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Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde geçen kimi tarihî  layların "hatalı" veya "uydurma" bilgiler 

içerdiği şeklindeki görüşlere karşı, bu tezde Seyahatnâme'nin kurma a anlatılar sunduğu ve bu 

anlatıların bilinçli bir teknik ve yöntemle  luşturulduğu öne sürülmektedir. Bu çalışmada 

Evliyâ Çelebi'nin Osmanlı padişahlarına dair anlatıları, tarihî arka plan üzerinde durularak ve 

yakın  kuma tekniği ile in elenmiştir. Seyahatnâme'nin sıkça başvurduğu kaynak  lan Peçevî 

Tarihî başta  lmak üzere döneme ışık tutan diğer kaynaklardan faydalanarak yapılan 

araştırmada Evliyâ'nın kimi tarihî  layları " lmasını istediği" şekilde kurguladığı görülmüştür. 

Eserde Bektaşî, Mevlevî, Gülşenî, Melamî tarikatı başta  lmak üzere Evliyâ'nın keramet 

sahibi  lduğunu düşündüğü velîler ile Saray  t ritesi arasındaki ilişkilerden, selâtin  amisi 

inşa âdâbına kadar birç k k nuda "ideal" Osmanlı padişah imgesi çizilmektedir. 

Seyahatnâme'de bu imgeye uymayan padişah davranışlarının kurma a anlatılar ara ılığıyla 

"düzeltildiği" veya eleştirildiği örneklere rastlanmıştır. Seyahatnâme'nin  n  ilde yayılan 

padişah anlatılarında bütünlük ve tutarlılık  lduğu; an ak metinlerin yer aldığı bağlama göre 

değişiklikler, eklemeler yapıldığı tespit edilmiştir. Evliyâ bir tür gölge  yunu  ynatı ısı gibi 

metnine kimi, ne zaman ve nasıl yansıta ağına dair yaptığı seçimlerle ve kattığı ayrıntılarla 

tek b yutlu Karagöz perdesini ç k b yutlu bir eser  lan Seyahatnâme'ye çevirmiştir. Aanahtar 

söz ükler: Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, kurma a, Osmanlı Padişahları,gölge  yunu, Peçevî 

Tarihi, tarikat  
 

Despite some views regarding the existence of "untruthful" and "fabricated" historical data in 

Evliyâ Çelebi's Seyahatnâme, this study puts f r ard that fi titi us tales in the Seyahatnâme 

are constructed deliberately with the use of certain techniques and methods. By using close 

reading, Evliyâ Çelebi's st ries  n Ott man sultans are revie ed  ith their hist ri al 

background. Research carried on several references, including Peçevî's Hist ry  hi h is 

frequently  ited in the Seyahatnâme, revealed that Evliyâ   nstru ted  ertain hist ri al events 

as the  ay he " anted" them t  happen. Thr ugh ut Evliyâ's   rk, an "ideal" Ott man sultan 

image is depicted regarding several issues; fr m relati ns bet een the Pala e and the Bektaşi, 

Mevlevî, Gülşenî, Melamî leaders and  ther religi us  rders  h m Evliyâ regard as 

miraculous, to the propriety of building a sultan mosque. Examples have been found in the 

Seyahatnâme,  here   ntradicting acts and behaviours of the sultan's with this image are 

"corrected" or criticized by fictitious stories. Although there is coherence and consistency in 

the sultans's tales thr ugh ut the ten v lumes  f the Seyahatnâme, it has been identified that 

certain  hanges and additi ns  ere made t  s me st ries depending  n the   ntext. Evliyâ 



Çelebi, like a shad   play puppeteer,  ith his  h i es su h as adding details and highlighting 

 hen  r  h  gets attenti n in his text, turns a  ne dimensi nal Karagöz stage into a multi-

dimensi nal literary masterpie e that is the Seyahatnâme. 

 


