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Seyahatnâme’de Hikâye Tekniği Üzerine

          
Seda UYANIK

“Bir edebiyat eserini gerçek 
olarak ele almak, gerçeğe de 

edebiyata da hakarettir”. 
             

Vladimir Nabokov

17. yüzyılda yazılmış on ciltlik bir eser olan Evliya Çelebi’nin 
Seyahatnâme’si, Evliya’nın seyahatlerini, bu seyahatlere ilişkin 

gözlemlerini, kişisel değerlendirmelerini farklı üslubu ile anlatması bakımından 
büyük önem taşımaktadır. Evliya’nın “farklı üslup” özelliğine dikkat çekerken 
bu ifadenin birden fazla içeriğinin bulunduğunu da belirtmek gerekir. Çünkü 
Seyahatnâme’de birçok anlatı türü bir arada kullanılmıştır ve Evliya’nın üslubunu 
farklı yapan da eserdeki bu türler arası geçiştir. Eserde tarihe, coğrafyaya ve 
kültüre ilişkin önemli bilgiler bulunsa da bu bilgiler doğrudan esere aktarılmamış; 
gerek dil, gerekse de üslup bakımından işlenerek ve şehrengiz, kaside, mesnevi, 
sitayiş, letaifname, mersiye, fıkra, hiciv, tahkiye, masal, destan, hikâye gibi 
türlerle beslenerek özgün ve renkli bir anlatıma dönüştürülmüştür. Bu bağlamda 
Robert Dankoff’un, “Bir Edebiyat Anıtı Olarak Evliya Çelebi Seyahatnâme’si” 
adlı makalesindeki yorumları eserdeki anlatı konusunu açımlamak doğrultusunda 
belirleyicidir. Dankoff, Seyahatnâme’deki anlatının rolüne değinerek, Evliya’nın 
bilgilendirmek kadar eğlendirmeyi de amaçladığını, bu nedenle de rakamları 
şişirmekten, başka bakımlardan ciddi olan seyahat öyküsünü abartmalarla, mizahi 
fıkralarla, uydurma masallarla, daha başka kurmacalarla ya da süslenmiş gerçeklerle 
renklendirmekten hiç çekinmediğini dile getirmekte ve şunları söylemektedir: 

[Anlatıların] bazıları, çok üst düzeyde inceltilmiş anlatılardır. Bu da, bu 
anlatıların bir edebiyat duyarlığı ve hevesi taşıdığını, zevkleri incelmiş bir Osmanlı 
okur kitlesine seslendiğini gösterir. Evliya’nın bazı olayları anlatışı, standart 
Osmanlı tarihçileriyle karşılaştırıldığında onun, insanlık dramını nasıl abarttığını, 
anlatıyı yerel diller kullanarak nasıl renklendirdiğini, savaş betimlemesinde nasıl 
destan tarzına başvurduğunu ve anlatıyı başından sonuna kadar kişisel havasıyla 
nasıl hafiflettiğini görebiliriz. (245) 

Dolayısıyla Seyahatnâme’yi yalnızca ansiklopedik bir kaynak olarak 
değerlendirmenin sınırlayıcı bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Çünkü Seyahatnâme, 
içerdiği konular ne olursa olsun bir edebiyat eseridir. Bu doğrultuda Evliya’nın 
anlattığı seyahatlerin, başından geçen olayların, aktardığı bilgilerin, onun kendine 
özgü estetik anlayışı ile bir yaratım sürecinden geçtiğini söyleyebilmek mümkündür. 
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Eserde, anlatının sadece Evliya’nın gözlemlerine dayanmadığı, menkıbelerin, 
kendisinin başka kaynaklardan aktardığı bilgilerin, bizzat kurguladığı ve kendi 
yaşam deneyimi ile şekillendirdiği hikâyelerin de seyahat anlatısı içerisinde bir 
bütün oluşturduğu görülmektedir ki bu durum aynı zamanda Evliya’nın taşıdığı 
edebî kaygıları ortaya koyan, eserdeki çok katmanlı yapının bir göstergesidir. 
Bu çalışmada bir edebî eser olarak ele aldığımız Seyahatnâme’de, bahsettiğimiz 
çok katmanlı yapının önemli parçalarından biri olan, Evliya’nın anlatısını nasıl 
şekillendirdiğini ortaya koyması bakımından önem taşıyan, ilginç, ibret alınması 
gereken bir hikâyeye dayanan ve “Mine’l-acâib ü garâib” gibi başlıklar altında 
okura sunulan bazı bölümler metin merkezli olarak incelenecek ve Evliya Çelebi’nin 
hikâye tekniği değerlendirilecektir.  

Çeşitli Acayiplikler ve Bir Hikâye Karakteri Olarak Evliya Çelebi 
Evliya garip, sıra dışı bulduğu bir olayı, bir âdeti, bir ritüeli, bir insan ya da 

insan topluluğunu Seyahatnâme’de sıklıkla geçen “acâib ü garâib” bölümlerinde 
anlatmaktadır. Bu bölümlerde Evliya, anlatacağı konuyu; yer, olay örgüsü, atmosfer, 
karakterler, zaman, toplumsal ortam ve kendi bakış açısı ile hikâye ederek sunar. 
Böylelikle anlatısını monotonluktan uzaklaştırarak daha renkli ve ilgi çekici hâle 
getirir. Evliya’nın anlatısını bir hikâye tekniği ile nasıl şekillendirdiğini görebilmek 
için, bu “acâib ü garâib” bölümlerine daha yakından bakmak yerinde olacaktır. 

Seyahatnâme’nin üçüncü cildinde Evliya, “Ve min âsâr-ı hikmet-i sun‘-ı İlâhî 
garîbe-i acîbe Silâhdâr Kara Murtezâ Paşa” (Tanrı’nın hikmeti olarak yarattığı 
eserlerinden tuhaf ve garip Silahdar Kara Murtaza Paşa) başlıklı bölümde fil 
doğuran bir kızın hikâyesini anlatmaktadır. Bu olağanüstülükler içeren hikâyede 
birçok yadırgatıcı unsur bir arada kullanılarak anlatıda merak ögesi hep üst seviyede 
tutulmaktadır. Fakat bu olağanüstülükler; mekân, zaman, ayrıntılı betimlemeler, 
özellikle de çeşitli ölçüler ve sayılarla birlikte verilerek hikâyede inandırıcılık etkisi 
yaratılmaya çalışılmıştır. Yani Evliya, hikâyede insanların yaşamını anlatmasının 
yanı sıra olay içinde olay kurgulamakta ve diğer olaylarla bağlantı kurmakta iken, 
bir taraftan da gerçeklik duygusu yaratmak için sürekli sayı, ölçü vermek gayreti 
içerisindedir. Hikâyede olayın geçtiği zaman 1059 senesi, yer Sivas’tır. Sivas valisi 
Silahtar Kara Murtaza Paşa, Turhal yakınlarında bir köyden dertlerini anlatmaya 
gelen köylüler, Paşa’nın sohbet arkadaşları, kız, fil ve Evliya Çelebi ise hikâyenin 
karakterleri olarak anlatıda yer almaktadırlar. İlk bölüm köylülerin, Paşa’nın 
huzuruna yanlarında getirdikleri kutu içinde yatan; kulakları, dudakları, hortumu, 
gözleri, dört ayağı ve kuyruğu ayrıntılı olarak betimlenen ölü fil yavrusu ile çıkıp 
şikâyette bulundukları sahne ile başlamakta; ardından bu bölüm ile anlatılacak 
olan diğer bölümler arasındaki ilişki geçmişe dönüşlerle sağlanmakta ve böylelikle 
geçişler arasında nedensellik bağları kurulmaktadır. Köylerinin yakınından 
geçmekte olan filleri görmeye çalışan köy ahalisinin içerisindeki bakire kız, bir anda 
hortumu ile kızı kavrayan fil ve sonrasında olanlar bakire kız karakterinin ağzından 
şu şekilde verilmiştir: 

“Sultânım, üç sene mukaddem Hind pâdişâ hın dan Sultân İbrâhîm Hân’a iki fîl 
hedâyâ giderken bi zim Turhal sahrâsında meks etmişler. Biz dahi beş on kız gökçek 
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bir yere ge lüp arabalara binüp seyrine vardık. İşte yakın gel dik, ‘İnin arabalardan’ 
deyü giderken yanım daki hâtûn lar, ‘Allah, bu ne ulu hayvân olur!’ deyü söy le şir ler. 
Ben de ‘A ana, kanı fîl?’ deyü ileri var dım. Beş direk üstünde bir kara dam gördüm. 
Bir di reği sallayup kımıldardı. ‘Anne kanı fîlcik?’ de yü ileri vardım. Hemâm cümle 
âdemler ‘Bire bire kız, ileri varma!’ derken anı gördüm, ol kara bü yük dam yürüyüp 
bir şey beni kapup hevâya kal dı rup bir karanlık ıssı yerde kaldım. ‘Meded hây!’ 
de yü fer yâd edüp dörd yanıma çıblaklandım. Elim aya ğım ısı cak ete yapışırdı. Bir 
sâ‘atden sonra anı gör düm, be ni bir şey alup taşra aydınlığa bırakdı. Aklım ba-
şımdan gidüp üç sâ‘at cânsız yatdım. Beni alup eve götürmüşler. Anı bilirim kim 
günden güne kar nım şişüp üç yıldan bu fîlcüğezi doğurdum. (128)   

 Bu pasajda dikkati çeken ilk nokta diyalogların anlatı üzerindeki etkisidir. 
Köylülerin ve bakire kız karakterinin yerel söyleyiş ile konuşturulması, diyaloglara 
başvurulması atmosfere hem inandırıcılık hem de canlılık katmıştır. İkinci olarak 
Sivas’ta bir fil ile karşılaşma olasılığının çok düşük olduğu düşünülerek, filin Hint 
padişahından Sultan İbrahim’e hediye edildiği söylenmekte ve olaydaki nedensellik 
bağı açıklanmaktadır. Yine bakire kızın önce fille temasta bulunup sonra da hamile 
kalması ile olayda neden-sonuç ilişkisinin çizgisel bir zaman izlediği görülmektedir. 
“Çıblaklanmak”, “sıcak ete yapışmak” gibi örtük göndermeler de olaya cinsel bir 
içerik katmaktadırlar. Buna ek olarak bakire bir kız ile bir fil arasında kurulan bu 
fantastik kurgudaki cinsel içeriğin açıklanamadığı, betimlenemediği nokta da kızın 
aklının başından giderek kendinden geçmesi de anlatıcının bilinçli bir seçimidir. 
Olay örgüsünün zirve yaptığı bu olağanüstü sahnenin devamının boş bırakılarak 
anlatıl(a)maması, kızın bilinç kaybı ile açıklanmıştır. Nitekim cinsel temasın 
anlatıldığı bu sahnede karanlık ve aydınlık zıtlığından yararlanılarak kızın fil ile 
temasta olduğu anlarda, “ol kara bü yük dam” (fil), “bir karanlık ıssı yer” gibi kara 
ve karanlık ile ilgili imajlar kullanılmış, kızın filden uzaklaştığı anlarda ise görsel 
imaj olarak aydınlık seçilmiştir: “Be ni bir şey alup taşra aydınlığa bırakdı”. Temas 
anında seçilen karanlık –kızdaki bilinç kaybı gibi– olayın olağanüstülüğünü ve 
gizemini, Evliya’nın deyişiyle acayipliğini ve garipliğini kuvvetlendiren bir öge 
olarak anlatıya yerleştirilmiştir. Ayrıca sahnede kullanılan diğer imajlar da anlatı 
tekniği açısından dikkat çekicidir. Sahnede “Elim aya ğım ısı cak ete yapışırdı” 
cümlesinde ısı veya kızın karnının şişmesi bedensel imaj olarak kullanılırken, 
“kapup hevâya kal dı rup”, “aldu [...] bırakdı” gibi görsel imajlarla da anlatının ritmi 
hızlandırılmaktadır. 

“Ve min âsâr-ı hikmet-i sun‘-ı İlâhî garîbe-i acîbe Silâhdâr Kara Murtezâ 
Paşa” başlıklı bölümde Evliya Çelebi karakteri de diğer ana karakterlerden biri 
olarak anlatıda önemli bir işlev göstermektedir. Olayların düğüm noktasında 
Evliya’ya başvurulur. Köylüler, bakire kızdan doğan fil yavrusunu öldüren ebe ve 
subaşını şikâyete gidip dertlerini anlattıktan sonra Silahtar Kara Murtaza Paşa, bu 
olayı çözme işini Evliya’ya verir. Evliya ise hikâyenin temasına uygun bir şekilde 
tepki vermektedir. Hikâyede hem bir anlatıcı hem de bir karakter olarak Evliya, 
olayı Allah’ın hikmeti olarak yorumlar. Evliya, Silahtar Kara Murtaza Paşa’ya 
kendisini görevlendirmesi karşılığında şunları söylemektedir: “ ‘Bu kabâhatı 
edenin hakkından gel, buyur du nuz. Bunu eden Fâ‘il-i Muhtâr Rabbü’l-âlemîndir. 
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Hikmet-i sun‘un izhâr için böyle etmiş. Ben kimin hakkından geleyim, benim 
sultânım. Bu sırrı keşf-i râz etmeniz, cemî‘i dünyâda ‘Âl-i Osmân vilâye tin de 
avratlar fîl doğururmuş’, deyü dâsitân-ı dûstân olur. Hemân bu da‘vâya ığmâz-ı 
ayn edin’ dedim” (128). Yani Evliya bu olayın sebebinin istediğini yapmakta 
serbest olan Allah olduğunu, onun kudretinin böyle ortaya çıktığını, bu durumun 
hakkından gelemeyeceğini söylemekte ve bu durumun ortaya çıkması hâlinde tüm 
dünyada, Osmanlı’da kadınlar fil doğurur şeklinde şöhretli bir hikâyeye yol açacağı 
uyarısında bulunmaktadır. Hikâyedeki temayı belirleyen bu düşüncenin yansımaları, 
hikâyenin sonunda, değer yargıları ile anlatıya dâhil olan anlatıcının cümlelerinde 
de görülmektedir: Evliya, “İnnellâhe alâ külli şey’in kadîr.1 Fâ‘il-i Muhtâr Allah’ın 
irâdet-i ezeliyyesi böyle te‘alluk etmişdi kim fîl ol bâ kireyi yudup karnında üç 
sâ‘at durmağıla duh ter-ı nâ-şükûfte hâmile kalup andan bir fîlcüğez müş tak oldu. 
Yef‘alullâhu mâ yeş â’2 bi‑kudretihi ve yehkümü mâ yürîd bi‑izzetihi3 elâ lehu’l‑hulku 
ve’l‑emru4 âyeti cemî‘i hikmetîne delîl [u] burhândır” (128) diyerek “Allah’ın gücü 
her şeye kâdirdir” düşüncesini ortaya koymakta ve kendi bakış açısını, inançlarını, 
öğretisini anlatmak için bu olağanüstü hikâyenin kurgusundan yararlanmaktadır. 

Diğer yandan hikâyede toplumsal ortama ilişkin unsurlar da kurgu açısından 
işlevseldir. Ölü fil yavrusunu görünce Paşa’nın sohbet arkadaşlarının yorumları 
bu duruma örnek olarak verilebilir. Musâhiblerden biri Paşa’ya ölü fili Sultan 
Mehmet’e hediye olarak göndermesini teklif edip “Bu dünyâ duralı bir pâdişâh-ı 
selâtin-i se le fe eyle hedâyâ göndermemiş olaydı” derken, bir başka kişi “Şu ma‘sûm 
fîli boğan anadan on bin guruş ve doğurandan ve vâlideyninden kırk elli bin guruş 
alun!” demektedir. Hikâyenin sonunda ise Murtaza Paşa yetmiş kişinin hepsini 
zincire vurdurup hapsetmiş, yirmi günde hepsinden yirmi bin kuruş almış ve fil 
yavrusunu tuzlayıp İstanbul’a gönderirim diye saklamıştır. Burada Evliya’nın, Paşa 
ve sohbet arkadaşlarının olayı göz ardı ederek kendi sosyal statülerini ve maddi 
yönü düşünmelerini, halktan haksız yere para almalarını anlatması ile –her ne 
kadar tarafsız gibi görünse de– bu tutuma karşı üstü kapalı bir eleştiri yönelttiği 
görülmektedir. Bu dolayımda da Paşa’nın kendi çıkar ilişkilerini gözeten bir karakter 
olarak çizildiğini söyleyebilmek mümkündür.  

Seyahatnâme’nin yedinci cildinde “Temâşâ-yı garîbe-i kâr-ı Kalmık” 
(Kalmıkların acayip işlerine bakış) başlığını taşıyan bir diğer “acâib ü garâib” 
hikâyesinde ise yamyam bir kabile olan Kalmıklar anlatılmaktadır. Bu anlatımda 
da fantastik ögeler kullanılmaktadır. Örneğin iki yüz ya da üç yüz yıl yaşayan 
Kalmık kabilesine mensup bazı kişilerden, insanları atlarıyla birlikte kapıp, havadan 
yere bırakarak paramparça eden, cüsseleri iki fil ve iki deve vücudu kadar olup 
kanatları birer fersah yer tutan ukab kuşlarından, bahçelerindeki kuvvet veren 
meyvelerden yiyip beş yüz yıl yaşayan kadınlardan ve olağanüstü cinsel güç 
kazanan erkeklerden bahsedilmektedir. Dankoff, “Evliya Çelebi ve Seyahatnâme’si 

1 Kur’ân, Bakara 20 “... Muhakkak ki Allah her şeye kâdirdir”
2 Kur’ân, İbrâhim 27 “Allah dilediğini yapar...”
3 Kur’ân, Mâide 1 “Allah dileiğine hükmeder...”
4 Kur’ân, A‘râf 54 “Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur... “
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Işığında Osmanlı Toplum Hayatı”  adlı makalesinde, “Genel olarak bakıldığında, 
abartmalı tarzına bir müsamaha gösterdikten sonra, temel vazife olarak seçtiği tasvir 
işini yaparken Evliya’nın düşündüğü şeyi söylediğinin varsay[ılabileceğini]” (280) 
ileri sürmektedir. Yazarın bahsettiği tasvirler ve diyaloglar bu bölümde de önemli 
bir yer teşkil etmektedirler. Bu açıdan, kendi şahlarının oğlunun ölüsünü pişirip 
yerlerken Kalmıklarla Evliya arasında geçen diyaloglar, hikâyede bir parodi düzlemi 
oluşturulması bakımından örnek gösterilebilir: “‘Gel pâdişâhımızın oğludur. Sen de 
yemiş ol’ dediler. Hakîr eyittim: ‘Ya âdem eti yenir mi?’ [...] acı değil mi’ dedim. Bir 
kart Kalmık eyitti: ‘Acıdır sen yeme, eğer lezzetin bilmek istersen bir avredi bir kerre 
öp, gör ne kadar lezîzdir. Eğer âdem etin yersen lezzetinden hayât-ı câvidân bulup 
bizim gibi çok yaşarsın’ dediler” (325). Bu konuşmaların sonrasında Kalmıkların 
leşi yiyişlerinin tasvirine geçilmektedir: “Ve ol sâ’at bu âdem leşi kebâbını kırk elli 
nefer Kalmıklar yediler ve yağların yüzlerine ve gözlerine ve vücûdlarına sürüp 
kemiklerin yere gömdüler. Acîb ü garîb temâşâdır” (325). Diğer acayip karşılanan 
durum ise kabilenin sadece kendi şahlarını kutsal saymaları ve tanrı, peygamber, 
cennet, cehennemi bilmemeleridir. Evliya, Kalmıkların bu tavırlarını bahsederken 
yine kendi inancı doğrultusunda “Allah saklasın” ara sözünü kullanmaktadır. 
Evliya bir yandan vakanüvislik özelliği gösterirken bir yandan da kendi anlatısını 
mevcut anlatıya dâhil ederek kurgulamaya geçmektedir. Her ne kadar hikâyede 
hareketleriyle, konuşmalarıyla Kalmık kabilesinin âdetleri anlatılıyor görünse 
de Evliya, gördüklerini kendi bakış açısı ve yaşam deneyimiyle yorumladığı için 
anlatıda Kalmıklardan çok Evliya’nın kendi portresinin göründüğü söylenebilir. 
Bu portreyi ortaya koyabilmek için de Evliya, karşısındaki karakterlere kendini 
anlattırmakta, diyaloglarda kendi değer yargılarını sürekli olarak tekrar etmekte, 
karşılaştığı acayip durum karşısında kendi yorumunu dile getirmektedir. Dolayısıyla 
Evliya Çelebi’nin, anlatıdaki Evliya Çelebi karakterini bu yollarla oluşturduğunu 
söyleyebilmek mümkündür. 

Evliya’nın anlatı tekniğinde değinilmesi gereken bir diğer özellik de 
betimlemelerinde klişe ve kalıp ifadelere de başvurmasıdır. Evliya, kutsal bir 
mekânı, bir mimari yapıyı ya da güzel bir kadını anlatırken Osmanlı edebî geleneğine 
ait söz varlığına da başvurabilmektedir. Örneğin “Hikmet-i garâib ü acâ’ib der-
nakl-i Kalmık ve kavm-i Noğay” (Noğay kavmi ve Kalmıkların acayip ve tuhaf 
hikmetlerinin anlatılışı) başlıklı bölümde Kalmıkların kutsal mekânlarındaki bir 
tılsım, kabelerindeki bir huri şu sözlerle anlatılmaktadır: “Pencereden içeri bakup 
bir pençe-i âfitâb melek-manzar ve perî-peyker ve bir dürr-i nâ-şüküfte bir duhter-i 
pâkize-ahter bânû-veş ve hûr-veş bir kız oturur kim geysûlarının her târı şeb-i târdan 
nişân verirmiş ve her hâllerinin her dânesi hâl-i hâşimîden oy verirmiş. Hakkâk desti 
değmemiş ve dâmenine aslâ hâr ilişmemiş bir mehtâb-sıfat bânû otururmuş görünüp 
bu hûrî peykeri görenin aklı perişân olur” (327). Bu ifadede görülen “pençe-i âfitâb 
melek-manzar”, “perî-peyker”, “dürr-i nâ-şüküfte”, “duhter-i pâkize-ahter”, “bânû-
veş ve hûr-veş”, “mehtâb-sıfat bânû” gibi birçok kalıp söz kullanılmıştır. Fakat 
burada önemli olan nokta Evliya’nın bu kalıp sözleri, ölümden sonra yeniden 
dünyaya gelineceği düşüncesini benimsemiş, Allah’a inanmayan, Güney Rusya’da 
yaşayan ve insan yiyen, ilkel Kalmık kabilesinin kutsal mabetlerindeki periyi 
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betimlerken kullanmasıdır. Yani Evliya aynı klişe ve kalıp ifadeleri hep aynı şeyi 
değil, farklı bağlamlarda, farklı şeyler anlatmak için kullanmaktadır. 

 Evliya’nın anlatı tekniğine bakıldığında mizahi unsurlara da sıklıkla 
yer verdiği görülmektedir. Bu bağlamda “Hikâyet-i sergüzeşt-i latîfe-i acîbe” 
(Güldürecek acayip maceranın hikâyesi) adlı bölüme bakılabilir. Bölüm, Çerkez 
bir kişinin evinde konuk olan, aralarında Evliya’nın da bulunduğu gruba yaptığı 
bir tuhaflık hakkındadır. Çerkez, konuklarının önüne bal, peynir ve darı lapasından 
oluşan bir sofra kurar ve “Balı yeyin helâl olsun. Atam cânına değsin” (285) der. 
Evliya ise nasıl yediklerini ve yerken neyle karşılaştıklarını mizahi bir dil kullanarak 
şöyle anlatmaktadır: “Biz dahi Mânoğlu hapsinden çıkmış gibi def’-i cû etmeğe bala 
eyle girişdik ki ellerimizin varup gelmesine göz ermez. Ammâ pek acâ’ib kılları 
çok, bal kıllarını ağzımızdan çıkarup sofraya kılları kodukça Çerkez eydir: ‘Aşan 
bu bal benim babası balıdır’ ” (285). Hikâyede asıl tuhaflık ise Evliya’nın Çerkezce 
konuşabilen birine, adama yedikleri balın ne balı olduğunu sordurmasıyla ortaya 
çıkmaktadır. Çerkezin Evliya’ya aktarılan sözleri şöyledir: 

“Geçen aylarda babası ölmüş. İşte taşra havlısındaki büyük ağacın dalına 
babasın leşin sandûk ile komuş. Bal arıları babasının siki ve taşağı ve budu 
arasında arılar bal yapmış. Size mahabbeten babası taşağı kıllarıyla balı getirmiş. 
Kıllarun çıkarup balın yersiz. Arı boku yeyeceğinize karı boku yeyin” deyüp Alî 
Cân (Çerkezle konuşup Evliya’ya aktaran kişi) taşra çıkınca hemân hakîr kusa kusa 
ciğerim taşra çıkayazup taşra çıkdım. “Bre meded kâfir gidi, bize ne reng etdi” diye 
söğerken anı gördüm. [...] Bir acîb ü garîb derd-i serimiz etdi. (286)  

Olay örgüsünde de görülen argoyu da içine alan mizahi unsurlar, hikâyeye 
eğlenceli bir doku kazandırmaktadır. Olayın, dikkat çekici hâle gelmesi ve daha 
etkili ifade edilmesi için kullanılan mizahi ton, aynı zamanda Evliya’nın edebî 
anlayışındaki özgürlüğe, anlatısında tekdüzeliğin kırılmasına işaret etmektedir. 
Hikâyenin önemli özelliklerinden biri de esprinin, satır aralarında, anlatının 
ayrıntıları arasında gizlenmesi ve sırası gelince de söylenerek etkinin artırılmasıdır. 
Hikâyenin başında “Balı yeyin helâl olsun. Atam cânına değsin” (285) ifadesiyle 
bir “baba” figürünün konulması da rastlantısal değildir. Çünkü ilerleyen bölümlerde 
ölü babanın üzerinde arıların yaptıkları bal, hikâyede mizahın kaynağı olarak 
seçilmiştir. Hikâyedeki bu çıkış noktası, sonrasında grubun bala nasıl giriştikleri, 
içinden bulup çıkardıkları şeylere rağmen duruma anlam verememeleri gibi 
sahnelerle birleştirilerek merak ve güldürü unsuru sürekli yukarıya çekilmektedir. 
Burada mizahın anlatıyı besleyen bir özellik olarak kullanıldığı söylenebilir. 

Sonuç olarak, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sindeki “acâib ü garâib” 
bölümlerindeki teknik özelliklerin ve kullanılan üslubun anlatıda önemli bir yer 
teşkil ettiği söylenebilir. Ele alınan bölümlerde aktarılan olaylarda kurmacanın 
oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu tavrın nedenini açıklayan Dankoff, 
“Evliya Çelebi ve Seyahatnâme’si Işığında Osmanlı Toplum Hayatı”nda Evliya’nın 
bir şey öyleymiş gibi davrandığını çünkü onun eksiksiz olmasını istediğini veya 
bilgisizliğini itiraf etmek istemediğini söylemekte ve “Zor olan soru okuyucuları 
ne derece aldatmak istediğidir” (280) diyerek Evliya’nın anlatısında yarattığı 
yanılsama duygusuna işaret etmektedir ki bu yanılsama anlatıyı daha da ilginç 
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kılan bir teknik olarak kendini göstermektedir. Hikâyelerde tutarlığı sağlamak 
adına, gerçeküstü atmosferin içinde dahi gerçekliğe göndermede bulunan ögeler 
kullanılmakta, böylelikle anlatıda gerçek ile kurgu arasında yer alan bir estetik 
anlayış kendini göstermektedir. Bütün bu değerlendirmelerin ışığında Evliya’nın, 
acayip, olağanüstü hikâyelerinde kurduğu ana anlatı çerçeveleri, alt bölümler, 
betimlemeler, olaylar arasında sürekli olarak gözettiği nedensellik bağları, 
hikâyelerinin organik bütünlüğüne yerleştirdiği mekânlar, olay örgüsü, karakterler, 
seçtiği dil ve imajlar ile çok katmanlı bir anlatı tekniği kullanarak kendi bakış açısını 
hikâyelerden yansıttığını söylemek mümkündür. 
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Özet: Evliya Çelebi’nin, Seyahatnâme adlı eseri sadece seyahat gözlemlerine 
dayanmamakta, eserde çok katmanlı bir yapının göstergesi olan birçok anlatı türü bir arada 
kullanılmaktadır. Evliya Çelebi’nin eserde bir olayı ya da gözlemini aktarırken kurmacaya 
sıklıkla başvurduğu görülmektedir. Yazarın öne çıkardığı üslubu ve hikâyeleştirmeye 
verdiği önem Seyahatnâme’nin içerdiği konular ne olursa olsun bir edebiyat eseri niteliği 
taşıdığını göstermektedir. Bu doğrultuda Evliya’nın eserde aktardıklarının onun kendine 
özgü estetik anlayışı ile bir yaratım sürecinden geçtiğini söyleyebilmek mümkündür. 
Özellikle de Seyahatnâme’de Evliya’nın garip, sıra dışı bulduğu bir olayı, bir âdeti, bir 
ritüeli, bir insan ya da insan topluluğunu anlattığı “acâib ü garâib” başlıklı bölümler yazarın 
taşıdığı edebî kaygının işaretlerindendir. Bu bölümlerde Evliya, anlattığı hikâyeyi yer, olay 
örgüsü, atmosfer, karakterler, zaman, toplumsal ortam gibi ögelerle zenginleştirmektedir. 
Bu çalışmada 17. yüzyılda yazılmış bir eser olan Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde 
Evliya’nın anlatısını nasıl şekillendirdiğini ortaya koyması bakımından önem taşıyan, ilginç, 
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ibret alınması gereken bir hikâyeye dayanan ve “Mine’l-acâib ü garâib” gibi başlıklar altında 
okura sunulan bazı bölümler metin merkezli olarak incelenecek ve Evliya Çelebi’nin hikâye 
tekniği değerlendirilecektir. 
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Narration Technique of Evliya Celebi’s Seyahatnâme

Abstract: Evliya Celebi’s travel book entitled with Seyahatnâme does not only focus on his 
observations but also many narration styles employed together that sign the usage of multi-
level structures in the work. It is commonly noticed that Evliya Celebi has used inventive 
fiction in telling his memories. The style he brings forward and his giving importance to 
make a story out of something reveal that Seyahatnâme carries the character of a literature 
work no matter what kind of subjects it includes. In that case, it is probable to say that 
Evliya Celebi’s stories in his book are the mixture of his own aesthetic style and ability of 
imagination. Especially, the sections named “acâib ü garâib” where Evliya Celebi narrates 
an event he finds interesting and unusual or a tradition, a ritual or community are signers 
of his literal concern. In these parts, he enriches the story with such elements like place, 
plot, atmosphere, characters, period, and social environment. In this study, it is attempted to 
examine some sections presented to the reader with the titles “Mine’l-acâib ü garâib” which 
is very significant in terms of displaying his technique in shaping his narration and also 
based on very interesting story from that lessons should be drawn in Seyahatnâme written 
in 17th century. 
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