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Erdem SÖNMEZ* 

 
Evliya Çelebi (1611-1685), 17. yüzyılın neredeyse tamamını kaplayan ömrü 

boyunca, Osmanlı İmparatorluğu’nu ve İmparatorluğun iki önemli komşusu 
Avusturya ve Safevi İmparatorluklarını dolaşmış ve kaleme aldığı Seyahatnâme’de 
kabaca kronolojik bir sırayla gördüklerini anlatmıştır.1 Seyahatnâme, Suraiya 
Faroqhi’nin de altını çizdiği gibi, 17. yüzyıl tarihi için oldukça önemli bir 
kaynaktır.2   

17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal tarihine damgasını vuran 
toplumsal hareket ise Celâli İsyanlarıdır. 1590’lı yıllardan 17. yüzyılın sonlarına 
dek, Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu’daki toprakları çalkantılı bir döneme 
sahne olmuştur. Bu dönemde, Celâli olarak adlandırılan silahlı gruplar, hemen 
hemen bütün Anadolu’da, başta köyler olmak üzere yerleşim yerlerini yağma-
lamış ve Osmanlı merkezî otoritesine meydan okumuşlardır.3  

                                                 
* Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü 
1 Martin van Bruinessen ve Hendrik Boeschoten, Evliya Çelebi Diyarbekir’de, Çev. Tansel 
Güney, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 26.  
2 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir: Kaynaklara Giriş, (3. Baskı), Çev. Zeynep 
Altok, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2009, s. 16 ve 242. 
3 Celâli İsyanları’nın 1610’a kadar olan evresi için bkz. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik 
ve Düzenlik Kavgası: Celâli İsyanları, Barış Yayınevi, Ankara, 1999. William J. Griswold, 
Anadolu’da Büyük İsyan: 1591-1611, (2. Baskı), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2002. 
Celâli İsyanları’nın 17. yüzyıl boyunca olan evresi için bkz. Karen Barkey, Bandits and 
Bureaucrats: The Ottoman Route to State Centralization, Cornell University Press, New York, 
1994. Oktay Özel, “The Reign of Violence: The Celalis c. 1550-1700”, The Ottoman World 
içinde, Christine Woodhead (der.), Routledge, New York, 2012, 184-202. Ayrıca bkz. Halil 
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17. yüzyıl boyunca Anadolu’da etkin olan Celâli gruplarının eylemlerinin 
izlerine, Seyahatnâme’de yoğun olarak rastlanır. Evliya Çelebi, gezdiği yerlere 
ilişkin gözlemlerini aktarırken Celâli gruplarının yarattıkları tahribatı da yansıtır. 
Örneğin Evliya, Bursa şehrine ilişkin gözlemlerini anlatırken şehirde bulunan 
aşağı kalenin Karayazıcı, Kalenderoğlu, Deli Hasan ve Cennetoğlu adlı Celâli 
liderlerinin Bursa üzerine saldırı ihtimalleri üzerine yapıldığını aktarır.4 Anka-
ra’ya dair izlenimler yazılırken aşağı kaleye Celâli korkusundan bir kat daha sur 
yapıldığı kaydedilir.5 İç Anadolu’daki Ilgın kasabasının da eskiden büyük bir 
şehir iken Celâli tahribatı yüzünden oldukça zarar gördüğü belirtilir.6          

Ancak, şehirlere ve şehirlerdeki yapılara ilişkin bu aktarımlardan daha 
önemlisi, Evliya Çelebi’nin yolunun doğrudan Celâli grupları ve liderleriyle 
kesişmesidir. Bu makalede, Evliya Çelebi’nin Celâlileri ve dolayısıyla Celâli 
eylemlerini nasıl değerlendirdiği Seyahatnâme’deki anlatımdan hareketle incelen-
meye çalışılacaktır. Bunun için izlenecek yöntem, Evliya’nın Celâlilere ilişkin 
doğrudan gözlemlerini aktardığı ve farklı “taraf”larda yer aldığı söylenebilecek 
anlatımlarının analizidir.7 Evliya’nın, Celâlilere ilişkin anlatımına ilk olarak 
Seyahatnâme’nin birinci cildinde rastlanır. Bu kısımda, Abaza Mehmed Paşa’nın 
yeniçerilere karşı giriştiği hareketin ardından Saray’a getirilmesi ve padişahın 
huzurundaki sorgu süreçleri aktarılır. Seyahatnâme’de Celâlilerle ilgili bir diğer 
önemli kısım, Evliya’nın Anadolu seyahatleri sırasında hamisi olan 
Defterdarzade Mehmed Paşa’nın Celâli liderleriyle birlikte hareket ettiği, 
dolayısıyla fiilen Celâlilerin saflarında bulunduğu döneme aittir. Bu dönemde 
Evliya Çelebi, Celâli liderlerinin hizmetindedir. Seyahatnâme’de Celâlilerle ilgili bir 
diğer kayda değer bölüm de Evliya Çelebi’nin Sadrazam Köprülü Mehmed 
Paşa’nın hizmetinde olduğu dönemde IV. Mehmed ve Köprülü ile birlikte Batı 
Anadolu’da Celâlilere karşı düzenlenen seferlere katılması sırasında geçer. Bu 
bölümde Evliya, Celâlilere karşı mücadele eden merkezi otoritenin saflarından, 
Celâlilere ilişkin gözlemlerini nakleder. Dolayısıyla, bu makalede yapılacak olan, 
Evliya’nın hayatının üç farklı döneminde Celâlilere ilişkin gözlemlerinin 
değerlendirilmesidir. 

                                                                                                                   
İnalcık, “Military and Fiscal Transformation in the Ottoman Empire: 1600-1700”, Archivum 
Ottomanicum, 6, 1980, s. 283-337. 
4 Evliya Çelebi b. Derviş Mehemmed Zılli, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi (Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Bağdat 304 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini), 2. Kitap, Zekeriya Kurşun, 
Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı (haz.), (2. Baskı), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s. 
11. 
5 A.g.e., s. 224.  
6 Seyahatnâme, 3. Kitap, s. 14. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ndeki bu türden anlatımların diğer 
bazı örnekleri için bkz. A.g.e., s. 8 ve 147. Ayrıca bkz. Seyahatnâme, 2. Kitap, s. 10, 95, 102 ve 
218. 
7 Dolayısıyla bu çalışmada, Seyahatnâme’de Celâlilerle ilgili yazılmış her satırın bir dökümü 
yapılmayacaktır. Bu türden bir çalışma için bkz. Vehbi Günay, “Evliya Çelebi’nin 
Gözlemlerine Göre Anadolu’da Eşkıyalık ve Celâliler”, Evliya Çelebi ve Seyahatnâme, Nuran 
Tezcan ve Kadir Atlansoy (yay.haz.), Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Mersin, 2002, s. 
135-153.  
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I. Seferdeki Anlatım 
Evliya Çelebi’nin Celâlilere dair gözlemlerinin 17. yüzyıla ilişkin Osmanlı 

tarihsel metinleriyle en uyumlu kısımları, Seyahatnâme’de IV. Mehmed ve 
Köprülü Mehmed Paşa’nın Batı Anadolu’daki Celâli gruplarına karşı düzenlediği 
seferi anlattığı bölümlerdir. Söz konusu seferin gerçekleştiği 1659 baharında 
Evliya Çelebi, Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’nın hizmetindedir. Dolayısıyla, 
Evliya’nın bu döneme ilişkin anlatısının, merkezî otoritenin saflarından 
kurulduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle, Evliya’nın Celâli İsyanlarının 
diğer safhalarına ilişkin gözlemlerinden farklı olarak bu kısımda, Celâlileri 
anlayan ve Celâli liderlerine hak veren bir yaklaşımdan ziyade, Celâlilere karşı 
mücadeleyi yücelten ve gerekli gören bir vurgu belirgindir. Örneğin, Abaza 
Hasan Paşa’nın ortadan kaldırılmasının ardından Hasan Paşa’ya bağlı 
sekbanların tasfiye edilmesini Evliya şu sözlerle tasvir eder:          

“Erebildikleriniz yerde erüp başların kesüp mâl-ı ganâ’imleri sizin kelleleri 
bizim" deyince Murtazâ Paşa'dan bu fermânı avân-ı mutî‘ân işidince 
hemân ol ân cümle sipâhân-ı paşalıyân ve deli ve gönüllüyân, celâlîlerin 
ardlarına düşüp yetişdikleri yerde kıra kıra rûz-merre başların kırkar ve 
ellişer ve yüzer ve ikişer yüz yüzülmüş tuzlu tulum başlar eyâlet eyâlet 
Haleb'e gelüp pâymâl-i rimâl bu minvâl üzre yedi günde kâmil yedi bin 
kelle ale't-tevâlî gelüp galtân olurdu.  Hamd-i Hudâ bir gazâ-yı ekber 
olmuşdur kim ta‘bîr ü tavsîf olunmaz. Eğer "Niçün bir alay ümmet-i 
Muhammed'in katliyçün hamd edüp gazâ oldu dersin?" deyü su’âl eder-
sen, Âl-i Osmân pâdişâhının serdâr-ı mu‘azzamı Köprülü Mehemmed 
Paşa Erdel diyârında Rakofçi Kral üzre dîn-i mübîn uğuruna gazâya 
gidüp Yanova kal‘ası altında iken germâ-germ ceng [u] cidâl ve harb [u] 
kitâlde iken bunlar Anadolu'da isyân edüp sefere gitmediklerinden 
mâ‘adâ el vilâyet vurup küffâra imdâd etmiş olup serdâr-ı mu‘azzam bi'z-
zarûrî kâfir ile cengi bırağup Anadolu'yu bu celâlîlerin elinden feth 
etmeğe gelüp hamd-i Hudâ bu yüzden cümlesin kırup Anadolu diyârı 
âsûde-hâl oldu. Eğer Anadolu'da bu haşerâtlar isyân etmeselerdi Köprülü 
Mehemmed Paşa ol asker-i deryâ-misâl ile Yanova seferine vardıkda 
Erdel diyârında ne Şarbatak kal‘ası ve ne Sekelhit ve ne Deva ve ne 
Nagban Ejder ve ne Bistiriçse ve ne Foğraş ve ne Sibin ve ne Praşo ve ne 
Udvarhel ve Belgrad ve ne şebeş Uğvar ve ne Hasvar ve ne Sakmar ve ne 
Eçetvâr ve ne Karol ve ne Kalev ve ne Kâlu ve ne Kaşa ve ne Hayduşak 
varoşları ve ne Seykel vilâyeti varoşları kalmayup cümle Erdel'in ve Orta 
Macar'ın mezkûr kal‘aları serâpâ feth olurdu, ammâ bunların isyânı 
sebebiyle Âl-i Osmân'ın böyle cem‘iyyet-i kübrâlı askeri Yanova fethiyle 
gerüye dönüp Âsitâne-i sa‘âdet'e sadrıa‘zam geldikde mezâhib-i erba‘adan 
fetvâ-yı şerîfeler alup katlleri helâl olduğuna delîl nass-ı kâtı‘ budur…kat‘ı 
burhânıyla cümle celâlîleri katl etdikleriyçün anların katline gazâ-yı ekber 
deriz.8  

                                                 
8 Seyahatnâme, 5. Kitap, s. 129. 
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Evliya Çelebi’nin anlatımına göre Yanova seferi için Köprülü Mehmed 
Paşa’ya katılmayı kabul etmeyen Abaza Hasan Paşa ve diğer Celâliler, Osmanlı 
kuvvetlerinin güçsüz kalmasına yol açmış ve İmparatorluğun Avrupa’da toprak 
kaybına neden olmuşlardı. Dolayısıyla, Evliya’ya göre Celâlilere karşı yürütülen 
sefer gereklidir. Nitekim Celâlilere karşı düzenlenen sefer için yazılan “Anadolu 

 
Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nden 
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memleketi ve gayrı eyaletler seg-i sekbanlar ve sarıca ve bî-ârice kelplerinin şûr-ı 
şerrinden reaya vü berayalar asude hâl olup”9 satırları da sözü edilen gerekliliği 
yansıtır.      

Ancak, Evliya’nın anlatımında “katle müstehak olan kimesneler”10 ifadesinde 
de ortaya çıkan tüm bu gereklilik vurgusuna rağmen, sefer sırasında IV. 
Mehmed’in kimi uygulamalarına yönelik eleştiriler de dikkat çeker.11 Örneğin, 
“Hikmet-i Hudâ ol gün divan-ı asrda Kıbleli Paşa canibinden iki yüz aded 
mazlum ve gayrı mazlum ademler kayd u bend ile gelüp”12 satırlarında dile 
getirilen, suçlularla suçsuzlar arasında herhangi bir ayrıma gidilmemesi 
Evliya’nın eleştirilerinden birisidir. IV. Mehmed ve ordusu Pendik’teyken 
gerçekleşen bir olay, Seyahatnâme’de şu sözlerle anlatılır:   

otağ-ı âlî ve sâyebân-ı vâlî serâperdeleri ref‘ olunup sa‘âdetlü pâdişâh-ı 
cem-cenâb devlet ve sa‘âdet birle kasr-ı adâlet üzre câlis ve nedîmler ile 
hem-enîs serîr-i devlet-masîr olup mezkûr mücrimleri kanûn üzre kösler 
önünde cümle tertîb üzre dizüp cellâdlar iki başından kılıç ururlarken 
hemân bî-günâhın biri dest beste iken huzûr-ı pâdişâhîde yerinden pertâb 
kılup cellâdın birine eyle bir püşt-i pâ urdu kim cellâdın bağırsakları 
pâybend-misâl ayağına dolaşup gûyâ cellâd bî-dâd bî-feryâd bıldırdan 
ölmüşe dönüp cellâdın cânı dârü'l-bevâra firâr edüp yollandı. Hemân 
dem ol yiğit eydir: "Pâdişâhım, bî-günâhım. Vilâyetimden hâlim su’âl 
olunsun" derken bir cellâd dahi yetişüp ol yiğidin kellesin galtân eyledi.13  

İzmit’e girilirken de, şehir halkının padişaha adadığı kurbanları kesmesi 
sırasında IV. Mehmed, bundan tatmin olmaz ve “Celâliden elli aded ademi 
kurban” eder. Evliya, bu olayı “hûnhârlık” olarak niteleyerek padişahı eleştirir.14  

Aslında, Evliya Çelebi’ye atfedilen sağduyu, Celâlilere ilişkin Seyahatnâme’deki 
diğer anlatılarda da yoğun olarak göze çarpar. Örneğin, Evliya’nın 1649’da 
ulaklık görevi ile Şam’dan İstanbul’a gelişini anlattığı kısımda, Sadrazam Kara 
Murad Paşa’nın Gürcü Nebi liderliğindeki Celâliler üzerine sefere çıkışını 
nakleder. Bu kısımda Evliya, Celâli lideri Gürcü Nebi’yi ve ona bağlı kuvvetleri 
oldukça olumsuz olarak anar. “Gürcî Nebî… yigirmi bin asker-i mülevves-i 
telvîs ve telbîs ve refîk-i iblîs-i habîs-i vâcibü'l-izâle gûnâ-gûn ecnâs-ı mahlûkât 
hezeleyi başına cem‘ edüp cibilliyetinde merkûz olan hıyânet ü habâset-i 
mel‘anet-i ezeliyyesi isyân u tuğyân cânibine meyl etdirüp nân u nemek-i Âl-i 
Osmân'ı ferâmûş eyleyüp âkibet-i serencâmı neye müncer olacağın fikr etmeyüp 
Devlet-i Aliyye'den rû-gerdân olup bir alay ipsiz ve sapsız, zabt [u] rabtsız, 
haşerât [u] cemâpûrı ser-i bî-devletine cem‘ edüp taht-ı Âl-i Osmân olan belde-i 
Tayyibe, ya‘nî mahmiyye-i Kostantiniyye haşerât-ı sekbân ve sarıca destinde 
                                                 
9 A.g.e., s. 141. 
10 A.g.e., s. 138. 
11 Robert Dankoff, Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi’nin Dünyaya Bakışı, Çev. Müfit Günay, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul, 2010, s. 131. 
12 Seyahatnâme, 5. Kitap, s. 138. 
13 A.g.e., s. 138-139. 
14 A.g.e., s. 141. 
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berbâd edüp”15 satırlarında da görüldüğü gibi Evliya söz konusu sefer sırasında 
Celâliler için oldukça sert sıfatlar kullanır. Ancak, Gürcü Nebi liderliğindeki 
Celâlilere ilişkin tüm bu olumsuz anlatıma rağmen, İstanbul’dan Şam’a 
dönerken Adana civarında Gürcü Nebi’nin başbölükbaşısı Çomar Bölükbaşı ile 
karşılaştığında, Gürcü Nebi’nin bu adamına karşı oldukça farklı bir anlatımda 
bulunur.   

Ale's-sabâh tecdîd-i vuzû‘ ederken bir Rüstem-i şecâ‘at ve Esed-i 
mehâbet bir kimesne kim andan erlik umulur yiğit atıyla ve donuyla bir 
dağ içinden nümâyân olup gelir. Ammâ atı ve kendü bî-tâb u bî-mecâl 
gelir. Hemân hakîr, bu iyi alâmet değildir. Ahvâlini tecessüs edüp haberin 
aldım ki Üsküdar cenginde Gürcî Nebî'nin baş bölükbaşısı olan Şîr u 
Nerîmân ve Sâm-akrân olan Çomar Bölükbaşı imiş. Derhâl yanıma 
çağırdup hal-hatır soruşduktan mâ‘adâ kalkup iki yanağından bûs 
etdim… "Bak a ömrüm! Dünyâ ve âhiret karındaşım ol. Devletden 
düşmüş yiğide benzersin, atların zebûn olmuş. Ne yerlisin ve isminiz bize 
bağışlan ve ahvâl-i pür-melâlin bir bir takrîr eyle" dedim. Hemân nutka 
gelüp eydür: "Çünkü bana kardaş dedi. Kabûl etdik artık biz senden, sen 
benden emîn ol ve ta‘âmın dahi yedik. Ben İzolı Kürdü kabîlesindenim 
ve Gürcî Nebî'nin baş bölükbaşısıyım. İsmime Çomar Bölükbaşı derler. 
Üsküdar cenginde bozulup gice gice dağdan dağa kaça kaça bu mahalle 
gelüp sana dûş geldim" dedükde hemân kalkup yine gözlerin yüzün bûs 
etdim... Hemân hakîr eyitdim: "Bre cânım şimdi biz ol cengden gelirim… 
Ey imdi birâder, ben seni elden komam. Ben Şâm Vezîri Murtezâ 
Paşa'nın ağalarından gâyet maslahat-güzâr âdemîsiyim. Üsküdar cenginde 
senin şecâ‘at ve dilâverliğin gördüm. Ben seni elden komam, Paşa 
efendime götürürüm!" dedikde "Cânıma minnet…” dedi.16  

Görüldüğü gibi Evliya Çelebi, savaş sırasında oldukça olumsuz nitelemelerle 
andığı Gürcü Nebi’nin adamlarından birine savaş sonrasında yardımcı olmaya 
çalışmakta ve kendisini tekrar devlet hizmetine kazandırmaktadır. 

Evliya Çelebi’nin Köprülü Mehmed Paşa’nın hizmetinde bulunduğu 
dönemde gerçekleşen Celâli birliklerine karşı seferi anlatırken kullandığı seferin 
gerekliliğine dair ifadelere ve Celâlilere karşı mücadelenin yüceltilmesine ilişkin 
vurguya, Seyahatnâme’deki Celâlilerle ilgili diğer kısımlarda rastlanmaz. Evliya 
Çelebi’nin fiilen Celâli liderlerinin hizmetinde bulunduğu ve dolayısıyla Celâli 
saflarından kurduğu Varvar Ali Paşa17 vakasına ilişkin anlatısı, sözü edilen 
durumun en belirgin örneklerinden biridir.   

 

                                                 
15 Seyahatnâme, 3. Kitap, s. 48. 
16 A.g.e., s. 53-54. 
17 Varvar Ali Paşa’nın adı bazı kaynaklarda Vardar Ali Paşa olarak geçer. Bu durumun 
sebebi, Varvar lakabının, matbu metinlerde Vardar şeklinde basılmış olmasıdır. Bu konuda 
bkz. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, III. Cilt I. Kısım: II. Selim’in Tahta Çıkışından 
1699 Karlofça Andlaşmasına Kadar, (6. Baskı), TTK Basımevi, Ankara, 2003, s. 229. 
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II. Celâli Saflarından Anlatım 
Seyahatnâme’de Celâlilerle ilgili belki de en renkli satırlar ve Celâli liderleri 

arasındaki ilişkilere en çok ışık tutan anlatımlar, Evliya Çelebi’nin Celâli 
liderlerinin hizmetinde aracı ve ulak rolünde bulunduğu dönemlere ilişkin 
anlatısında yer alır.   

Evliya Çelebi 1646 yılında, Erzurum beylerbeyliğine atanan akrabası 
Defterdarzade Mehmed Paşa’nın maiyetine gümrük memuru, müezzin ve 
musahip sıfatlarıyla girer. 1647’de Defterdarzade Erzurum’daki görevinden 
alınır ve Kars’a tayin edilir. Bu sırada Defterdarzade, Sivas valiliğinden 
azledildikten sonra İstanbul’a cephe alan Varvar Ali Paşa’dan kendisine katıl-
ması çağrısını içeren bir mektup alır. Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de söz konusu 
çağrıyı aktarır: 

Benim oğlum! İbrâhîm Hân vezîri Hezârpâre Ahmed Paşa on bir vezîri 
katl etmişdir. Bizi dahi eyâlet-i Sivas'dan ma‘zûl edüp İpşir Paşa'nın 
hâtûnu, Gürcîstân Hâkimi Mavrol Hân kızı Perî Hân'ı İbrâhîm Hân'a 
göndermediğim içün üç kerre başıma kapucubaşılar ve hasekîler gelüp 
hamd-i Hudâ başım vermeyüp Âsitâne-i sa‘âdetde cümle vüzerâ ve 
vükelâ ve a‘yân-ı kibârdan ve yedi ocak halkından mektûblar ve Vâlide 
Sultân'dan tezkireler gelüp ayak sürüyerek deryâ-misâl asker ile Üsküdar'a 
gelüp şer‘ile da‘vâm vardır deyüp Vezîr'i ve Cinci'yi ve Müfti'yi ve 
Mülakkab kadı‘asker'i ve Bektâş Ağa'yı ve Çelebi Kethüdâ'yı ve 
Muslihiddîn Ağa'yı ve Kara Çavuş'u isteyesin, demişler. İşte benim 
oğlum! Ben azîm asker ile Sivas'dan ma‘zûl olup der-i devlete Çavuşzâde 
Mehemmed Paşa ve halâlin İbrâhîm Hân'a vermediğim İpşir Paşa oğlum 
ve Şehsüvâr oğlu Gâzî Paşa oğlum ve Kütahiyye Paşası Küçük Çavuş 
oğlum, hâsıl-ı kelâm üç vezîr ve yedi mîr-i mîrân ve on bir mîr-i livâ 
ordu-yı İslâmıma cem‘ olup Âsitâne tarafına müteveccih olmak üzreyiz. 
Eğer sen de Ahmed Paşa'dan başın kurtarmak murâdın ise Tokat kal‘ası 
altında senin ile mülâkât olup yek dil [ü] yek cihet der-i devlet tarafına 
gideğem. Umayızdır kim yâ taht ola, yâ baht.18 

Varvar Ali Paşa’nın bu mektubu üzerine, Defterdarzade Mehmed Paşa da 
Saray’ın emrine uymaz ve Kars’a gitmek yerine adamlarıyla birlikte Ankara’ya 
doğru ilerler. Ankara önüne geldiğinde, Defterdarzade adına şehrin ileri 
gelenleriyle yapılan müzakereleri Evliya Çelebi yürütür. Evliya, Ankara’nın ileri 
gelenlerinden “Paşanız Erzurûm'a kapanup celâlî olmak istedi… Ve hâlâ on bin 
asker cem‘ edüp Varvar Alî Paşa ile celâlî olmağa müttefiklerdir. Biz sizi 
pâdişâhın kal‘asına komazız” cevabını almasına rağmen, Defterdarzade ve 
adamlarının şehirde üç gün kalmalarını sağlar.19     

Bu hizmetleri sırasında Evliya, Celâlilerin faaliyetlerine katıldığını gizlemez 
ve Celâlilerin hikâyesini sempati duyarak anlatır.20 1648 kışında Defterdarzade 

                                                 
18 Seyahatnâme, 2. Kitap, s. 198. 
19 A.g.e., s. 223.  
20 Dankoff, A.g.e., s. 9, 96-97. 
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ve adamları Çorum-Ankara arasında konaklarken şahit olduğu bir olay, 
Evliya’nın Celâlilere bakışını yansıtması açısından önemlidir. Evliya, Bardaklı 
Baba Türbesi külliyesinin sakinlerinin, Defterdarzade’nin adamlarının 
çıkardıkları olaylardan şikâyet etmeleri ve paşaya beddua etmelerinin ardından 
şunları söyler:  

Ey Ümmet-i Muhammed! Ben dahi ol askerdenim. Vallahi paşanın zulme 
rızâsı yokdur. Ammâ nâçâr baş kurtarmak içün başına bu kadar âdem 
cem‘ edüp kışda kıyâmetde ne konacak ve ne duracak ve ne yatacak yer 
vardır. Beddu‘â ana gerekdir kim bu kış ve kıyâmetde bu kadar askeri 
sizin üstünüze kondurmağa sebeb olan İslâmbol vezîri Ahmed Paşa'dır" 
deyince cümlesi "Bre gerçek eyitdi" deyü feryâdlar edüp…Mehemmed 
Paşa efendimize gelüp bu vâkı‘ât-ı pür-melâli bir bir takrîr etdükde 
kethüdâsı Alî Ağa'yı çağırup eyitdi "Ne kadar bâr-ı bî-ma‘nî var ise onları 
bu kurâ halkına yediğimiz zehâ’ir mukâbelesine verüp tesellî-i hâtır eylen" 
deyü tenbîh ve te’kîd eyledi.21 

Bununla beraber, “Ben de o askerdenim” ve “paşanın zulme rızası yoktur” 
cümlelerinde karşımıza çıkan aidiyet ve sahiplenme duygusu, yerini zaman 
zaman şüphe ve kararsızlığa da bırakır. Evliya’nın gördüğü bir rüyadaki 
“ermiş”in Celâliler üzerine söyledikleri, Evliya’nın sözü edilen kararsızlığını 
yansıtır. Evliya’nın rüyasında gördüğü ermişin “sen de bu avânlar ile gezerken 
istikâmet edüp fukarâ ve zu‘afâya merhamet üzre olup avânlardan halâs etmeğe 
sa‘y eyle ve paşana söyle benim himâyemde olan Engürü'ciğimde kapanup celâlî 
olup civârımda olan ibâdullahları müte’ezzî etmesin” sözlerinin, Evliya’nın 
birlikte hareket ettiği Celâlilere ilişkin düşüncelerini yansıttığı düşünülebilir.22     

Defterdarzade, adamlarıyla birlikte Ankara’dan ayrıldıktan sonra, Varvar Ali 
Paşa’dan bir mektup daha alır. Evliya’nın aktardığı bu mektup, Varvar Ali 
Paşa’nın planlarını ve Celâli liderleri arasındaki ilişkileri yansıtması bakımından 
kayda değerdir.   

Benim veliy-yi ni‘amın oğlu efendim, sultânım!... Sivas'dan ma‘zûlen yedi 
bin asker ile hâlâ Turhal sahrâsında basîret üzre olup meks edüp günden 
güne tevâbî‘lerimiz gelüp cem‘ olmadadır. Ve İpşir Paşa oğlum Karaman 
eyâletiyle gelüp ve niçe ma‘-zûl mîr-i mîrânlar ve sâ’ir ümerâlar gelüp 
cem‘iyyet-i kübrâ ile Üsküdar'a varup Ģer‘ ile da‘vâmız görüp yetmiş 
kimesnenin katlin isteriz. Bir vezîr oğlu vezîrsin, mührü sana, Mısr'ı bana, 
İpşir oğluma Şâm'ı, Süleymân Paşa oğluma Bağdâd'ı, Çavuşzâde oğluma 
Haleb'i, Melek Ahmed Paşa oğluma Erzurûm'u isteriz. İmdi benim 
efendim oğlu efendim, bu mektûb-ı muhabbet-üslûbumuz varup vüsûl 
buldukda bir ân ve bir sâ‘at durmayup kat‘-ı menâzil ve tayy-ı merâhil 
ederek biri birimizle haberleşerek deryâ-misâl asker ile gelüp Bursa 
altında cem‘ olavuz ve yedi vezîr ve on mîr-i mîrân ve bî-hisâb mîr-i 

                                                 
21 Seyahatnâme, 2. Kitap, s. 216. 
22 A.g.e., s. 227. 
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livâlar ile yek-dil [ü] yek-cihet olup adl-i adâlet edüp bir beyza-i mürğu bir 
akçeye alarak Âsitâne-i sa‘adet tarafına varup murâfa‘a-i şer‘ olavuz.23  

Evliya’nın aktardığına göre Defterdarzade, Varvar’ın mektubunu “ne ahmak 
herifdir. Mektubunda cemî’i hamâkatin ve bî-tedbirliğin ifşa etmek içün hâl-i 
dilin i’lâm eylemiş”24 sözleriyle karşılamış ve Evliya Çelebi’yi cevabını iletmesi 
için Varvar’a yollamıştır. Defterdarzade, “benim peder-i azizim” hitabıyla başla-
yan mektubunda, Varvar’a asla İstanbul’a yönelmemeleri gerektiğini söyler. Öte 
yandan, “sûret-i hakdan görünüp Asitane tarafıyla mansıb-ı âlî içün yek-dil ü 
yeh-cihet olup vakt-i hengâmda seni meydanda korlar” gerekçesiyle İpşir 
Paşa’ya güvenmelerinin yanlış olacağını bildirir.25 Ardından da yapılması 
gerekeni yazar:    

Benim izzetli peder-i azîzîm!... Bu pendlerim eğer makbûl-i şerîfiniz 
olursa işte bu ciğeri pür-hûn ehl-i hâlim evlâdı ve kardaş yoldaşım olan 
Vezîria‘zam Sâlih Paşa ve kethüdâsı İbrâhîm Paşa ve Sâlih Paşa karındaşı 
Murtazâ Paşa gibi veliy-yi ni‘am-ı akrân [u] emsâlden ayrılmış oğlun 
Mehemmed fakîr hâlâ on iki bin askerle Engürü altında Kütâhiyye'den 
ma‘zûl Küçük Çavuş Paşa ve Kethüdâzâde Bâkî Paşa ve Dede Osmân 
Paşa ve Seydî Ahmed Paşa ve Ketağaç Paşa ve Deli Dilâver Paşa ve niçe 
umerâlar hâlâ benimle inüp binerler… hâlâ Murtatova nâm sahrâlarda 
serserî olup cenâb-ı şerîfinize intizâr çeküp gezeriz. Böyle olmadan ise 
ölmek nûrun alâ nûrdur. Hemân Eskişehir altına bu kadar deryâ-misâl 
asker ile varalım, uralım, yakalım, yıkalım, günden güne cem‘ olalım. 
Asalım, basalım, keselim, alalım, askere verelim. Kapularımız askeri 
bilsinler kim celâlî olup ısyân etdiğimiz cümlesi suçlu olup kümeden 
ayrılamayup cân baş ile hizmet ederler. Ammâ bir yumurta bir akçeye 
almak ile âdemin başına kafadâr âdem cem‘ olmaz. Eğer olursa iş başa 
düşünce yâr olmaz. Ammâ her hayme ve hargâhda avret ve oğlan mubâh 
gerekdir. Böyle olursa bir hayli devletimiz mümtedd olup inşâallah 
kellemiz kurtarup düşmanlarımızdan intikâmlar alup Âsitâne tarafında 
ahvâl-i devlet bergeşte olup emîndir kim fülk-i kec-reftâr vefk-i murâdı-
mız üzerine deverân ide ve illâ bundan gayre ilâc yokdur. Ve illâ kendi 
askerinizle başınıza tedârikiniz görün. Eğer böyle olmaz derseniz 
mektûb-ı muhabbet-üslûbumuz küstâhâne tahrîr olunmuşdur, dâmen-i 
afv ile setr edüp ale't-ta‘cîl yine mefhûmun bu cânibe mektûbumuz îsâl 
eden Evliyâ Çelebi kulunuz ile mefhûmun bu cânibe i‘lâm buyurasız.26 

 Evliya Çelebi, Defterdarzade’nin mektubunu 40-50 bin kişilik ordusuyla 
Amasya yakınlarındaki Gergeran kasabasında konaklayan Varvar’a götürür. 
Varvar’ın “şimdi paşa oğlumu ne mahalde bıraktın?” sorusuna karşılık 
Defterdarzade’nin Ankara’nın kuzeyindeki Istanoz kalesinde bulunduğunu, 

                                                 
23 A.g.e., s. 230-231.  
24 A.g.e., s. 231. 
25 A.g.e., s. 231-232. 
26 A.g.e., s. 232-233. 
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Çankırı tarafına gitmek üzere olduğunu ve Varvar’ı beklediğini söyler. Varvar, 
Defterdarzade’den gelen mektubu okur ve bu kadar çok askerle Ankara 
Kalesi’nde kalmaları gerektiğini, eğer kalede kalsalardı “İslambol keferelerinden 
intikam” alınacağını kaydeder. Derken, Köprülü Mehmed Paşa ve ona bağlı 
paşaların geçiş yollarını kapattıkları ve Varvar üzerine yürüdükleri haberi 
Varvar’a ulaşır.27 Varvar Ali Paşa, bu haberi alınca Evliya Çelebi’ye, “ben seninle 
bileyim ve yoluna kurbanım diyenlerden biri Köprülü Mehemmed Paşa dört 
eyalet sancağı askeriyle üzerime geliyor” der.28 Evliya Çelebi de Defter-
darzade’nin Varvar’ı bu konuda uyardığını ancak buna rağmen “inşallah mansûr 
u muzaffer olup selâmet” bulacağını söyler. Varvar’ın güçleriyle Köprülü’ye 
bağlı kuvvetler arasındaki yapılan savaşta Köprülü bozguna uğrar. Evliya, 
Varvar’ın çarpışma sonrasında Köprülü ve askerlerine yaptığı muameleyi 
Seyahatnâme’sinde sert sözlerle kınar.29 Varvar’ın Köprülü’yü mağlup etmesi 
birliklerine, Seyahatnâme’deki anlatıma “günden güne ordusuna haşerat-ı 
Cemâpûr cem olmada” ifadesiyle yansıyan katılımı beraberinde getirir. Bunun 
yanında Varvar, Köprülü’yle yaptığı savaşı kazanmasının da etkisiyle, çevredeki 
beylerbeylerine “elbette eyaletin askeriyle bizim ordumuza gelesin ve illa üzerine 
asker çekerim” şeklinde emirler kaleme alır.30 Bu sırada Varvar, İpşir Mustafa 
Paşa’dan da kendisine katılacağını bildiren bir mektup alır. Bu gelişmelerin 
üzerine Evliya, Varvar’dan aldığı mektupla birlikte Defterdarzade Mehmed 
Paşa’ya gider.31   

Evliya, Defterdarzade’ye Varvar’ın gönderdiği mektubu verir ve Varvar’ın 
yanındayken olanları anlatır. Bu sırada Saray’dan Defterdarzade’ye Mısır eyaleti 
karşılığında, başta İpşir Mustafa Paşa olmak üzere, diğer paşalarla birlikte 
Varvar’a karşı savaşmasını, eğer emre uymazsa İstanbul’da olan ailesinin 

                                                 
27 A.g.e., s. 233 ve 235. 
28 A.g.e., s. 235. 
29 “Köprülü askerin Varvarlı varup koyun kuzular gibi yalayup hayme ve hargâhları ve bâr ü 
bengâhları ve tevâbi‘at-ı bî-günâhların âhın alup küffâr gibi zincirleri gerdenlerine bend kılup 
esîr gibi bu kadar müslimîni keşan ber-keşân edüp atdan ve dondan ve katar u mehârdan 
ve'l-hasıl devlet-i dünyâdan ayrılmış, ömründe piyâde yürümemiş ve ka‘r-ı vakâr sâhibi 
muhteşem ağaları sekbân ve sarıcalar yalın ayak ve başı kabak piyâde yürüdüp kimin kırarlar, 
kimin esîr ve kimin âzâd ederler ve ba‘zısına "mâlını kande gömdün" der, işkence ederler ve 
kimi pây-beste ve dil-haste ve şikeste-beste bu kadar kavm, koyun sürüsü gibi giderlerdi. 
Ba‘zısını istedikleri yerde katl ederlerdi. Bu kadar fezâhatden mâ‘adâ Âl-i Osmân pâdişâhının 
üç tuğlu bir ihtiyâr-ı âlî-vakâr Köprülü Mehemmed Paşa'yı ve iki tuğlu Amâsiyyeli Kör 
Hüseyin Paşa'yı ve iki tuğlu Kara Sefer Paşa'yı ve Amasiyyeli Hacı Efendizâde gibi hânedân 
sâhibi kimesneleri dest-ber-kafa bağlı hûn ciğerleri dâğlı, çeşm-i pür-hûnları yaşlı ve bâğırları 
başlı Varvar Alî Paşa'nın tuğları önü sıra boğazlarında tavk-ı la‘net ile zincirler ile akd 
olunmuş eyle nâzenîn vücûdları ol şiddet-i hârda piyâde giderek "el-hükmü lillah" deyüp her 
ân ve her sâ‘atde cellâd-ı feleğe muntazır olup lisânlarında kelime-i Tevhîd gitmezdi… 
Hulâsa-i kelâm bir vezîr ve beş mîr-i mîrân-ı sâhib-îmân Varvar Alî Paşa'nın üç direkli otâğı 
sütûnlarında bâr-ı bend zincîrler ile bağlı ve sâ’ir mîr-i mîrânlar ve sâ’ir mîr-i livâlar ve gayrı 
a‘yân-ı kibârlar yüzü üstüne bağlı idi.” A.g.e., s. 235.  
30 A.g.e., s. 235. 
31 A.g.e., s. 236. 
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katledileceğini ve mallarına el konulacağını bildiren bir ferman gelir. 
Defterdarzade’nin bu fermanı almasından bir gün sonra, Varvar Ali Paşa’ya 
İstanbul’dan gelen ferman, Varvar tarafından Defterdarzade’ye yollanır. 
Varvar’ın aldığı emirde, suçlarının affedildiği ve Mısır eyaleti karşılığında 
Defterdaroğlu’nu ortadan kaldırması yazmaktadır.32 Bu gelişmenin ardından, 
Evliya Çelebi, Defterdarzade’ye gelen ferman ve yeni mektupla birlikte 
Varvar’ın bulunduğu yere doğru hareket eder. Evliya’nın Varvar’a İstanbul’dan 
Defterdarzade’ye gelen fermanı vermesinin ardından Varvar, “Koca valideden 
Cinci Hoca’dan Bektaş Ağa’dan ve Muslihiddin Ağa’dan ve Kara Murad 
Ağa’dan ve cümle yedi ocak ağalarından ve şeyhülislamdan,… cümle sipahi ve 
yeniçeri ve cebeci ocaklarından” mektuplar aldığını ve bunların “cümle Anadolu 
eyaletlerinde mazul vüzera ve mir-i mirân ve sâ’ir mir-i livâ ve sipah 
kethüdayerin başına cem edüp Bursa üstünden ta Üsküdar’a gelesin” dediklerini 
Evliya’ya söyler.33 Bunun yanında Varvar, İpşir Paşa’nın da kendisine 
İstanbul’dan gelen fermanı gönderdiğini, İstanbul’un İpşir’e de “Varvar’ın başın 
alırsan edâ-yı hizmetin mukâbelesinde sana müft ü meccânen Şam eyaletin ihsan 
etmişiz” dediğini belirtir.34 Ancak, İpşir’in İstanbul’dan gelen emre karşı, “cümle 
Karaman eyaletiyle bu kadar Türk ü Türkman ve bu kadar kapusu kulu 
askeriyle…imdada gelmek üzre” olduğunu ve “andan inşâallah…Asitane’ye” 
yürüyeceklerini söyler.35 Varvar’ın bu söylediklerine cevaben Evliya şunları 
söyler: 

Meded sultanım! Hemen bana mektuplar veriniz. Biz de ordunuzda 
bulunalım. Pâymâl-i rimâl ser-gerdân gezmeyelim. Zira paşa oğlunuz bir 
fermanınıza muntazırdır. Bu bahar mevsiminde çayır çimen üzre kat’-ı 
menâzil ederek İslambol’a varalum. Hemân mektublar verin.36  

Varvar Ali Paşa, Defterdarzade’nin yanı sıra Baki Paşa’ya, Seydi Ahmed 
Paşa’ya, Ketağaç Paşa’ya ve Deli Dilaver Paşa’ya mektuplar yazdırır ve bu 
paşalara Defterdarzade’nin kumandasında yürümelerini emreder. Varvar’la olan 
görüşmesinin ardından Evliya, “otâk direğinde zincir-i bela ile kayd-ı bend 
olmuş” Köprülü Mehmed Paşa’yı görmeye gider. Köprülü, Defterdarzade’nin 
reayaya zulmetmemesini söyler. Evliya buna cevaben, “Yâ sultanım! Başı 
korkusundan asker cem etmişdir. Malum-ı şerifinizdir kim henüz cümle 
vüzeraları birbirine kırdırmak isterler” diyerek hâmisini savunur.37 

Bu sırada, İpşir Paşa’nın ordusuyla geldiği haberi Varvar’a ulaşır. Varvar, 
İpşir’in kendisine katılmak için geldiğini düşünürken İpşir, İstanbul’dan aldığı 
emir uyarınca ani bir baskın yaparak Varvar’ın askerlerine saldırır. Çarpışmayı 

                                                 
32 A.g.e., s. 236. 
33 A.g.e., s. 236-237. 
34 A.g.e., s. 237. 
35 A.g.e., s. 237. 
36 A.g.e., s. 237. 
37 A.g.e., s. 237. 
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İpşir’e bağlı kuvvetler kazanır.38 Savaşın ardından Evliya, İpşir Paşa’nın 
huzuruna çıkar.    

hakîre eydür "Sen bu dâ’irede niylersin Evliyâ" dedi. "Sultânım! 
Mehemmed Paşa karındaşınızdan Alî Paşa pederinize mektûblar 
getirdim" dedim. "İşte senin paşan bu fakîr Alî Paşa'yı başdan çıkarup 
celâlî edüp kendi darıya çıkup gen yakadan temâşâcı oldu. İnşâallahu'r-
rahmân yakında anın dahi Varvar gibi hakkından gelinir" dedikde hakîrin 
derûnunda niçe ilzâm edecek kelimâtlar var idi. Ammâ "men hafaza'l-lisâne 
selleme mine'l-afat"  hadîsiyle amel edüp summun bükmün olup âsûde-hâl 
durdum. "Tiz Köprülü Mehemmed Paşa peder-i azîzim ve Kara Sefer 
Paşa birâderim zencirden çıkarup huzûruma getirin" dedikde ân-ı 
vâhidde ikisin dahi huzûr-ı İpşir'e hâzır edüp İpşir ağaya kalkup Köprülü 
Mehemmed Paşa'nın ak sakalın bûs edüp bir kat libâs-ı fâhire ile bir 
semmûr kürk giydürip… "Tiz Varvar babanız dahi getirin. Mehemmed 
Paşa babamızla mürâfa‘a-i şer‘ olsınlar" deyüp ol ân Varvar Alî Paşa'yı 
yine semmûr kürküyle İpşir huzûruna getirüp cümle huzzâr-ı meclis ve 
İpşir Paşa ve Köprülü Paşa ayak üzre kalkup ta‘zîm edüp zahmdâr 
olmağıla Varvar'ı otâğının ke'l-evvel yerinde karâr etdirdiklerinde… 
Hemân Köprülü ve Kara Sefer Paşa "Niçesin Koca Varvar Alî Paşa! Bu 
fenâ dârı gurûruna dayanup bizi giriftâr-ı bend-i hicrân eyledin… Bizi 
Kurşumlu'da bozup kırıp tûğlarının önünde bizi yalın ayak ve başı kabak 
piyâde aç ve susız yürütdün. Kanı ırz-ı vezâret, kanı ırz-ı Âl-i Osmân…" 
deyince hemân Varvar İpşir'e hitâb edüp eydür "Bak a hayınlık ile 
Erzurûm'da Celâlî Abaza Paşa'dan berü bağrı pişmiş niçe bin kerre 
oğlanlığa düşmüş, ben senin ehlini hâtırın içün zinâ etdirmeği kabûl 
etmeyüp senin ırz [u] gayretin içün Sivas'dan azli kabûl edüp ehlini Allah 
emâneti Tokat kal‘asına koyup bu kadar sekbân [ve] sarıca ile muhâfaza 
etdirüp ehlini günden ve gölgeden sakındım ve nâmım, pâdişâha âsî oldu 
deyü şâyi‘ oldu. Hâşâ ki âsî olaydım. Şeri‘âte itâ‘at edüp zinâ etdirmeğe 
rızâ vermediğim ecilden bu Köprülü ve Kara Sefer ve Hüseyin Paşa nâm 
bed-baht habîsler üstüme gelüp "Sen niçün İpşir'in avretin pâdişâha zinâ 
etdirmeğe vermedin" deyü başıma üşdüler…bunları münhedim edüp 
mansûr u muzaffer olup bunları zincîre dizdim. Sana i‘tikâd edüp oğlum 
İpşir'dir deyü i‘timâd etdim… Defterdâroğlu Mehemmed Paşa hakkâ ki 
âkıl vezîr-i sâhib-tedbîr imiş. Sakın İpşir dediğin oğlundan! Babakdır, 
andan gaflet üzre olma, deyü mektûblar gönderirdi. Aslâ vücûd vermeyüp 
senden geçmezdim. Ben bana düşeni etdim. Adüvlerimden merd-i 
meydânlık ile intikâm aldım. Sen babaklık nâmıyla meşhûr-ı âfâk olup 
bed-nâm oldun. Şimden gerü şu başımı kesüp avretinin fercine sok" deyü 
hayli zebân-dırâzlık edüp39 

                                                 
38 A.g.e., s. 237-239. 
39 A.g.e., s. 239-240. 
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Bu sözlerin üzerine İpşir Mustafa Paşa, “fakir Varvar”ı “şehid edüp kellesin 
teninden cüda edüp… Asitane-i saadete gönder”ir.40 İpşir, Varvar’ın askerlerini 
öldürmeye başlayınca Evliya “havfe düşüp” İpşir’in huzuruna çıkar. İpşir’den 
can ve mal güvenliği için bir kâğıt ister. İpşir, Evliya’nın istediği kağıdı verdikten 
sonra Evliya’ya Defterdaroğlu’nun yanında ne yaptığını, neden Melek Ahmed 
Paşa’nın hizmetinde olmadığını sorar. Evliya, seyahat edebilmek için Defter-
daroğlu’nun yanında olduğunu, İpşir’e Şam mansıbı verildiğinde orayı da göre-
bilmek için kendisine intisap etmek istediğini ifade eder. İpşir de bunun üzerine 
Melek Ahmed Paşa’nın hizmetine girmesini söyler. Devamında Evliya, İpşir 
Paşa’dan Defterdarzade’ye bir mektup alarak İpşir’in yanından ayrılır.41    

Toparlamak gerekirse, Evliya Çelebi’nin aracı ve ulak olarak Celâli liderlerine 
hizmet ettiği döneme ilişkin anlatıda temelde Celâlilerin mücadelesine sempa-
tiyle baktığı ve duyduğu aidiyeti ve yakınlığı gizlemeye çalışmadığı söylenebilir. 
İpşir Mustafa Paşa’ya salt rahatça seyahat edebilmek için Defterdaroğlu 
Mehmed Paşa’nın yanında olduğunu söylese de yeri geldiğinde halka ve 
Köprülü Mehmed Paşa gibi merkezî otoritenin temsilcilerine karşı hâmisini 
savunur ve sadrazamı eleştirmekten çekinmez. Celâli liderleri hakkında pejoratif 
içeriğe sahip herhangi bir ifade kullanmaması dikkat çekicidir. Bununla birlikte, 
Celâlilerin saflarındayken dahi sağduyuyu elden bırakmaz ve Celâlilerin halkı 
huzursuz eden bazı eylemlerinden rahatsız olduğu anlatımına yansır.  

Evliya Çelebi’nin söz konusu yaklaşımı, 17. yüzyıla ilişkin Osmanlı 
kronikleriyle kıyaslandığında Evliya’nın anlatımıyla Osmanlı vakayiname-
lerindeki anlatım arasındaki mesafe farkı dikkat çeker. Tarih-i Naima ve Solak-
zade Tarihi’nde Varvar Ali Paşa’nın İstanbul’a cephe almasının arkasında yatan 
nedenlere gerekçe olarak “padişahın ahvâl-i âlem ile takayyüdü olmama”sı, 
“umûr-ı saltanat”ın “tâ’ife-i nisvân elinde” bulunması, bunların bir sonucu 
olarak taşra yöneticilerinin konumlarının istikrarsızlaştırılması ve halkın tüm bu 
gelişmelerden zarar görmesi gösterilir.42 Solak-zade Tarihi’ndeki anlatımda Varvar 
Ali Paşa, denetimindeki leventlerin ve “eşkıya”nın taşkınlıklarına ve reayaya 
eziyet etmesine engel olamamış, kendisi “doğruluktan ortaya çıkmış iken” 
haksız konuma düşmüştür.43 Tarih-i Naima’da ise daha “resmî” bir değerlen-
dirmeyle karşılaşılır. Naima’ya göre, Varvar son tahlilde İstanbul’dan istenen 
vergiyi ödemeyi “tehdîd-i şedîd ile redd edip” merkezî otoriteye karşı çıkmış 
biridir.44 Varvar Ali Paşa’nın bu tavrına karşı “taraf-ı devlet bunları hazm edip 
evvel-emirden azli musammem iken müdârâ edip mukarrer-nâmesin 
gönder”mesine rağmen “Ali Paşa âlemin dil-gîrliğine mağrûr olup halkı kendiye 

                                                 
40 A.g.e., s. 240. 
41 A.g.e., s. 240-241. 
42 Naîmâ Mustafa Efendi, Tarih-i Naîmâ (Ravzatü’l-Hüseyin Fî Hulâsati Ahbâri’l-Hâfikayn), Cilt 
3, Mehmet İpşirli (haz.), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s. 1113. Ayrıca bkz. 
Solak-zade Mehmed Hemdemi Çelebi, Solak-zade Tarihi, cilt 2, Hazırlayan: Vahid Çabuk, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1989, s. 573. 
43 Solak-zade Tarihi, s. 573. 
44 Tarih-i Naîmâ, s. 1113. 
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yâr olur san”arak “halkı başına devşirip tarîk-i muhalefete sülûk ederek” 
İstanbul’a karşı harekete geçmiş bir figürdür.45 

Dolayısıyla, Tarih-i Naima ve Solak-zade Tarihi’nde Varvar Ali Paşa’nın 
eylemlerine yönelik anlatımlarla Evliya Çelebi’nin Celâli liderlerini anlamaya 
çalışan, yer yer hak veren ve mücadelelerine duyduğu aidiyeti ifade etmekten 
çekinmeyen anlatımı arasındaki açı farkının geniş olduğu söylenebilir. Ancak, 
Seyahatnâme ve 17. yüzyıl Osmanlı tarihine ilişkin metinler arasındaki söz konusu 
mesafe farkı, Abaza Mehmed Paşa meselesi ele alınırken doruk noktasına ulaşır.   

 

III. Abaza Mehmed Paşa Vakasına Dair Anlatım  
Seyahatnâme’nin birinci cildinde anlatılan olaylardan birisi, Erzurum valisi 

Abaza Mehmed Paşa’nın eylemlerinin bertaraf edilmesi ve İstanbul’daki sorgu 
sürecidir.  

1624 yılında Çerkez Mehmed Paşa’nın Abaza üzerine gönderilmesiyle 
başlayan Seyahatnâme’deki anlatıya göre, Çerkez Mehmed Paşa’nın ordusu 
“Kayseriyye altında Abazayı pür-gırre ile ceng-i perhâş ve bî-misâl savaş ve niçe 
cân u baş oynayup âhir-i kâr Abaza Paşa münhedim olup Erzurum kal’asına 
varup kendüye ve asker-i makhûruna dârü’l-karar eyledi ve mürdeleri dârü’l-
bevârda karar eyledi”.46 Abaza Mehmed Paşa’nın “kahrolan askerleri” ve 
“ölüleri cehennemde karar eyledi” tabirleri, Evliya’nın Abaza’ya ilişkin 
anlatımındaki yegâne olumsuz içeriğe sahip tabirlerdir.    

Evliya’nın anlatımına göre, bu yenilginin ardından Abaza affedilip Erzurum 
valiliğine atanır. 1627 yılında, Ahıçka Kalesi’nin Safeviler (Seyahatnâme’deki 
anlatıma göre Kızılbaş) tarafından alınmasının ardından Sadrazam Halil Paşa, 
Abaza Mehmed Paşa’ya Ahıçka’nın geri alınması için görevlendirilen Dişlek 
Hüseyin Paşa’ya katılmasını bildiren bir ferman yollar. Abaza Mehmed Paşa, 
“Sem’an ve tâ’aten” cevabını vermesine karşın, “Osmanlı Ahıçka bahanesiyle 
üzerime geliyor” diyerek Hüseyin Paşa’nın güçlerine saldırır. Abaza’nın 
saldırısında Hüseyin Paşa, birçok askeriyle birlikte hayatını kaybeder. Abaza’nın 
“isyan ü tuğyanı sarîhaten âşikâre” olmasının ardından Halil Paşa Erzurum 
Kalesi’ni kuşatır ancak kuşatma başarısız olur. Halil Paşa’nın bu başarısızlığı 
üzerine sadrazamlık Hüsrev Paşa’ya verilir ve Hüsrev Paşa’nın kuşatması sonuç 
verir. Abaza Mehmed Paşa, teslim olur ve affedilerek padişahın huzuruna 
çıkartılır.47  

Abaza Mehmed Paşa’nın sorgusuna, o tarihte 19-20 yaşlarında olan Evliya 
Çelebi’nin şahit olduğuna ilişkin göstergeler kuvvetli değil. Robert Dankoff, o 
dönem Evliya’nın zaman zaman babasıyla birlikte Topkapı Sarayı’na gittiğini 
kaydediyor. Örneğin Evliya, 1632’de Topal Recep Paşa’nın idamı sırasında 
Saray’dadır. 1634’te, babası Revan seferine katılma emrini aldığı zaman da 

                                                 
45 A.g.e., s. 1113 ve 1131. 
46 Seyahatnâme, 1. Kitap, s. 107. 
47 A.g.e., s. 108. 
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Saray’da bulunmaktadır.48 Ancak, Evliya’nın anlatımında söz konusu sorgu 
sırasında Saray’da bulunduğuna veya bulunmadığına ilişkin bir işarete 
rastlanmaz. Evliya, IV. Murad’la Abaza Mehmed Paşa arasında geçen diyaloğu 
bir gözlemci gibi nakleder.  
 

 

                                                 
48 Dankoff, A.g.e., s. 54. Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nde IV. Murad’a intisap etme tarihi 
olarak 1636 senesini belirtse de, görüldüğü gibi bu tarihten önce de Saray’da bulunabiliyordu. 
Bkz. Seyahatnâme, 1. Kitap, s. 114.  

 
 

Münif Fehim’in Evliya Çelebi’si 
(Koçu, Reşad Ekrem. Evliya Çelebi Seyahatnamesi. İstanbul: Semih Lütfi 

Kitabevi,1951.) 
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Evliya’nın anlatımına göre, IV. Murad’ın “bu kadar seneden berü ibâdullâh-ı 
müslimîn üzre etdiğin zulm ü ta’addî ve benim niçe bin güzîde kullarımı katl 
eyleyüp isyan eyledin”49 suçlamasına karşılık Abaza, II. Osman’ın yeniçerilere 
karşı giriştiği mücadeleyi haklı bulduğunu ve yeniçerilerin II. Osman’ı “nâ-hak 
hürr-i şehid” etmeleri üzerine, “Osman Gazi’nin intikamını bu asi kâfirlerden” 
almak için harekete geçtiğini belirtir.50 II. Osman’ın yeniçerilere karşı 
mücadelesini destekleme gerekçeleri olarak Hotin seferinin başarısızlığını, yeni-
çerilerin isyanlarını ve taşkınlıklarını gösterir. Ve “ne etdim ise bu Devlet-i 
aliyyenin hâyır-ı hâh-ı olduğum gayretiyle etdim. Yohsa padişahım bu Abaza 
kulun yetmiş guruşluk bir abd-i memlûkündür, asi olup cihangirlik ile padişah 
olacak değilim” diyerek sözlerini tamamlar.51 Ardından IV. Murad, Çerkez 
Mehmed Paşa ile savaşmasının, Dişlek Hüseyin Paşa’ya saldırmasının ve Halil 
Paşa’ya direnmesinin nedenlerini sorar.52 Evliya’nın aktardığına göre, Abaza 
Mehmed Paşa’nın cevabı şöyledir: 

Pâdişâhım, üstüme me’mûr olup gelen serdârlarının her biri askerine 
mağlûb olup zabt [u] rabta kâdir değiller idi. Uğradıkları yerleri Karayazıcı 
ve Kalenderoğlu ve Sa‘îd Arab gibi eli vilâyeti harâb [ü] yebâb ve halkı 
kebâb ederek gelüp beni muhâsara edüp her gün serdâr üzre bir gulû 
edüp serdârın başına otağın yıkup gûnâ-gûn fesâd işleyüp anlar celâlî ve 
harâmî, ben anların yanında aslahu'z-zaleme ve halâlî idim. Cânım 
korkusundan ceng edüp verilmedim. ‘Amân ile çıksam bir alay amân 
bilmez başsız buğsuz çemapur askeri-misâl bunlara râm olmak kuvvet-i 
hatâdan ve tehlikedir’ deyü var kuvveti bâzû-yı tüvânâya getirüp ceng 
ederdim. Ammâ bu Husrev Paşa lalan Âsitâne-i sa‘âdet'den fermân-ı 
pâdişâhîyle Tokat'dan kalkup üzerime geldikde çaşıtlarım rûz-merre gelüp 
cümle menâzillerde adl [ü] adâletin ve zabt [u] rabtın ve aşkıyâya amân 
vermeyüp katl edüp asker-i Abdülmü’min gibi geldiğin istimâ‘ edüp 
bildim ki bu merd-i kâmildir, günden güne mehâbet [ü] salâbeti yâd 
olundukda derûnuma bir bîm [u] ru‘b hâsıl oldu. Âhir bir gün gördüm ki 
Erzurûm altına gelüp meks ettükde amân vermeyüp ol ân rûz-ı rûşende 
askere amân vermeyüp ol sâ‘at cümle askeri metrislere koyup aç kurd 
koyuna sarılır gibi sarılup gûyâ ciğerime yapışdılar. Ol gün toplar ile yedi 
yerden kal‘aya rahneler verdiler. Ve Erzurûm sahrâsına Ģeb [u] rûz nazar 
ederdim, askerî tâ’ifesinden bir merd metrisinden çıkup kurâlara 
gitmezlerdi, re‘âyâ vü berâyâlar gürûh gürûh olup askere zahîre 
getirirlerdi. Andan bildim ki zabt [u] rabt sâhibi serdârdır ve sahrâda bir 
kurâ ihrâk bi'n-nâr olmazdı ve her şeb cümle çadırlarda Feth-i Şerîfler 
tilâvet olunup ezân-ı Muhammedîler okunup evkât-ı hamseyi kol kol 
cemâ‘at-i kesîreler ile edâ olunurdu. Ammâ evvelki serdârlarda ne tâ‘at ve 
ne ibâdât olup cümle kurâları âteşe urup re‘âyâyı kebâb edüp iki üç ayda 

                                                 
49 Seyahatnâme, 1. Kitap, s. 109. 
50 A.g.e., s. 109. 
51 A.g.e., s. 110. 
52 A.g.e., s. 110.  
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ancak metrise girüp ma‘a'l-kerâhe bir kaç tüfeng atup yine çadırlarında 
fısk [u] fücûr ederlerdi ve sâz [ü] söz ve Ermenî avretleri ve oğlanları 
feryâdında çadırlarda durulmazdı. Ben bunları bu hâlde görüp üçer 
dörder kerre kal‘adan taşra çıkup şebhûnlar edüp her çıkışda bu kadar 
yeniçeri kırup bu kadar mâl-ı ganâyimle yine kal‘aya tahassun ederdim ve 
yeniçeri kelleleri ile kal‘anın burc [u] bârûların zeyn ederdim. İki aydan kış 
gelüp serdârın başına otağın yıkup avdet ederlerdi. Ammâ bu Husrev 
lalan hakkâ ki Rüstemâne hareket etdiğinden, ‘Ha işte bu hâkim-i âdildir’ 
deyü ‘el-amân’ deyüp hâk-i pâyine yüz sürüp hamd-i Hudâ mülâhazamda 
hatâ etmeyüp bu kadar günden berü deryâ-misâl asker içinde beni 
pâdişâhıma sâlimîn ü gânimin getirdi. Emir pâdişâhımındır. İşte 
gayretimden böyle etdim. Şân-ı şerîfine ne lâyık ise eyle. İşte kılıç 
boynumda, pâdişâhıma Erzurûm'dan kurbâna geldim.53  

Seyahatnâme’deki anlatıma göre IV. Murad, Abaza Mehmed Paşa’nın 
“sâdıkâne sözlerinden ve bu mertebe inkıyâdından haz edüp” Abaza Mehmed 
Paşa’yı bağışlayarak Bosna valiliğine atar.54    

Evliya’nın yorumsuz aktardığı anlatımın yanı sıra, Abaza Mehmed Paşa’nın 
hikâyesine biraz daha yakından bakmakta fayda var. Gençliğinde, Kuzey Suriye 
ve Doğu Anadolu’da üslenmiş Celâli lideri Canbuladoğlu Ali Paşa’nın saflarında 
bulunan Abaza, yakalanmasının ardından Halil Paşa sayesinde idamdan 
kurtulur.55 Hâmisi olan Halil Paşa’nın Kaptan-ı Deryalığa atanması üzerine 
deryabeyliğine, hâmisinin sadrazamlığı sırasında da önce Maraş’a ardından da 
1621 yılında Erzurum beylerbeyliğine atanır. Erzurum Kalesi’nden yeniçerileri 
çıkarması üzerine Erzurum’daki görevinden azledilir. Abaza, azli kabul etmez ve 
civardaki paşalara da haber göndererek Erzurum ve Ahıçka kalelerinden de 
yeniçerileri çıkarttırır. Bu sırada, eski hâmisi Halil Paşa’nın Erzurum’u teslim 
etmesini öneren mektubunu karşılıksız bırakır. Sultan II. Osman’ın öldürül-
mesinin ardından topladığı geniş sekban ordusuyla birlikte harekete geçer.56 
İdaresine bitişikteki eyaletleri de katar, Şebinkarahisar’ı alır. Anadolu’da bulunan 
beylere kendisine katılmaları için mektuplar gönderir ve Sivas, Ankara ve Bursa 
üzerine yürür. Bu gelişmeler sonucunda Abaza üzerine seferler düzenlenir ve 
1624 yılındaki yenilgisi üzerine yeniçerilere dokunmamak şartıyla Erzurum 
valiliğine yeniden atanır. Ahıçka Kalesi’nin Safeviler tarafından alınması üzerine 
Dişlek Hüseyin Paşa’nın hizmetinde Ahıçka seferine katılması emredilir. Ancak 
Abaza, Erzurum’dan çıkması halinde tasfiye edileceğini düşünerek ani bir 
baskınla Hüseyin Paşa’nın kuvvetlerine saldırır ve tekrar Erzurum’a çekilir. 
Sadrazamlığa getirilen Hüsrev Paşa’nın ordunun kış karargâhı olan Tokat’a 
hareket etmesinin de etkisiyle Abaza’nın yanındaki paşalar, taraf değiştirerek 
Hüsrev Paşa’ya katılırlar. Hüsrev Paşa’nın Erzurum yönüne harekete geçmesiyle 

                                                 
53 A.g.e., s. 110-111. 
54 A.g.e., s. 111. 
55 Gabriel Piterberg, An Ottoman Tragedy: History and Historiography at Play, University of 
California Press, Berkeley, 2003, s. 174-175. 
56 Özel, a.g.m., s. 190. 
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birlikte Abaza, İran Şahı’na haber gönderir ve yardımını ister. Hüsrev Paşa’nın 
Abaza’yı terk edecek sekbanların, kapıkulu süvari birliklerine kaydedileceğini 
vaat etmesi, Abaza saflarındaki çözülmeyi hızlandırır. Nihayet, bu çözülmenin 
de etkisiyle Abaza, can ve mal güvenliği garanti edilince teslim olur.57   

Abaza Mehmed Paşa’nın yaşamına yakından bakıldığında, Seyahatnâme’deki 
anlatımdan farklı bir tasvirle karşılaşılır. Evliya’nın yorumsuz naklettiği 
Abaza’nın anlatımına göre Abaza Mehmed Paşa, Çerkez Mehmed Paşa ve 
Hüseyin Paşa’ya saldırmasının temel nedeni olarak bu paşaların emrindeki 
askerlere söz geçirememelerini ve köylüye zulmetmelerini ileri sürüyor, oysa 
Hüsrev Paşa’nın, bunların aksine adaletli olduğunu ve bu nedenle Hüsrev 
Paşa’ya teslim olduğunu iddia ediyordu. Ancak, Seyahatnâme’deki anlatımdan 
farklı olarak Abaza’nın çevresindeki beylerin ve sekbanların taraf değiştirmesi 
üzerine İran Şahı’ndan istediği yardımın da cevapsız kalmasının akabinde teslim 
olduğu anlaşılıyor.  

Evliya Çelebi’nin Abaza Mehmed Paşa’nın savunmasını herhangi bir şerh 
düşmeden nakletmesi ve söylediklerini “samimi ve dürüstçe” bularak padişaha 
“bağlılığından” bahsetmesi ise Osmanlı tarih yazıcılığındaki Abaza Mehmed 
Paşa’ya ilişkin yazından belirgin biçimde farklıdır. Zira Gabriel Piterberg’in de 
altını çizdiği gibi Osmanlı kolektif hafızasında Abaza’nın kimliği bir ümera 
üyesinden ziyade bir asi olarak kurulur.58 Örneğin, Tuği Çelebi’nin değerlen-
dirmesine göre Abaza Mehmed Paşa, hem başkentten Erzurum’a gönderilmiş 
yeniçerilere hem de “yerliye” denen yerli kapıkulu askerlerine karşı yetkisini 
kötüye kullanmıştır. Dolayısıyla Tugi Çelebi’nin anlatımında Abaza, devletin 
müdahale etmesini gerektiren, isyancı bir sosyo-politik kimliğe sahip bir karakter 
olarak karşımıza çıkar.59 

Tugi’nin kul-merkezli ve İstanbul eksenli perspektifiyle, bir diğer 17. yüzyıl 
vakanüvisi olan, iki kuşaktır kapıkulu ocağına mensup bir aileden gelen 
Topçular Kâtibi Abdülkadir Efendi’nin60 Abaza Mehmed Paşa meselesini ele 
alışında da karşılaşılır. Topçular Kâtibi’nin anlatımında Abaza Mehmed Paşa 
“Erzurum’da isyan”, “ihanet” ve “yeniçerilere cefa” eden, “hain olan”  ve 
“reayalara zulmler” eden biri olarak tasvir edilir.61  

Ve Erzurum ahvâli gayri şekil olur. Beylerbeyisi olan Abaza Paşa isyân 
eder. Erzurum’da nevbetci olan yeniçeriyi içerü kılâ’dan ihrâc eder ve 
imtizâc eylemeyüp, cefâya sâlik olur ve yeniçeriyi âşikâre katl eder… Ve 
Abaza Paşa’nın yâr-ı garı Şeyh  rûz [u] şeb yanında hem-râzı, mezbur 
şeyhden gayrı kethüdası makamında Çopur Bekir ve Kör Hazinedar ve 

                                                 
57 Uzunçarşılı, A.g.e., s. 150-167. Barkey, A.g.e., s. 223-224. 
58 Piterberg, A.g.e., s. 165-167. 
59 Gabriel Piterberg, “Abaza Mehmet Paşa’nın Ayaklanması: On Yedinci Yüzyılda Tarihçilik 
ve Osmanlı Devleti”, Osmanlı İmparatorluğu’nda İsyan ve Ayaklanma içinde, Jane Hathaway 
(der.), çev. Deniz Berktay, Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 30, 31 ve 35. 
60 Ziya Yılmazer, Topçular Kâtibi Abdülkadir (Kadri) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlil), İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (yayımlanmamış doktora tezi), İstanbul, 1990, s. 19. 
61 A.g.e., s. 668-669. 
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Küçük Abaza ve Serhoş Bölükbaşı ve Bebr Solak namında ve karındaşı 
İpşir ve sayir ağaları namında olanlar zikr olunursa mufassal lazım gelür. 
Bir alay telbîs Celâlilerden bakıyyetü’s-süyûf kalanlar bir yerde cem 
olurlar. Bi’l-ittifâk müşâvere ederler: ‘Şimdiden sonra Celâli zümresine 
dâhil olduk, gayri bize derman yok. Saadetlü padişahımıza asi olduk. 
Memâlik-i İslamiyyede zulmler etdük. Şer’i-şerife muhalif vaz’ 
etdük…’deyü Abaza Paşa cevab eder… Abaza…kadıları getürüb cefa 
eder. Ve yeniçeriyi teftîş ü tefahhus eder ve reayaya buldurub katl eder… 
Ve bazı mazûl beylerden ve müteferrika ve çavuş ve zuamâ ve erbâb-ı 
timar ve gayridir, muna’am ve çift ü davar sahiblerin zulm ile bir behâne 
edüb habs eder…bir ferd kalmaz ki cefâ vü zulm görmeye62    

Tugi Çelebi ve Topçular Kâtibi’nin Abaza Mehmed Paşa’ya ilişkin 
anlatılarının bir benzerine Solak-zade Tarihi’nde rastlamak mümkündür. Solak-
zade Tarihi’nde de Abaza Mehmet Paşa’nın eylemleri isyan olarak nitelenir.63 Öte 
yandan, Solak-zade Tarihi’nde Abaza’nın İran şahından yardım istemesinin altı 
çizilir. Solak-zade’nin anlatımında, Abaza’nın Osmanlı kuvvetlerine karşı Şah 
Abbas’tan destek karşılığında Erzurum Kalesi’ni Safevilere verecek olması ve 
Şah’a bağlılık yemini edeceği vurgulanır.64  

Tarih-i Naima’da ise Abaza Mehmed Paşa konusunda sözü edilen yaklaşımın 
tahkim edildiği ve Abaza vakasının İmparatorluğun “resmî tarih”i açısından 
yorumlandığı ileri sürülebilir.65 Naima’nın anlatımında Abaza “yeniçerileri 
katleden” ve “nice bin eşkıyâyı başına üşürmüş ve kendiyi bir olmaz kavgaya 
düşürmüş” biri olarak tasvir edilir.66 

Ve Erzurum ve etrafında buldukları Yeniçerileri ve topcuları katl edip 
evvelkinden ziyade fesâdâta şurû’ eyledi. Kasabât ve kurâda mürûr u ubûr 
eden kavâfil ve revendegân teftiş edip Yeniçeri veya Yeniçeri tevâbi’i 
olanların haber aldıkta emân vermeyip katl ederdi. Yeniçerilerin ol 
havâliden geçmek iktizâ eyledikte, tebdîl-i şekil ve tağyîr-i câme edip nâ-
çâr her biri bir türlü kıyafete girerler idi. Ve ele girdiklerinde her biri 
Yeniçeriliğin ketm için türlü tevîller edip ‘Gâh ra’iyet, gâh rençber, gâh 
taciriz’ deyü eymân-ı gılâza-i kâzibe ile can-ı şîrînini tahlîsa kad ederler 
idi. Abaza eşkıyası ise tefahhusda bir mertebe tetkik ederlerdi ki farzan 
rast geldikleri adam yeniçeriliğin inkar ettikte yeminine itimad etmeyip 
ayağından çakşır ve çintiyânın çıkarıp dizlerine bakarlardı. Eğer dizge yeri 
müşahed ise tahkik Yeniçeridir deyü emân vermeyip katl ederlerdi.67 

                                                 
62 A.g.e., s. 672-674. 
63 Bazı örnekler için bkz. Solak-zade Tarihi, s. 497 ve 526. 
64 A.g.e., s. 523. 
65 Piterberg, a.g.m., s. 29. 
66 Naîmâ Mustafa Efendi, Tarih-i Naîmâ (Ravzatü’l-Hüseyin Fî Hulâsati Ahbâri’l-Hâfikayn), Cilt 
2, Mehmet İpşirli (haz.), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2007, s. 548. 
67 A.g.e., s. 614-615. 
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Naima Mustafa Efendi’nin anlatımına göre, Abaza Mehmed Paşa sözü 
edilen eylemleriyle “isyân u tuğyânı ke’l evvel ızhâr eyle”miştir68 ve devamında 
da “Erzurum’u şah-ı Acem’e teslim etmek üzre Kızılbaş’a haber 
gönder”miştir.69 

Tugi Çelebi, Topçular Kâtibi, Solak-zade ve Naima’nın Abaza Mehmed 
Paşa’ya dair yazdıklarından da görüldüğü gibi 17. yüzyıl Osmanlı tarihine ilişkin 
kroniklerde Abaza bir asi, Abaza’nın eylemleri de isyan olarak değerlendirilir. 
Ancak, bir diğer 17. yüzyıl kaynağı olan Tarih-i Peçevî’de Abaza Mehmed Paşa’ya 
yönelik alternatif bir tasvirle karşılaşılır. Baba tarafından en az iki kuşaktır 
taşrada yerel idareci konumunda bulunan bir aileye mensup olan ve kendisi de 
İmparatorluk teşkilatının taşra şubelerinde kâtip ve idareci olarak çalışan 
İbrahim Peçevî’nin Abaza Mehmed Paşa meselesini ele alışı, İstanbul eksenli 
veya kul-merkezli değildir.70 17. yüzyıl Osmanlı tarihine ilişkin diğer kroniklerin 
aksine, Peçevi’nin yaklaşımının taşradaki ümeranın Abaza meselesine bakış 
açısını yansıttığını söylemek mümkündür.      

Bu noktayı biraz daha açmak gerekirse, Peçevî’nin değerlendirmesine göre 
ümerayı kapıkullarına karşı kışkırtan II. Osman’ın politikası değildir. Zira ümera 
çok daha önceden kapıkullarına karşı tavır almıştır. Kapıkullarına karşı söz 
konusu tavır, II. Osman’ın öldürülmesinin ardından, daha da şiddetlenmiştir. 
Dolayısıyla, Peçevî’ye göre, Abaza Mehmet Paşa’nın girişimi, II. Osman’ın hırslı 
bir teşebbüsü olmaktan ziyade taşra ümerasının merkezdeki kapıkullarının güçlü 
konumlarına karşı bir denge oluşturmak amacıyla ortaya koydukları bir eylemdir 
ve bu nedenle isyan olarak değerlendirilemez.71 Bununla beraber, 17. yüzyıla 
ilişkin Osmanlı tarih yazıcılığındaki tüm ayrıksı konumuna rağmen, Peçevî’nin 
anlatımında dahi Abaza Mehmet Paşa ve emrindeki askerler için “dinsiz”, 
“şeytandan farksız” gibi pejoratif içeriğe sahip anlatımlar göze çarpar.72 Ayrıca 
Abaza’dan kimi yerlerde, haksız yere kan döken bir kişi olarak bahsedilir.73    

Osmanlı tarih yazıcılığında Abaza Mehmed Paşa vakasına ilişkin bu haritada 
Evliya Çelebi’nin anlatımını konumlandırmaya çalışırsak Evliya’nın tutumunun 
İstanbul eksenli veya kul-merkezli olarak adlandırılan yaklaşımla taban tabana zıt 
olduğu söylenmelidir. Evliya Çelebi’nin sözü edilen perspektife oldukça mesafeli 
anlatısı, kendisi gibi taşra idaresinin çeşitli kademelerinde çalışmış Peçevî’nin 
anlatımıyla paraleldir.    

 

 
                                                 
68 A.g.e., s. 619. 
69 A.g.e., s. 624. 
70 Baki Tezcan, “’Genç’ Osman Neden Tahttan İndirildi? Osmanlı Tarih Yazımında Bir 
Yolculuk”, Osmanlı İmparatorluğu’nda İsyan ve Ayaklanma içinde, s. 57. Piterberg, An Ottoman 
Tragedy, s. 166. 
71 Piterberg, a.g.m., s. 34-35. 
72 Peçevi İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, cilt 2, Bekir Sıtkı Baykal (haz.), Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1982, s. 376. 
73 A.g.e., s. 385. 
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IV. Sonuç Yerine: “Osmanlı Faydası”nın Sosyo-Politik 
Konumla Kesişmesi 
Evliya Çelebi’nin Celâlilere ilişkin farklı “taraf”larda yer alarak aktardığı 

gözlemlerinin incelenmesinin ardından bir soru sorulabilir: Evliya Çelebi’nin 
Abaza Mehmed Paşa’nın padişah huzurundaki sorgu sürecinde, Celâli lider-
lerinin hizmetinde bulunduğu dönemde ve son olarak Köprülü Mehmed 
Paşa’nın hizmetindeyken Celâlilere karşı düzenlenen sefer sırasında Celâlilere 
bakışını belirleyen(ler)i ne(ler)dir? 

Söz konusu soruya verilebilecek cevaplardan biri, Evliya Çelebi’nin Celâlilere 
bakışında İmparatorluğun yarar ve zarar görmesi üzerinden şekillenen ve 
“Osmanlı faydası” olarak tarif edilebilecek kriterin etkili olduğudur. Nitekim 
Köprülü Mehmed Paşa’nın hizmetindeyken Celâlilere karşı başlatılan seferin, 
Abaza Hasan Paşa ve diğer Celâlilerin İmparatorluğun Avrupa’daki toprak 
kaybının müsebbibi olduklarının vurgulanması ve bu bağlamda Celâlilere 
oldukça olumsuz sıfatlar yüklenmesi sözü edilen durumun göstergesidir. Evliya 
Çelebi’nin Abaza Mehmed Paşa’nın sorgusunu aktardığı kısımda da Abaza’nın 
padişaha bağlılığından söz etmesi, Abaza’nın “yüce devletin hayrını” istediğini 
vurguladığı savunmasını yorumsuz nakletmesi ve Abaza Mehmed Paşa için 
pejoratif içerikli anlatımda bulunmaması, Evliya’nın Celâlilere bakışının 
“Osmanlı faydası”na göre şekillendiği iddiasını kuvvetlendirecek bir diğer 
örnektir.       

Bununla birlikte, Celâlileri değerlendirirken Osmanlı faydasının gözetilmesi 
kayıtsız değildir. Celâlilerin olumsuz değerlendirildiği bölümlerde, padişahın 
isyancılara karşı bazı uygulamalarının Evliya Çelebi tarafından eleştirilmesi, 
Evliya’nın köktenci olmadığının işaretlerinden biridir. Evliya Çelebi’nin Celâli 
liderlerinin hizmetinde olduğu dönemde de Celâli gruplarına aidiyet ve yakınlık 
duymasının temel nedeninin hamisi olan valinin ve diğer Celâli liderlerinin 
haksızlığa uğradığını düşünmesi olduğu söylenebilir. Evliya, “vezirleri birbirine 
kırdırma” siyasetinin mağduru olduğunu düşündüğü hâmisinin davasını 
savunur. Ancak, sözü edilen savunma bir kez daha topyekûn değildir. Celâlilerin 
reayayı huzursuz eden hareketlerinden duyduğu rahatsızlık Evliya’nın anlatımına 
yansır. 

Öte yandan, Evliya’nın Celâlilere bakışını belirleyen bir diğer etmen olarak, 
bulunduğu taraf ve dolayısıyla anlatısını kurduğu saf gösterilebilir. Evliya Çelebi, 
maiyetinde bulunduğu kimselere musahip, yani arkadaş ve sırdaş olarak hizmet 
etmiş ve bu insani temelli özel ilişki nedeniyle, çoğu durumda, siyasi 
hesaplaşmaların ötesinde öznel tavır alışlar sergileyebilmiştir. Nitekim hâmisi 
Defterdarzade’nin Celâli saflarında olduğu dönemde Celâlilerin mücadelesine 
hak veren söylemi ve Köprülü’nün hizmetinde bulunduğu dönemde Celâlilere 
karşı seferin gerekliliğinden bahseden anlatımları, bir yönüyle, sözü edilen 
nedim konumunun birer sonucudur.   

Ancak, bu faktörlerden hiç biri Evliya Çelebi’nin Celâlilere yönelik 
anlatımının 17. yüzyıla ilişkin Osmanlı tarihsel metinleriyle olan uyumu ya da 
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uyumsuzluğunu yeterince açıklamaz. Evliya’nın fiilen Celâli liderlerinin 
hizmetinde bulunduğu dönemde Celâli gruplarının faaliyetlerine katıldığını 
gizlemeyişi, Celâlilere duyduğu aidiyeti hissettirmesi, Celâli liderlerini anlamaya 
çalışması ve zaman zaman hak vermesi 17. yüzyıla ilişkin Osmanlı kronik-
lerindeki anlatımdan farklılığın somutlandığı kısımlardır. Bunun yanında, 
özellikle Abaza Mehmed Paşa vakasında, Abaza’yı bir asiden çok ümeradan biri 
olarak tasvir etmesi ve dolayısıyla Osmanlı tarih yazıcılığındaki Abaza 
kimliğinden belirgin biçimde farklı bir portre çizmesinin arkasında Evliya 
Çelebi’nin sosyo-politik konumunun yattığı söylenebilir.  

Evliya’nın, Celâlileri, Tugi Çelebi’den Topçular Kâtibi’ne, Solak-zade’den 
Naima’ya uzanan bir yelpaze boyunca dikkati çeken İstanbul eksenli ve kul-
merkezli olarak nitelenebilecek perspektiften farklı bir yaklaşım ve söylemle 
değerlendirmesini belirleyen sosyo-politik konumun ise İmparatorluğun çeşitli 
yerlerine vilayet yöneticisi olarak gönderilen paşaların maiyetinde şekillendiğini 
ve dolayısıyla İmparatorluk teşkilatının taşra şubelerinin sorunları üzerinden 
belirlendiğini söylemek mümkündür. 
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devlete hizmet/ihanet söylemi kullansa da, esasen kendisinin onyedinci yüzyıl Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yönetici sınıfı içinde keskinleşen güç mücadeleleri ve hizipleşmelerin her 
zaman dışında kalamasa da, esasen onların ötesindeki “müsahip/nedim” konumudur. 

Anahtar sözcükler: Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Celâliler, Osmanlı tarihyazımı, Abaza 
Mehmed Paşa. 

 

Three Evliya Çelebis on the Celâlis 

Abstract: This article examines Evliya Çelebi’s treatment of the Celâlis in his Seyahatnâme. 
Evliya writes in lengths about certain Celâli figures that rebelled and engaged in banditry in 
seventeenth century Ottoman Asiatic provinces, providing interesting details and developing 
diverse arguments. He treats some of them sympathetically while condemning others by a 
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sharp negative language. This study argues that these diverse accounts of the Celâlis in 
Evliya’s book might be accounted for primarily by the fact that he, at times, happened to be 
at the service of some of these Celâli leaders. The other possible reason would be that with 
his position as “müsahip/nedim” at the service of various vizier Pashas, he was essentially 
beyond and above the factional conflicts within the imperial ruling elite during the 
seventeenth century. However, most of the times, he does not hesitate using a sharp 
language condemning certain Celâlis and their brigand-like acts from the point of view of 
the state benefit as treason.      

Keywords: Evliya Çelebi, Seyahatnâme, the Celalis, Ottoman Historiography, Abaza Mehmed 
Pasha. 
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