtlarından 
birinin ortaya çıkmasında Evliyâ’nın müsahip kökenli olmasının büyük bir 
rolü olmakla birlikte, son derece kompleks görünümlü böylesine bir metnin 
yalnızca kılavuzluk ereğiyle yazılmış olması okur açısından düşündürücüdür. 

İnalcık’ın ardından Eylül 2008 tarihinde yitirdiğimiz değerli 
bilim insanı Metin And, bugüne kadar tiyatro, minyatür gibi araştırma 
yaptığı her alanda karşısına Evliyâ Çelebi ve yapıtının çıktığını belirterek 
Seyahatnâme’nin kapsamlılığı ve kaynak olma niteliği hakkında fikir veriyor. 
Örneğin And, Karagöz oyunu hakkındaki ilk bilgilere Seyahatnâme’den 
ulaşılabildiğini dile getiriyor. Ayrıca günümüzde de tartışılan İslam’daki tasvir 
yasağıyla ilgili Seyahatnâme’de anlatılan bir olayı örnek göstererek aslında 
böyle bir yasağın söz konusu olmadığını ileri sürüyor. Ancak sanata ilişkin 
bu bakış açısının toplumun farklı düzeylerinde farklı karşılıklar bulduğu 
bilinmektedir. Dolayısıyla Seyahatnâme’de yansıtılan ya da kurgulanan bakış 
açısının Osmanlı’ya ait genel bir tavrı ortaya koymaktan çok, Evliyâ’nın da 
benimsediği anlaşılan, sanat karşısındaki katı tutumun dışındaki açık görüşlü 
anlayışı sergilediği düşünülebilir.  

Son olarak Enis Batur, Evliyâ Çelebi’yi Batılı çağdaşlarıyla bir arada 
düşünme taraftarı olduğunu ortaya koyuyor. Seyahatnâme’nin tarih, coğrafya 
kitabı, siyasal belge, doğa kılavuzu ve daha nice türü içine aldığını söyleyen 
yazar, bütün bu farklı türlerin “görünmez bütünlük kaygısı” (22) etrafında 
birleştiğini dile getiriyor. “Görünmez bütünlük kaygısı”ndan anlaşılan ise 
Seyahatnâme’nin ilk bakışta dağınık ve parça parça gibi görünse de, okudukça 
anlaşıldığı üzere kendi içinde bir bütünlüğe ve düzene sahip olmasıdır. Kitapta 
yer alan pek çok bildiride bu özelliğe değinilmiştir. 

Seyahatnâme’nin dünyasına genel bir giriş niteliği gösteren bu 
yazılardan sonra daha özgül konuların irdelendiği bildiri metinlerine 
geçebiliriz:

“Evliyâ Çelebi’de Yunan-Roma Dünyası” başlıklı ilk bildiride Tansu 
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Açık, Eskiçağ’dan yazılı 
ya da sözlü aktarımla 
geçen Seyahatnâme’deki 
ögelerin saptanması üze-
rinde durarak, günümüzde 
Yunan Roma kültürleriyle 
ilgili tarih öğretimiyle 

karşılaştırınca Evliyâ-
nın geçmiş  tasarımının 
“basit” olarak görülmesi-
nin doğru olmayacağını 
vurguluyor ve çarpıcı 
bir soruyu da gündeme 
getiriyor: Evliyâ aynı 
ögeyi Seyahatnâme’nin 
farklı yerlerinde neden 
farklı yorumluyor? 
Cervantes gibi mizah 
mı yapmaya çalışıyor; 
özensiz mi davranıyor; 
yoksa henüz yazılı 
bilincin kurallarının oluş-
maması nedeniyle sözlü 
kültüre bağlı yaratıcılık 
mı devreye giriyor? Tansu 
Açık bu önemli sorunun 

yanıtını diğer araştırmacılara bırakıyor. 
“Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nden Türk Halk Edebiyatı Üzerine 

Notlar” başlığını taşıyan yazısıyla M. Sabri Koz, yapıtı halk edebiyatı türlerini 
belirlemede kaynak olarak gösterirken, Seyahatnâme’nin bir edebiyat metni 
olduğuna değinen Münteha Gül Akmaz da, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde 
Söz, Düşünce ve Yazma Aktarımı” başlıklı bildirisinde aktarım türleri 
ve yapılarının belirlenmesiyle Evliyâ’nın sunduğu aktarım olanaklarının 
zenginliğini göstermeyi amaçlıyor. Sonuç kısmına gelindiğindeyse bildirinin 
başında amaçlanan “Evliyâ’nın söz üretkenliğinin gözlemlenmesi”nin yerini, 
Seyahatnâme’nin 2. cildinden yola çıkılarak “17. yüzyılda kullanılan aktarım 
kalıplarının ortaya konulm[ası]”nın (48) aldığını, dolayısıyla yöntemsel bir 
sorun olduğunu görüyoruz. 

Harekeli yazılışlardan yola çıkarak Seyahatnâme’nin yeni yayımını 
gözden geçiren Musa Duman, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki Harekeli 
Yazılışların Değerlendirilmesi Üzerine” başlıklı yazısında, Türkçe harfli 
yeni yayımda hareke farkları görülemeyeceği için, bu yayımın fonetik 
araştırmalardaki yetersizliği üzerinde durarak araştırmacıları uyarıyor. 

Fatih Kemik, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki Halk Etimolojisi 
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Örnekleri Üzerine” başlıklı bildirisinde Seyahatnâme’nin önemli bir özelliği 
olan halk etimolojisini ele alıyor. Kemik, Seyahatnâme’deki örneklerin 
Evliyâ’nın “yerlileştirme” çabasının sonucu olduğu görüşünü savunurken, 
ulaşılan sonuçlar içinde bilimsel açıdan doğruluk taşıyanlar olduğu gibi, 
Evliyâ’nın kimi sözcüklerde dilde var olan halk etimolojisi yöntemini ustaca 
kullanarak kendine özgü etimolojiler yaptığını ve hatta ses benzerliğinden 
hareketle de etimolojiler yapabildiğini belirtiyor.

Halk etimolojisi dışında Evliyâ’nın dilci niteliğinin altını çizen “16. 
yy’da Arap Harfleriyle Yazılmış Almanca Dini ve Dünyevi Metinler ile Evliyâ 
Çelebi’nin Seyahatnâmesi’ndeki Almanca Örnekler-Bir Karşılaştırma” başlıklı 
bildiride de Claudia Römer, Seyahatnâme’de yer alan Almanca örnekleriyle 
yine Arap harfleriyle bir Avrupalı tarafından yazılmış elyazmasındaki 
örnekleri karşılaştırıyor. Dil çalışmalarıyla ilgili diğer bir bildiri olan “Evliyâ 
Çelebi’de Moğolca’dan Alınmış Sözcükler” başlıklı yazısında Claus Schönig 
ise Seyahatnâme’nin, içerdiği Moğolcadan alınma sözcükler açısından 
kaynaklığına dikkat çekiyor. 

“Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Büyü” başlıklı bildirisiyle 
Jean-Louis Bacque-Grammont, Seyahatnâme’de anlatılan büyü 
konusunun sınıflandırılması ve kapsamının belirlenmesi üzerinde duruyor. 
Seyahatnâme’nin 7. cildinde Viyana’daki bir hastanede gözlemlenen üç 
cerrahi olayın anlatımını ele alan “Evliyâ Çelebi’nin Viyana’dan Aktardığı 
Cerrahiye İlişkin Üç Gözlem” başlıklı yazısıyla Zafer Önler ise bu yolla 
Evliyâ’nın ayrıntılı gözlemlerinin gerçekliğine işaret ediyor.

Öte yandan Seyahatnâme’nin yayım süreçlerinde önemli rol 
oynayan ve Ağustos 2009 tarihinde genç yaşta aramızdan ayrılan Yücel 
Dağlı, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki İstanbul Esnaf Alayı” başlıklı 
yazısında 1683 yılında IV. Murat’ın fermanıyla yapılan esnaf alayının Evliyâ 
Çelebi tarafından nasıl anlatıldığını, surnamelerdeki minyatürlerle bir arada 
gösteriyor. Evliyâ’nın esnaf alayını sözcüklerle resmettiğinin altını çizerek 
Seyahatnâme’nin anlatı gücünün yorumlamasına olanak tanıyor.

Mehmet Aydın da, “Seyahatnâme’deki Yazıcıoğulları ile İlgili Bilgiler 
Üzerine” başlıklı bildirisinde Evliyâ’nın Yazıcıoğulları hakkında verdiği kimi 
yanlış bilgilerden yola çıkıp, yazarın bazen yapıtında adını anmamış olsa 
da yararlandığı kaynakların izini sürerek, Seyahatnâme’nin yanlışlar içeren 
bir tarih metni değil, diğer metinlerle ilişki hâlinde bulunan bir edebî metin 
olduğunu dile getiriyor.

Feridun M. Emecen de Seyahatnâme’yi kaynak olarak kullanan 
araştırmacılardan. Emecen, “Askerî Dönüşüm Çağında Evliyâ Çelebi ve 
Ateşli Silahlar” başlıklı bildirisinde, ateşli silahların tarih sürecinde yol açtığı 
değişimlere vurgu yaparak Seyahatnâme’ye askerî teknikler ve ateşli silahların 
kullanımı açısından bakmayı denerken; “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin 
Yazılış Hikâyesi” başlığıyla Seyahatnâme’nin neden, nasıl ve nerede 
yazıldığına yanıt arayan Seyit Ali Kahraman, özellikle yapıtın yazılış nedeni 
olarak yine yapıtın kendisinde aktarılan rüya hikâyesini referans göstererek, 
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Seyahatnâme’de anlatılan olayların kurmaca olabilirliğini göz ardı edip yapıtı 
yalnızca biyografi düzleminde yorumluyor. 

Priscilla Mary Işın, “Evliyâ Çelebi’nin Diliyle 17. Yüzyıl Yiyecek 
Manzaraları” başlıklı yazısında Osmanlı’daki alt ve üst sınıfların yemek 
kültüründen, yiyecek üretimi ve ticaretine, yemekle ilgili geleneklerden, 
yiyecek eşyalarına, ziraatten yemekle ilgili dini inanışlara kadar çeşitli 
açılardan Seyahatnâme’de işlenen yemek konusunu ele alıyor ve bu bakımdan 
yapıtın en geniş kapsamlı kaynak olduğunu belirtiyor. Ersu Pekin ise bir 
başka kültüre, müzik kültürüne eğiliyor. “Evliyâ Çelebi Müzik Değişiminin 
Neresinde?” başlıklı yazısında 17. yüzyılda değişime uğrayan İstanbul’daki 
müzik kültürünün Seyahatnâme’deki yansımalarını paylaşıyor okurla.

Kitabın en ilginç bildirilerinden biri Caroline Finkel’e ait. Finkel, 
“Evliyâ Çelebi’nin Toynak İzinde: Yazıdan Yola, Parşömenden Patikaya” 
başlıklı yazısında, çağdaş Osmanlı tarihçilerinin zaman üzerinde fazlasıyla 
durup mekânı geri plana ittiklerini söyleyerek, Evliyâ’nın at sırtında geçtiği 
güzergâhlardan biri olan İstanbul-İzmir arası yolu, yıllar sonra bir grup bilim 
insanıyla ve aynı yöntemle, yani at sırtında katetme projesinin ayrıntıları ve 
hedeflerini anlatıyor. İlk bakışta getirileri, yüzyıllara bağlı değişim göz önünde 
tutulduğunda kuşku uyandıran bu yöntem, Robert Dankoff tarafından ileri 
sürülen Evliyâ’nın kırsal alan betimlemelerinin daha çok klişe bir anlatıma 
dayandığı görüşünü âdeta geçersiz kılıyor. 

Finkel gibi Evliyâ’nın izinden giden Machiel Kiel de, “Machiel 
Kiel’in Balkanlar’da Evliyâ Çelebi ile Geçen Kırk Yılı” başlıklı bildirisinde 
Seyahatnâme’nin ciddi bir tarihî kaynak olarak kullanılmasını eleştirmekle 
birlikte Evliyâ’nın “gösterişli bir yalancı” (237) da olmadığını söylemekte, 
seyyahın Balkanlar’daki rotasını bizzat izleyerek, yapıtta anlatılanların 
gerçekliği ve abartılı yönlerini gözler önüne sermektedir. Yine kaynak 
güvenilirliği açısından konuya yaklaşan “Seyahatnâme’deki Gerçek ve 
Kurmaca Yolculuklar: 8. Kitaptan Bazı Örnekler” başlıklı yazısıyla Pierre A. 
MacKay, Evliyâ’nın yaklaşık yedi aylık Yunanistan yolculuğundan hareketle 
kurmaca olan ve olmayan bölümleri ayırt edebilmeyi sağlayan çeşitli ölçütler 
üzerinde duruyor. 

Seyahatnâme’nin Kutsal topraklarla ilgili kaynak özelliğini konu 
edinen ilk yazı Evliyâ’nın Hac yolculuğunu anlatırken hangi kaynaklardan 
ne ölçüde yararlandığını tartışan, “Evliyâ Çelebi’nin Hac Ziyareti ve 
Seyahatnâme’nin Hac Bölümüne Kaynaklık Etmesi Bakımından Menazilü’l-
Hacc ve Menâsikü’l-Hacc Kitapları” başlığıyla Nurettin Gemici’ye, 
ikincisi ise “Evliyâ Çelebi ve Kudüs’teki Kutsal Yerler” başlıklı yazısıyla 
Seyahatnâme’de Kudüs’ün anlatımı ve Evliyâ’nın Kudüs’teki Hıristiyan 
ziyaretgâhlarına yaklaşımı konularını irdeleyen Gisela Procházka-Eisl’e 
ait. Eisl’in özellikle Evliyâ’nın bu yaklaşımıyla ilgili ulaştığı sonuç, onun 
Hıristiyanlara yönelik dönemin bazı genel ifadelerini kullanmakla birlikte, 
Avrupalılara ait Kudüs seyahatnâmeleriyle karşılaştırıldığında anlatımda çok 
daha doğal ve tarafsız bir tutum sergilemiş olması açısından dikkat çekici. 
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Evliyâ’nın anlattığı yerleri bizzat takip etmektense başka metinlerle 
karşılaştıran bir çalışma ise İbrahim Sezgin’in “Evliyâ Çelebi’nin Gelibolu 
Üzerine Verdiği Bilgilerin Arşiv Belgeleri ile Karşılaştırılması” başlıklı 
bildirisi. Bunun yanında Ferah Hüseyn, “Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde 
Demirkapı Derbendi”, Mustafa Tupev ise “Evliyâ Çelebi’nin Anlatımıyla 
Ayıntab (Antep)” başlıklı metinleriyle söz konusu şehirlere ilişkin 
Seyahatnâme’de verilen bilgileri ve betimlemeleri aktarıyorlar. 

Son olarak “Seyahatnâme’de Kitabeler ve Evliyâ’nın Hattat ve 
Hakkaklığı Hakkında” başlıklı bildiride Mehmet Tütüncü, Evliyâ’nın hattat 
ve hakkak kimliklerinden söz ederek seyahati sırasında bazı mimari yapıların 
üzerine bıraktığı yazı ve işaretler üzerinde duruyor. Yıkılan Uyvar kalesindeki 
kitabenin bir tıpkı kopyası dışında şu ana kadar Evliyâ’ya ait izlerden 
yalnızca dört tanesinin bulunmuş olduğunu belirten Tütüncü, Karaman’daki 
bir camide keşfettiği duvar yazısının Evliyâ’ya ait olduğunu çeşitli kanıtlarla 
destekleyerek söz konusu sayının beşe çıkarılması gerektiğini savunuyor. 

Bu çalışmaların ardından Seyahatnâme’nin öncelikle bir edebiyat 
yapıtı olarak okunması çabalarına gelecek olursak; kitapta bu yaklaşımdaki 
bildirilerin beraberinde getirdikleri yeni yorum olanakları hemen göze 
çarpmaktadır. 

Nuran Tezcan, Seyahatnâme’yi yazıldığı dönem koşulları içinde 
tekrar gözden geçirmemizi sağlayan “17. Yüzyıl Osmanlı Türk Edebiyatı ve 
Seyahatnâme” başlıklı yazısına, Seyahatnâme’nin yazılış nedeni, Evliyâ’nın 
seyyah ve edebiyatçı kimlikleri ile ilgili henüz yanıtlanamayan bazı sorulara 
karşı araştırmacıların üzerinde durmaları gereken önermeler ortaya koyarak 
başlıyor. Ardından Seyahatnâme’nin en az kendisi kadar ilginç olan bulunuş 
öyküsüne değinen Tezcan, şiirden düz yazıya doğru bir yönelimin başladığı 
ve yeni bir gerçekçiliğe doğru ilk adımların atıldığı 17. yüzyıla ait bu büyük 
yapıtı, aynı dönemde oldukça sanatlı bir üslupla yazılan “şair” Nâbi’nin 
Tuhfetü’l-Harameyn adlı seyahatnâmesiyle karşılaştırarak; birinin şiire 
yaslandığı için edebiyat ürünü, diğerinin ise değişen gerçeklik algısı ve “inşa” 
anlayışını aşan düz yazı anlatımdaki ustalığına karşın yalnızca kaynak alınacak 
bir seyahatnâme metni olarak görülmesini eleştiriyor. Tezcan’ın bu yazısı 
Seyahatnâme’nin kalıplaşmış bakış açılarıyla ele alınmasının yetersizliğini 
vurguluyor. 

Seyahatnâme’yi 17. yüzyıl düz yazı geleneğinin türlerini kullanan 
ancak tek bir türe indirgenemeyen eşsiz bir yapıt sayan Mine Mengi de, 
“Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Bir Üslup Özelliği Olarak Türler Arasılık” 
başlığını taşıyan bildirisinde Evliyâ’nın bu türlere uygun üslupları benimseyip 
sistemli şekilde bir araya getirdiğini ileri sürüyor. 

Yapıta edebî metin olarak yaklaşan diğer bir çalışma olan “Bir Anlatı 
Ustası Seyyahla Asırlar Arası Seyahat” başlıklı bildiride Günil Özlem Ayaydın-
Cebe, Seyahatnâme’de kullanılan anlatı tekniğine farklı metinleri içine alan 
karşılaştırmalı bir bakış açısıyla yoğunlaşıyor. Ayaydın-Cebe, kaynaklarda 
rastlamadığı bir anlatı tekniği olarak Evliyâ’nın Seyahatnâme içinde yarattığı 
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beklentiyi, örnek vererek açıklıyor. Ayrıca Evliyâ’nın kullandığı, kurmaca 
metinlerdeki olabilirlik ilkesiyle ilişkili dolaysız anlatım, geriye dönüşler 
ve diyalog yaratma tekniklerine de dikkati çekiyor. Ancak kanımca burada 
kullanılan bu teknikleri, özellikle de 20. yüzyıldan sonra yaygınlaşan 
dolaysız anlatımı, farklı alternatifler arasından amaca yönelik birer seçim 
olarak mı; yoksa 17. yüzyıl edebiyat koşullarının günümüzden farklı ve 
sınırlı olanaklarının uygulanması olarak mı görmek gerektiği tartışmalıdır. 
Bildirinin en çarpıcı kısımlarından biri, yazarın Seyahatnâme ile Osmanlı 
geleneği içindeki tarih metinlerini, yazarların üslubu ve anlatım teknikleri 
açısından karşılaştırmasıdır. Bu karşılaştırmanın sonucu Seyahatnâme ile 
tarih metinlerinin üzerinde yükseldikleri ortak bir geleneğin varlığına işaret 
ediyor ve Evliyâ’nın hangi açılardan farklılıklar sergilediğini daha açık 
görmeyi sağlıyor. Bu farklılıklara örnek olarak Evliyâ’nın anlatıma kattığı 
kişisel deneyimler ve ironik yaklaşımı gösteriliyor. Bildirinin son bölümünde 
bu kez Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâmesi ile Osmanlı dönemindeki diğer 
bazı seyahatnâme ve seferatnameler karşılaştırıldığında Evliyâ, karakter 
yaratımındaki başarısıyla farklı konumlandırılabilmekte. Bir bildiri sınırlılığı 
içinde dile getirilen bu son derece önemli karşılaştırmalar ve Seyahatnâme’nin 
kendinden sonraki metinlerle ilişkisine değinilen kısımlar daha hacimli 
çalışmalar için bir başlangıç niteliğinde. 

Biri 17. yüzyılda, diğeri 20. yüzyıldan günümüze yapıt veren iki 
yazar arasındaki benzerlik üzerinde duran Alphan Akgül’ün, “Evliyâ Çelebi 
ve İhsan Oktay Anar’ın Ortak Üslubu: Fantastik mi, Keramet mi?” başlıklı 
bildirisi ise, kitabın günümüz edebiyatına uzanan belki de tek bildirisi olması 
açısından ilgi uyandırıcı. Bunda Evliyâ’ya yakınlığı her fırsatta vurgulanan, 
son yıllarda öne çıkan İhsan Oktay Anar gibi bir yazarı ele almasının payı 
büyük. Bildiride iki yazar arasındaki benzerliğin temel noktası her ikisinin de 
seküler ve dini okunabilmeleri olarak açıklanıyor. Akgül, seküler okumanın 
neden-sonuç ilişkisi ve mantıksal çıkarımdan kaynağını alırken, dini okumanın 
ise bunları önemsemediğini; keramet, mucize vb.ye dayandığını belirtiyor. 
Yazar, Seyahatnâme’nin hakkıyla değerlendirilememesinin ya da “fantastik-
komedi” türü içinde gösterilmesinin nedeninin onun “bağlamından koparılıp” 
“bütünüyle seküler bir mantıkla” (50) yorumlanması olduğunu seçtiği 
örneklerle göstermeye çalışıyor. Seküler ve dini okuma olarak ayrıştırılan bu 
ikiliğin özellikleri farklı adlandırma ve okuma denemelerine açıktır aslında. Bu 
tespiti bazı bildirilerde de görüldüğü gibi yazılı ve sözlü kültür/bilinç farkına 
ya da değişik gerçekçilik yaklaşımlarının sunduğu ikiliklere dayandırabilmek 
olanaklı. Dolayısıyla önemli olan değişik adlandırmalarla farkındalığın 
ortaya konulabileceği söz konusu bu tespitin kendisinden çok, bunun 
nereye yerleştirileceği ve biri roman, diğeri ise (tartışmalar devam etmekle 
birlikte) melez bir tür olarak kabul gören yapıtlar üreten iki yazar arasındaki 
zamansal, altyapısal, türsel ve ereksel farkın nasıl yorumlanacağıdır. Ayrıca 
örneklerden biri olan Gülabi Ağa Hikâyesi’nin ancak dini bir okumayla komik 
nitelemesinin dışına çıkacağını ve tasavvufi bir alegori olarak okunabileceğini 
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vurgulayan Akgül’ün, ironik üslubu göz ardı eden bu savının her iki yazardaki 
diğer anlatılarla doğrulanıp doğrulanamayacağı kendisinin de sonuç kısmında 
değindiği üzere sorgulanmalıdır. Nitekim Alphan Akgül son satırlarında, 
bildirisinin nihai bir sonuç ortaya koymaktan çok, tartışma ortamı yaratmak 
amacında olduğunu dile getirmektedir. Bu açıdan bildirinin amacına ulaştığı 
söylenebilir. 

Çalışmalarıyla günümüz Seyahatnâme araştırmalarında çığır açmış 
olan Prof. Dr. Robert Dankoff, yapıtta anlatılanların gerçekliğini sorgulamakla 
birlikte ihmal edilen konunun yapıtın yapısı olduğunu vurguluyor. Yazar 
olarak Evliyâ’nın ve yapıtın yazıldığı ortamın bakış açısını temel aldığı “Ayıp 
Değil” başlıklı bildiri metninde, “ayıp” kavramının Evliyâ tarafından hangi 
açılardan kullanıldığını gösteren Dankoff, bu sözcüğün bazı âdetler karşısında 
Evliyâ’nın tutumunu yansıtması ve onun zihninin nasıl işlediğini göstermesi 
bakımından önemini gündeme getiriyor. Ayrıca bu kavram bağlamında verdiği 
örnekler aracılığıyla kadına bakış konusuna da kısaca eğiliyor.

Seyahatnâme’nin bir edebiyat metni olduğu önkabulünden yola 
çıkan Arzu Erekli de “Seyahatnâme’de ‘Öteki’ne Bakış” başlıklı bildirisinde 
yapıttaki Raab Savaşı ve Viyana bölümlerini temel alarak Batı ve Batılı’ya 
ilişkin anlatılanların gerçekliğini değil, ama niteliğini, “öteki’ne bakış” 
ifadesiyle örnekler üzerinden tartışmaya açıyor. Batı’nın Doğu için yaptığı 
tekdüze değerlendirme ve önyargıları Doğu’nun da benzer biçimde Batı’ya 
karşı uyguladığını gösteren bildiri, bir yandan bu genel eğilimi gözler önüne 
sererken, diğer yandan Erekli’nin işaret ettiği gibi Evliyâ’nın bu tutum 
karşısında zaman zaman kendi görüşlerini belirterek Osmanlı’yı eleştirdiğini 
de ortaya koyma amacı taşıyor. 

Bütün bu değerlendirmelerin de gösterdiği gibi Çağının Sıradışı 
Yazarı Evliyâ Çelebi kitabı, sadece Seyahatnâme üzerine çalışan araştırmacılar 
için değil, Evliyâ Çelebi ve yapıtını daha yakından tanımak isteyen meraklı 
okurlar için de önemli bir kaynak olarak literatürdeki yerini almıştır.
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