Viyana’da çarşı, Pazar ve bedesten
Evliya Çelebi, 1665 yılında Viyana şehrinde bulunmuş ve
orada gördüğü çeşitli şeyler arasında, zemberek, çarklar ve
dişlilerle işleyen makineler çok ilgisini çekmiştir. Şimdi sözü
Evliya’ya bırakalım:
Şehirde bin beş yüz kadar dükkân vardır. Bunlar çok güzel ve
düzenli yapılmış binalardır; her birinde bir Mısır hazinesi mal
bulunur. Her esnaf grubunun dükkânları ayrı ayrı sokaklardadır.
Saatçiler, kuyumcular, matbaacılar, berberler ve diğer esnaflar
hep kendi sokaklarındadır. Bu dükkânlarda eşsiz sanat işleri ve
aletleri yapılır. Ay ve günü gösteren, alarmlı asma ve çalar saatler
üretilir. Ustalar, çeşitli canlıların şekillerine benzer saatler
yaparlar ki, bunların gözleri, elleri, ayakları hareket eder. Bu
saatleri görenler, o hayvanları canlı sanırlar. Oysa onları ustalar
çarklarla hareket ettirirler. Bundan başka şehrin içinde ne kadar
değirmen varsa onlar da ne at, ne sığır ve de insan gücüyle çalışır.
Değirmenleri ve kebap şişlerini çevirmek, kuyulardan kovalarla su
çekmek, ovalarında gezen arabaları yürütmek, atsız ve sığırsız
olarak, hep saat mekanizmalarıyla yapılır. Bu arabalar görülmeye
değer şeylerdir; her biri yollarda giderken yüz kantar yük çeker
götürür. On camızın çekemediği arabaları, çarklar hareket ettirir.
Ancak, bunlar düz yerde rahatlıkla ilerlerler ama yokuşta
gidemezler. Bu arabaların üzerinde, elinde çatal uçlu demir bir

1

sırığı olan bir sürücü vardır. Adam onunla arabayı sağa sola
çevirir, arabanın hızlı gitmesini istediği zaman saat gibi arabanın
zembereğini kurup hızlandırır. Bu mekanizmalı arabaların bazıları
hem arabadır, hem de dörder tekerleğinin yanlarında birer un
değirmenleri vardır. Bazı arabalarda ise ikişer değirmen bulunur.
Bunlar iki katlı arabalardır; az yük götürürler; ilginç ve tuhaf
arabalardır.
Bundan başka Beç şehrinde demirden yapılmış çeşitli el
değirmenleri vardır. İnsanlar bunları heybelerine veya çuvallarına
koyup yolculukta yanlarına alırlar. Bu değirmenler bir saatte iki
kile un öğütür. Bütün mekanizmaları demirdendir ama hafiftirler;
yolculuk için çok kullanışlı el değirmenleridirler. Bir de bir çeşit
sandık içinde yine demirden un değirmenleri yaparlar. Bunları da
zemberek ve dişliler hareket ettirirler; içlerine sürekli buğday
dökülür; zembereği kurdukça beyaz un çıkarırlar.
Ustalar, yine bu mekanizmayla bir tür mum şamdanı
yaparlar. Şamdanın içinden, yarım saatte bir mumun fitili kesip
düzeltmek için gülünç bir adam çıkar, elindeki makas ile mumun
fitilini kesip yine şamdanın içine girer.
Başka bir alet de içinde kav, çakmak taşı ve kibrit bulunan bir
kutucuktur; çakmaklı tüfek gibi çakınca çıra yanıp alev çıkar. Bu,
yolculuğa çıkanlar için gerekli bir şeydir.
Ayrıca dörder ayaklı, demirden makineler de vardır. Et
kıymak, soğan doğramak, tütün kıymak ve bunlara benzer işler
yapmak isteyenler, bu çarkları kurup kısa zamanda beş okka
tütün veya elli okka eti öyle kıyar ki, macun hâline getirirler.
Yine demirden, dört ayaklı makineler vardır ki, ince deriden
yapılmış yelpazelerdir. Bu aletin zembereğini kurup sıcak havada
yanına koyarsan, o dönerken oda içinde rüzgârından
oturamazsın; neredeyse kürk giymek gerekir. Sözün kısası bu
şehirde binlerce çeşit bu gibi ilginç ve tuhaf sanat eserleri vardır.
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Görülmeye Değer Çok Tuhaf Bir Yer
Beç şehrinde gezerken hekimler çarşısına da uğradım.
Burada yüz adet dükkân vardır. Bazı dükkânların önünde
iskemleler üzerinde, beyaz sarıklı, Boşnak kalpaklı, Teke ve Hamit
külahlı, Tatar görünüşlü ve Tatar kıyafetli, elleri ve ayakları demir
zincirli Müslüman esirlerinden bazısı kara Arap, bazısı genç yiğit,
bazısı ak sakallı yaşlı adamlar üzgün bir şekilde oturuyorlardı.
Bunlar, önlerindeki tunçtan havanlarda tarçın, darülfülfül,
zencefil ve diğer ilaçları öyle çalışıp dövüyorlardı ki, enselerinde
“Çabuk dövün!” diye kılıçla vuran adamlar olduğu sanılırdı.
Bunların yaşlı olanlarının güçsüz kaldıkları için yavaş yavaş dövüp,
sağına soluna bakındıklarını görünce merhamet damarlarım
kabardı. Yaşlı esirlere birkaç akçe vermek için kesemi çıkardım.
Yanımdaki arkadaşım Estergonlu Boşnak Ali Zaim bana engel
olarak, “Şimdi bırak, akşama doğru yine buraya geldiğimiz zaman
ver. Esirlerin sahipleri şimdi yanlarında duruyor, senin vereceğin
akçeleri ellerinden alırlar.” dedi. Ben de “Doğru.” deyip keseyi
cebime koydum. Henüz görmediğimiz diğer çarşı, pazar, mahalle
ve imaret yerlerini dolaşarak akşama yakın yine esirlerin yanına
gittik. Biz onları seyrederken dükkânlar da kapanmaya başladı.
Dükkânlardan birkaç kişi gelip bu Müslüman esirlerin bellerinden
kuşaklarını çözdüler, başlarından kalpakları, külahları ve
elbiselerini aldılar ve her birinin koltuk altına birer saat anahtarı
sokup çevirdiler. O anda bu esirlerin elleri, başları, gözleri ve
kaşları hareket etmez oldu. Bunların başlarından sarıkları ve
sırtlarından elbiseleri alınca gördüm ki, esirlerin hepsi tunçtan
yapılmış insan heykelleriymiş, saat gibi kurulup, dişliler döndükçe
hareket ederlermiş. Ben böyle hayretler içindeyken, arkadaşım
Ali Ağa, “Evliya Çelebi, Allah rızası için şu esirlere birkaç akçe!”
diyerek şaka yaptı. Bu makineler gerçekten ilginç ve tuhaf
şeylerdir.
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Kervansaraylar
Bu vakıf kervansarayların kapıları akşama kadar açık durur.
Ortalık karardıktan sonra kapılar kapanır, vakıf sahibinin
vazifelendirdiği kapıcılar, kapının arkasında yatarlardı. Gece bir
yolcu geldiğinde, kapıları açıp kim olduğuna bakılmadan yolcuyu
içeri alırlar; vakıftan, hayvan sahibinin hayvanına yem,
kendilerine de yemek çıkarırlardı. Fakat gece içeri gireni bir daha
dışarı
bırakmazlardı.
Sabah olduğu zaman duâlarla kapılar açılır, yolcular hazırlanırdı.
Bu sırada kervansarayın misafirleri arasında dolaşan bir görevli
şöyle bağırırdı: “Ey Ümmet-i Muhammed! Maldan, candan,
elbiseden eksiği olanlar var mı?”
Bu soruya, kervansarayda misafir olan yolcular; “Hiçbir
eksiğimiz yoktur. Her şeyimiz tamamdır. Allah vakıf sahibinin
hayrını kabul etsin. Hayatta ise kendisine selâmet, vefât etmişse
rahmet eylesin!” derler, kapılar açılır, görevliler; “Öyleyse, Allah,
giden ümmet-i Muhammed’e selâmetler, kalanlara ise
rahatlıklar versin!” derlerdi. Daha sonra kapıdan yolcuları
uğurlayan kervansaray bekçileri; “Ey din kardeşlerimiz!
Yolunuzda durmayın! Sizi namazınızdan alıkoyanlarla arkadaşlık
etmeyin! Her yüzünüze güleni dost sanıp da, ibâdetinizden
kalmayın! Haydi, Hak yardımcınız olsun, güle güle uğurla gidin!”
derlerdi.

TRABZON’DA HAMSİ BALIĞI
Burada meşhur olan bu balık bir karış kadar, ince, morca,
parlakça ve gümüşe benzer renktedir. Gayet kuvvetlendirici ve
hazmı kolaydır. Yerken balık kokusu olmadığından yiyene hararet
vermez. Ağrı hastalığına müptela olan yese şifa bulur. Bir evde
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yılan ve çıyan olsa hamsi balığının başını tütsü etseler kaçar.
Bunu yemek Trabzonlulara mahsustur ki kırk türlü yemeğini
pişirirler. Kebabı, çorbası, yahnisi, böreği, baklavası olur.

AKKA’DA CEZAYİRLİ SİHİRBAZIN GÖSTERİSİ
Birinci marifet: Yüzlerce adamlara kavun, karpuz, kabak,
hıyar, turp gibi sebze ve bitki tohumları verip herkese elindeki
tohumu yere sokup seyredip beklemesini emretti. Tohumları
yere soktular. Hemen sanatkâr sihirbazlar, o tohumların üzerine
bir yeşil tulum içinden bir kap su serpti, o anda bütün
çekirdeklerden yeşil renkli çimenler oluştu ve biraz sonra meyve
oluştu. Herkes ektiği yerden beşer onar kavun, karpuz, hıyar alıp
birbirlerine ikram ederek yediler. Bu hâle herkes şaşırdı hayrette
kaldı.
İkinci marifet: Paşa askerinden bir pehlivanı, bir harar içine
koyup hararın ağzını öyle bağladılar ki Süleyman devleri dahi
çözemezdi. Pehlivan bir kere harar içinden “Ya Allah!” deyince
kendisini serbest buldu.
Üçüncü marifet: Halk üzerine bir afsun okudu. Herkes
birbiriyle öpüşmeye başladılar.
Dördüncü marifet: Bir afsun dahi okudu. Halk birbirlerini
başsız görüp korkuştular.
Üçüncü günkü marifet: “Bugün size erenler, son marifetimi
göstereyim!” diye cebinden bir küçük karpuz kadar kırmızı ve
müdevver bir top çıkardı ki ucunda bir ip bağlıydı. Meydanda bir
ayrı at kazığı çakıp o topun ucundaki ipi kazığa bağladı. O topu
eline alıp kazığa bağlı olan ipten çeke çeke on metre kadar ipi
topun içinden çıkardı sonra “Ya Allah!” deyip o topu havaya attı,
top havada asılı kaldı. Toptan şu ses geliyordu: “Herkes birer akçe
vermeyince inmem!” Herkes elinde olanı verdikten sonra topun
dibine gidip, “İşte akçe, in aşağı! dedi. Top yine yerinde kaldı.
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Cümle ahali ipi çeke çeke indirmeye başladı. On yerde ip kangal
kangal yığıldı. Üç fil yükü ip oldu. Hep bu ipler havada olan toptan
iniyordu. Bir kere kendisi gazaba varıp, “Şu topu indir!” dedi.
Hemen bir esmer renkli cini toptaki ipe yapışıp ve sihirbazlık
ederek herkesin gözü önünde ipten yukarı çıkıp havada topun
üstünde durdu. Hemen kendisi beride “Bre topu indir, sen de in!”
diye ferman etti. Ne cin indi, ne de top! Onun için de yüz kuruş
kadar mal topladı, “İn aşağı!” dedi. Yine inen yok. Bu defa da
öbür cine, “Var şunları aşağı indir!” diye tembih edince hemen
kazıktaki ipe yapışıp gemici gibi havaya doğru çıkarak öbür cinin
yanma vardı, o da orda kaldı. Bu ahvale bakanlar hayrete
düştüler. Hemen pehlivan, “Bre, inin oğlancıklar!” deyince
adamlar ipe yapışıp çeke, çeke üç kangal ip daha yığıldı. Oğlanlar
ise havada duruyorlardı. Bu kere pehlivana telaş vererek
gazaplandı, “Hoş, adam pişman olursun, işime mâni olma, sana
kıyarım! diye dalkılıç meydanda gezerdi. Ama bu sözlerden
maksadının ne olduğunu kimse bilmezdi. Hemen sarığından bir
kabak çekirdeği çıkararak yere dikti, yeşil tulumdaki sudan döktü.
Büyük ve kırmızı bir kabak zuhur etti. Yine, “Gel, adam, benim
marifetime mâni olma!” diye meydanı marifette dalkılıç gezerdi.
“Bu kere bu marifetimi de seyredin, ümmed-i Muhammed” deyip
ipin yanma gelerek oğlanlara, “Gelin, inin!” deyip, halktan birçok
para ve elbise toplayıp, elindeki kılıç ile bitirdiği kabağa bir satır
vurdu. Kabak iki parça oldu. O an ipe yapışıp örümcek gibi
yükselerek oğlanların yanına varınca dalsatır olup, “Ben size inin
demez miyim, niçin inmezdiniz? Ey Ümmeti Muhammed,
Hüda’ya ısmarladım. Endülüs diyarına bize yol göründü. Bu
oğlanlar Allah emaneti olsun. Bir hoşça dikkat edin!” diyerek iki
oğlanın başını kesip aşağı düşürdü. Bir de, “Benim sanatıma mâni
olanın da başını bir hoşça defnedin.” dedi; zeminde bağlı olan
kazıklı ip kopup pehlivan havada kayboldu ve halk hayret içinde
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kaldı. İki oğlanın kelleleri cesetleriyle meydanda kalıp bizim
paşanın masraf kâtibi Rum Mehmed Ağa da başsız bulundu.
Cümle halk gördüler ki fakir Mehmed Ağa, Akka kalesi içinde
İskender’in sarayı harabesinin bir yüksek yerinden bu pehlivanı
seyrederken bir marifetli çelebi olarak bütün elbiselerini ters
giymiş ve ayağındaki pabucunu çıkarıp başına sokmuş, bu şekilde
pehlivanın sihir ve simyasını bozmaya çalışıp dururken meydanda
pehlivanın, “Adam, benim marifetime mâni olma! Sana kıyarım,
sonra pişman olursun!” demesi onun içinmiş. Kabak bitirip kılıç
ile kestikte Mehmed Ağa, İskender sarayından aşağı düşmüş, ters
giysileriyle fakir Mehmed Ağa’nın cenazesini kaldırıp yıkayarak
defnettiler. Oğlanları da Akka kumluğuna gömdüler.
Sabahleyin hamama gidenler gördüler ki sırtlanlar iki oğlanın
mezarından iki keçi leşi çıkartıp bazı yerlerini yemişler! Meğer
asla konuşmayan bu oğlanlar ilm-i simya kuvvetiyle hareket eder
cansızlarmış! Olan, merhum masraf kâtibi Mehmed Çelebi’ye
oldu. İşte Akka kalesinde böyle acayip şeyler seyredip gördük.

UYVAR KALESİ
... Bu kalenin cephanesi, mahzenleri, altmış parça
kolomborna topları (uzunluğu sekiz metre kadar, beş altı okka
demir mermi atan bir çeşit top) vardı. Balyemez toplar
(Osmanlıların kullandığı topların en büyüğü) yoktur. Burada
cehennem çukuru gibi kesme kayadan oyma bir zindan var ki,
görenin aklı gider. Hatta Vezir Gazi Hüseyin Paşa, bu zindanı açıp,
kementleri dolaplarla çekerek içinde tam bin altmış adet ümmedi Muhammed çıkardı. Her biri açlıktan zayıf, cılız, sapsarı
olmuşlardı. Çehrelerini gören gulyabani zannederdi. Kaşları,
sakalları birbirine karışıp kıvrık kıvrık olmuş, gözleri, kulakları,
burun deliklerinde bitler yara açıp sakallarında yuva yapmış.
Meğer bu kadar Allah’ın kulu, yedi aydan beri bu zindandan
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çıkmayıp her birine yirmi dört saatte ellişer dirhem yulaf ekmeği
verirlermiş.
Hemen Hüseyin Paşa bunlara merhamet ederek, on sığır,
pilav, çorba, yahni, ekmek ısmarladığından hemen hakir, zarifçe
tedbir ile ileri varıp, “Aman sultanım, bu kadar Allah’ın kulu şimdi
o kadar çok yemeği yiyince kırılırlar, bunlara ekmek ve su vereler,
başka şey vermeyeler... Bir-iki günden sonra azar azar yemek
versinler.” dedim.
Ben böyle söyleyince Hüseyin Paşa, “Vallah Evliya’m, iyi
ettin.” diye bunlara birer parça ekmek verdirdi. Ama yine nicesi
tıkına tıkına yemek yiyip merhum oldular.

UYVAR’IN FETHİNDEN SONRA, CİVARDAKİ
ÇATIŞMANIN ORTASINDA
... Hakir, burada delikanlılarım ve arkadaşlarımla bir mamur
köye girip çokça yulaf, buğday ve arpa bulup torbaları doldurduk.
Buğdayları seyishanelere doldurduktan sonra birkaç kaz ve tavuk
da topladık. Seyfi adındaki kölem, “Ağa, şurada çokça beyaz
elenmiş un ve fıçılarda bal var. Anlardan da alalım.’ diyerek bir
odanın içine daldı.
Meğer hakir, hayli ileri gitmişim. Hemen bu hâli görünce,
“Bre oğlan, baldan, yağdan geçtik. Bre çık, canımızı kurtaralım!”
dedim. Seyfi köle dışarı çıkmak üzere geldi. Bir iri yarı ve güçlü
kuvvetli babayiğit idi. Şalvarının iki ceplerini tepeleme kelepir
eşya ile doldurmuş. Evin çit havlusundan tırmanıp dışarıya
çıkayım derken zavallı kölenin şalvarı çit avlusunun kazığına
dolaşıp asıldı kaldı. Biçare, zorlukla kurtulup atına binerken
düşman bizi çevirdi ve nicesi köye girdi.
***
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Dünya başıma dar geldi. Nihayet gördüm ki iş işten geçti.
Bize imdada gelen yirmi yiğit de ölüm şerbetini içti. Etrafıma
baktım. Gözüm dünyayı görmez oldu! Can havliyle yine okluğa el
atıp bir ok fırlatarak at boynuna düşüp doludizgin giderken
kölemin yanına uğradım. Hakir kaçarken, fakir kölem, “Aman ağa,
beni düşman elinde bırakma.” diye bir kere derinden bir ciğer
yakıcı ah çekti ki, hâline ciğerim parça parça oldu. Ama ne çare,
düşman etrafımızı sarıp beni diri diri esir etmeye çalışırlar...
Firara kadem bastım!
***
Hemen içime bir ilham gelip can-ı gönülden, “İlahî, bütün
halkın mabudusun; sana sığınırım!” diye ona tam yönelerek, o an
var kuvveti pazıya getirdim ve “İlahî, bu savaş meydanında, çok
şiddetli ve zorlu helak çukurundan kurtarıp, bu âciz kulunu evine
ulaştır.” diyerek yaralı atımı zorlayıp Allah’a şükür askerin cenk
eylediği yere gelelim. Meğer asıl cenk burada imiş.
***
Hakir, bu berbat vaziyeti gördüğümde içime öyle bir korku ve
ürperme düştü ki,”Bu savaş meydanında şehadet şerbetini içer
miyiz yoksa selametle Uyvar’a çıkabilir miyiz?” diye can başıma
sıçradı.
***
Bu hakir de sazlıklı bir batak içine at bıraktım. Atımla o
batağa dalınca aklım başımdan gidip sersem gibi kaldım ve atımla
ta kulağına kadar battım. Hemen bir kere altımdaki atıma vurup
at su içinde yüzerken geride kalan düşman, hakire kurşunu lanet
yağmuru gibi yağdırdılar. Hamdolsun Allah’a ki bu hafız-ı Kur’an
olan hakiri koruyup bir zarar verdirtmedi. Gördüm ki atımın ayağı
yere değdi; hemen, “İlahî, kuvvet, kudret, yardım senindir. Bu

9

üzerimde taşıdığım Kur’an-ı Azim’i düşmana nasip ve beni
sevmediklerime esir etme...” diye, “Bu büyük savaşta can kuşunu
ten kafesinden uçurmadan doğduğum yere ulaştır!” diye serseri
gezip durdum.
***
Her taraftan top sesleri gelirken ve biz canımızı kurtarmadan
ağırlıklarım, esir olan kölelerim, dört adet küheylan atlarımın
endişeleri tamahkâr gönlümde yer tuttu.
***
Allah’a hamdederek Uyvar tarafına doğru yola koyulup
giderken meğer bu taraflarda orman içinde bizim bozguna
uğramış adamlar hakiri görüp, “Yoldaş, geride düşman var mı?”
diye sorduklarında hakir, “Bir şey yoktur.” dedim. Hemen
ormanlar içinde gizlenen adamların hepsi yaralı olarak meydana
çıkıp nice yaya biçare ve avareler yanıma gelmek isterlerdi. Ama
asla yanıma uğratmadım. Çünkü nice kere olmuştur ki hasta ve
yaralı kılıklı adamlar, adamı atından yıkıp ata binerek kaçarlar.
Çünkü atalarımız, “At binenin, kılıç kuşananındır” demişlerdir.
Ama bazı yaralılara, “Gayret edin, yiğitlerim!” diye teselli
verirdim.

VİYANA’DA KARŞILAMA HEYETİ
Beç kalesine vardığımızda, ağırbaşlı sezar tarafından
Baştercüman Mikel ve başkomiser gelip:
— İmparator hazretleri sultanıma selamlar etti. Yarın sabah
mübarek pazar günümüzdür. İnşallah alay ile şehre teşrif etsinler,
dediler. Lakin sezar hazretleri, “Ağırlık arabaları ve bütün
ağırlıklar evvel gitsinler.” buyurdular, dediklerinde paşa hemen:
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— Bizim ağırlığımıza kimsenin hükmü yoktur. Padişahımızın
içinde emanet hediyeleri vardır, ağırlık bizden ayrılmaz, dedi.
Kefereler:
— Sultanımın ağırlığı ileri gitsin, demeden murat odur ki
sultanımın konağı kaleden dışarıdadır. Sultanım siz saadetle
alayınızla kale izdihamından geçersiniz, onun için ‘Ağırlık evvel
gitsin’ dedik, dedi.
Paşa:
— İmdi, araba ve develer dışarıdan gitsin. Katar katırlarının
hepsi benimle gitsin, dedi.
Komiser:
— Sultanım, sezar hazretleri azametle şöyle buyururlar ki...
dedi.
Paşa:
— Vallahi melun ve dinsiz, bir daha senin ağzından “Sezar
azametle şöyle buyurdu.” sözünü işitmeyeyim. Yoksa seni hançer
kabzasıyla tepelerim. Azamet bir Allah’a mahsustur. Bizim Mekke
ve Medine padişahı bile azametiyle diyemez de sen ikide birde
azametiyle dersin, deyince kâfirin konuşmaya mecali kalmayıp
hayret âleminde kendinden geçip kaldı.
Mikel tercüman:
— Sultanım, sezarın size çok selamları vardır ve buyurdu ki:
“Alaylarıyla kalemize girerken sancak ve bayraklarını ve
alemlerini açmasınlar ve sancak sırıklarını kaldırmasınlar ve
omuzlarında götürsünler. Çünkü kalenin kapısı alçaktır ve
mehterhanesini çalmasınlar ve benim mehterhanem paşanın önü
sıra çalınsın ve bizim sultanzadeler ve vezirzadeler paşanın önü
sıra gitsinler ve paşanın ardı sıra benim içoğlanlarım yürüsünler
ve bütün sipahilerim ve groflar ve kaptanlar ve arşidükler ve
beylerim paşanın önü sıra gitsin.” Dedi.
O an paşa bir ateş parçası olup:
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— Bakın, kâfirler, sizin beni burada bir hafta oturtmanızın
asıl sebebi ve neticesi buna mı çıktı? Bu sizin ettiğiniz teklif kabul
edilmez şeylerdir. Bize saygıdan mıdır yoksa hakaret midir? Dedi.
Kefereler:
— Hâşâ, sümme hâşâ ki bu cevaplar sultanıma hakaret ola.
Lakin elçi paşa karındaşlarınıza böyle ederiz. Kanunumuz
böyledir, dediler.
Paşa:
— İmdi, sizin kanununuz öyle ise o dinsiz kâfirin kanunsuz
yanlış törenleridir. Ama, biz İslam padişahının vezirleriyiz. Bizim
İslam üzere kadim kanunumuz böyledir ki, ben Rumeli
beylerbeyiyim; teşrifat kanunumuz budur ki, padişah tarafından
on iki yük akçe (bir yük yüz bin adedine karşılıktır) hassı
hümayunum vardır. Eğer görevliyken ve değilken dava dinleyip
suçluları kesin asarak ve siyaset ederek ve yedişer kat
mehterhanemi çalarak alay çıkartırım ve alayım içine yabancı
milletten adam koymam. Eğer girerse vurdururum ve ben Mekke
ve Medine ve Kudüs-ü Şerif ve Bağdat ve Şam ve Halep
padişahının elçisi olayım, niçin Resulullah’ın sancağını açmayayım
ve niçin mehterhanemi çalmayayım ve niçin alayım içine kâfirleri
koyup bütün ağalarını bozdurayım ve niçin alayımda kâfirlerin
borularını ve davullarını çaldırayım? Ey imdi, sizin murat ve
meramınızı anladım. Ben bu sizin teklifiniz üzere krala varmam ve
Âl-i Osman kanununu bozmam ve beni diğer elçilerle kıyas
etmeyin. Onlar Kanije eyaleti ve Temeşvar eyaleti rütbesiyle
gelirlerdi Mal talebi için Âl-i Osman’ın ırzına leke getirip, kral
elinden şarap dedikleri haramı içerlerdi. Bana ise, ne mal ne de
rütbe ve şarap lazım. Ancak padişahın ve Müslüman’ın haysiyeti
lazımdır. Ve eğer kanunumuz üzere beş yüz altmış adet
adamlarıma birer kıyye ekmek ve birer kıyye et ve beş yüz baş
atlarıma birer yem ve bundan başka makul harçlarımızı verirseniz
makuldür. Lakin kanunumuza uymayıp bize hakaret ederseniz
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ben de burada on yıl bütün adamlarımla otursam yedirip, giydirip
otururum. Ve sizin bana iltifat etmediğinizi bir bir sadrazama arz
ederim. Sizin de elçinizi İstanbul’da köpek yerine koymayıp,
rağbet ve iltifat ve itibar etmeyip Galata meyhanelerinde pavurya
ve yengeç ve midye ve istiridye adındaki süprüntüleri ve
sümüklüböcekleri ve kaplumbağa ve ahtapot balıkları yesin!
deyip hemen:
— Tez divan efendisini çağırın! Sadrazama hâlimizi bildirip
arz edelim ve bütün askeri ve Tatar askerini dağıtmasınlar! diye
divan efendisine arz yazmağa tembih buyurdu.
Hemen tercüman ve komiser keferelerinin akılları
başlarından gidip paşanın ayağına düşüp:
— Aman sultanım! Lütfeyleyin, arz yazmayın. Varalım bir
kere sezara danışalım, dediler.
Paşa:
— Bre hey melun dinsizler! Söze gelince, “Sezar şöyle,
cenab-ı azimuşşan, filan filandır” dersiniz. Bunda sezara
danışacak ne var? Sezardan başka iş bilir ve söz anlar adamlarınız
yok mudur? Bizim Âl-i Osman vezirleri işler görür, kaleler alır,
bozar, bozulur, Erdel kurallarını ve Eflak ve Boğdan beylerini
görevden alıp Erdel’de Yanova ve Varat kalelerini fethederler,
padişahın haberi olmayıp sonra fetihname haberini gönderirler.
Ama sizler, elçiye bir ekmek ve bir okka et fazladan verelim mi
diye hemen sezara danışırsınız! dedikte cümle kâfirlerin özürleri
kabahatinden ziyade olup sustular.
Elçi paşa ve maiyeti bir hafta daha bekledikten sonra
imparator taleplerinden vazgeçti. “Safa geldin ve hoş geldin.
Kadem getirip yüzümüze basa geldin.” diye haber gönderdi ve hiç
olmazsa kale içinden geçerken sancaklarını biraz eğmelerini rica
ettiyse de, Kara Mehmed Paşa bunu da şiddetle reddetti.
Ertesi günü, Mikel ve başkomiser ve ikinci vezir, paşanın
huzuruna gelip yer öpüp:
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— Sezar size selamlar etti. Buyurun, cümle muradınız üzere
alayınız olsun.” diye âdet olarak cevahirli ve sekiz atlı hintov (bir
cins araba) getirdiler ki hakikaten sezar ve krala mahsus arabadır;
gören adamın gözleri kamaşır.
Hemen paşa:
— Ben arabaya binmem ve biz Osmanlı’yız. Bizim âdetimiz
küheylan atlara binip cirit oynayıp gazalara gitmektir. Bizim
İstanbul’da böyle arabalara avratlar biner, bize layık değildir,
dedi.
Onlar da:
— Siz bilirsiniz, sultanım! dediler.

VİYANA ŞEHRİ
“Bec kalesi içindeki imar edilmiş yerlerin hepsi kırk bin
odadır ve hepsi ... adet büyük saraylardır. Sezar sarayından
başka, cümle altışar ve yedişer kat kâgir bina saraylardır. Her
sofasında türlü türlü maksureler ve şehnişinler ve pencereler ve
manzaralar var ki sedefkâri ve halkâri kasırlar ve murassa gibi
divanhanelerin cümle iki kere yüz bin penceredir diye
başdefterdar nakletti ve gerçektir. Onlarda yalan söz olmaz ve
bütün köşe başlarında bulunan şehnişinlerin babalarında birer tel
kafes örülmüş türlü türlü küçük şehnişinler var ki onlarda
bülbüller ve papağanlar ve tutiler ve kara tavuklar ve sarı asmalar
ve türlü türlü sesler çıkarıp güzel sesle nağmeler çıkaran bülbül
kuşlarının küçük şehnişin kafesleri vardır.
Bu kale içinin sokaklarının hepsi geometri ile satranç şeklinde
açılmıştır. Sokakların cümlesi pak ve temiz kaldırım döşelidir. Bu
şehre attan başka bir hayvan giremez. Eger at gezip dışkısını
yaparsa, hemen dükkân sahipleri ve ev sahiplerinin hademesi at
gübrelerini silip süpürürler ve yağmur yağsa, bütün ev sahipleri
ve dükkânlardan delikanlı ve kadınlar çıkıp sokakları öyle pak ve
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temiz ve parlak süpürürler ki bal dökülse yalanır. Her sokak
başında ise adam kolu kalınlığında zincirler hazırdır. Her gece bu
zincirleri köşeden köşeye gererler. Kuşatma sırasında düşman
kale içine atlarla ve yaya yürüyüş etmesin diye bu zincirleri
gererler ki çarşı, pazar emin olsun.
Çarşı ve bedesten pazarının hepsi bin beş yüz dükkânlardır
ve o kadar tertip üzere bina olunup öyle mamur ve süslüdür ki,
her bir dükkâncıkta birer Mısır hazinesi mal vardır ve her esnafı
sokak sokak birer yolda olup saatçiler ve kuyumcular ve kitap
basmacılar ve berberler ve terzilerin çarşıları öyle süslüdür ki,
sanki Çin resimhanesidir ve acayip sanatlar ve garip aletler
işlemekte benzeri olmayan sokaklardır. Ayarlandığı vakit veya
belli zamanlarda çalan, ayı ve günü gösteren, burçları ve ayın,
güneşin hareketini gösteren asma çalar saatler işlenir ve bütün
cins mahlukatın resimleriyle türlü türlü saat yaparlar ki gözleri ve
elleri ve ayakları hareket edip gören adam o hayvanları canlı
sanıp öyle hareket eder. Bunları, işinin ehli üstatlar çark ile
hareket ettirip saat etmiştir. Ve bütün şehir içinde ne kadar
değirmenler varsa ne at, ne sığır ve ne de adam çevirir.
Değirmenleri ve kebap şişlerini ve kuyulardan kovalarla su
çekmeyi ve sahralarında gezen arabaları atsız ve sığırsız, hile ve
şeytanlık ve ustaca yapılmış saat çarkları ile hareket eder.
Değirmenler ve kebap çarkları ve kuyuların dolapları ibret verici
arabalardır. Her araba sahralarda giderken yüz kantar yük çeker;
on manda çeviremez. Arabaları çarklar çevirip düz yerde rahat
gider ama yokuşa gidemez, inişte hızlı giderken arabanın ardında
bir ağır yük sürükleyip arabalar aşağı inişte rahat gider. Ancak
arabanın üzerinde bir kâfir elinde bir çatal demir uçlu sırığı var,
onunla arabayı sağa ve sola çevirir. Eğer araba pek geniş giderse
saat gibi arabanın çarklarını kurup süratle gider. Ama garip sanat,
bu çarklı arabaların bazısı hem arabadır, hem dörder
tekerleklerinin yanlarında birer un değirmenleri var. Bazısında
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ikişer değirmen işler. Ama bu değirmemi araba iki kattır, az yük
götürür. Acayip ve garip usta işi arabalardır.
Diğer acayip sanat: Bu Beç şehri içinde türlü türlü demirden
el değirmenleri inşa edip bir heybe veya çuvallara koyup
seferlere götürürler. Bir saatte iki kile un öğütür. Gerçi bütün alet
ve çarkları demirdir, ama gayet hafiftir, ağır değildir. Sefere
çıkana gayet kullanışlı el değirmenleridir.
Diğer çeşit: Bir çeşit bir sandıkçığın içinde yine demirden el
değirmenleri yaparlar. Adam çevirmeden çarklar çevirir; buğdayı
eksik edilmezse on iki saatte bir bu çarkları kurdukça ince beyaz
un öğütür.
İbret verici saat: Bir cins mum şamdanı yaparlar. Yarım
saatte bir mum fitilini kesmeye şamdanın içinden gülünç şekilli
bir Arap çıkıp mumun fitilini elindeki makasla kesip yine
şamdanın altında kaybolur.
Diğer sanat: Bir cins kutucuğun içinde kav ve çakmak ve
kibrit ve çıra vardır. Hemen tüfeğin çarkı gibi çakınca çıra yanıp
alev hâsıl olup dağları yakar. Sefere çıkana kullanışlı şeydir.
Diğer sanatkârca şey: Dört ayaklı bir demirden çarklardır. Ne
zaman ki et kıymak ve soğan doğramak ve tütün kıymak ve diğer
şeyler doğramak isteyen bu çarkların saatini kurup bir anda beş
kıyye tütün ve elli kıyye eti öyle kıyar ki sanki macun eder.
Diğer sanatkârca iş: Yine demirden dört ayak üzerinde
çarkları var ve türlü türlü kuş kanatlarından sanki yelpazeye
benzer, bazısı kanat değildir, tirşe deriden yahut güderiden
yelpazelerdir. Hemen, bunun çarklarını kurup şiddetli sıcakta
yanına koyarsan o döndükçe oda içinde rüzgârdan oturulmayıp
belki kürk giymek gerekir, bir çarklı yelpazedir.
Bütün yetmiş adet küçük ve büyük hanları vardır. Ama
yirmisi kale gibi hanlardır ki Yeni Dünya’dan İspanya ve Portekiz
ve Danimarka ve İsveç ve Felemenk ve Çek ve Leh ve Moskof ve
Çin ve Türkistan ve Acem ve Özbek ve Hint ve Irak ve Arabistan
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ve Rum’dan bütün yedi iklimin büyük tüccarları buraya elbette
gelip bu hanlarda nice bin yük çözüp ve bağlayıp nice bin milyon
mal kâr ederler; çok büyük hanlardır.
Bütün şehir içinde on adet yerde pazar meydanları vardır.
Yemiş pazarı meydanı ve ekmek meydanı, unkapanı meydanı ve
Çerkez meydanı. Süleyman Han asrında (Viyana’nın ilk kuşatması
sırasında) bir Çerkez yiğidi bu yere gelinceye kadar at sürüp
kâfirleri kıra kıra kendisi dahi şehit olup hâlâ bir kemer altında ol
Çerkez yiğidi atı üstünde, kendisini, bilgeler, cesedi tamam olarak
mumya haline getirip bütün silahlarıyla ve zırhı ve yaldızlı
külahıyla ve okluğuyla ve giysileriyle ve başında arslan postu
kalpağıyla atı üstünde durur. Atı da mumya hâline getirilmiş olup
dururlar. Onun için bu meydana “Çerkez Meydanı” derler. Bu
yiğidi tüfek ile şehit eden kâfiri Ferdinand kral getirtip:
— Niçin böyle gazi yiğidi böyle hile ile vurup tüfek ile
vurdun? Çünkü sen yiğit idin, atından yıkıp yiğitlik edip başını
kesmeyip kalleşçe tüfekle öldürdün, deyip kral adalet edip
Çerkez’i şehit eden kâfiri o Çerkez yiğidinin karşısında duvar örüp,
işkence ile duvar içinde gebertip hâlâ o da mumyalanıp duvar
içinde murdar leşi durur. Ondan sonra zindan meydanı ve kral
sarayı meydanı ve siyaset meydanı ve fil meydanı ve koç meydanı
ve Stefan manastırı meydanı; bunlar hayli geniş pazar
meydanlarıdır ki her birinde pazar durur.
Çeşmeler ve havuz ve şadırvanlar ve selsebil ve fıskiyeler,
türlü türlü meyillerden ve taştan oyulmuş adam suratlarından ve
kara ve beyaz fillerin hortumlarından ve bakırdan, su sığırlarının
ağızlarından ve demir eşeklerin ağzından ve nice beyaz mermer
arslanların ağzından ve de bir iki üç ve yedi başlı tunç ejderha
suretlerinin ağızlarından ab-ı hayat sular fışkırıp büyük havuza
akıp her biri on kere ondan geniş havuzlardan cümle
Âdemoğulları suları alıp susuzluklarını giderirler.
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Osmanlı Devleti’nin Ortaya Çıkışı
Yer yüzünde ilk oturan insan Âdem Safi’dir. Onun çocukları
ve çocuklarının çocukları dağılıp yeryüzünü insanoğulları bürüdü.
Fakat milletlerin sınıfları üzerinde tarihçiler arasında büyük
aykırılıklar olmuştur. Rûm (Anadolu, Türkiye) ahalisi aslında İshak
oğlu Ays’ın çocuklarındandır. Doğru bir söylenti ile Yâfes’e varır.
Yâfes, Ays’ın atasıdır ki bütün Rûm (Anadolu) boyları ondan
çıkarak Rûm (Anadolu) ülkesinde oturmuşlardır. Rûm (Anadolu)
diyarına Türk padişahlarından ilk ayak basan Selçuklular’dır.
476 yılında (21 Mayıs 1083- 9 Mayıs 1084) Danişmendli beyleri ile
birlik olarak Malatya, Kayseri, Alâiye (bugünkü Alanya), Antakya,
Karaman ve Konya’yı Anadolu’nun Yunan kayserleri elinden alıp
müstakil padişah oldular.
Osmanoğullan’nın nesilleri Maveraünnehir’dendir. 699
(1299) tarihinde Selçuklular sona erdi. Daha önce, Turan
ülkesinde Mahan şehri beylerinden Süleymanşah ve Ertuğrul Bey,
Rûm (Anadolu) ülkesine, Selçuklular’dan Sultan Alâaddin’e gelip
onun beylerinden oldular. Çevrede nice fütuhat yapıp Sultan
Alâaddin merhum olunca ülke ileri gelenlerinin düşünce ve
tedbiriyle Ertuğrul müstakil bey oldu. Hutbe sahibi olup sikke
sahibi olmadan Söğütçük adlı şehirde merhum oldu.
Oğlu Osman, “ola Osman” sözü tarihinde20 bağımsız olarak
sikke ve hutbe sahibi padişah olup ilk önce hutbeyi Dursun Fakih
adlı tanınmış imam, Osman Gazi adına okudu. Ondan sonra
Germiyan diyarını istilâ etti. Ondan sonra oğlu Orhan Gazi
müstakil bey oldu. Bunun zamanında yetmiş yedi ulu evliya
orada, Peygamber’in sancağı altında hazır olup himmetleriyle
nice yerler fethettiler.
Yine bunun padişahlığı zamanında yüce atalarımızdan Türk
Hoca Ahmed Yesevî Hazretleri, Horasan’da halifesi olan Hacı
Bektaşı Velî’yi 300 dervişiyle seccade sahibi edip tef, kudüm ve
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bayrak verdi ve nazar etti. Bunlar gelip Orhan Gazi ile buluştular.
Bursa üstüne varıp fethettiler. Oradan da İstanbul fethine
teşebbüs ettiler. 758 tarihinde (1357) Orhan Gazi oğlu Gazi
Süleyman Beğ 70 ulu evliyanın ve Hacı Bektaşı Velî’nin izni,
düşüncesi ve tedbiriyle Kara Mürsel, Kara Koca, Kara Yalva, Kara
Biga, Kara Sığla adlı kırk kara bahadırla birleşerek tulumdan sallar
yaptılar. Kırk kişi sallarla denizi geçip Rum ülkesine ayakbastılar.
Besmeleyle gülbangi Muhammedi çekip gemilerden atlarını
çıkardılar. Dört yanı yağma edip cuma günü İpsala kalesini
fethettiler. Cuma namazını orada kıldıkları için “ibtidâ sala”dan
bozma olarak İpsala dediler.
Oradan ılgarla Gelibolu kalesi fetih olundu. Oradan ılgar ile
Tekfürdağı ve Silivri Kapısı’na kadar o kişi gece baskınları edip pek
çok doyumluk ve esir aldılar. Birçok yolları öğrenip muzaffer
olarak yedi günde yine keleklerle karşıya, Kapıdağı adlı yere
geçtiler.
Bu kadar ganimetle Bursa’ya girince bütün İslâm askerinin
damağında bu işin tadı başlayıp kaç kere gemilerle Rum tarafına
geçtiler. Nice yüz köy, kasaba ve kaleyi fethedip her seferinde
İstanbul’un çevresindeki Kafirler’i esir ederler ve yakaladıkları
güzel bakireleri nikâh edip evlenirlerdi.
761 yılında (23 Kasım 1359 10 Kasım 1360) Gazi
Hüdavendigâr padişah olarak Rum ülkesine büyük bir ordu
yürüttü. Evvelce Alâaddin Sultan ve Hacı Bektaşı Velî’nin himmet
ettikleri İstanbul fethini gerçekleştirmek için önce dört cihetini
elde etmeye karar veren Gazi Birinci Murad, Müslüman askeriyle
bizzat giderek Edirne kalesini Edirne tekfurunun elinden aldı.
Anadolu’daki Müslümanlar, Edirne yörelerine doldular. Kâfirler
İstanbul’dan dışarı çıkamaz oldu.
Fakat Tanrı’nın takdiri, Gazi Hüdavendigâr yedi kere yüz bin
Kâfir’le Rumeli’de Vuçetren kalesi eteğinde, Kosova adlı ovada
savaşıp Kâfirler bozularak hepsi kılıçtan geçmişken, Gazi
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Hüdavendigâr, Tanrı’ya hamd ederek cehennemlik Kâfir ölülerini
seyrettiği sırada, ölüler arasında bulunan Vılaşkobile adlı Kâfir
bıçakla Hüdavendigârı vurup şehit eyledi. O mel’unu da orada
parça parça ettiler. İslâm gazileri hesapsız ganimet malı ile
Edirne’ye geldiler. Yıldırım Bayazıd Han tahta oturup müstakil
padişah oldu. Babasının öcünü almak için Kâfiristan’a yıldırım gibi
kılıç vurdu.

İstanbul’un Onuncu Kuşatılması
Yıldırım Beyazıt Han 100.000 askerle İstanbul’u 7 ay kuşatıp
nihayet: “Aman ey Yıldırım Han! İsteğiniz gibi barış yapalım” diye
tekfur sulh isteyip her yıl ikişer kere yüz bin altın haraç vermeyi
kabul etti. Yıldırım Han bunu kabul etmeyip eski zamanlarda
Ömer bin Abdül’aziz ve Harun Reşid zamanlarındaki gibi Galata
ve İstanbul kalesinin yarısında Muhammed ümmeti oturup cami
ve imaretler yapmak, kale dışında olan bağ ve bahçeler
mahsulünün onda biri Müslümanların olmak üzere barışı kabul
edeceğini bildirdi. Tekfur de ister istemez bunu kabul etti.
İstanbul’un içine 20.000 kişi yerleştirildi. Edirne Kapısı, Eğri Kapı
ve Eyüp Kapılarından tâ Un Kapanı’na, Zeyrek Başı, Karaman ve
yine Edirne Kapısı’na gelinceye kadar olan yerler sınır kesilip
İstanbul’a Müslümanlar doldu. Cibali Kapısı içinde Gül Camisi gül
suyu ile Kâfirler’in pisliklerinden temizlendiği için Gül Cami
derler. Ona yakın Sirkeci Tekkesi’ni yine şer’î mahkeme yaptılar.
Galata Kalesi’ne de 6000 asker koyup Galata’nın yarısını tâ kuleye
varıncaya kadar Muhammed ümmeti işgal edip İstanbul’un da
yarısında, Ayasofya taraflarında sakin olup Kâfirlerle itidal ile
geçinirlerdi.
Yıldırım Beyazıd Han, İstanbul’un yarısını fethedip Edirne’ye
yöneldi. 802 tarihinde (3 Eylül 1399-21 Ağustos 1400) İran’da
Temürleng ortaya çıkıp 37 padişahı yanında yaya yürütüp hepsini

20

emir kulu etti. Ancak Yıldırım Han yiğit ve bahadır padişah
olmakla baş eğmedi. Temür, Yıldırım Han üzerine gelip Ankara
Ovası’nda her iki büyük ordu saf bağlayıp savaşa başladı. Savaş
yerinde, Yıldırım Han’a kırgınlıkları olan eşkinci Tatarlardan
12.000 Tatar askeri Temür tarafına kaçtı. Bundan başka nice bin
ulûfesiz derme çatma asker dahi Yıldırım vezirinin tedbirsizliği ile
Temür’e tâbi olup Yıldırım Han gayet az askerle kaldı.
Gayretinden koşumu eksik bir taya binip dalkılıç Temür askeri
içine girip öyle kılıç çaldı ki Tatarlar’ı üst üste yığar oldu. En
sonunda atından tekerlenip kalkamadan Tatar askeri Yıldırım’ın
başına üşüp esir etmişler.
Padişahlık Yıldırım Bayazıd Han oğlu Çelebi Sultan Mehmed’e
kısmet oldu. Derhal 70.000 askerle Temür’ün arkasından akın
edip Amasya civarında yetişerek bir satır vurdu ki hâlâ dillerde
destandır. Doyumlukları İslâm askeri aldı. Fakat Tanrı’nın takdiri o
gece Yıldırım Han ateşli bir hastalık merhum oldu.
Çelebi Sultan Mehmed, babasının öcünü Temür’den alıp
onları kıra kıra tâ Tokat kalesine varıncaya kadar Temür’ü kovdu.
Temür, Tokat kale Tabiî bunun aslı, esası yoktur. Amasya’ya
sığınmış olan Mehmed Çelebi, merkezî otoritenin gevşemesinden
ötürü serkeşlik eden bazı Türkmen beylerini yenmiştir.
Çelebi Sultan Mehmed muzaffer olarak dönüp babasının
ölüsünü Bursa’ya getirdi. Camisi sahasındaki büyük kubbe içine
gömerek müstakil padişah oldu.
İstanbul tekfuru bu vakaları işitince sevincinden raks etti.
Derhal tellâllar bağırtıp: “Çabuk, İstanbul içinde bir Müslüman
kalmasın. Yoksa hepsini kırarım” diye Müslümanlar’a bir gün
mühlet verdi. Müslümanlar, kimi karadan, kimi denizden olmak
üzere İstanbul’dan çıktılar. Edirne ve Tekfur Dağı taraflarına
gelenlerin birçoğunu pusuda bekleyen Kâfirler şehit ettiler.
Bu hâdiseler Osmanlı Hanedanı’nın içine yara olup nihayet
Çelebi Mehmed Han öldü. Padişahlık ikinci Murad’a, ondan da
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Fatih Sultan Mehmed’e geçti. Fakat Mehmed Han çocuk olduğu
için dört taraftan Kâfirler başkaldırdı. Bunlara karşı koymaya gücü
yetmediği için Fatih’in babası yine padişah oldu. Fatih’e Manisa
hükümeti tahtını verdi. Fatih orada ilimle meşgul olup nice
tarihler okudu. Gece gündüz Sivaslı Kara Şemseddin’in
sohbetlerinden faydalanıp ondan ilim öğrendi. Kuran’ı Tefsir
edebilen ve hadis konusunda uzman bir şehzade oldu. Mehmed
Han, Manisa’da iken Mısır’da Sultan Kalavun (1279-1290)
hükümdardı. Bu sırada Kudüs’ün iskelesi olan Akkâ kalesine
Fransız Kâfirleri 600 parça gemiyle gelip Akkâ, Askalân, Filistin ve
Taberiyye’yi istilâ ettiler. Birçok ganimet ve Müslüman esirlerle
Fransa’ya döndüler. Bu haber Manisa’da Sultan Mehmed
tarafından duyulunca çok üzülüp ağladı. Ak Şemseddin, herkesin
hazır bulunduğu mecliste: “Ağlama padişahım! Kâfirler’in bu Akkâ
kalesinden aldığı ganimet akidelerden ve pişmemiş helvadan
ibarettir, istanbul’u fethedeceğin gün sen pişmiş helva yersin.
Ama o gün gazi olup bütün Müslüman gazilerine adalet eyleyip
hâkimlik eyle. Gazi ol ve Tanrı rızasıyla davran” diyerek başından
kavuğunu çıkarıp Fatih’in başına koydu, İstanbul fethini
müjdeledi.
Tanrı’nın hikmeti, babası Murad Han merhum olup Sultan
Mehmed 855 (1451) yılında tekrar müstakil padişah oldu. Bütün
kullar kendisine tâbi oldular. Etraf padişahlarına mektuplar gitti.
Bütün padişahlardan da elçilerle uğurlu olsun diye mektuplar ve
hediyeler geldi.
Ancak Akkoyunlu neslinden Azerbaycan Şahı Uzun Hasan
itaat etmeyince Sultan Mehmed’in ilk savaşı Uzun Hasan üzerine
oldu. Erzincan Ovası’nda iki kalabalık ordu karşılaşıp kırışarak bir
gün, bir gece büyük savaş ettiler.
Yıldırım Han, İstanbul’u kuşattığı zaman bütün bağların
mahsulünün onda biri Osmanlılar’ın olmak şartıyla barışa razı
olmuştu. Bu sefer Kâfirler andı bozup bağlara el uzattıkları için iki

22

taraftan birkaç adam öldü. Bu iş Edirne’de Sultan Mehmed’e arz
olununca Padişah bu and bozmayı cana minnet bilip yer
götürmez askerle İstanbul’u kuşattı.

Fatih’in istanbul’u On Birinci Olarak
Kuşatması
Hicretin 857 yılında Sultan Mehmed Han Edirne’den büyük
bir ordu ile yürüyerek İstanbul’un Edirne Kapısı dışında bütün
Müslüman askerleri çadırları ve ağırlıklarıyla durdular. Anadolu
tarafından da nice bin asker Gelibolu Boğazı’ndan geçip Yedikule
taraflarında durdular. Daha önce Uzun Hasan elinden fetholunan
Tokat, Sivas, Kemah, Erzurum, Bayburt ve Trabzon tarafı askerleri
dahi dehlizden İstanbul’a gelip karadan Karadeniz Boğazı’nı
geçtiler. Ok Meydanı denilen yerde Kâfirler’e karşı duran o sayısız
asker, Ok Meydanı’nı çadırları ve bayraklarıyla lâle bahçesine
çevirdiler.
Bütün İslâm askeri İstanbul’un ancak kara yönünü
kuşatmaya koyulup siperler ve lâğımlar kazmaya, top siperleri
hazırlamaya başladılar. Kalenin kuşatılmamış ancak deniz tarafı
kaldı.
İslâm askeri arasında 77 tane büyük evliya vardı. Bunlar Ak
Şemseddin, Sivaslı Kara Şemseddin, Molla Gürânî, Emir Buhârî,
Molla Fenârî, Cebe Ali, Ensârî Dede, Aya Dede, Horos Dede,
Hatablı Dede, Şeyh Zindanı ve bu makule evliyalardı. Fatih
bunlardan himmet rica etti ve: “İstanbul devletinin yarısı sizin,
yarısı İslâm gazilerinin ve dörtte biri benim olup ganimet malı ile
her birinize birer zaviye, ocak ve imaret, mektep, medrese ve
dârülhadisler yapayım” diye söz verdi.
Bunun üzerine bütün bilginler ve yüce kişiler toplanıp ordu
içinde konuşmalar yaptırıldı. Bütün asker yeniden abdest alıp iki
rek’at hacet namazı kılarak dua ettiler. Kaleyi kuşattıktan sonra
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Peygamber’in sünneti üzere İstanbul tekfürüne mektupla
Mahmud Paşa’yı gönderdiler.
Tekfur, mektubu okuyup içindekileri öğrenince kalelerinin
sağlamlığına ve askerlerinin çokluğuna güvenerek ne haraç
vermeyi, ne İslâm olmayı, ne de kaleyi teslim etmeyi kabul
etmedi. Elçiyi geri gönderdi.
Bunun üzerine İslâm askeri gayrete gelip savaşa başladı. Her
taraftan sarıca arı gibi kale duvarına sarılıp besmeleyle girişerek
gece gündüz çarpışır oldular.
Kale içinde kuşatılmış olan hilekâr, 200.000 günahkâr Kâfir’i
toplayıp bütün burçlar ve kuleler üzerinde nice bin şeytan işi
kurnazlıklar yaptığı için kale çepeçevre yanaşılmaz ateşler içinde
kalıyordu (E. Çelebi burada Bizans’ın korkunç silahı Rum
ateşinden bahsediyor) . Bütün gayretlerini kara tarafına sarf
ederek deniz yönünden korkuları olmadığı için o taraftan
akıllarına ecel korkusu gelmezdi. Çünkü Saray Burnu’nda 500
tane top hazırdı. Bu toplardan denizde kuş uçmak ihtimali bile
yoktur diye deniz tarafına ehemmiyet vermediler. Bütün papas,
keşiş ve patrikler o murdar askerlerini savaşa kışkırtıp her Kâfir’e
birer put vadinde bulunuyorlardı. Şöyle düşündüler:
“Âhır zamanda bir Muhammed gelir. Nice bin kiliseleri yıkar.
Onun ümmeti Antakya, Kudüs, Mısır ve Kostantiniyye’yi alır.
Karadan yelkenleri açılmış gemilerle gelir. Başında kavuğu beyaz
olur. O Muhammed gelip kiliseler yıkılalı, Mısır’ı, Antakya’yı,
Kudüs’ü onun ümmeti alalı 850 yıl oldu. Karadan gemi yürütüp
bu kalenin fethedilmesi imkânsızdır. Bu Muhammed o değildir.
Büyük Muhammed’lerinden beri 11 kere kuşatılan
Kostantiniyye’yi Arap fethedemeyecek de Türk mü alacak” diye
kısır akıllarınca nice sözler söyleyip Kostantin’e teselli vererek
savaşa devam ettiler.
Fakat dışarıda asker asıl kalenin dibine girip yer yer kalede
gedik açmaya başladı. Gece gündüz dört yandan İslâm askerine
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imdat ile azık geldiği halde Kâfirler’e bir lokma bile gelmedi.
Çünkü önceden Akdeniz ve Karadeniz taraflarına kaleler yapılıp
yardım yolları kesilmişti. Yine böyle iken kaledekiler gayret
gösterip savaştılar. Çünkü kalenin içinde “Yâvedûd Sultan”
adında meczup bir budala” vardı. Kale fetholmasın diye Tanrı’ya
yakarıp duası kabul olundu. Kalenin fethi günden güne
güçleşmeye başladı.
On gün olunca Fatih bütün şeyhleri toplayıp? “Acaba işin
sonu ne olacak? Kale günden güne kuvvetlenip alınması ihtimali
zayıfladı” diyince hemen Ak Şemseddin cevap verdi: “Beyim! Sen
elem çekme. Bu kalenin fatihi sen olacaksın diye şehzadeliğinde
sana müjde vermiştik. Fakat Tanrı’nın emriyle bu gazilerin bazı
işleri vardır. Kalede Şeyh Maksud halifelerinden Yâvedûd adında
biri vardır. O ölmeden bu kalenin alınması ihtimali yoktur ama elli
günde ölür” diye kalenin fethini saat ve dakikasıyla tayin eyledi.
Sonra sırrı açığa vurarak: “Beyim! Sen yine gayrette devam et.
Tanrı’nın sırrı burada kalsın. Askere ihsanlar edip iyilik göster”
dedi.
Fatih, Temürtaş Paşa’ya bütün Arabistan askeriyle Kâğıthane
tarafındaki ağaçlıklı yol içinde gemiler yapmak için ferman verdi.
Bazı köyleri yağma edip tahtalarından elverişli olanlarını gemi
yapmak için kullandılar. Koca Mustafa Paşa bütün Arabistan
askeriyle Ok Meydanı arkasında, Levend Çiftliği denen yerde,
ağaçlıklı yol içinde evvelce 50 tane kadırga ile 50 tane de kayık
hazırlatmıştı. Onuncu günde Kâğıthane’deki kadırgalar dahi
tamamlandı. Karadaki ve denizdeki gemiler islâm askeriyle
hazırdı.
O gün Sultan Mehmed nice bin seçme ve yiğit askerle Ok
Meydanı’na geldi. O gemilerin ağaç kızaklarının altına kaydına
maddeler döktürdü. Bağlı kızakları ırgatlarla mekanik bilimine
göre nice levend yiğitler çekmeye başladılar. Ok Meydanı’nın o
çimenlik ovasına gelince Tanrı’nın emriyle iyi bir rüzgâr esmeye
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başladı. Bütün gemilerin yelkenlerini açtılar. İslâm gazileri Allah,
Allah diye bağırarak, top ve tüfek atarak yürürken o meydan 150
tane gemi ile deniz yüzüne benzedi.
Kâfirler İstanbul’dan bu süslerle bu gemileri görüp acaba ne
oldu diye perişan oldular. Kale içinde, Kâfirler arasında bir
söylentidir dolaştı.
Oradan İslâm gazilerinin 150 tane gemiyi Tersane Bahçesi
dibinde Şahkulu denilen iskelede denize indirdikleri yerler hâlâ
Ok Meydanı içinde bellidir. Orada gemilerin altına saçılan kaygan
maddeler hâlâ orada kendi kendine bitip kaybolmaktadır.
Ondan sonra bütün İslâm gazileri aletleri ve silâhlarıyla
gemilere binip hazır olarak durdular. Kâğıthane’de Temürtaş
Paşa’nın yaptırdığı 50 tane büyük kadırga dahi Eyüp tarafından
ortaya çıktılar. Elverişli rüzgârla yelkenlerini açıp içinde olan
mücahitler top ve tüfeklerini atarak Allah, Allah diye bağırdılar.
Böylece kaleyi kuşatan İslâm askerine kuvvet gelince Kâfirler
tarafında çöküntü belirtileri başladı. Kaleden gedikler açılmaya
başlayınca tekfüre “yirminci günde kaleyi teslim edelim” demeye
başladılar. Sözün kısası, kalenin sağlamlığına bel bağlayan gururlu
Kâfirler’de bezginlik ve pişmanlık başladı. Tekfüre çıkışıp: “Bir
yandan kıtlık, bir yandan gökten inen yağmur, bir yandan da
Türkler’in gelişi ve hücumu bizi mahvetti’ diyerek her biri fırsat
bulup kalenin gedik açılan yerlerinden İslâm askeri tarafına doğru
kaçmaya başladılar. İslâm askeri bunları bu halde görünce daha
ziyade kuvvet bulup içerden kaçan Kâfirler’e saygı gösterir
oldular.
O gün Karamanoğlu, Germiyanoğlu, Tekebayoğlu, Aydınbay
ve Sarıhanbayoğulları 77.000 silâhlı askerle imdada gelip
Müslüman ordusu taze can buldu.
Derhal kadırgalarla karşıya geçen Temürtaş Paşa deniz
kıyısına islâm askeri döküp önce Ebâ Eyyûbi Ensârî Kapısı’ndan
Ensârî Sultan tırmandı.
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Molla Pulad, Sultan Kapısı’ndan tırmandı. Bilgin kişilerdendi.
Keramet sahibi hafız kimse idi.
Molla Fenârî Hazretleri, Kız Kapısı’ndan tırmanıp o tarafta bir
gecede bir küçük hisar yaparak kaleyi sağlamlaştırdı. Zamanımız
padişahları o kaleyi tamam edemediler. Hâlâ bir mamur kaledir.
Petro adında bir rahip 300 keşiş ile bu kaleden kaçıp
Müslüman oldular. Mehmed Petro o yerden tırmandığı için Petro
Kapısı yani Taş Kapısı derler. Tanrı’nın emriyle o gece yeni yapılan
kaleyi Mehmed Petro fethedip kendisine sancak ihsan olundu.
Aya Dede 300 Nakşibendî dervişiyle Aya Kapısı’ndan
tırmandı ve şehit olup kale kapısı içinde eski mahkememiz olan
Sirkeci iskelesi’nde gömüldü.
Cebe Ali Hazretleri, Cibali Kapısı’ndan tırmandığı için “Cebe
Ali’den bozma olarak Cibali Kapısı derler. Mısır’da Sultan
Kalavun’un şeyhi idi. İstanbul fethinde bulunmak için Bursa’ya
gelip Zeyneddîn Hâfî tarikatinde seccade sahibi olup at çulundan
bir cübbe giydiği için Cebe Ali derler. Sonra İstanbul fethine
geldikte Ekmekçibaşı olup bütün İslâm askerine ekmek
yetiştirirdi. Kimse esrarına vâkıf olmayıp bir fırından kaç yüz bin
Tanrı kulu, pamuk gülü gibi has ve beyaz ekmek yerdi.
Bu Cebe Ali, Ok Meydanı’ndan inen gemilere binmeyip
hemen Tersane Bahçesi önünde 300 Zeyneddîni Hâfî dervişi
denize postlarını döşediler. Tanrı’nın birliğini söyleyip tef ve
kudüm çalarak ve gizli bilgilerini açığa vurarak güneşten daha açık
ve seçik bir şekilde deniz üzerinden yaya ve postları üzerinde
geçtiler. Cehennemlik Kâfirler kaleden bunu görünce korkudan
akılları başlarından gitti. Cebe Hazretleri postunu denizden alarak
Cibali Kapısı’ndan tırmandı.
Keramet gösterdiği için fetihten sonra kendisi şehit olup Gül
Camisi sahasında gömüldü. Bütün dervişleri oracıkta münzevi
oldular.
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Horos Dede, Un Kapanı’ndadır. Onun için Horos Kapısı
derler. Kapının dışarı eşiğinden içeri girerken sol tarafta, tâ eşiği
üzerinde bir horoz resmi vardır. Onun için Horozlu Kapı derler.
Horos Dede, atamız Türk Hoca Ahmed Yesevî Hazretlerinin
dervişlerinden olup Hacı Bektaşı Velî ile Horasan’dan gelmişir.
Çok yaşlı olup Fatih’le İstanbul’a gelirken asker içinde gece
gündüz yirmi dört saatte yirmi dört kere horoz gibi ötüp kalkın ey
gafiller derdi. İslâm gazileri ona onun için Horos Dede dermiş.
Merhum Yavuk Er ona çok inanmış olmakla şerefine Un
Kapanı’nın iç yüzünde bir cami yaptırmıştır ki hâlâ Sağrıcılar
Çarşısı içinde Yavuk Er Camisi ve Mahallesi derler. Merhum
dedemiz Un Kapanı dışında, anayol üzerinde bir şedde
gömülmüştür. Yanında abdest almak için musluklar yaptırmıştır.
Hâlâ ziyaretgâhtır.
Ayazmand Beği Ali Beğ, Akkoyunlular’dan Uzun Hasan’m
amcalarındandı. Ayazma Kapısı’ndan bütün askeriyle tırmandı ve
taze abdest almak için bir ayazma kazdı. Onun için Ayazma Kapısı
derler. Deniz kıyısında güzel ve saf bir sudur.
Hatablı Sultan, Aksaray’da Oduncuoğlu demekle tanınan
irşad edici, olgun kimseydi. 1000 dervişiyle Odun Kapısı’ndan
tırmanmıştır ki bu adın verilmesine sebep odur. Hâlâ Odun Kapısı
derler.
Şeyh Zindânî, Abdurraûfi Samedânî’nin seyitlerindendir.
Harun Reşid zamanında elçilikle gelip kiralın zehirleyerek şehit
ettiği Baba Cafer Sultan, Şeyh Zindânî’nin atasıdır. Baba Cafer’in
Zindan Kapısı içinde gömülü olduğunu Şeyh Zindânî bilip Fatih ile
Edirne’den gelmiş, 3000 Seyid ile aman vermeyip Zindan Kapısı’nı
kale etmiş ve kale içinde büyük atasına varıp ziyaret edince kendi
yeşil sarığını Baba Cafer Sultan’ın başı üzerine koymuştur.
Fetihten sonra 70 yıl türbedar olmuş ve bir büyük tekke
yapmıştır. Fetihten sonra Fatih orasını yine zindan yaptığı ve Şeyh
Zindânî fethettiği için Zindan Kapısı derler.
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Padişah, Şeyh Zindânî’den sonra onun yerine yine aynı
soydan Seyid Muhammed’i, Baba Cafer’e türbedar tayin etti.
Seyid Muhammed, 889 tarihinde (1484) Sultan Bayazıdı Velî’nin
Salsâl tahtı olan Kili ve Akkerman kalelerini fethedeceğini Şeyh
Zindânî ve Kara Şemseddin ile müjdelemiştir.
Fetihten sonra Bayazıdı Velî Edirne’ye geldiği zaman, ölmüş
olan Şeyh Zindânî’nin ruhu için bütün zindanda olanları azad
etmiş, Zindan Kulesi’nin karşısında, yol üzerinde bir türbe
yaptırmış, cenazede Bayazıd’ın kendisi de hazır bulunmuştur.
Orada gömülüdür.
Tekkesinde Tîgî Beğ’in yazdığı tarih vardır. Hâlâ büyük bir
tekkedir. Bütün evlâtları da orada gömülüdür. İstanbul’da şimdi
de Baba Cafer Zindânî Tekkesi’ni bekleyenler onun
zürriyetindendir.
Abdurraûfi Sanıedânî, onun babası Şeyh Cemaleddin, onun
babası Emîr Sultan’ın kızının oğlu, onun babası Şerefeddin, onun
babası Tâceddin. Onlar da kız tarafından Râzî Bilâl oğludur. O da
Seyid Sekkîn’in kızındandır ki Ak Şemseddin civarında, Torbalı
köyünde gömülüdür. O, İstanbul zindanında gömülü Baba
Cafer’in oğludur.
Kâmkâr Beğ, Kütahya’da Germiyanoğullarından idi. 3000
yiğit ile Şehit Kapısı’ndan tırmanıp Ayasofya’ya yakın olduğu için
Hıristiyanlar çoklukla gelip kapıyı açtılar. Büyük bir vuruşma oldu.
Bütün İslâm gazileri orada şehit olduğu ve Harun Reşid
zamanında Ensâr’dan nice sahabe şehitlik şerbetini orada içtikleri
için Şehit Kapısı derler. Fakat halk ağzında Çıfıt Kapısı derler ki
yanlıştır. Bütün Yahudiler o semtte oturduğu için Çıfıt Kapısı
denmiştir. Doğrusu Şehit Kapısı’dır.
Şimdiki halde Hünkâr Sarayı çevresinde olan kapılar
kuşatılmamıştı ama Yedikule Kapısı’na yardıma gelen
Karamanoğlu, Yedikule’den kuşattı. Tekebayoğlu, Silivri Kapısı’na
tayin olundu. Aydınbayoğlu, Yeni Kapı’dan kuşattı.
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Sanhanbayoğlu, Top Kapısı’ndan tırmanıp o yolda şehit oldu.
Yerine Menteşebayoğlu tayin olundu. Edirne Kapısı’na
İsfendiyaroğlu tayin olunup cidden kahramanca savaştı derler.
Eğri Kapı’dan Hamidbayoğlu tayin olundu, İstanbul’un iki
tarafı kuşatıldı. Ancak Yedikule’den Saray Burnu’na kadar Kum
Kapı tarafları deniz kıyısı olmakla kuşatılmadı.
Ama Yedikule tarafından kumandan şair Ahmed Paşa tam
gayret gösterip Kâfirler’in topuna, tüfeğine bakmayarak kalenin
nice yerlerini yıktı.
Silivri Kapı’da Haydar Paşa göz açtırmayıp Kâfir’e top ve
tüfek attırmaz oldu.
Mahlesi Adnî olan Mahmud Paşa, Yeni Kapı kumandanı idi.
Kaleyi yıkıp üç defa hücum ettiyse de fethedemedi.
Top Kapı kumandanı Karamanlı Nişancı Mehmed Paşa, ki
Celâleddîni Rûmî neslindendir, Uzun Hasan savaşında hayli
yiğitliği görülmüş bir vezirdi, Top Kapısı’ndan Kâfirler’e bir top
attırmaz oldu.
Edirne Kapısı’nda Sadi Paşa vardı. Savaşçı bir yiğitti. Sultan
Cem ile Firengistan’da çok oturup nice savaş fenleri öğrenmişti.
Edirne Kapısı’nda yiğit îsfendiyaroğlu ile birlik olup İstanbul fatihi
biz olalım diye ikisi de çok bahadırlıklar gösterdiler. Yedi yerden
Edirne Kapısı taraflarını yıktılar ki alâmetlerinden bellidir.
Hersekoğlu Ahmed Paşa, Eğri Kapı kumandanıydı. Eğri Kapı’yı
topa tutarak döve döve doğrultup Kâfirler’in belini kıl gibi inceltti.
Böylece istanbul kalesi 20 gün kuşatılıp fetihten asla eser
zuhur etmeyince bütün İslâm gazileri, 70 büyük evliya, dört
mezhepte fetva sahibi 3000 den fazla bilgin ve bu kadar şeyh,
kalenin fetholunmamasına üzüldüler. Hepsi birden bütün
gönülleriyle Tanrı’ya yönelip fethini rica ettiler.
Bunun üzerine ulu Tanrı’nın emriyle hemen İstanbul’un
üzerine bir karanlık çökerek gök gürlemesiyle şimşek çaktı. O
anda At Meydanı tarafından göğe doğru bir ateş yükseldi. Birçok
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büyük yapılar havaya uçup kimi karaya, kimi denize düştü. O gün
kaledeki Kâfirler’den üç bini korkudan kaleden dışarı kaçtı. Kimi
Müslüman olarak Padişah hizmetine girdi, kimi başka diyara gitti.
Fakat Kâfirler yine gayreti elden bırakmadılar. Kalenin yıkılan
yerlerini onararak savaşa devam ettiler. Fakat kıtlıktan durumları
güçleşmişti.
Kuşatmanın 30 uncu günü Sultan Mehmed, başına
Peygamberinkine benzer kavuğunu giyip ayağına mavi çizmesini
çekerek Düldül gibi bir katıra bindi. İstanbul kalesi çevresini gezip
İslâm askerine ihsanlarda bulundu. Türlü vaatlerle İslâm askerini
savaşa kışkırttı.
O taraftan geçip nice bin askerle Eyüp’ten Kâğıthane tarafına
vardı. Kâğıthane ırmağını geçip Levend Çiftliği denen yerde
yapılmış olan yeni 40 firkateyni alarak yine kızaklara bindirdi.
Kızakları çekerek Ok Meydanı’ndan aşırıp askerlerin yardımıyla
Şahkulu İskelesi’nde denize indirdiler. İçine silâhlı, kırmızı fesli ve
sarıklı Arabistan yiğitlerinden asker doldurup yine İstanbul’a
geçti…. (Evliya Çelebi kendine özel üslubuyla İstanbul’un fethini
anlatmaya daha epey devam ediyor. Biz burada fethin
atmosferini yansıtan yukardaki metinleri Seyahatname’den
almayı uygun bulduk.)

Çorum:
Selçuklular’dan Kılıç Arslan’ın bu kaleyi yaptığı söylenir. Kılıç
Arslan, oğlu “Yakub Mirza” yi ve yüzlerce hastayı bu şehre
gönderip sağlığa kavuşturduğu için adına “Çorum” denmiştir.
Ama vilâyetin ileri gelenleri “Çori Rûm” dan bozmadır derler.
Sonra Danişmendliler’in eline düşmüştür. Oradan da Yıldırım
Han’a geçmiştir. Sivas Eyaleti’nde Sancakbeyi tahtıdır. Beyinin
hası 300.000 akça olup 19 zeamet, 310 tımar var. Alaybeyisi,
Çeribaşısı vardır. 150 akçalık kazadır. Kadısına yıllık 5 kese hâsıl
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olur. Şeyhülislâmı, Nakîbüleşrafı, ileri gelenleri, Kale Dizdarı ve
neferleri, Kaban Emini, Muhtesibi, Şehir Naibi, Şehir Subaşısı
vardır. Sipah Kethüda Yeri, beyine muâdil söz sahibi hâkimdir.
Kapıkulu Serdarı dahi azametli adamdır. Zira bu Çorum
Sancağı’nda asker tayfası gayet çoktur. Çünkü eşkiya ve zorba
yeridir. Hatta bizim Paşa’yı bu şehire kondurmak istemediler.
Araya arabulucular girip Şer’î Mahkeme dahi kabul kâğıdı verdi.
Bütün şehir evlerinde üç gün kalınmak için ferman çıktı.
Şehir 42 mahalledir ve 42 camisi vardır. Evleri 4300 tane olup
bağlı, bahçelidir.
“Sultan Alâaddin Camisi” ni Kanunî Süleyman Han imar
etmiştir. Çarşı içinde Mimar Sinan Ağakâri olup cemaati çoktur.
“Tahıl Pazarı Camisi”, “Beğ Camisi”, “Defterdar Camisi”,
“Medrese Camisi”, “Ağa Camisi” şehrin meşhur camileridir. Fakat
“Murad Han Camisi” nden mükellefi yoktur. Hamamlarından
“Yeni Hamam” gayet güzeldir Tokat’taki Ali Paşa Hamamı’na vakıf
ve hayrattır.
7 yerde Dârüttedris’i varsa da “Murad Han Gazi Medresesi”
mamur ve meşhurdur. 11 Sibyan Mektebi, 7 hanı vardır. 18 yerde
gayet güzel sulu çeşmeleri vardır. Süleyman Han bir konak
yerden su getirip bu şehre sebil etmiştir.
3 tane tekkesi var. 300 dükkânı olup her türlü enafı
mevcuttur. Bilgili kimseleri, nükteci çelebileri, bilginleri, dini
bütün kişileri, şeyhleri çoktur. Suyunun ve havasının
güzelliğinden halkının yüzleri kırmızıdır. Ortaboylu ve iri adamları
olur. Güzelleri de çoktur. Halkı çok defa çuka giyer. Kadınları
beyaz bol elbiseye bürünür. Kışları sert olduğu halde bağı,
bahçesi çoktur. Şehrin kıble tarafında Celâli şerrinden emin
olmak için dört köşe yapılmış güzel bir kalesi vardır. Ama
küçüktür. Bir kapısı vardır. Dizdarı, neferleri, yetişir derecede
sığırları birkaç evi ve ambarı vardır. Tanrı bilir, İslâm yapısıdır.
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Bu şehre girdiğimiz gün İstanbul tarafından Berberbaşılık’tan
çıkma bir Kapıcıbaşı gelip 40 Kapıcısıyla “Diyarıbekir Eyaleti’ni
getirdim” diye yüksek sesle bağırtarak Paşa’yı kandırırım sandı
ama mümkün olmadı. Bütün Kapı halkı, 95 Sekban ve Sarıca ile
Deli Gönüllü, 300 kadar İç Oğlanı hazır baş olup “Kapıcı gelsin”
dediklerinde 40 Kapıcısıyla içeri girince güz yaprağı gibi titremeye
başladı. Bütün Levendler Paşa’yı ortaya alıp, silâh kuşanmış
olarak durdular.
Paşa söze başlayarak: “Safa geldiniz! Ne hizmete geldiniz”
buyurdu. Kapıcılarbaşı: “Sultanım! Diyarıbekir’e gideriz” dedi.
Paşa:
— “Hani bize Diyarıbekir Eyaleti’ni getirmişsiniz? Hani
emirler” deyince 40 Kapıcı birden “işte emir Padişah’ındır” diye
Paşa’nm üzerine saldırdı. Fakat Paşa daha adımını atmadan iç
Ağaları 40 Kapıcıyı da kıskıvrak bağladılar. Paşa bunları hemen,
cellâda vermek istediyse de vilâyetin ileri gelenleri rica edip:
— “Sultanım! Bunlar emir kuludur. Bunun size öğüt
olduğuna şükrâne olarak kendilerini bağışlayın. Padişah’ın arzı
var. Hepsini serbest bırakın” dediler. Ricaları kabul olunup hepsi
serbest bırakıldı ama öldürülseler gerekti.
Bunlar şehir kadısına varıp Sancakbeği Ali Beğ’i mahkemeye
davet ederler. Herkesi askere alma hakkındaki Padişah emirlerini
çıkarıp “bütün askerini şehir içinde çevirelim” derler. Vilâyet ileri
gelenleri: “Vallahi bu iş bu şehirde olamaz. Onlar can ve başa
kalmış 10.000 ateş kılıçlı adamdır. Bunlara el kaldırırsak bütün
şehri ateşe verirler. Malımız, yiyeceğimiz alan talan, çoluk
çocuğumuz kan ağlayıp perişan olur. Bu sert kışta nereye
gidelim? Bunların isyan edip dosdoğru Varvar’a gidecekleri
muhakkaktır” diye Kapıcıbaşı’ya kandırıcı cevaplar verirler. Bu
sevinçli haberi şehirlilerden biri hemencecik Paşa’ya getirdi. Paşa,
herife ihsanlarda bulundu. Sonra Kapıcılar Bölükbaşısı’nı
mahkemeye gönderip: “Kapıcıbaşı çabuk atlanıp geldiği yere
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gitsin. Yoksa yüzünü tulum gibi yüzüp geldiği yere gönderirim”
dedi. Ayrıca Bölükbaşılar tayin edip hepsini şehirden sür’ dü.
Ertesi günü bu sıkıcı halleri yazıp Varvar Ali Paşa’ya atlı tatar ile
gönderdi.
Ondan sonra bütün şehir halkına ihsanlarda bulunup onlarla
konuştu. Vilâyetin ileri gelenleri gördüler ki bu bir yüce şanlı, iyi
ahlâklı vezirdir, dediler ki: “Sultanım! Gafil olma. Sakın İstanbul
tarafına gitmeyin. Varvar Ali Paşa’yı kollayarak gidiniz. Aranız bir
veya iki konak olsun. Şimdi saadetle geri dönüp lokmacılık ederek
Tokat ve Kazova gibi bolluk yerlerde dolaşın, inşallah yakında
cemreler düşüp kışın şiddeti gider. Bu türlü hareket buyurun.”
Doğrusu en güzel tedbir bu idi. Bu Çorum yakınında Âşıkpaşa
oğlu Şeyh Ulvan Çelebi Ziyaretgâhı vardır. Kendisi Orhan Gazi
şeyhlerindendir. Birçok eserleri vardır.
Sözün kısası bu kazada o gün lokmacılık edip giderken Varvar
Paşa tarafından tatar geldi. “Benim oğlum! Sakın. Yine asker
topla. Nevruz olup havalar açılınca istanbul’a doğru git. Sizinle
yine haberleşip müşerref oluruz” demiş. Paşa dahi Ankara
taraflarına gitmeye savaşıp on birinci günde Çorum Ovası’ndaki
“Şeydim Sultan Tekkesi” durağına geldik. Büyük bir tekkedir. Başı
ve ayağı çıplak dervişleri vardır. Paşa bütün Ağalan ve
Karakullukçuları ile bu tekkeye konup büyük ziyafet çekti.
Buradan “Karakeçili” köyüne geldik. Çorum toprağında 200 evli
Türk köyüdür. Kızılırmağ’a bir saat mesafededir. Bu köyde o gece
yine büyük kar, tipi ve fırtınalar oldu. Sekban ve Sarıca haşeratı
da herkesin çoluk çocuğunu evlerinden çıkarıp beşikleri içindeki
masumlarla beraber kara bırakarak Merzifon’dan beri yaptıkları
Haccâc mezalimini tazelediler. Sabahleyin buradan da kalktık.
Kızılırmağ’ın Çesnigir Köprüsü’ne gitmeyip Karakeçeli Geçidi’ne
gelmek suretiyle yanlış davranmış oldular. Meğer aman vermez
geçitmiş. Gerçi kar yavaşladı ama kışın şiddeti o derecede iki ki
atlar yerin üzerinde duramayıp güz yaprağı gibi tirtir titrerlerdi.
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Ne hal ise, Alay Çavuşları askere sıkı sıkı tenbih ettiler, önce
Paşa’nın Otak develeri, mutfak ve dış kiler, ahır ocağı ağırlığı, 21
tane yarar, iyi kılavuzla bazı atlılar sabahleyin erkenden
ilerlediler. Sonra Paşa, 200 katar devesi ve 100 katar katırı geçti.
Ben de kendi katarımla Allah, Allah diyerek yürüdüm. Bütün
ağırlıklar “Kurd” kasabası sarayına gidiyordu. Ben, Paşa Kethüdası
ile Kızılırmak kıyısında öteki Ağalar’ın geçmesini beklerken Paşa
katan ve öteki Ağalar’ın ağırlıkları kıyıya geldiler. Kılavuzları ile
ırmağa girince Tanrı’nın emriyle bir tipi, boran, karanlık, şimşek
ve gök gürlemesidir başladı. Irmak kabardı. Katar, seyishane
vesair yükler ırmağa yayılıp gelirken Kızılırmak coşup harman gibi
buz parçaları getirmeye başladı. Meğer Çesnigir Köprüsü
yakınında birkaç günden beri ırmak donup kapanmış. Böylece
boşanınca bu kadar insan birbirine karışıp çerçöp gibi gitmekte,
bu halde yine karşı taraftan ağırlıklar ırmağa girmekte, beri
taraftan da mal sahipleri “aman, Muhammed ümmeti” diye
feryat koparmakta idi. Paşa dahi bu sırada mehter çaldırarak
ırmağa geldi. Kurd kasabası ileri gelenlerine haber gönderip
askerden de katır, deve, seyishane ve mal kurtaracaklara büyük
vaatlerde bulundu. Askerin kimi bu tarafta, kimi karşı tarafta
ırmak kıyısınca deliler gibi seğirtiyorlardı. Nice cüretli yiğitler suya
giriyor, kimi batıyor, kimi yüzüyordu. Develerle insanlar birbirine
karışmıştı. Kurtarılanları bir kenara çıkarıyorlardı. Bazı
Türkmenlar ve Kürtler o kışta soyunup yüzerek nice deve, katır ve
seyishaneyi karşı tarafa geçiriyordu. Lâkin karşıya geçenlerin
giyimleri beri tarafta kalıp orada kendilerine esvap veren
bulunmadığından çoğu soğuktan donuyordu. Ancak Kızılırmağ’a
buz parçaları gelmeden önce ağırlıklar kurtarıldı. Fakat nice nice
katır, deve, kısrak katarları yükleriyle kayboldu. Sadece insan
olarak 97 kişi yok oldu.
… Asker bu ırmakta türlü belâlara uğrayarak malından,
yiyeceğinden oldu. Canlar sağ geçtiklerine yüz bin şükür ettiler.
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Tanrı’ya şükür ben bu belâdan hiçbir zarara uğramadım. Sağ
salim geçmiştim.
Sabahtan ikindiye kadar bu kadar zarar ve ziyan olup
malından, azığından, kul ve adamlarından ayrılmış Ağa’nın hesabı
yoktu. Boğulanların çoğu Karakullukçu, Harbende, Sekban ve
Sarıca idi. İkindiden sonra buz ve borandan eser kalmadığından o
sırada geçen Tatar, Deli, Gönüllü ve Ağalar korkusuzca ve
selâmetle karşıya vardılar.
Irmak kıyısınca perişan bir halde giderek “Kuraklar Sarayı”
kasabasına geldik. Çankırı toprağında, Kalecik Kazası’nda
Subaşılıktır. Nâibliktir. Kızılırmak kıyısında 400 tane, toprak örtülü
evi olan, camili, hanlı, hamamlı, küçük çarşılı kasabacıktır. Burada
Paşa “Ali Ağa” ve “Hüseyin Ağa” adlı adamlarını Kızılırmak’ta
batan eşyanın çıkarılmasına tayin ederek birer kese harçlık ihsan
etti. Nice mal sahipleri de kalıp su kıyısında çadırlarıyla durdular.
Hava düzelince mallarını çıkaracaklardı.
***
Buradan kalkıp kuzeye giderek “Peryalı” köyü durağına
geldik. Çankırı toprağında Kalecik Kazası’na tâbidir. Buralarda bir
doğuya, bir batıya serseri gezip lokmacılık ettik. Yine kuzeye
giderek “Atçakoyunlu” köyüne geldik. 100 evli Türkmen köyüdür.
Buradan da “Koç Baba” durağına geldik. Bu da Kalecik Kazası
toprağında 200 evli Türk köyüdür. Ama görünürde asla ev yoktur.
Hepsi yer altında ahırlı, mutfaklı, sofalı, misafirhaneli evlerdir.
Buraya “Keskin içi” derler. Gayet mamur yerdir. Kışı sert
olduğundan evleri toprak altındadır. Ama damlarının üstü çayır,
çimendir. Evlerin birer bacaları var. Yumuşak beyaz taşı istedikleri
gibi oyup kesip biçerek evler yapmışlardır. İçine bin adam girse
kaybolur. Bu köyde “Koçı Baba” ziyaretgâhı vardır. Bu zat Bektaşi
halifelerindendir. Türkman tayfası bu babaya çok inanırlar.
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Buralarda, Keskin içinde “Harrâf Hüseyin oğlu Şeyh İbrahim
Şûzi ziyaretgâhı vardır. Bu zat da Ak Şemseddin Hazretleri’nin
halifelerindendir. Sivas şehrinde yetişmiş olgun bir kimse idi. Hâlâ
herkesçe ziyaret olunur.
Oradan ilerde “Şeyh Şâm” köyüne geldik. Bu Çankırı toprağı
ile Sivas Eyaleti arasında, Keskin içinde, Kalecik Kazası
nahiyesinde 200 evli mamur ve güzel bir köydür. Ama yine evleri
toprağın içindedir.

Yol Kesici Kara Haydaroğlu’nun Hasan Ağa Eliyle
Tutulup İstanbul’a Götürülmesi
Kara Haydar adlı haydut önce bir kadıyı öldürüp İbrahim
Han’ın tahta çıktığı sırada isyan ederek nice yıllar Sakaltutan, Gir,
Felâket, Direkli, Çengelli, Sarmaşıklı, Domalıç, Sabuncu (İzmir
yöresinde) Belleri ile daha bu gibi bellerde binlerce kervan basıp
haramilik ederdi. Sonunda Kara Mustafa Paşa fermanıyla
Anadolu Eyaletleri’nde herkes askere alınarak üzerine yüründü.
Kara Haydar, “Işıklı” adlı kasaba civarında bir eve kapandı. Eve
ateş verilip yanarken Kara Haydar can havliyle dışarı çıkıp
öldürüldü. Hayırsız kellesi Devlet Kapısı’na geldi. Bütün umumî
yollar emniyet buldu.
Ama bu olay “Kara Haydaroğlu” adlı bir serseriyi ortaya
çıkardı. Mel’un babasının kanını dava ederek Anadolu’da 20
sancaklı yerde yüz binlerce Tanrı kulunu rahatsız etmeye başladı.
Dördüncü Mehmed Han’ın cülusunun başlangıcına kadar 3
eyaletlik yeri harap edip yıktı. Bir türlü ele geçirilemedi. Hatta
ben bunlarla Ankara civarında bir köyde beş ay önce ansızın
karşılaşmıştım.
Nihayet, Sultan İbrahim Han çağının sonlarında, Melek
Ahmed Paşa Efendimiz’in Ağalarından sabık Türkmen Ağası
Abaza Kara Hasan Ağa’ya Padişah emirleri gidip “ya Kara
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Haydar’ın başı, ya başın” diye vaatlerde bulunuldu. Bu işi
başarırsa Türkmen Ağalığı verileceği bildirildi. Hasan Ağa dahi
1000 kadar kahraman ve ünlü iş yerleri topladı. Bir gün “Söğüt
Dağı” adlı yerde “Katırcıoğlu”, “Akyakalıoğlu”, “Oynağanlıoğlu”,
“Yeğen Hüseyin”, “Kara Memi” adlı haramilerle İsparta
dağlarında, Söğüt ve Aydın Dağlarıyla Saruhan Elleri’nde gezip
tüccar ve ahaliyi incittiği İbrahim Han tarafından duyulunca
Anadolu Eyaleti Valisi Vezir Küçük Çavuş Paşa’nın bütün Anadolu
askeriyle varması ferman olundu.
Paşa 10.000 askerle bu haramilerin üzerine varıp Karahisar
altında iki taraf çarpıştı. Kara Haydaroğlu 700 adamı ile bu 10.000
lik derme çatma Anadolu askeri içine aç kurt koyuna saldırır gibi
saldırdı. Savaş sonunda Anadolu Valisi koca bir veziri tutsak edip
bağlayarak Haydaroğlu’nun önüne getirdiler.
“Devletin namusu, şerefi vardır” diye “Kara Haydaroğlu”,
Küçük Çavuş Paşa’yı atıyla, giyimiyle, birkaç yakın hademesiyle
“bir daha devletin sancağı askeriyle üzerime gelme” diye yemin
verdirerek bırakır. Bu sırada Paşa’nın ve bütün Anadolu askerinin
çadırları ve malları “Katırcıoğlu” adlı hayduda kalmıştı. Katırcıoğlu
ise Haydaroğlu’nun yanma gelip Paşa’nın salıverildiğini duyunca
ağzına gelen sözleri söyleyip hemen Paşa’nın ardınca yetişerek
yalnızca avlar. Yapılan çarpışmada kellesini gövdesinden ayırır.
Sonra Haydaroğlu’nun yanına gelir. Birbirleriyle iyice danışıp o
günden başlayarak ciddî surette asker yazmaya ve başlarının
çaresine bakmaya karar verirler. Nice yüz ipsiz takımını başlarına
toplayıp Kırşehir, Beğşehri, Akşehir, Seydişehri, Eskişehir, Alaşehir
ve başka şehirler halkının evini barkını harap, ciğerini kebap
ederler. Kadınlara, çoluk çocuğa etmedikleri fenalık kalmaz.
İşte bundan dolayı Dördüncü Mehmed Han’ın cülusunun
hemen ertesi günü Abaza Kara Hasan Ağa, Padişah emriyle
Haydaroğlu’nun öldürülmesine memur edildi. Evvelce Türkmen
Ağası olan Koca Hasan Ağa 2000 kadar bahadır, işe yarar erleri
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başına biriktirip Kara Haydaroğlu’nun peşine düşer. Bir yerde
gizlenmiş bulunduğunu haber alarır, bütün çevre halka haber
vererek haramiler üzerine gider. Kendisi Abaza tayfasının en
bahadırı olup gayretli, mağrur bir er oğlu erdi. Bütün askeri çifte
atlı olduğu halde, çevrede kimse yokken haydudun gizlendiği
köye varıp kuşatır. Kara Haydaroğlu, atına binip 200 kadar mel’un
yiğitlerle İslâm askerini yararak köyden dışarı çıkıp ister istemez
savaşa girişerek kahramanca hücumlarla üç saat kadar
vuruşurlar. Hasan Ağa’dan 43 adam şehit olup onlardan da 7
mel’un kara toprağa düşer. İkindiye kadar süren savaşta nihayet
Kara Haydaroğlu’nun atı halsiz kalır. Kara Memi adlı haydut
arkadaşının getirdiği ata binerken Hasan Ağa tarafından atılan bir
kurşun Kara Haydaroğlu’nun oyluğuna isabet eder. Böyle yaralı
olduğu halde yine 9 yiğiti şehit edip en sonunda gücü kalmayarak
güneş batarken kaçıp görünmez olur.
Hasan Ağa’nın
askeri dahi dermansız kalıp Kara
Haydaroğlu’nu ele geçiremeyerek başarısız halde orada kalır.
Ertesi sabah etrafa herkesin duyup uyması için emirler
gönderilir: Kara Haydaroğlu’nu haber verene 5 at ve 5 kese
verileceği, yanında olup da haber vermeyenin evi başına
yıkılacağı yeminlerle anlatılır.
Üçüncü günü bir Yörük gelip: “Müjde sultanım! Kara
Haydaroğlu kurşun yarasından köyde kalıp bütün adamları
yanından gitmiş, sadece üç adamı ile bir evde kapanmıştır”
diyince hemen Hasan Ağa bütün askeriyle atlanıp müjde getiren
herifi de bir ata bindirerek gün ve o gece yola düşerler. O köyde
ateş başında otururken Haydaroğlu’nu basarlar. Girenlerden 7
kişiyi yattığı yerde tüfeklerle şehit edip nihayet aletleri
işlemeyince esir ederler. Bağlamazlar. Zira ilk savaş yerinde
oyluğuna kurşun gelince akılsız mel’un herif bir kamışa barut
doldurarak yarasının ağzına dayayıp ateş vermiş, oyluğu parça
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parça olup tiftik gibi atılmış, bu sebepten dermansız kaldığından
Hasan Ağa kendisine cerrahlar tayin etmişti.
(Kara Haydaroğlu’nun bu hareketi yarasını barutla dağlamak
için yapılmıştır. Eski Türkler’in kızgın demirle yara dağlayıp
iyileştikleri malûmdur.)
Kara Haydaroğlu, İstanbul’a götürüldüğü gün biz de Şam’a
gitmek üzere Üsküdar’da idik. İstanbul ve Üsküdar’dan 100.000
asker gidiyordu. Alay bizim ordugâhtan geçerken benim çadırıma
karşı olan “Ağa Tekkesi” ne Hasan Ağa indi. Kara Haydaroğlu’nu
iki beygirli sal bir taht üzerinde götürüyorlardı.
Başına san ipekten basma sarınmıştı. Sırtında yeşil bir kürk
vardı. Gayet zayıflamıştı, iki yanına selâm veriyordu. Onu da Ağa
Tekkesi’ne bir odaya indirdiler.
Türkmen Ağası, tedbirli Hasan Ağa hemen Sadırazama adam
gönderip: “Kara Haydaroğlu hainini sayenizde yakaladık.
Bağlayarak Devlet Kapısı’na getirdik. Sabahleyin huzurunuza nasıl
getirelim ve Padişah Divanı’na ne suretle gelelim” diye sordu.
Kendisi de gelip Murtaza Paşa Efendimizle buluştu. Murtaza Paşa,
kendisine hitaben: “Koca adam! Gazan kutlu olsun. Kılıcını göğe
asıp elinin yüksekliğini belli ettin. Hatta Padişahım bana Şam
Eyaleti’ni ihsan ettiği zaman, göreyim seni, yolun üzerinde bana
Kara Haydaroğlu’nu ele geçirip İslâm hacılarının yolunu emniyete
alasın diye ferman etmişti. Allah’a hamdolsun, yakalanmasını
Tanrı sana kısmet eyledi” dedi. Bunun üzerine Kara Hasan Ağa,
Haydaroğlu ile olan savaşlarını bir bir anlatınca dinleyenler Kara
Haydaroğlu, Katırcıoğlu ve Akyakalıoğlu’nun yiğitlik ve
sertliklerine hayran oldular.
Sonra ben Kara Hasan Ağa ile buluştum: “Sultanım! Bizim
Kara Haydaroğlu Bey Efendi’mizi Tanrı’ya hamdolsun
yakalamışsınız” dedim. Çok hamdedip: “Evliya! Eğer Haydaroğlu
ile tanışıklığın varsa yürü, gidelim. Kendisiyle konuşup teselli et.
Onu öldürtmeyip Girit Adası’ndaki Deli Hüseyin Paşa’ya

40

göndertilmesini taahhüt edip kurtulacağını kendisine bildir” dedi.
Daha başka bazı talimatlar da verdi.
Hasan Ağa ile ikimiz birlikte Kara Haydaroğlu’na gittik. Ben:
— “Esselâmü aleyküm Beğim! Hoş geldin. Safa geldin”
dediğimde Kara Haydaroğlu hemen:
— “Bire hay cankurtaran Evliya Çelebim! Sen de hoş geldin
ve safa geldin ama ben hoş gelmeyip işte siyaset meydanına
getirildim” dedi.
Sonra ben ve Hasan Ağa, Kara Haydaroğlu’nun yanına oturup
konuşma sırasında kendisine teselliler verip sohbetler ettik.
Haydaroğlu bana:
— “Evliyam! Bilir misin? Ankara Vilâyeti yanında, Balıkhisar
köyünde o kış günü bizi bastığın zaman senden nasıl can
kurtardık? Nasıl gafildik?
Kadınlar gibi ateş başında oturuyorduk. O zaman senden
gerçi can kurtarabildik ama şimdi bu Hasan Ağa’nın sayesinde can
kuşu uçacak gibi görünüyor, Evliya Efendi” dedi.
Hasan Ağa kendisine:
— “Ya beyim, Evliya Çelebi’yi bilir misin” deyince
Haydaroğlu:
— “Ankara Vilâyeti’nde bir gün 12 atlı ile bir köyde ateş
başında oturuyorduk. Bunlar 50 atlı ile bizi bastılar. Hele Allah’a
şükür el kaldırmadılar. Aklımız başımızdan gidip bir gece bunlarla
can sohbetleri ettik. Evliya Çelebi’ye bir çakmaklı tüfek ile 300
altın verip o gece zevk ve safalar ettik” dedi ve ağlamaya başladı.
Ben üzülüp:
— “Ne ağlıyorsun beyim? Padişah huzuruna vardıkta,
Padişahım, kuşça canıma kıyma. Beni Girid’e Deli Hüseyin Paşa’ya
gönder. Din uğruna orada Kâfir’e kılıç vurarak şehit olayım de”
dedim.
Kara Haydaroğlu:
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— “Behey Evliyam! Ölüm olduktan sonra sızlamak ne
boyuna borç ala? Ben bir can için minnet mi ederim” dedi. Ben:
— “Ne? Hele beyim Girit fethinde bulunup orada bir Sancak
Beyi ol. Bir zaman da orada, hem de din düşmanlarına kılıç çal.
Benim istediğim budur.
Eğer sen böyle dersen Saadetli Padişah hazzedip seni Girid’e
gönderirler” dedim.
Kara haydaroğlu:
— “Gel Evliyam, senin ağzını öpeyim. Sen iyi diyorsun ama
Evliya efendim, ben bana ettim, ben bana” diye oyluğunu açtı. Ne
göreyim? Parmak kalınlığında kurdlar! Yara çürüyüp oyluğu parça
parça olmuş. Kokusundan adam yanına varamaz. Yine
Haydaroğlu sözüne devamla:
— “Evliyam! Gönlümü avundurdun. Allah senden razı olsun”
diyip hemen koynundan bir altın, mine zarflı saat çıkarıp:
— “Şu, kendi bağının koruğu helvasıdır. Yine sana nasip
oldu” diye bana ihsan etti. Allah bilir ki yıllarca Önce “Ishaklı” adlı
kasabada Kara Haydar’ın kendisi bizi vurup kırıp benim bunca
malımı almıştı. Yetmiş yedi kere kendileriyle beraber dağlarda
yatıp kalkmıştım. Sonra bu saat oğluna geçmişti. Kaya Sultan’ın
ihsanı fevkalâde bir saatti. Ben tanıyıp:
— Bire beğim! Bu saat vaktiyle benimdi” dedim.
Haydaroğlu:
— “Doğrudur! Babam merhum senin malından bana
vermişti. Yine sana nasib oldu. İşte Hasan Ağa’ya sor. Şimdi
yollarda gelirken bu saat dolayısıyla her zaman seni anıp Melek
Ahmed Paşalı Evliya Çelebi’nin saatidir diye seninle dağlarda ve
bellerde gezdiğimizi zikrederdim” dedi.
Akşama kadar nice şeyler konuşup sözlerimin özeti kendisini
teselliden ibaretti.
Ertesi günü sabahleyin Üsküdar’dan usta bir cerrah gelip
yarasını seksen yıllık saf şarapla yıkayarak bütün çürük etlerini
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çıkardı. Meğer oyluk kemiği parçalanmış. Cerrah: “Bu iyileşmez”
diye yalpasına merhemler sürüp sararak büyük alayla
Üsküdar’dan istanbul’a Koca Sadırazam’a götürdüler. Ben dahi
görmek için birlikte gittim.
Sadırazamm oğlu Süleyman Bey Efendi’nin yanında idim.
Koca Mevlevi Sadırazam Mehmed Paşa, huzurundaki
Haydaroğlu’nu söyletmeye başladı:
— “Niçin bu kadar zamandır haramilik edip Tanrı kullarımı
öldürdün” dedi.
Kara Haydaroğlu, Büyükveziri Mevlevi külâhıyla görünce:
— “Dede Efendi! Kurt oğlu kurt idim. Kişi aldığına göre
satar. Baba ve atasından gördüğünü işler. Hüküm Tanrı’nındır”
dedi.
Büyükvezir, cerraha yarasını sordu. Cerrah: “Tedavi edilmez”
dedi. Hasan Ağa aradan:
— “Sultanım! Girid’e gönderin” diyince Büyük vezir: ‘”Nola?
Şimdi gönderelim” dedi.
Hasan Ağa ve 40 kadar adamına fâhir hil’atler ihsan
olunduktan sonra Büyükvezir yine söze başladı:
— “Bire Kara Haydaroğlu! Niçin Kütahya Veziri Küçük Çavuş
Paşa gibi bir veziri bozup öldürdünüz” dedi. Kara Haydaroğlu:
— “Savaş halidir, öyle olur. Benim yanıma bağlı
getirdiklerinde Tanrı resulünün bayrağını taşır bir Osmanlı
vezirinin ırzı, haysiyeti vardır diye malını kendisine verip serbest
bıraktımdı. Sonra Katırcıoğlu arayıp bularak şehit etmiş. Benim
haberim yoktur” dedi. Paşa:
— “Ya şehit ettinizse tuğ, davul, sancak gibi hazine malları
ne oldu? Bu kadar yıl baban harami idi. Onun elde ettiği mal ve
senin bunca zamandır ondan, bundan aldığın mal hangi dağlarda
gömülü ve hangi şehirlerin bataklarında saklı” diyince
Haydaroğlu:
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— “Sultanım! Bunun sorgusu mahşerde olacaktır. Çıkası bir
canım için bu kadar Tanrı kulunu ele verip ateşe yakarak onlarda
olan ve bellerde gömülü bulunan malları asla söyleyemem. Koca
Vezir! Gün akşamlıdır. Dün doğdum. Bugün ölürüm. Hemen işini
gör” dedi.
Sadırazam: “Nola? Baş üstüne” dedi ve Asesbaşı’ya:
— “Varın, Parmakkapı’da asın” diye fermanetti.
Haydaroğlu’nu bir hamal beygiri üzerine bindirdiler. Büyük
bir alayla beygir üzerinde iki yanına arslan gibi alayla bakarak
Parmakkapı’ya giderken ben de atıma binip ağlayaraktan beraber
gittim. Oraya vardığımda boğazına ipi geçirip sağlam urganın
ucunu bağladıktan sonra altından hamal beygirini çektiler. Beygir
onun yükünden kurtuldu. Haydaroğlu ruhunu teslim etti. Her şeyi
kendi ile Tanrı arasında olarak gitti. Nice ikram ve ihsanlarını
görüp birçok zaman birlikte yemek yemiştik. Benim tarafımdan
Tanrı’nın esirgenliği üzerine olsun.
Fakat bütün Anadolu halkı şerrinden kurtuldu. Tanrı’nın
hikmeti, Dördüncü Sultan Mehmed’in cülûsu başındaki ilk gazası
bu Haydaroğlu’nun öldürülmesidir.
O gece evimize varıp bütün dostlar, akrabalar ve yakınlarla
vedalaştık. Yine Üsküdar’ı geçip bazı levazımlar aldık. Yine
Üsküdarlı Mahmud Efendi’yi ve Karaca Ahmed Efendi Hazretlerini
ve yatmakta olan büyük evliyaları ziyaret ederek
ruhaniyetlerinden yardım diledik. İşte böylece Şam’a doğru yola
çıktık.

AZAK SEFERİNDEN SONRA KIRIM’A GİDİŞ
Hakir, yalnızca Serdarı Muazzam Deli Hüseyin Paşa’ya varıp
elini öptüm. Hakire bir çadır, tayın ve bahşiş ihsan buyurdu. Beni
müezzinleri arasına alıp kethüdası Veli Ağa’nın kadırgasına
bindirdi.
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***
... En sonunda Moskof kralı Âsitâne’ye (İstanbul’a) elçiler
gönderip barış anlaşması yapmaya can attı. Serdar Mehmet Paşa
Âsitâne’ye gidip diğer askerlerini dağıttı. Bu hakir de Mansurlu
kabilesiyle geldiğimiz yoldan sekiz günde Kırım vilayetine dâhil
oldum. Bahçesaray’da zevki sefaya koyuldum.
***
... Bahadır Giray Han (Kırım Hanı) hazretlerinden İstanbul’a
gitmek için izin aldım. Bir kese kuruş, üç esir, bir samur kürk, bir
kat esvap ihsan buyurdu. Kalgay (veliaht) Mehmed Giray ve
Nurettin Giray sultanlar ile veziri Sefer Gazi Ağa, Ayı Ahmed Ağa
ve Defterdar İslam Ağa gibi efendilerimizden de birer esir ihsan
alıp Kırım diyarında on dört esir, dört kese mala malik oldum.
Trabzon’dan, Mekrilistan’dan ve Abaza diyarından aldığımız
esirlerle on sekiz esirimiz oldu.

KARADENİZ’DE FIRTINAYA YAKALANIŞ
... Fakat sonra bunların hiçbirinden nam ve nişan kalmadı. Bir
acıklı bir girdabın içine düştük. Kâh uygun, kâh sıkıntılı zamanlar
ile bir gün bir gece amansız deniz içinde çalkanıp durduk. Ne
tarafa gideceğimiz belli değil. Nihayet, “O engini nâmübarekte ne
rah ne rahber peyda” (O uğursuz denizde ne yol ne rehber
görünür) mısrasını yaşadık. Güneş deryada doğar, deryada batar.
Bu veçhile kederli girdapta deniz dalgaları ile serseri gezerken
hikmet-i Hüda, gün doğuşu tarafından kara bulutlar göründü.
Bundan başka gök gürültülü ve şimşekli sağanaklar, kırıntılı
uçuruma kumlar peydah olunca gemicilerin yüzlerinin rengi
değişti. Biçareler ellerini ovalamaya başladılar. Geminin kıç
tarafındaki pusula ve kıblenümalarına bakarak birbirlerine can
pazarı muamelesiyle bakınmaya koyuldular. Hemen ta içerinden
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Dede Dayı namlı bir ihtiyar, gemicilere hitaben, “Bre dayılar! Ne
korkarsınız? Hüda kerimdir, işte kırıntı ve sağanak gelmektedir.
Mayındaliyorne!” dedikte cümlesi bir yere gelip alaborna iplerini
indirdiler.
***
Bundan sonra, ambarın kapağını açarak bütün ağırlıkların
hepsini deryaya attık. Yine aman bulamadık. O esnada geminin
kıçından dümenin iğneciği kırılıp dümen deryaya düşünce
gemiciler ellerini dizlerine vurup pes perdeden birbirleriyle
helalleşmeye başladılar. Bu esnada başı zinde, yarar bahadır
gemiciler ellerine baltalarını alıp önce geminin çarmıh iplerini
kestiler. Sonra gemi direğine balta vurarak bir anda direği
keserek denize düşürdüler. Direk düşerken on iki adamı ezip
helak etti. O merhumların da naaşlarını deryaya attılar. Gemi
içinde bir feryat ve çığlık kopup herkes hayatından meyus olarak
can pazarına düştüler. Bu mahalde bir sağanak dahi gelip gemiyi
baştan tarafa iki parça edince saklı duran yolcular ve esirler de
dışarı çıkıp feryad-ı figana başladılar. Herkes birbirleriyle
helalleşmeye, gemiciler ise soyunup çıplak olmaya başladılar.
Herkes tahta, kabak, varil, fıçı şekilli eşyaları almağa başladı.
Hakirin de bu esnada hali değişmiş olup Yasin-i Şerif’e devam
ettim. Bu kadar mal ve erzak hatırıma bile gelmedi... Gördüm ki
birkaç kefere (esirler) geminin sandalını ipten indirip binerek
deryaya açıldılar. Gemiciler de birer tahta parçası vesaire
vasıtalara binerek deryaya döküldüler.
Hakir de yedi kadar can arkadaşlarımızla dalkılıç olup sandala
atıldık. Kefere sandalın ipini kestiler. İkisi de dalkılıç üzerimize
yürüyerek Ayıntaplı Şerif Ramazan Çelebi’yi memesi üzerinden
vurdular. Hemen biz de yedi kişi dalkılıç onların üzerlerine
yürüyerek sekiz kâfirin dördünü öldürdük. Diğer dördü de
korkularından kendilerini deryaya attılar. Sandal bizim yedi
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arkadaşa kaldı, içindeki ağır yükleri atıp dalgalarla giderken
gördük ki büyük gemi baştan kıça varınca iki parça oldu. Üç yüz
elli nefer yolcu, dört yüz kadar kara ve deniz tüccarı, “Ya Allah!”
sedasıyla denizin üstünde her biri yüzmeye başladı. Kimisi
denizde boğuldu, kimisi pervasız denizci gibi bir levha parçası
üzere kurtuluş bulup can pazarında pazarlık eder oldu. Bazıları
can ve baş ile yüzücülük ederek bizim sandal üzerine gelmeye
başladılar. Kıssahan Emir Çelebi geldi; onu kolundan yapışıp
gemiye koyduk. Lakin bildik ki bu gidişle bizim sandalın batması
kaçınılmazdır; hemen dalkılıç olup gelen adamları kılıç ile men
etmeye başladık. Bu hal ile gemiden epeyce açıldık. Hiçbir tarafta
Âdemoğlundan bir iz, nişan kalmadı. Kâh gökyüzüne çıkarak, kâh
yerin dibine inerek gidiyorduk. Fakat kayık içinde kavuklarımızla
su dökmeden mevsimin şiddetli soğuğundan mecalsiz kaldık O
aralık gördük ki Menküp Kadısı Ah Efendi deniz melikesi gibi
yüzerek bizim sandala yakın geliyor. Durduk; geldiğinde sanki
kudret eli onu bizim sandala kaptı kondurdu. Şimdi on kişi olduk.
***
Hakir de baş aşağı deryaya düştüm. Can havliyle yüzücülükte
olan maharetimiz dolayısıyla el-kol atarak, çabalayarak ilerliyor,
yürek yakan ahlar çekerek Hazreti Furkan-ı Mecid’i (Kur’an-ı
Kerim) derin dilden kendime yardımcı ve kurtarıcı tutuyor, ziyaret
ettiğimiz evliyaların ruhaniyetlerinden içten yardım istemeye
başlıyordum.
***
... Baktım ki demin bindiğim tahta üzerine iki Gürcü delikanlı,
iki Çerkez bakiresi, bir Rus delikanlısı yapışıp yarasa kuşu gibi
sarılmışlar. “Bunlar benim bindiğim tahtaya ağır yük olup
batmama sebep olurlar. Ah, hâlim nice olur!” diye perişan oldum.
“Bunları ne hâl eylesem de levha bana kalsa...” diye düşünürken
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bindiğimiz tahtanın yanı başından bir su varili kabak gibi yüzerek
gidiyordu. Hemen Rus delikanlısı yüzerek varilin üzerine binmek
fikriyle atıldı. Biçare binemeyerek battı gitti. Sohbet dört esire
kaldı. Hüda kerimdir diye ilerliyorduk.
***
... Cenab-ı Hakk’a hamd-ü sena eyledim. O kerem-i mevlayı
gör ki Mekrilistan, Abazistan ve Kırım’da on sekiz adet esir ihsan
edip yine almıştı. Can ve cihandan ümit kesmişken bu amansız
derya içerisinde yine dört esir ihsan etti ki her biri binde bir
kabilinden üstün, müstesna delikanlı ve cariyelerdir.
***
Hakir, bir daha gemi ile Karadeniz seyahatine çıkmaya tövbe
ettim. Cenab-ı Hak bu denizin şerrinden cümle ümmet-i
Muhammed’i emin eyleye; âmin...
***
İstanbul’a şaban-ı şerifte geldim. Ramazan’da Gümrük Emini
Ali Ağa’ya imam oldum. Gecelerimiz kadar gündüzlerimiz de
bayram gibi olup bütün dilberlerle can sohbetleri edip bol bol
ihsanlar aldık. Karadeniz’de kaybolan mallarımız ve eşyamızın,
denize batan on sekiz adet kölelerimizin bedelini Cenab-ı Barî
ihsan eyledi. Hüda’ya hamdolsun.

BİTLİS KALESİNİN ALINIŞI
... Sonunda 1655 Ramazanının yirmi beşinci salı günü Bitlis
kalesi kolaylıkla alınıp Yusuf Kethüda, başbölükbaşı, bin adet
güzide yiğit konulup hanın sarayının üç yüz adet hücreleriyle
hazine ve darphaneleri zapt olunup bu hakirin mührüyle
mühürlenerek yine kale kapısı kapatıldı. Han bağına da on bayrak
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sekban ve sarıca, on adet güzide kapıcıbaşılarla Van kulundan bin
adet güzide asker, divan efendisi Gınaîzade Ali Efendi gidip hanın
üç yüz altmış adet iç ve dış hücreleri zapt olundu. Sonra cümle
cephane ve hazinesi kapıcılar kethüdası mührüyle mühürlenerek
kethüda, Bitlis’in aşağı kalesine geldikte kalede kapanıp cenge
katılan kale serdarı Kara Ali Ağa’yı, dizdar kethüdası, diğer yedi
yüz kadar haşaratı yakalayıp büyük bir geçit töreniyle paşa
otağına götürdü.
***
Bizim paşa, “Bunların serdar-ı murdarını getirin!” dedikte
siyah çehre Kara Ali namındaki şakiyi getirdiler. Paşa, buna pek
dikkatli baktıktan sonra, “Bizim Evliya Çelebi’yi çağırın!” dedikte
hakir ileri vardım. Buyurdu ki, “Dün sabah divanda, akşam
ayağımı bir kara karınca pek ısırdı dememiş miydim? İşte ayağımı
ısıran karınca bu kara kâfir idi. Kaleye kapanıp da canımı acıttı.
Tez katledin!” diye emredip de cellat dalkılıç olunca, hakir,
“Sultanım, rüyanız pek sahih ve doğrudur amma rüyanızda azat
etmiştiniz. Şimdi de padişah başı için azat ediniz.” diye yer
öptüm.
“Kaldırın şu melunu!” deyince hemen Kara Ali divan-ı
siyasette (ölüm divanında) ayak üzere kalkıp, “Devletli vezir! Siz
ikinci Diyarbakır valisi olduğunuzda ben, senin ahırlar emîrin değil
mi idim?” diye bir kere ah edip ağladı.
Paşa, “Hay, o suçlu melun sen misin ki Saçıdağı cenginde
kaçıp da bu cenkte elime girdin. Bre vurun şu melunu!” dedikte
bildim ki paşa yumuşadı. Hemen ayağına yüz sürüp, “Sultanım,
azat eylediğinizi tekrar öldürtmeyiniz, vakıanızın tesiri budur,
aman sultanım!” dedim.
Paşa, “Haydi öyle olsun!” dedi ve Kara Ali’ye, “Amma bre
melun! O zaman sen Diyaribekir’de benim mir-i ahurum iken
niçin kaçtın?” dedikde, Kara Ali dedi ki: “O zaman, ‘Çakal atım
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niçin zebundur?’ diye elli değnek vurup halk içinde rüsva
olduğum ahaliden utanıp Sencar’dan bir gecede Mardin’e,
oradan Hısnıkeyf’e, oradan bu Bitlis hanı’na gelip kul olarak aile
sahibi oldum. Ta o zamandan beri yediğim değneğin acısı hâlâ
içimdedir. Günahsız idim, hâlâ hakkım, sultanımın üzerinde
kalmıştır.” dedi. Paşa, “İşte ey namert, günahsız elli değnek yedin
ise şimdi onun karşılığında seni asker içinden çıkarıp azat ettim.”
dedikte, Kara Ali Ağa gelip yeri öptü. Paşa, “Yiğittir melun, hep
doğru söyler.” diye Kara Ali’ye bir hilat giydirdi.
***
Vilayetin ahalisi şehadet edip dediler ki: “Alimallah sabahtan
bu ana kadar seyrettiğiniz sandukalar ve bu mücevher sandığı,
cümlesi Zâl Paşazade kızı hanım sultanın olup çeyiziyle
Adilcevaz’dan gelmiştir. Hâlâ anahtarları ondadır.” deyince paşa,
adaletle davranıp cümle ayan huzurunda on yedi adet
sandukaları hanım sultanın hadım ağası Anber Ağa’ya teslim
ederek hanım sultana gönderdi.
***
Şimdi, hanım kızımızdan bize bu hediye gelmesi lazım mı idi?
Bizim onlara bir iyiliğimiz olamadı... İnşallah hanım kızımıza buna
bedel, Asitane-i Saadet’e vardıkta Muş haracından kendisine bir
büyük has veririz.
***
Bitlis şehri tarafından üç yüz adet piyade adamlar göründü.
Her birinin başında bir kâse ve çini kâse ve tabaklar, halis
gümüşten sahanlar geldi.

ABDAL HAN’IN KARISININ ZİYAFETİ
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Öyle leğen ve ibrik getirdi ki fağfurî ve safi mücevher idi.
Paşa ellerini yıkadıktan sonra “Bismillah!” diyerek hepsinin
kapaklarını açtılar. Nefis yemeklerin güzel kokuları paşa otağı
içinde olanların dimağını hoşça doldurdu. Hüda’ya ayan, üç yüz
adet fağfurî kâse ve tabakların içinde bulunan türlü yemekler
hakikaten en nefis lezzetli şeylerdi.
***
Paşa, sofra başına oturunca cümleye ve Van büyüklerine,
“Buyrun” dedi. Van defterdarı, Paşa’ya arifane dedi ki “Sultanım,
bu Bitlis şehrine biz ne kılıç vurduk bilir misin? ‘Kadın Hilesi’
adında bir kitap vardır, okumuş musun? Biz bu yemekten
yemeyiz.” dedi ve hemen çekildi.
***
Paşa, “Bre gel, behey Şanî efendi!” dedikte Van ağası
Timurcuoğlu, “Hanımın Anber Ağası, bir kurallara uyan bir
kimsedir, sultanım ile yemeğe oturup çeşnigirbaşılık ederek
evvela her sahandan kendi yesin, sonra bizlere teklif etsin.” dedi.
Hemen arif Anber Ağa, “N’ola, bismillah” deyip ta paşa ile diz
dize oturarak her yemekten tadıp paşaya ve ağalara teklif etti.
Hakikaten cennet yemeği dense az idi. Bu hakir de öyle bir diş
vurdum ki görenler hayrette kaldı.
***
... Hoşaflar içilip eller yıkandıktan sonra Anber Ağa el öpüp,
“Sultan efendimiz! Hanım sultan, sultanım hazretlerine selam
edip ‘Sıhhat ve afiyetler olsun, lütfeylesinler, bütün yemek
kaplarını kabul eylesinler ki dedem Gazi Zal Paşa’dan kalmıştır.
Yine onlara layık değil ise de bize hiç layık değildir. Mutlaka kabul
eylesinler.’ dedi.” deyince, paşanın aziz canına minnet gelip,
“Bereketler versin, tez ağaya benim eğerli atımı çekin, bir atımıza
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binsin.” diye bir at ihsan edip “Sultana selam eyle.” diye Anber
Ağa’yı gönderdi. Paşa, Ziyadeddin Han’a dönüp, “Oğul, validen
bizi utandırdı.” dedi.

EŞKIYALARLA KARŞILAŞMA
... O gece bir arşın kar yağıp kimsenin konağından dışarıya
çıkmak ihtimali kalmadı. Sabahleyin yine borular çalındı. Herkes
can havliyle duaya yapışıp beygirlerine yüklerini yükletti...
Sanalan denilen yerde beli aşacak yerde bir tipi, bora ve tufan
kopup asker tarumar oldu. Mallar ve eşyalar dağlarda, bellerde,
yollarda kalıp herkes canını düşünmeye başladı. Hakir bir kuytu
yerde dere içinde durup savruntu aman verdikte elli delikanlıyla
bir tarafa giderken üç kölemi daha buldum... Sanalan belini aşıp
öte taraftaki düz sahraya düştük. Hemen hemen aziz canımızı
kaybetmeye de az kalıp kurtuluş ümidinden ümit keserek kâh
atlı, kâh yaya yol gitmede idik.
Daha ileri gittiğimizde bir büyük bir belde göründü. Hakir, bir
çift avlu kapısı önüne yirmi beş arkadaşımızla gelip “Âşıklar! Siz şu
eve konun. Biz şu eve varalım. Amma zulüm etmeyin.
Birbirimizden haberdar olalım.” dedim.
Avluya girince, “Bre ev sahibi!” diye haykırdım.
Âdemoğlundan eser yok. Amma avlu içinde on iki kadar hızlı atlar
kar üzerinde kantarlık sırıklara bağlı duruyor. O sırada hemen
içerden bir yiğit orta kuşak, yalınayak, mest ile çıkıp dal satır oldu.
İki tüfekli, iki kılıçlı da görünüp kar içinde seğirterek atlarına
yalınayak binip üzerimize sürdüler. Biri yanıma doğru gelince,
“Esselamü aleyküm ev sahibi, misafir kabul eder misiniz?” dedim.
Cevap vermedi. Bunlardan biri, “Bre Akyakalıoğlu gelsin!” dedikte
bir yiğit daha çıkıp, “Bre hay alındık!” deyince evin içinden yedi
adam dahi dalkılıç çıkıp, üçü hane içine geri döndüler.
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Hemen bir ihtiyar yaya olarak bana doğru gelip, “Safa geldin
oğul!” deyince attan inip, “Baba, hâlin nedir?” dedim.
***
Hane sahibi ihtiyar, yalınayak, dalkılıç atlarına binmiş olan
yiğitlerin ellerine, ayaklarına düşüp, “Oğullar! Evimi, barkımı
harap edersiniz! İşte o ağa atından indi. Tipi ve borandan
yorulmuşlar, evime üşüşmüşler. Siz de atlarınızdan inin.” dedikte
onlar, “Bre hey hacı baba, bize olanı sen bilmezsin. Biz bize ettik.
Bre getir çizme, zırh, tüfek, okluk!” deyip at sırtında kılıç ve okluk
kuşanmaya başladılar. Hane sahibi rica ettikçe, onlar “Gideriz”
dediler. Bildim ki bizden hoşlanmadılar. Hemen levendane “Bre
hey kardeşler! İman ehlinden yabancı olmaz. Siz kendi
sohbetinizde olun. Biz dışarıda şu kışta kıyamette bir gece misafir
oluruz. Ömrümün varları!” dediğimde biraz teselli bulup kılıçlarını
kınlarına koydular.
***
“Vallah hacı baba! Ben ve oğlanlarım köpek gibi açız. Hemen
sofrayı şu karın üstüne getir de yiyelim” diyerek kasten karın
üstüne oturdum.
***
“Bre beyim! Bu yiğit pek dost kişidir. Zarar gelir adam değil.”
dediğinde cümlesi attan inip atlarını bağladılar. Hakiri de davet
edip, “Sen kimsin ve kimin ada mısın?” diye mahşer suali ettiler.
Amma gözleri kapıda ve silahlarında! Hakir, “Bana ‘Evliya Çelebi,
derler. Seyyah-ı âlemim. Melek Ahmed Paşa ile bir kere bu ovaya
konup hacı babanın nimetini yemişiz. Bu yolları babam evi gibi
bilirim ve tuz ekmek hakkını bilir yiğidim.” diye latife ettim.
***
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“Katırcıoğlu! Şu gidi, bizi bu saat allak bullak etti. Çizmesiz,
pabuçsuz, silah kuşandırmayarak ata bindirdi. Hakiri göstererek,
şundan ibret alsanız cümlemize bu iş bir nimettir. Gafil baş, tez
gider. Avret gibi boğazımız tokluğuna ateş başı demiş,
kapanmışız. Ya bu yiğit dışarıdaki yirmi, otuz yiğitle bizi çevirseydi
cümlemizin hâli neye varırdı? Hele bir düşünün! Ne dersin,
Oynaganlı? Ne dersin, Yeğen Hüseyin? Ne dersin, Akyakalıoğlu?
Ne dersin, Kara Memo?” diye cümlesine hitap etti. Onlar da,
“Evet, fena olurduk!” dediler.
Ocak başındaki yiğidin kurulu beş tabancası vardı. Birini
hakire bağışlayıp, “Yiğit, şunu aşkımıza kullan!” dedi. Katırcıoğlu
Mehmed dediği yiğit de gümüş telli uyluk haşesi vardı, onu ve
telâtîn kesesini, bir de kaşıklık bağışladı. Hâsılı her biri bir şey
bağışlayıp, “Bizimle birkaç gün burada otur, kışın şiddeti geçsin.
Senden haz ettik. Arkadaşlığa değer yiğit biri imişsin!” dediler.
***
“Billahi paşanın maiyetindeniz. Paşadan ayrılamayız. Lakin
bu tufanda tarumar olduk. İnşallah sabaha dek bu kar sakin olur
da paşaya gideriz.”
***
“Hangi paşaya?” dedi. Hakir de “Erzurum’dan azledilmiş olan
Defterdarzade Mehmed Paşa” dedim. “Bre o nerededir? Yiğit
istermiş, biz onu ararız.” dediler. Biri gizlice göz kırptı, “Bre o paşa
nerededir?” dedi. Hakir, “İşte bu mübarek alan belini aşarken tipi
ve borandan tarumar olduk.” diye hepsini hikâye ettim. Hemen
bey yerinden kalkıp elimi öptü ve “Ey, imdi yiğit, dedi, sen kıştan
bu eve düşüp can kurtardın. Amma, doğrusu sen de bizden epey
canı kurtardın. Bu evin avlusuna girdiğin vakit selam verip attan
inmeseydin bin canın olsa birini bırakmazdık. Sen de bizi ev içinde
ateş başında otururken bassaydın, biz de canımızı kurtaramazdık.
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Allah senden razı olsun. Sen bize, biz sana can bağışladık. Paşa
gelmesinden haber verdin. Şimdiden sonra bize bu eve
kapanmak haramdır. Kalkın taife, silahlanın!” dedikte cümlesi
tamamen silahlandılar. Hemen belinden bir kemer çıkarıp, “Şu
kemerde beş yüz altın var. Al, bunu kabul eyle. Lakin senden
ricam odur ki besbelli mertsin ve yiğitsin. Tuz, ekmek yedik. Tuz
ekmek hakkını bilirsin.” dedi.
Cümle on iki yiğitle öpüşüp görüştük. Beye bir Kaya Sultan
yağlığı verdim. Cümlesi göz açıp kapayıncaya kadar atlarına binip,
“Hacı baba, Evliya Çelebi! Sizi Allah’a ısmarladık. Allah sizden razı
ola.” diyerek çıkıp gittiler.
***
Bunlarla bir gece sohbet ettim. Amma sefaya hatırım yoktu.
Bunlar gidince konak ve ateş başı bana mahsus olup huzur içinde
bir hâlde dururken bir de ne göreyim! Hane sahibi hacı baba
hareminden iki bohça don ve gömlek ile bir ekmek, bir tuz, bir
gümüşlü ağır kılıç, bir güzel hat Kelam-ı İzzet (Kur’an-ı Kerim) ile
gelip elimi öperek çokça ağladı. “Kişi bastığını boğazlamaz, beni
gizle, ak sakalıma merhamet eyle.” diye yalvardı. Amma hakir,
işin aslını bilmediğimden arifane ve zarifane kusuru görmezlikten
geldim. Yine hane sahibi teselli olacak şey bulamadı. “Oğul! Hak
senden razı ola, eğer evime geldiğin gibi attan inmeyip idare
etmeseydin, öyle bastığınıza göre cenk eyleseydiniz, sizden ve
onlardan çok kişi şehit olup, evim barkım harap olup, ailem esir
olur yanardı.” dedi.
***
“Bre hey hacı baba! Senin bir kere nimetini yedim ve evine
geldim. Bir ocak sahibi, misafirsiz kalmaz adamsın. Sana acıyıp el
kaldırmayarak diğer yiğitleri cümle komşulara gönderdim. Tez
anları çağırınız. Gelsinler, kahve içsinler. Konak sahiplerine
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tembih eyle, bizim yoldaşlarımızı hoş gözetsinler!” diye beraber
getirdiğim yiğitleri bizim konağa getirdim. Kahvaltı edip kahve
içerek herkes konaklarına giderken nezaketle, “Buradan eksik
olmayın!” diye tembih ettim. Gittiler. Amma hane sahibinin gerisi
tutmaz oldu. Kendine gayet telaş elverdi. Hane sahibinin telaşı
dikkatimi çekti. Elbette bunun bir aslı var diye kölelerime,
yanaşma ve yoldaşlarıma, “Hane sahibini göz hapsine alın. Belki
firar eder. Sakın gafil olman!” diye tembih ettim. Amma işin ne
aslını bilirdim, ne ferini! Amma bina sahibinin canlı ölü gibi
gezmesinden şüphelenmiştim. Bu hâlde iken kölemiz Kâzım adlı
delikanlı, bana yaklaşıp dedi ki: “Ağa, hane sahibi selam etti.
‘Ağanın hatırı ne kadar mal, hediye ile hoş olur. Onu bildirsinler’
dedi, ne buyurursunuz?”
***
Hakir, “Sakının çocuklar” dedim. Hane sahibi sizi uyutup firar
edecek amma, sonra derinizi yüzerim. Hemen şu sözleri herife
söyleyin: ‘Vallah ağa, senin iyiliğini işitip geldi. Sana el
kaldırmayıp, senin ak sakalına merhamet etti. Her ne verirse
versin, biz onun nimetini yedik.’ deyin” dedim. Kâzım delikanlı
gidip herife bellettiğimiz üzere söyleyince başta getirdiği gibi iki
donanmış zırh, beş gümüş kemer Mısır at takımı, beş gümüş
okluk ve gümüş kalkan, üç uzun kama, üç kılıç, bir kese kuruş, elli
top Engürü kumaşı getirdi. Sonra ağlayarak, “Hâlime merhamet
edip benim şu hâlimi kimseye söyleme!” diyerek ayağıma sarıldı.
“Bu sır burada kalsın” diye rica etti.
***
Hakir, dedim ki: “Behey hacı baba! Sır saklamak kolaydır.
Amma bu kadarcık şeyi sen bana neden dolayı veriyorsun? Ben
sana demedim mi? Benim rızam vardır. Evliya ağaya ne kadar şey
verirsen ver demedim mi? Benim iyiliğim sana bu kadar şeyler mi
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değer?” Hane sahibi titreyerek dedi ki: “Lütfeyle, bu kışta şu
kadar yiğidin ile geldin, çok dert çektin. Amma beni kül etme, var
malımı elimden alıp kanıma ekmek doğrama. N’eyleyim, Allah
belasını versin! Kütahya paşası korkusundan bunlar kaçıp bu kışta
yedi gecedir burada yatıp beni haramiler yatağı ettiler.
Söylemeye dermanım yoktur. Allah sizden razı olsun. Hele
kâfirleri kaçınıp beni kurtardın. Eğer zapt edeydin, evim barkım
harap olurdu.” dedi.
Hacı babanın bu sözlerinden hakir birçok hisseler alıp artık
hâkimane söz etmeye başladım. Amma yine bir şeyden haberimiz
yok. Biz, kışın şiddetinden el-ayak tutmaz bir hâlde buraya can
atmıştık. Onlar içeride ateş başından kalkmış, eli ayağı tutar dal
satır gençler idi. Bizden bir can bırakmazlardı amma hakir dedim
ki: “Hey hacı baba! Ben onları iyi bilirim. Amma birkaçını
bilemedim. Allah’ı seversen onları bana bildir.” Hacı baba
cevaben dedi ki: “Ey oğul, şimdiden sonra oldu olacak. Senden
gizli, kapaklı bir şeyimiz yok. İşte ocak başında oturup sana bir
çakmaklı tüfek bağışlayan, bey dedikleri, Kara Haydaroğlu denilen
arslan o idi.” Hakir, “Ben onu bilirim. Katırcıoğlu’nu,
Akyakalıoğlu’nu, Oynaganlıoğlu’nu, Yeğen Hasan’ı, Kara
Memo’yu, Dadaylıoğlu’nu da bilirim. Öbürlerini bilmem.” dedim.
Amma Hüda-i âlem hiç birini evvelce ne gördüm ne de bilirdim.
Ancak o gece sohbet ederken öğrenmiştim. Hacı baba yine söze
başlayarak, “Meydana sofra yayan yiğide Bayındırlıoğlu derler,
zehir gibi katildir. Kapı bekleyen Kara Veli’dir.” dedikte, nezaketle
hepsinin adını öğrenmiş oldum. Şimdiye kadar da şerlerine
uğramadığıma Cenab-ı Hakk’a şükürler ettim.
***
Hakir, hacı babaya, “Hacı baba! Şunlara tez kahvaltı getir.”
Delikanlılara da, “Atları eyerleyin, hacı baba bizimle yolcudur.”
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dedim. Herifin aklı başından gitti. Amma benim on yoldaşım daha
geldiğinden aklım başıma gelmişti.
***
“Bak, canım hacı baba!” dedim. Biz, sana itimat edip işi sana
anlattık. Meğer sende insaf yokmuş. Verdiğin şeyleri bu kadar
yiğidin hangisine vereyim? İşte on yiğit daha geldi. Gördün mü?
Onlarda da başka söz var. Ben bu verdiğin eşyanın birini de
almam. İşte paşa da buralarda imiş... Seni kılavuz alıp
götürürüm.” dediğimde hacı baba şaşırarak, “Varayım
haremimden bir şeyler çıkarayım.” deyip gitti. Ben de, “Tutun şu
ak sakalı kızıl kana boyanasıyı!” deyince derhâl delikanlılarım
birlik olup hacıyı bağladılar. “Aman oğul! Bir kaşık kanıma girme!
Ne istersen vereyim. Bu haberi kimse duymasın!” diye ağladı.
Haremden hacının oğlu bir kese altın, damadı üç küheylan at, bir
katar katır, yüz top sof, on iki kılıç, üç uzun kama, sekiz okluk,
yedi at takımı, altı Halep kalkanı, bir gümüş sandık, iki çalar saat,
yedi akrep saat, on top Keşan kadifesi getirdi. Hepsi kırk yedi
adet adamlarıma da birer top sof bağışladı.
***
Hakir de hane sahibini bağlarından kurtarıp kendine tılsımlı
bir tas, iki Kaya Sultan yağlığı ve iki fincan ile bir kâse verdim.
Oğullarıyla kardeş olup, hacıya da oğul oldum.

Baba Nasihati
Evliyâ Çelebi, 1640 yılında babasından habersiz Bursa’ya
gider. Eve dönüşünde olanları, Evliyâ Çelebi şöyle anlatır:
O gün, üzüntü içindeki evimize varıp babam ile annemin
mübârek ellerinden öptüm. Huzurla-rında el bağlayıp
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durduğumda, aziz babam buyurdu ki: “Safa geldin, Bursa seyyahı!
Safa geldin!”
Hâlbuki ne tarafa gittiğimden kimsenin haberi yoktu.
Babama:
“Sultanım, Bursa’da olduğumu nereden bildiniz?”.
“Sen, Aşûre günü kaybolduğun mübârek gecede duâ ettim.
O gece rüyâmda seni gördüm. Bursa’da Emir Sultan Hazretlerini
ziyaretle seyahat rica edip ağlıyordun. O gece benden nice
evliyâlar rica edip seyahata gitmen için izin talep ettiler. Ben dahi
o gece cümlenin rızasıyla sana izin verdim. Gel imdi oğul! Bundan
sonra sana seya-hat göründü. Allah mübârek eyliye! Ama sana bir
nasihatim var.”
O anda elimden yapışıp huzurunda diz çöktürdü. Sağ eliyle
sol kulağıma sıkıca yapışıp;
“Oğul!.. İyi adını kötü yapma ve kötülerle arkadaş olma,
zararını çekersin. İleri yürü, geri kalma! Tarla basma! Dost malına
göz dikme! Komadığın yere el uzatma! İki kişi söyleşirken
dinleme! Davetsiz bir yere varma! Sır sakla! Bir mecliste
dinlediğin sözleri sakla! Evden eve söz taşıma! Kimseyi kınama,
çekiştir-me! Güzel ahlâk sahibi ol! Herkesle iyi geçin! Kimseye dil
uzatma! Senden uluların önünden gitme! İhtiyarlara hürmet et!
Daima temiz ol! Haram şeylere karşı perhizkâr ol! Arkadaşlık
ettiğin vezirlere, âlimlere, halka varıp, her an, dünya için bir şey
ricasında olma ki, senden nefret etmesinler, sana soğuk
davranmasınlar!
Eline giren malı israf etme! Kanaatle geçin! Sağlık ve
hastalıkta lâzım olur! Dünyalık akçayı yiyecek, içecek için
muhafaza edip namerde muhtaç olma!
Cümle ziyaretgâhları ve her diyarın konak yerlerinden olan
çöl ve ovaları, yüksek dağları, ağaçları ve acayip kayaları, ibretle
seyredilecek
eserlerini,
kalelerini,
ulularını
yazarak
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“Seyahatname” namıyla bir kitap yaz! Öğütlerimi de kulağına
küpe yap!..”
Deyip, enseme pehlivanca bir sille vurdu, kulağımı burup;
“Yürü, akıbetin hayrola!” dedi.

Anadolu’da bir yer: Merzifon
Altı gün Gör Köyünde konaklayıp yedinci günü kalkarak
Merzifon Kalesine geldik. Kale Danişmentlilerin yapısıdır. Yıldırım
Beyazıt devrinde ele geçirilmiştir. Sivas Eyaletinin Amasya
Sancağına bağlı, kerpiçten yapılmış güzel bir kaledir. İçinde ev
yoktur. Cephane ve askeri malzemeleri koruyan koruyucuları
vardır. Kent, Pir Dede Sultan’ın vakfıdır. Kentin yöneticisi Kızlar
Ağasıdır. Üç yüz akçelik kutsal bir ilçedir. Kadısının yıllık altı kese
altın geliri vardır. Türk ilidir. Halkı kusursuz, sağlam, yumuşak huylu
insanlardır. Ucuzluk ve bolluk içinde, düzenli yapıları olan bir
kenttir. Taşan Dağının güney eteğinde olup dörtbin kadar kiremit
ve toprak damla örtülü evi vardır. 44 mahalle, 74 camiidir. Eski
Camii ile Medrese Önü Camii en ünlüleridir. Medreselerinden,
Sultan Murat’ın (Çelebi Sultan Mehmet) onarttığı medrese
dershanesi çok, bir fil yılı eğitim yapılan bir yerdir. Hadis bilimi bile
okunmaktadır. Havası güzel bir kent olduğundan halkı sağlıklı,
sağlam insanlardır. Antep pekmezi gibi güzel pekmezi, leziz ve sulu
üzümü olur. Pir Dede Tekkesinin çevresinde ve diğer yerlerde altı
yüz dükkân vardır. Boyacı dükkânları çoktur. İran boyasından daha
iyi boya yaparlar. Mavi boyası ünlüdür. Kırım ülkesine buradan
tüccarlar, her yıl binlerce top pembe bez götürüp tutsaklar ile
değiştirirler. Kırım halkının ferace (uzun, siyah çarşaf) ve iç
çamaşırları hep Merzifon bezidir. Pembe ipliği de ünlüdür.
Kentlilerin döşekleri alaca, yastıkları çizgili, hoş yorgan yüzleri,
çarşaf ve perdeleri çok ünlüdür.
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Evliya Çelebi Amasya’da
“Kal’ası eski devirlerde, Amelika Kavminin yapısıdır. Nice yüz
padişahtan kalma bir Anadolu kal’asıdır. 1084 yılında Danişmen
oğullarından Melik Gazi Rumlar elinden fethetmiştir. Danişmend
oğullarından Selçuklulara, onlardan Temür (Timur) çağında
Osmanlılara geçmiş, Yıldırım Bayezid Han, Timur’dan zarar
görmesin diye, bu kal’ayı fethettikten sonra, buraya şehzadesi İsa
Çelebiyi tayin etmiştir. Padişah şehri olup, hutbe okunmuş, “Azze
nasruhu duribe fi Amasya” diye sikke akçe kesildi. Çünkü
dağlarında ve şehirde gümüş madenleri vardır. Padişahlara
mahsus has saray ve bahçe yapılarak, Amasya Osmanlı
Hanedanı’nın taht şehri oldu. Fatih zamanında, Sivas eyaleti
toprağında, Amasya beyinin oturduğu yerdir diye yazılmıştır.
Büyük bir şehir olduğundan, bir kaç kere arpalık yolu ile Üç Tuğlu
vezirlere armağan verilmiştir.”
“Amasya Kal’ası çok yüksektir. Yüksek bir tepe üzerindeki
duvarları, kuleleri, burçları her zaman bulutlar içinde kaybolmuş
görünür. Öğleyin açık havada iç kal’ada bulunan camilerin
minareleri, konakların damları gözükür. Beş köşeli kal’anın
çepeçevre büyüklüğü 9060 adımdır. Çok ustalıkla yapılmış, kesme
taştan bir kal’a olup 41 kulesi 80 bedeni vardır. İçindeki evlerin
sayısını tam olarak bilemiyorsam da eski biçim konakları,
cephaneliği, ambarları, sarnıçları güzeldir. Eteklerinde akan ırmağa
inecek su yolları bulunur. Doğu yönüne bakan dört kat demir kapısı
vardır. Çok garip, cehennem kuyusuna benzeyen bir de zindan
gördüm. Kal’anın altı baştan başa mağaralarla bezeli olup ibretle
bakılacak şeylerdir...”
“Bütün halk zevk ve şevk sahibi olduklarından, yüzleri kanlı
canlıdır. Halkın bir bölüğü paşa, bey zaim, tımar ve hizmet
sahibidir. Bir bölüğü de bilginler, kadılar, maaşlı şeyhler, imam
hatip ve hafızlar, tüccarlar ve sanatkarlardır. Aralarında bilgi
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sahibi, sözü sohbeti dinlernir, nükteci çelebiler çoktur. Güzel
konuşurlar. Öteki halkı: “Şuna çokuşrak aşkayıralım. Şu işi
atlayıgöreli. Öğretçe er imiş” gibi şiveleriyle konuşurlar. İleri
gelenleri, samurlu çuhadan ferace giyerse de orta hallileri astarlı
kumaştan elbise giyerler. Kadınları güzel, sözleri ölçülü, dişleri
inci gibidir. Çok edepli ve terbiyeli hatundurlar. Çavarzara
adından bir bürümceğe bürünüp gezerler.”

Evliya Çelebi’nin Meşhur rüyası
Evliya Çelebi, henüz gençlik çağlarındadır. Bir gece bir rüya
gördüğünü, eserinin başında nakleder. Rüyasında, İstanbul’ da
Yemiş İskelesi civarında Ahi çelebi Camiindedir. Orada muazzam
bir cemaat vardır. Dikkat eder, Peygamber Efendimizi (a.s.m.) baş
tarafta görür. Dört sadık halifesi ve diğer ashabı da hep
oradadırlar. Topluluk muhteşem bir tablo arzetmektedir. Kapıdan
içeri giren Çelebi, bir türlü ileriye gitmeye ve ziyarete cesaret
edememektedir. Mecliste sohbete devam edilirken kapıda bir zat
görür ve sonra “Korkma yavrum, benimle gel. Peygamber
Efendimizi (a.s.m.) ziyaret et.” der. Fakat Evliya Çelebi, bu
kalabalık karşısında adeta çakılıp kalmıştır. Bir adım dahi ileri
atamamaktadır. Su dağıtan bu zat, onun elinden tutar, safları
yavaş yavaş geçerler.Çelebi’nin nefesi sanki kesilir duruma
gelmiştir. Yaklaşırlar. Fahr-i Kainat Efendimizi ziyaret eder. Oraya
gidinceye kadar aklında hep şefaat dilernek arzusu vardır, fakat
heyecandan bunu unutur. “Şefaat ya Resulallah!” diyecek yerde
“Seyahat ya Resulallah!” der. Cenab-ı Peygamber, gülümseyerek
seyahatini müjdeler.
Çelebi, uyandığı zaman, son derece mesrur, fakat
heyecandan ter içindedir. Artık büyük kapıdan izin çıktığına göre,
elbette küçük kapılar müsaade edecektir. Böylece, 70 yaşına
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kadar sürecek ve çeşitli tehlike, sıkıntı ve hadiseler geç irmesine
rağmen vazgeçmeyeceği seyahati başlar.

Diyarbakır
“Diyarbekir kalesi, Dicle kenarında asumana ser çekmiş Kız
Kayası denilen bir yalçın kaya üzerindedir. Kara taştan yapılmış
olduğu için buraya Kara Amid derler. Bu kaleyi bir kız melike
yaptırdığı için Diyari Bikrdemişler....
Kalenin bulunduğu kayanın üstü geniş bir lalezardır. Kayanın
içinde ve kalenin altında mağaralar vardır. Bu mağaralardan biri
olan Fis Kayası Mağarası Yunus Peygamberin makamıdır. Musul
halkının isyanına kızarak kentin harap olması için dua ettikten
sonra Dicle kıyılarına gelen Yunus Peygamber burada 7 yıl
oturmuştur.
Bu sırada “Amalak kızlarından, yıldız kadar güzel ve temiz bir
kadın” bu yörenin hükümdarı imiş. Kadın hükümdar ve kentin
ahalisi, peygamberin mucize göstermesine gerek görmeden,
itirazsız imana gelmelerinden hoşnut olan Yunus Nebi, --İliniz,
eviniz mamur olsun. Sizler daima mutlu olun ve refah içinde
yaşayın. Cümle evladınız necib ve reşid olsunlar... diye dua
etmiş... Sonra da hükümdara kentin etrafını siyah taşlarla
çevirmesini söylemiş..”

Diyarbakır’ın çarşıları pazarları
“Diyarbekir çarşılarında, evvela Hasan Paşa Pazarı, Sipahi
Pazarı, Attarlar Pazarı, Kuyumcular Pazarı, Demirciler Pazarı,
Çilingirler Pazarı, Kavaflar, palancılar, kazazlar, bezzazlar, elhasıl
66 sanat erbabının dükkanları mevcuttur. Amma bezzazlar Pazarı
ile Sipahi pazarı gayetle mamurdur.
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Sanayiinden, kılıcı, gaddaresi, baltası, taberi, hançeri, bıçağı,
mızrağı, külüngü, kırmızı bezi, sahtiyanı, papuçları, meshleri,
çizmeleri meşhurdur.
Kazancılar ile demirciler çekicini ve hallaçlar dahi tokmağını
fenni müzik üzere segah ve hüseyni makamlarında vururlar.
Kendileri de hem işler, hem nağmeler okurlar. Bunu işiden ehli
maarif hayran olur. Kuyumcuları da gümüş işçiliğinde emsalsizdir.
Bu Diyarbekir’de nice yüz fasih ve beliğ şairler vardır ki, her
biri Fuzulive Ruhi misalidir.
Halkının kibarı samur, zerdova kürk giyerler. Kadınların
cümlesi beyaz çarşaf, ayaklarına çizme giyerler. Pak ve pakize,
eshabi namus kadınlardır...
Diyarbekir ahalisinin Müslümanları Türkmen, Kürd, Arap ve
Acem’dir. Hıristiyanları Ermenidir. Cümlesi gayet garibdost, şuh,
şakrak nedimi can insanlardır..
Havası latif olduğundan ve hamravat suyu içdiklerinden
ehalisinin yüzlerinin rengi hamret üzeredir. Ekseriya orta boylu
fakat kuvvetli, müşekkel adamlardır. 70-80 yaşına gelirler, hala
işleri ile meşguldürler…”

Bolu şehri ve insanı
“Bu Bolu nam yer, gerçekten mamur büyük bir şehirdir ki,
topraklı bir dağ arasında kurulmuştur. 34 mahallesi ve 34 camisi
vardır. (Osmanlı devrinde her mahalle 1 cami etrafında kurulan
yerleşim merkezi idi.) Üç bin kadar tahta örtülü güzel evleri
vardır. Bazı zenginlerin evleri ve hanları kiremit örtülüdür.
Camilerin en güzeli çarşı içindeki Mustafa Paşa Camiidir ki, gayet
kalabalık cemaati olur.
Ferhad Paşa Camii de gayet mamur olup, hepsi Süleyman
Hanın, koca Mimar Sinan’ın işidir. 400 kadar mamur süslü
dükkanı vardır. 70 kadar mektebi vardır. 200’den fazla hafızı
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vardır. Bilginleri pek çoktur. Buranın kadısına yıllık 5 bin kuruş,
beyine yıllık 10 bin kuruş maaş verilir... Bu Bolu’nun Oğuz
adamları (Oğuz aşireti) vardır.
Kadınları hep ferace giyip gezerler, gayet kapalıdırlar. Beyaz
kirazı ve bozası övülmeye değer... Şehrin güney tarafı dışında
bağlara yarım saat yakın bir yerde küçük eski tarzda bir ılıca
vardır. Allahü tealanın yarattığı dünyaca meşhur bir sıcak sudur.
Son derece sıcak olup, uyuz hastalığına faydalıdır. İçenin
midesini düzeltir, vücudunu pamuk gibi yapar... Soğuğu
meşhurdur. Soğuk anıldığı zaman; “Erzurum soğuğu: Beni arayan
Bolu’da bulur, demiş!” diye bir darbımesel söylerler. Halk diri, iri
yapılı Türk taifesidir. Dik başlı, yaman ve yiğit adamlardır.”

Çayda Çıra eğlencesi
“Rum ve Acem’de nazırı olmayan bağ ve bostanları ŞAT
(Dicle) kenarındadır. Halkının hemen hepsinin bir bağ ve bostanı
vardır. Bostanlara kavun, karpuz, çeşitli sebzeler, çiçekler ekerler.
Diyarbekir’in kavun ve karpuzu pek meşhurdur. Her biri 4050 okka gelir ve diyar diyar hediye olarak gönderilir. Kavunları
sulu ve hoş kokuludur. Nice kimseler bu kavundan, tarçın,
karanfil ve pirinç ile zerde yaparlar ki, Rum diyarında Atina
balından bile böyle zerde yapılamaz. Fesleğeni de iri ve uzun olur
ki, halk bunu kulübelerine direk ve kazık yaparlar. Bu fesleğenler
yakıldığında mis gibi kokarlar…
Diyarbekir ahalisi, bahar mevsiminin sonunda ŞAT’ın
taşkınlığı geçip saf suyu aynı karar üzre akmağa başladığı
vakit bostanlarına gider ve 7 ay gece ve gündüz burada kalırlar.
Halk gecelerini türlü eğlencelerle geçirir. Her gece Dicle
kıyılarını fanuslarla, kandillerle, meşalelerle donatırlar. Maharetle
süsledikleri yağ kandillerini ve balmumu ile hazırlanmış
meşaleleri suya bırakır bir taraftan bir tarafa akışını seyrederler.
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Bu arada meddahlar, komedyenler, oyuncular türlü komiklikler
yaparken sazendeler, hanendeler, kanun, tambur, ney ve
darbuka eşliğinde Fasl-i Baykara’dan müzik icra ederler. Bu
eğlenceler sabah ezanına kadar sürer...”

EVLİYA ÇELEBİNİN SEYHATNAMESİNDE KAYISI
... Aspozan bağlarının su ve havasının hoşluğu, hesapsız
meyvesinin bolluğu sebebi ile diğerlerinden üstün tutulan başlıca
meyveleri şunlardır. Kırmızı, sarı, müşmüş, beyaz, bey, sulu ve etli
adları ile yedi çeşit sulu kayısısı olur ki, bağdan şehre seleler ile
güçlükle getirilir. Biraz incinse suyu kalmaz. Her bir kayısı kırk-elli
dirhem gelir. Zerdalisinin hesabını Allah bilir. Çokluğundan pestil
yapılıp diyar diyar yüklerle taşınır. Seksen türlü sulu armudu
sicillerde kayıtlıdır. Göksulu armudu meşhur olup, her biri bir
kıyye gelir. Bundan turşu yaparlar. Suyu sanki ishal suyudur.
Bolca içine sarhoşluk verir. Kuvvet için çok faydalıdır, güçsüzlere
yedirirler. Bey armudu dahi sulu ve lezzetlidir. Hattâ İstanbul’un
ayân ve ileri gelenleri, Malatya’dan ılgar ile armut filizleri getirip
İstanbul fidanlarına aşılarlar. Malatya armudu pek lezzetli olur.
Malatya’nın yedi türlü elması olur. İzmit şehrinin Misket ve
Frenk elmasından daha lezzetli ve suludur. Amma Kefe diyarının
Sodak elması kadar iri değildir. Ancak otuz-kırk dirhem gelir.
Lâkin Cenâbı Hak bu Malatya elmalarına bir çeşit renk vermiştir ki
alı al, kırmızısı kırmızı ve diğer renkleri de hep Cenâb-ı Hak
yapısıdır. Hiçbir renge benzer tarafları yoktur. Hatta bir evde beş
on adet elma olsa, tatlı kokusundan insanın dimağı kokulanır.
Malatya’nın ileri gelenleri ve kibar kadınları, bu elmalara
ağacında iken balmumu ile şiirler yazarlar. Niceleri kağıda uygun
beyitleri makas ile oyup üzerine yapıştırırlar. O elmalar ağacında
iken havasından tazelik bulup ayın etkisinden renk ve
parlaklık
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kazanarak olgunlaşınca, sözü edilen kağıt ve balmumlarının
altından beyaz ve sarı yazı ile öyle güzel beyitler çıkar ki her biri
sanki birer sihir eseridir. Bu elmaları kopardıktan sonra vilâyet
vilâyet ayân ve büyüklere ve bizzat padişaha hediye götürürler.
Bu da buraya ait bir özelliktir.
Yedi çeşit ayva olur. Her biri birer kıyye gelir. Papat ve Ekmek
ayvası gayet sulu ve lezzetli olur. Misk ve amberden daha fazla
koku verirler. Özellikle bu İrem bağı içinde, Seyyit Battal Cafer
Gazi’nin doğduğu ev vardır. Bu evin etrafında olan üzüm başka
bir ülkede bulunmaz. Torbalık üzüm sarması, Küfter badem
kırması, üzüm şırası ve bastısı, üzümlü tarhanası yine buraya
mahsustur. Kirazı ve vişnesi var ise de İstanbul kirazı, Tekirdağ
vişnesi kadar iri taneli ve sulu değildir. Hâsılı, bu İrem bağını
övmekte dil âciz kalır. Bu irem bağı Malatya’nın kıblesinde ve
çeyrek saat mesafededir. Amma yine bağ ve bahçeleri, kafesli
bostanları birbirine bitişiktir. Bahar mevsimi geldiğinde, Malatya
şehrinin küçük büyük, zengin fakir bütün halkı Aspoz bağlarına
göçerler. Şehirde ancak dışarıda gelmiş kimselerle, tüccarlar ve
bazı Hıristiyan ile üç yüz kadar bekçi kalır. Bunlar her gece
fenerlerini yakıp şehir içinde bekçilik ederler. Davullarını döverek,
kol kol olup şehir içinde dolaşırlar. Suç işleyen kimseleri
tutukladıklarında aman ve zaman vermeyip öldürürler. Zira
ellerinde kesin yetkileri vardır...

Antalya Kalesi
“Antakya Kal’ası duvarlarının ve burçlarının yüksekliği başka
bir yerde görmedim. Doğu yönündeki dağlar üzerine oturan
duvarları 80 arşın yüksekliğindedir. Asi nehri kıyılarındaki
duvarlar ise yalınkat, 20 arşındır. Kal’anın yapıldığı taşların her
biri birer fil gövdesi kadardır. Büyük usta Ferhat, taşları baltasıyla
birbirine öyle yanaştırmış ki, tek bir kaya sanırsınız...”
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Edirne’de bir hastane
1652 yılında Edirne’yi ziyaret eden Evliya Çelebi, Edirne’deki
II. Beyazıt külliyesindeki; “Orada bir Darüşşifa vardır ki dil ile tarif
edilmez, kalemler ile yazılmaz “ diye bahseder. Ünlü seyyah,
ayrıca külliye için şu ilginç tanımlamaları kullanmıştır:
“Adı geçen bağın ortasında, göğe baş uzatmış bir yüksek
kubbedir ki güya aydınlık hamam camekanı gibi tepesi açıktır. Bu
açık yerde altı adet ince mermer sütunlar üzerinde Kiyanıyan
tacı gibi bir kubbecik vardır. San’atkar iş üstadı, bu küçük
kubbenin ta tepesine halis altın ile yaldızlanmış bir çeşit demir
mil üzerine bir bayrak yapmış, ne taraftan rüzgar eserse, o
bayrak o tarafa döner. Garip görünüşlüdür. Ama aşağı büyük
kubbe sekiz köşelidir. Bu kemerli kubbe içinde dahi sekiz kemer
vardır. Her kemerin altında bir kış odası vardır. Bu odaların her
birinde ikişer pencere vardır. Bir penceresi odanın dışında olan
gülistanlı ağaçlığa bakar, diğeri de bu büyük kubbenin
ortasındaki büyük havuz ve şadırvana bakar. Bu sekiz adet kış
odalarının önünde , yine büyük kubbe içinde sekiz adet yazlık
odalar vardır.
Üç tarafı kafesli mermerler ile yapılmış bu büyük kubbe
altındaki büyük havuzun çevresindeki sel sebillerden berrak su
çağlayıp havuza girince , fıskiyelerden berrak su, kemerli
kubbenin göbeğinde nihayet bulur.
Böyle dikkat ve özenle yapılmış şifa yurdunun anlatılan
odalarında çeşitli hastalıklara tutulmuş zengin ve fakir, ihtiyar ve
genç doludur.
Bazı odalarda ilkbaharda delilik mevsiminde Edirne’nin aşk
denizi derinliğine düşmüş sevdalı aşıklar çoğalıp, hekimin emriyle
bu tımarhaneye getirilerek altun ve gümüş yaldızlı zincirlerle
kerevetlerine takılıp, her biri aslan yatağında yatar gibi kükreyip
yatarlar... Kimisi havuz ve şadırvanlara bakıp kalender hülyası
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kabilinden sözler eder, nicesi dahi o kemerli kubbenin etrafında
olan gülistan ve bağ ve bostan içindeki binlerce kuşların
cıvıltılarını dinleyip, delilerin perdesiz ve ölçüsüz sesleriyle
feryada başlarlar.
Bahar mevsiminde çiçek kısmından sim ve zerrin,
deveboynu, müşkü rumi, yasemin, gülnesrin, şebboy, karanfil,
reyhan, lale, sümbül gibi çiçekler hastalara verilip güzel kokuları
ile hastalar iyileştirilirler. Fakat delilere bu çiçekleri verince kimini
yerler, kimini ayakları altında çiğnerler. Bazıları dahi meyveli
ağaçları seyredip, ah daha hel hope pe pohe pelo deyip, çimenlik
temaşası ederler...”

Çelebi Viyana’da seyrettiği bir beyin ameliyatını
anlatıyor:
“Kefereyi (kâfiri) dört ayaklı ipekli bir sedir üzerine yatırdılar.
Başı Adana kabağı, burnu Mora patlıcanı gibi şişmişti. Hekimbaşı
cümle kefereleri dışarı koğup mecruha (yaralıya) hemen safran
gibi bir su içirip onu kendinden geçirdi. Hizmetkarı mecruhu
kucağına alınca hekim adamın başının takke kenarı yerin etrafına
tasma-kayış bağladı. Bir keskin ustura alıp, herifin alnının derisini
iki kulaklarına kadar çizip sağ kulağı yanından deriyi biraz yüzünce
kafa kemiği bembeyaz göründü.
Cerrah hemen şakaktaki ek yerinden kafayı delip bir demir
mengene sokup burmaya başladı. O burdukça herifin kellesinin
kapağı takke gibi kalkmaya başladı. Allah’ın emriyle kelle diş diş
kenet yerlerinden açıldı. İçinde beyninin enseden tarafı göründü.
Kellenin içindeki beynin yanında kurşun dururdu. Meğer bu beş
dirhem çakmaklı tüfek kurşunu imiş. Beynin zarı yanında kırmızı
kana bulanmış durur. Hemen üstad cerrah hakire (bana), “Gör
bak âdemoğlunun bir ekmek parçası için girdiği hali” dediğinde
hakir dahi ileri varıp ağzıma ve burnuma mendili koyup
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mecruhun kellesinin içine nazar ettim.Garip insanın beyni kafa
içinde güya tavuk yumurtasından yavrusu henüz çıkmış kuş gibi
büzülmüş durur… Ama üzerinde bir kalın deriden zarı var.
Cerrahbaşı ağzıma mendil koyup kafa içine baktığımdan dolayı
bana, “Niçin ağzını ve burnunu kapayıp bakarsın” dedikte, hakir,
“Belki bakarken aksırırım, öksürürüm. Herifin kellesinin içine
rüzgâr girmesin diye kapadım” dedim. Cerrah, “Aferin. Sen bu
ilimle meşgul olsan kâmil üstad cerrah olurdun” deyip aceleyle
mecruh herifin beyni yanındaki kurşunu alıp sarı sünger gibi bir
şeyle kurşunun durduğu yerdeki kanlar sildi, şarapla temizledi.
Aceleyle kafayı yerine koydu, sonra tepesinden ve çenesi
altından kayışlarla bağladı. O dakika hizmetkârı meydana bir kutu
getirdi. Kutunun içinde iri karıncalar vardı… Bunlardan birini
demir çifteyle (cımbız) alıp herifin kafa derisinin kesilen yerine
yaklaştırınca aç karınca bir yerden iki deriyi birden ısırdı.
O an cerrah karıncayı belinden makasla kesti ve karıncanın
başı iki deri kenarını ısırakaldı… Öyle öyle ekleyip bir kulaktan bir
kulağa seksen karıncayı ısırtıp kesti. Sonra yarayı merhemledi. Bu
hakir, yedi gün gelip gidip adamı seyreyledim. Sekizinci günde
herif iyileşip biraz hareket etmeye başladı. On beşinci gün kralın
huzuruna götürdüler.”

Evli Çelebi ve Sufizm
“Sad Vakkas Hazretleri elimden yapışıp huzur-u hazrete
götürüp... “mübarek el-i şerifleri öp” deyince göz yaşlarına
boğulup, mübarek eli şerifine küstahça dudak vurup,
muhabbetinden “şefahat ya Resulullah” diyecek yerde“seyahat
ya Resulullah” demişim. Hemen Hazret tebessüm edip, “şefahati,
seyahati ve ziyareti ve sıhhati ve selameti Allah bol versin”
manasında söz soyleyip Fatiha okudular.
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Bütün cemaattekiler Fatiha okuyup, mecliste bulunanların
el-i şeriflerini öper idim. Ve her birinin hayır duasını alıp
gideridim. Kiminin eli misk gibi, kimi kamber ve kimi sümbül ve
kimi gül ve kimi reyhan ve kimi karanfil gibi kokardı. Ama bizzat
Hazret-i Resul’ün eli handan gülünün safranı gibi kokardı. Ve
mübarek sağ elin öptüğümde güya pembe misal kemiksiz idi.
Ama öteki nebilerin elleri ayva riyası kokardı. Hazret-i Ebu
Bekir’in elleri kavun gibi kokardı. Hazret-i Ömer’inkiler ise amber
gibiydi, Hazret-i Osman’ın menekşe gibi rayihası vardı. Hazret-i
Ali yasemin gibi kokardı. İmam Hasan karanfil gibi,İmam
Hüseyin beyaz güller gibi kokardı.”

Evliya Çelebinin Saraya Alınması
“Birgün efendimiz Melek Ahmet Ağa’yı ve Silahtar Musa
Ağa’yı ikisi birer adam azmanı iken ikisinin kemerlerine birer
ellerini sokup, mübarek başları üzerine kaldırıp, Musa Ağa’yı sol
elinden bırakıp sağ eliyle Melek Ahmet Ağa’yı yedi sekiz kere gürz
gibi çevirdi.
Padişah bizzat kendileri dahi çıplak kalıp kispet giyip, çemen
sopa denen bahçede güreş tuttuklarında hakir duacılarıydım.
Birgün saadetle harem hamamından dışarı has odaya ter
içinde çıktık da herkese selam verip, “Şimdi bir hamam faslı
eyledim” dedik de herkes ‘sıhhatle ve afiyetle’ dediler. Hakir
“Hünkarım pak olup nur olmuşsunuz, bugün artık yağlanıp güreş
etmeyin, zira haremle salavatsız güreşip damarınız kırılıp,
kuvvetiniz kalmamıştır...” dedim. “Ya kuvvetim kalmamış mıdır
gör şimdi” diyip... bu hakiri hemen kemerinden Doğan’ın kargayı
yakaladığı gibi kapıp çocuk fırıldağı gibi fır fır çevrip devran
ettirirken hakir “Bre Hünkarım bu duacın sakın koyverip
düşürme” dediğinde hemen “Kendini sıkı tut” dedi... Yine hakiri
gürz gibi çevirip “Bre Hünkarım dönmeden gönlüm bulandı,
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kusacağım geldi.., bre Padişahım başın için öde geldi” deyince
gülmekten bitip mecalsiz düşüp bu latifeden safa edip hakire kırk
sekiz altın ihsan eyledi”.

Seyahatname’de Şam şehri
“Mekke ve Medine’den sonra Kahire, Halep, Bağdat ve dünyaca
öğülen Şam gelir.
Öyle büyük bir kenttir ki, kutsal topraklar üzerinde kurulan
şehirler arasında peygamberler yurdu diye bütün değerli kaynaklarda
sözü edilerek tanıtılmıştır.” diyor. Ayrıca, Hz. Peygamber bir rivayete
göre 9 bir başka rivayete göre de 12 yaşında amcası Ebu Talib’le
birlikte ticaret için Şam’a geldiğinde Rahib Bahira tarafından
keşfedildi. Bu tanışma ile Hıristiyan dünyası kendi kavminden önce
Peygamberimizi tanımış oldu. Rahib Bahira ticaret kervanına verdiği
yemekten sonra Peygamber Efendimiz ile özel olarak ilgilenir ve daha
sonra amcası Ebu Talib’e: “kardeşinin oğlunu ülkene geri götür ve
onu Yahudilerden koru. Çünkü benim bildiğimi onlar da bilirler ve
görürlerse ona kötülük yaparlar. Kardeşinin oğlunun geleceğinde
büyük sırlar gizli.”

IV Murad’ın geçit töreni
“Yeryüzünün hiçbir memleketinde ne olmuştur ne de
olacaktır. Ancak Sultan Murat Han’ın ferman-ı şerifiyle... böyle
bir Alay-ı Orduyu Hümayun olmuştur... Allah’a hamd olsun ki,
İstanbol içindeki cümle esnafı... geçit ettikleri fasılları tamam edip
yine sadete geldik.”

Gürcistan ve Gürcistan ve Civarında halkın yaşayışı
Önce kaleden kıbleye on iki saat orman içinden yol alarak
Dağıstan sınırındaki Küre kasabasına geldik. Küre konağı:
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Dağıstan hakimi Şah Mihal Han’ın tahtı olan Tabesaran sınırında
bağ ve bahçeli, bin tane süslü ve mamur evli, küçük camili bir
kasabadır. Çarşısı ve pazarı yoktur. Yalnızca cuma günleri
çevredeki köylerden adamlar toplanıp, alışveriş ederler. Ama
altın ve kuruş nedir bilmezler. Alışverişleri değiş tokuşladır.
Eskiden beri de öyle olagelmiştir. On bin ahalisi Şafi mezhebinde,
temiz inançlı, dindar insanlardır.
Bu şehirde hiç kadın görmedim. Meğer bu Dağıstan’da bir
kadın ancak öldükten sonra mezarlığa giderken yolu
seyredermiş!kadın kısmının kapıdan dışarı çıkmak ihtimali yoktur.
Meğer ki Hacca gitmek için ola...Halkı güler yüzlü, garip dostu,
düzgün bedenli kimselerdir. Güzel bağ ve bahçeleri vardır.
Buradan kalkıp gene dağ ve ormanlıklar içinden giderek Avar
ülkesine girdik. Burası Dağıstan hakiminin has ülkesidir. Üç gün
bu ülkedeki kasabaları seyrederek Serirallan şehrine geldik. Bu
ülkenin kalesini, eski zamanda Nuşirevan oğlu Hürmüz Tasdar
yaptırmıştır. Bu şehir için nice savaşlar olduktan sonra, Acem Şahı
Kör Hüdabende Dağıstan hakiminin elinden almıştır. Osmanlılar
istila etmesin düşüncesiyle kalesini yıktırmıştır. Halen Acemlerin
elinde olup Ars kalesi hakimi sınırları içinde, Elburz dağı
eteğindedir. Dağıstan tarihlerinde bu şehre “serirallan”
denmesinin nedeni “Hz. Süleyman havada gezerken tahtını
buraya kondurup Elburz dağını seyrederken imar edilmesidir”
şeklinde açıklanır. Demirkapı, Şemahi, Niyazabad şehirlerinin
arasında eski bir şehirdir. Üç sınır arasında olduğundan o kadar
mamur değildir. Havası soğuk olduğundan bağı bahçesi azdır. Üç
bin kadar toprak örtülü evi ve camisi vardır. Acem elinde olduğu
için camileri garip kalmışlardır. Yedi hamamı, on bir kervansarayı,
yetmiş kadar çarşı, pazar dükkanları vardır. Bir gece misafir
olduğumuzdan, içini gezemedim. Hanlık ve kadılıktır. Kalenteri,
münşisi, darogası, bin kadar növkeri vardır. Halkının çoğu
sünnidir. Pamuk bezi dokurlar. Su ve havasının güzelliğinden
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dilberleri meşhurdur. Batı tarafındaki Elburz dağından doğup, Kür
nehrine dökülen bir çayı vardır. Buradan gene kıbleye giderek
Hıten ülkesine geldik. Bu da Dağıstan hakimi ülkelerinden üç yüz
parça köyü olan mamur bir kasabadır. Bir tarafı Elburz dağıdır.
Burada da üç gün köyleri gezdikten sonra Zahar kasabasına
geldik. Bunun da yüz elli parça kadar köyü var. Dağıstan hakimi
beylerinden Emir Yusuf Bey’in idaresindedir. Ama birkaç kez
Acem’e tabi olmuştur. Halen halkı Şafi ve Sünni olup yedi bin
kadar askerleri vardır. Beyi ile bir gece sohbet ettik. Bize elli adet
zerduva postu ile yaban kedisi postları verdi. Ben de ona üç tane
nakışlı Kayasultan mendili verdim. Bu kasabada da Şeyh Emir
sultan türbesi vardır. Ulu Sultan’dır. Dağıstan’ın bu ülkesindeki
bilginler ve salih kimseler başka tarafta yoktur. Bu ülkede yalan,
dedikodu, kötülük, kin, kibir ve düşmanlık yoktur. Ama Rafizileri
ne vilayetlerine koyarlar, ne de onlarla alışveriş ederler. Burada
yılda bir kere büyük pazar kurulur. Dağıstan burada son bulur.
Buradan Gürcüstan’a girdik.
Evvela sınırdaki Ordubar kalesi, Acemlerin idaresindedir. Bu
kale sol tarafımızda kaldı. Ben, Şeki kalesi sınırına gittim. Biraz
sonra Zohorye kasabasına geldik. Gürcüstan’da Temres Han
sınırında, Tiflis hanına bağlı büyük kasabadır. Reayası Gürcü,
Aznavur, Ermeni ve Gökdolaktır. Oradan ilerleyip Kaht şehrine
geldik. Gürcüstan’da Acem idaresindedir. İlk kurucusu
Nuşirevan’dır. Zamanla kalenin bazı yerleri harap olmuştur.
Çevresi on dört bin adımdır. Yüz yetmiş burcu, üç kapısı var. Kale
içinde iki bin adet mamur evleri var. Harab camileri, han ve
hamamları, çarşı ve pazarı vardır. Suyu çok tatlıdır. Suları Elburz
dağının dokuz tabaka aşağı eteklerinden geçip Kaht’ın bağ ve
bahçelerini suladıktan sonra Kür nehrine dökülür. Havası soğukça
olduğundan ipeği makbul değildir. Halkı Ermeni, Gökdolak ve
Gürcülerden meydana gelir. Hakimleri başlı başına sultandır. Bin
kadar askeri vardır. On iki hakimi ve kadısı vardır. Şah İsmail,
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Yavuz Sultan Selim ile Çıldır cengini yapmadan önce buranın su
ve havasından hoşlanarak şehirde üç sene oturmuş, kalenin
dışında satrançvari sokaklarıyla büyük bir varoş yaptırmış ki sanki
orta Macar diyarında Kaşa şehridir. Muharebede ise şahın yüz bin
askeri kılıçtan geçmiş, ancak kendisi Azerbaycan diyarına can
atmıştır. Sonra, Osmanlı askeri ile Gürcü askeri bu şehre gelip
yağma etmiştir. Sonraları da o kadar mamur olamamış. Ferhad
Paşa Aras kalesini mamur ettiği vakit bunun taşlarını arabalarla
oraya taşıtmış. Sultanı bana sevgi gösterisi olarak bir konak
arkadaş verdi.
Kıble yönünde giderek Hodray Han kasabasında konakladık.
Kür nehri kenarında bin evli, cami, ham ve hamamlı kasabadır.
Buradan da ileri giderek Tiflis kalesine geldik.
Tiflis:İran tarihçilerinden “Şerefname” adlı eser sahibinin
dediğine göre bu şehri İskender Zülkarneyn’in hazinedari olan
Bitlis yaptırmıştır ki Van eyaletindeki Bitlis’i de o yaptırmıştır.
Sonraları bu kaleyi yüzlerce asi kuşatmış. Hükümdardan
hükümdara intikal ede ede Gürcüstan hakimlerinden Davud
Han’ın idaresine geçmiştir. Onun idaresi altındayken kendisi
Osmanlı korkusundan Acem şahına sığınarak taç giyip,
memleketine han olmuştur. Uzun zaman Nuşirevan gibi adaletle
idare edip ülkesini mamur etmişken sonunda Üçüncü Murad
zamanında Lala Serhad Paşa Gürcüstan üzerine askerle gelerek
Çıldır kalesi ile yetmiş adet ona bağlı kaleleri fethetti. Tiflis
üzerine de büyük serdarın gelmekte olduğunu Davud han haber
alınca kırk bin asker Tiflis kalesine muhafız konup, savaşa hazır
olundu. Bir taraftan da Osmanlı askeri hızla yol alarak Şirvan
sahrasına çadırlarını kurdu. Önce Serdar Tiflis’e mektup gönderip
dine davet etti: “Ya İslam dinini kabul edin, yahut kaleyi padişaha
teslim ederek kale dışında haraç verip reaya olun. Ve illa din-i
mübin uğrunda hepiniz kılıçtan geçirilip çoluk ve çocuğunuzun
esir edilmesi kararlaştırılmıştır.”
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Mektup alınıp içindeki anlaşılınca hepsi bir araya gelip
konuştular. “Osmanlı bildiğinden kalmasın” deyi elçiyi kovdular
ve kaleye kapandılar. Ama gene gelecekten endişe edenler
aralarında konuştular ve İslam askerinin kuvvetine
dayanamayacaklarını anlayarak hepsi memleketlerini terk edip
kaleyi boş bıraktılar. Bu durum büyük kumandan tarafından
haber alınınca İslam askeri ile peşlerine düşmüş, Tiflis yakınındaki
Kür nehrini geçip bir gün bir gece llgar ile Zekum kalesi altında
Tiflis hanına yetişmiş. Onlar da aileleri ile ormanlık içine
sığınmışlar. Müslüman gaziler hücum edip, Gürcülerin başlarını
vücutlarından ayırdılar. Fazlasıyla ganimet elde edip, askerin en
küçüğü bile bir kalkan dolusu altına sahip oldu.
Hemen işi zafer olan serdar yeniçeri ağasını yedi oda yeniçeri
ile Tiflis kalesinin fethine gönderip kendisi de ordusu ile Zekum
kalesini fethe yöneldi. Aman ile kaleyi fethedip içine asker
yerleştirdi. Oradan kuzeye giderek Kerim kalesini kuşattı. Kale
Osmanlı hücumuna dayanamayıp aman ile kaleyi serdara teslim
ettiler. İçinde olanlar da cehennemlerine kaçtılar. Ben, Zekum
kalesini görmedim. Ama Kaht kalesi sahrasından geçerken Kerim
kalesini görmüştüm, Lakin içine girmedim. Osmanlı Paşa ava
çıkmış aslanlar gibi bu eyaletten yirmi altı parça büyük küçük
kaleler alarak içine asker ve muhafız koydu. Sonra yoluna devam
ederek Tiflis kalesine girdiği gün büyük şenlikler oldu.
Sonra vekarlı kumandan kalesini gayet sağlam bir hale koyup
eyaleti yazdırdı. İdaresini beylerbeylik ile Kastamonu eyaletine
mutasarrıf olan solak Ferhad Paşazade Mehmed Paşa’ya verip
gerekli mühimmat ve levazımatını tamamladı. Sonra yirmi oda
yeniçeri, beş oda cebeci, beş oda topçu, yüz yetmiş parça yıkılan
öteki kalelerden askerler koyup, Tire, menteşe Teke, Hamid
sancakları ile Sivas eyaleti askerlerini toptan buraya muhafız
tayin etti. Gürcüstan’ın öteki taraflarını da yoluna koyarak
İstanbul’a hareket etti.

76

Beri taraftan Acemler ile Gürcüler Tiflis kalesini yedi ay
kuşattılar. Bütün müslüman gaziler kıtlık ve pahalılıktan son
derece bunaldılar. Sonunda atlarını, köpeklerini, git gide
şehitlerini bile yemek zorunda kaldılar. Hatta Subaşı adlı birinin
köpeği yedi bin akçeye satın alınıp yenildi. Durum bu merkezde
iken düşmanın yer yer hücumuna kahramanca karşı konuluyordu.
Allah’ın hikmeti Erzurum valisi Mustafa Paşa deniz gibi asker ile
koşup gelirken kaleyi kuşatan Acemlerin kumandanı İmam Kuli de
kaçarak bu kadar ganimeti ve pek çok zahireyi savaş meydanında
bıraktı. Kalede kapalı kalan gaziler bol ganimet malına kavuştular.
Mustafa Paşa kale altına ulaşınca İslam askeri taze can buldu.
İkinci defa olarak Sadramzade Hüsnü Paşa üçerbin deve yüklü
buğday ve diğer hububattan zahire getirip ambarlara
doldurdular. Hala küçük kalede ambarda vardır. Sultan Üçüncü
Murad devrinde Sultan Mustafa’nın tahta çıkışına kadar bu kale
Osmanlı elinde kaldı. Sonra Gürcüler ile Acemler birleşerek
ansızın hücum edip, kaleden Müslüman gazileri aman ile
çıkardılar ve kaleyi şaha teslim ettiler. O zamandan beri Acem
elindedir. Çok mamur olmuştur.
Tiflis Kalesi: Kür henri kenarında yalçın kaya üzerinde
birbirine karşı iki kaledir ki Bitlis ve Tiflis denir. Aralarında Kür
nehri akar. Bir kayadan bir kayaya büyük bir hisar şeklinde olduğu
için kolaylıkla kalelerin birinden diğerine geçilebilir. Büyük kale
Kür nehrinin güneyinde küçük kale ise kuzeyindedir.
Kür nehri:Büyük kalenin ovaya bakan tarafında, küçük kaleye
açılan kapısı önünden duvara değerek akar. Yedinci konakta Bakü
kalesiyle Keylan nehri arasında Hazar denizine dökülür. Çıkış yeri
Çıldır vilayetindeki dağlar olup, Kara Ardahan’dan geçerek
Ahıska, Azgora kalelerine uğrar, sonra Tiflis’in içinden geçerek
Hazer Denizi’ne dökülür. Çok büyük bir nehir olup İran tarihçileri
buna bin altmış kadar çayın karıştığını rivayet ederler. Bu nehir
kenarında, yalçın kaya üzerinde Bitlis’in yaptırdığı büyük kalenin
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çevresi altı bin adımdır. Ama eski binadır. Duvarının yüksekliği
altmış zira olup, yetmiş burcu, üç bin bedeni vardır. Bir köprülü
kapısı var. Hendeği yoktur. Kür henri üzerinde Suluk kulesi vardır.
Kuşatma sırasında su ihtiyaçlarını oradan karşılarlar.
Hisar içinde altı yüz toprak örtülü evleri vardır. Han sarayı bu
kalededir. Camisi, han ve hamamı, küçük çarşısı var. Küçük
kalesini sonradan Yerd-i Cürd Şah yaptırmıştır. Yalçın bir tepe
üzerinde, dört köşe, küçük bir kaledir. Köprü başında bir kapıcığı
vardır. Kalesinin içinde üçyüz ev ve cami var. Bedestanı ve diğer
imareti yoktur. Bu kale büyük kalenin kuzeyine düşer. Fakat
küçük kale büyük surdan sağlamdır. Kulelerin üç bin bekçisi
vardır. Her karanlık gecede bekçileri “Hüda hob!” diye bağırırlar.
Halkının çoğu Osmanlı zamanından beri Sünni olup Hanefi ve Şafi
mezhebindendirler. Bilginleri çoktur. Yetiştirdiği ürünlerden tane
tane buğdayı, has, beyaz Tiflis ekmeği, beyaz ve al şeftalisi var.
Pamuğu, Engürü sofu meşhurdur. Ürünlerine Kür nehrinin yararı
olmaz. Hepsi yağmurla yetişirler. Zaten Kür nehrine, çıktığı
yerden başlayarak yüz elli kadar kasabaya uğradığı halde
herbirini yararlandırmadığı için “Kör” derler. Ama Moğollar bu
nehre yararsız anlamına “Ur” derler. Suyu lezzetli ise de pek aşağı
bir seviyede aktığı için yüksek yerleri sulayamaz. Hamamlığı iyi
değildir. Çünkü şehirde ılıca var.
Tiflis ılıcası: Büyük kalenin doğu tarafında kudretten kaynar
bir sıcak sudur ki içinde koyun kelle ve paçası pişirilebilir. Kubbeli,
yararlı bir ılıcadır. Ziyaretleri:İmam Hüsam Efendi, Ferhad Paşa
kethüdası Rıdvan Ağa, Cem Ali Efendi mana denizi imiş.
Tiflis Kaht kalesine beş konaktır. Aras kalesine dört konaktır.
Genç kalesine dört konaktır. Buradan iki yüz arkadaş ile üç tümen
Abbasi harçlık alıp, güney yönüne dar yollar içinden giderek dört
saatte Kusaht kalesine geldik. Yalçın kaya üzerinde dört köşe bir
kaledir. Acem idaresinde olup Tiflis’in nahiyesidir. Dori kalesi de
sağ tarafımızda yüksek bir dağ üzerinde görünüyordu. Yanına
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varmayarak geriden seyredip geçtik. Buradan ileride Suran
kalesine geldik. Tiflis hanı idaresinde, bir tepe üzerinde küçük bir
kaledir. Ama son derece sağlam ve sarp bir hisardır ki burç ve
duvarları göklere yükselir. İlk yapıcısı Nuşirevan’dır. Gürcüstan’ın
eski kalelerindendir. Halkının çoğu Gürcü, Gökdolak ve Ermenidir.
Buradan kalkıp batı yönüne doğru dört saat giderek Azgur
kalesine vardık.
Eski Azgur Kalesi: “Aleksandr Gür” derler. “Şerefname”
tarihinin yazdığına göre Gürcüstan’da yapılan ilk kale budur.
Büyük İskender’in yapısıdır. Büyük, dört köşe mermerlerinin
durumu İskender yapısı olduğunu gösterir. Dört köşe eski bir
kaledir. Gürcüstan toprağında Ahşma sınırında naibliktir. Kıbleye
bakan bir kapısı var. Ağası tarafından idare edilir. İki yüz kadar
askeri vardır. Camisi han ve hamamı, kırk elli kadar dükkanı var.
Dilberi, bağ ve bahçesi çoktur. Burası Gürcüstan’ın Şuşad kavmi
sınırında olduğundan halkı Gürcüce konuşurlar.

İstanbul
Bu şehri Hazret-i Süleyman’ın kurduğu söylenir. Ayrıca
Türklerin bu şehri almaları yüce Kur’an’daki “Kutlu Belde”
tamlamasıyla anlatılır. Sözün kısası Türk gümbürtüsü, Türk
görkemi, Türk vel velesi, Türk debdebesi ve Türk’ün zaferi olan bu
beldenin yeryüzünde bir benzeri yoktur. Yunan ve öteki
tarihçelerin İstanbul’un kuruluşunda söz birliği ettikleri hikâye
şöyledir. Hazret-i Peygamber’in doğumundan 1600 yıl önce Haz
ret-i Süleyman, insanlara, cirilere, kuşlara, vahşi hayvanlara ve
rüzgâra hükmederken, bir padişah ona isyan etti. Hazret-i
Süleyman bu padişahın ülkesine varıp, onu tutsak etti. Ancak bu
padişahın periler kadar güzel bir kızı vardı. Dul olan Süleyman
Nebi padişahın kızıyla evlenince onu Rum il lerine getirdi. Kız,
şeytanın aldatmasıyla durmadan ağlamak ta idi. Süleyman
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Peygamber eşinin ağlamasının ve kederinin nedenini sorunca:
“Ya Emİnallah! Dilerim ki benim için bura da büyük bir saray
yaptırırsın, ben de geri kalan ömrümü orada daima ibadetle
geçiririm.” diyerek ricada bulundu. Hazret-i Süleyman uzun
araştırmalardan sonra İstanbul top rağına geldi. Şimdi Hünkâr
Bahçesi denilen Sarayburnu’na gelip orada otağını kurdu, bir
gecede su ve havasının güzel liğine vuruldu. Orada da büyük bir
saray ve rengarenk bah çeler içinde köşkler yaptırdı. Daha sonra
da İstanbul için şöyle bir duada bulundu: “Bu şehir cihan
yıkılıncaya değin bakımlı ve onarımh kalsın.”

İstanbul’un Adları
İstanbul’un ilk yapısı Makdonye adını taşır. Andan Yan-ko
bina ettiği için Yankovice dediler. Sonra İskender tekrar
kurduğundan bu kez adı Aleksandri oldu. Ondan sonra da bir
zaman Pozant dediler, bir zaman da Zondovina, Yağfuriye
dediler. Dokuzuncu kez Kostantin yaptırdığı için Yunan di linde
Pozantiyum ya da Kostantiniye dediler. Nemçeliler Kostantinopol derler. Rus dilinde ise Terkuriye derler. Buna göre
Grekler Grandoza, Macarlar Zendovar, Lehliler Kanatorya, Çekler
Albanar, İskoçlar Herakliyan, Felemenkliler Astagania, İspanyollar
Agrandoza, Portekizler Kostia, Araplar Kostantini ye, İranlılar
Kayser-i Rum-i Zemin, Hintliler Taht-i Rum, Mo ğollar Çarğrad,
Tatarlar ve Sakalibe ile Âl-i Osman’da yani Türkler de ise adı
İslambol’dur. Türk’ün görkemi diye âleme ün salmıştır. Allah onu
koruya!
Abazalar ve Kafkasya’taki diğer aşiretlere yapılan gezi.

Abaza ülkesi
Şehnaze Vilayeti yani Abaza ülkesi: Karadeniz, kuzey
kıyalarını tamamen kaplar. Abaza diyarının başlangıcı Faşe çayı,
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sonunda batı tarafta kırk iki konak yerde Kefe eyaleti idaresindeki
Taman adası yakınında Anapa kalesi limanıdır.
Abaza kavminin tarihçesi: Tuhfe yazarı şöyle yazıyor:
Cenab- Hak Hz. Adem’i topraktan kudret eliyle yaratmıştır.
Cennetinde yakınına çağrıp bütün melekleri ona secde etmeye
memur etmiştir. Ama şeytan bu emirden yüz çevirerek hile
yoluna sapmış ve “Beni ateşten, onu topraktan yarattın” diye
küstahlık etmiştir.
Hz. Adem soyundan Hz. Peygamberi getirip, iki cihanda
şefaatçı etmek için Hz. Adem’i buğday bahanesi ile yeryüzünde,
Hindistan’a indirmiş, sonra Arafat dağında Havva ile
birleştirmiştir. İshak oğlu Muhammed’e göre Hz. Adem
zamanında kırk bine varan evladı Tatar suratlı olarak yeryüzüne
yayılmıştır. Hz. Adem cennette Arapça ve Farsça konuşurken
yeryüzüne inince Arapçayı unutarak İbrani, Süryani, Dahkali,
Durri dillerini konuşmaya başlamıştır. Halen Koncistan,
Berberistan ve öbür kara vilayetlerinde konuşulan diller birbirine
benzemiyor. Hz.Adem’in çocukları, Tufan’a kadar bu dilleri
konuşmuşlardır.
Sonra Hz. Nuh’un Ham, Sam, Yafes adlı çocuklarından yetmiş
iki millet yetmiş dil çıkmıştır. Hz. İsmail Arapça ve Farsça’nın her
ikisini de konuşmuştur. Sonra muhtelif cinsler yeryüzüne
yayılınca diller de değişmiş, her ilde bir dil ortaya çıkmıştır. Ama
çeşitli diller icad eden ilk insan Hz. İdris’tir. Çünkü Cenab-ı Hak
ona binlerce çeşit ilim ve yazıyı öğretmişti. Vahiy yoluyla
gönderilen sayfaları ciltlerdi. Tufan’dan önce bütün kitaplarını
batıda Nil ırmağının ötesinde, Hermin dağında gizlemiştir. Bu
dağları bugün de Firavun dağları derler. Ama yanlıştır. Bunları
Tufan’dan önce yapan Sevrid Kâhne’dir. Tufan’dan sonra eski
alimler bu kitapları çıkarıp gözden geçirmişler ve yüz kırk yedi dili
öğrenerek dünyaya yaymışlardır. Sonra İshak Ays’dan Türk dili
yayılmıştır ki bu Tatar dilidir.
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Tatar ırkından şu milletler türemiştir: Hind, Sind,
Moğani,Geristani, Mutani, Bombani, Ateşperest Hindistan, Çin
kavmi, Hata, Hiten, Fağfur, Kazak, Moğol, Nogol, Türk, Tatar,
Özbek, Acem, Dağıstan’da Komok, Kalmuk, Nogay, Heştürk, Lika,
Çağatay, Lezgi, Gürcü, Megril, Şavşat, Dadyan, Açıkbaş, Ermeni,
Rum, Türkmen, Kabartay, İsraili yani Yahudi Meku (Gürcüdendir);
Yakubi, Karayi (bunların bir kolu olan Frenkler de on iki kavim, on
iki dildir), İspanya, Ceneviz, Portekiz, Venedik, Dodoşka, Sırp,
Latin, Bulgar, Hırvat, Lotoryan, Talban.
Acem’den hasıl olan kollar: Menüçehr evladından dördü
kaçarak Eğri taraflarına yerleşmişler. “Siz kimsiniz?” diye
sorduklarında, “Men Çar” yani dört adamız diye karşılık
vermişler. Buradan da galat olarak adları Macar kavmi kalmıştır.
Bunlar on beş kavimdir: Orta Macar, Erdel Macarı Sigel, Saz,
Hayduşak, Leh, Çek, Korol, Tot, Karakoros v.b.
Ruslar on iki kavimdir ki bunlara da İslav denir: Eflak,
Boğdan, Sırca, İsveç, Felemenk, Donkarkız, Danimarka, Nemçe,
İngiltere, Fransa, Hırvat, Bosnak. Ama kabilelerin en şereflisi olan
Arap kavminden Mısır kıtasına kadar rengârenk kavimler
meydana gelmiştir ki şunlardır: Mağribi, Fas, Mora, Keş, Afno,
Mayborno, Cicelkan, Asvani, Sudani, Konca, Kırmanki, Boganeski,
Monci, Berberi, Nobi, Zenci, Habeş, Kilabî, Alevî, Donbi, Yemen
Arapları, Amman ve Badiye Arapları, hasılı bütün Araplar üç bin
altmış kabiledir. Ama Kureyş’in Haşimi adlı kabilesinden Arap ve
Acem’in efendisi Hazreti Muhammed dünyaya gelmiştir. Bu adı
geçen kavimlerin ataları Nuh’un çocuklarından Ham, Sam ve
Yafes’e ulaşır. Maksat Abaza kavminin çıkışını anlatmak iken
konudan ayrıldık. Güvenilir rivayetlere göre Hazreti Ömer’in
hilafeti sırasında Kureyş kabilesinden Beşe adında bir Arap meliki
vardı. Güçlü bir yönetici olup Irak, Batha, Yemen, Aden ülkelerine
sahipti. Bunun beş evladı olup büyük oğlunun adı Cebelü’l-Heme,
kazayla bir Bedevinin gözünü çıkardı. Bedevi Hazreti Ömer’in
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huzuruna çıkarak şikâyetçi olunca, kısas olarak Cebelü’l-Heme’nin
gözünü çıkarmak gerekti.
Cebelü’l-Heme korkarak hemen o gece bütün aşiret halkını
alıp dört kardeşiyle birlikte Antakya’da kral Herakl’e varıp bir yer
ister. O da bunlara Şam, Trablus dağarını verip yerleştirdi.
Cebelü’l-Heme deniz kıyısında bir şehir yaptırır ki halen Cebeliye
şehri derler. Cebel burada güç sahibi olarak Şam ve Medine
taraflarını yağma etmeye başlar. Üstüne Halid bin Velid, Mikdad
bin Esved hazretlerini gönderdiler. Artık Cebel, Cebeliye’de
durmayıp gemilerle İspanya’ya kaçar. Bunlar Kureyşi
olduklarından oturdukları dağlara Kureyşi dağı, bunlara da
Kureyşi Arnavudu derler. Dillerini de Frenk dilleri ile karıştırarak,
Arnavud dilini ortaya çıkarırlar. Arnavudlar da Araplar gibi saçlı
kavimlerdir. Şiirleri, türküleri Araplar gibidir. Onun için
Arnavutların aslı Araplardandır. Ataları Cebelü’l-Heme’dir. Mezarı
İlbasan yakınlarındadır. Ama Müslümanlığı terketmiştir derler.
Çocukları ise sonraları iki kat mürted olmuşlardır. Avlonya ile
Devline arasındaki Dokat dağlarında yaşarlar. Esmer renkli, Arap
lehçeli, saçlı Arnavudlardır. Cebelü’l-Heme’nin üzerine gelen
Halid bin Velid Hazretleri, kardeşi Arab’ı, Keysu’nun oğlu Meval’i
ve Tay’ı tutup Hicaz’a götürerek, Bağdat çölünde yer verir. Keys,
Keys kabilesine, Tay da Tay kabilesine melik olur. Amcası Arab,
Umman diyarına melik olur.
Ama Keysu ve kardeşleri Lazki ve Abaza, kendi adamlarıyla
Halid bin Velid’in elinden kaçarak Konya şehrine, oradan da
Kostantiniyye’ye gelirler. Lakin o sırada Emevilerden Ebu
Süfyan’ın oğlu Muaviye’nin İstanbul üzerine yürüyeceğini
duyduklarından orada durmayarak gemilere binip Karadeniz
sahilinde Trabzon tekfuru Yenevan’a varıp sığınacak yer isterler.
O da Lazkiye’ye Çoruh nehri kenarını verir. Laz taifesi (Lazki)
çoğalır. Laz kavminin aslı Arab’dır. Ortanca kardeşi Keysu’ya,
dağlarını verir. Bunun için Çerkesler de Kureyştendirler. Ve
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Abaza’ya da bu Abaza vilayetini verdiğinden, ondan da Karadeniz
kıyısındaki Abazalar çoğalıp buraları mamur ederler. Onun için
Abaza kavminin ataları Kureyş kabilesindendir. Çerkesler,
Abazalar, Lazlar, Arnavudlar, Umman Arabları, Kiys Arablarının
hepsi kardeş çocukları olan Kureyşlilerdir. Doğrusunu Allah bilir.

Kafkaslarda yaşayan aşiretlerden bazıları
Çaçlar aşireti: Mengrelce konuşurlar. Çünkü Faşe ırmağının
karşı tarafı bütünüyle Megrelistan’dır. On bin kadar güçlü askere
sahiptirler. Hepsi aynı mezhepten değildir. Harami ve bahadır bir
kavimdirler. Cevizleri, fındıkları çoktur. Silahları Araplar gibi ok,
yay ve mızraktır. Atlıları az ise de piyadeleri yiğit, dilberleri
güzeldir. İskeleleri batıda, iki konak uzaklıkta Lakbadırlar’dır.
Trabzon’dan üç yüz mil uzakta büyük bir iskeledir. Gemiler
kışlayamaz. Çünkü kıble ve gün doğusundan çok şiddetli rüzgâr
eser. Buradan deniz yoluyla batıya doğru gidilirse Avlan aşireti
sınırında Hıfa köyüne rastlanır.
Arlan aşireti: On bin kadar yiğitleri vardır. Verimli toprakları,
adil beyleri vardır. Baş iskelesi Laçiğa’dır. Burada bir gece misafir
olduk. Güzel limandır. Kış ve yaz, gemiler eksik olmaz. Buradan
yine batı yönünde iki konak yol alarak Çandalar aşiretine vardık.
Çandalar aşireti. On beş bin kadar yiğit kavim olup esas
Abaza bunlardır. Beyleri vardır. Bunlara Dağ Çandaları derler.
İskelesine Kakır derler. Dağda Hofa adıyla denize bakan bağlı,
bahçeli bir köyü vardır. Buradan da deniz kıyısını takiben üç
konak yol alarak Büyük Çandalar aşireti sınırına geldik.
Büyük Çandalar aşireti: Yirmi beş kadar köyleri vardır. On beş
bin askere sahip olup, ayrıca beyleri vardır. Limanına Çanda
derler. Gemiler kışlayamaz. Bu kabilenin dağlarının arkası
Maşeşah Çerkeslerinin vilayetidir. Buradan yine batıya deniz
kıyısı ile bir konak gidip Keçiler aşiretine vardık.
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Keçiler aşireti: Cennet bağı gibi verimli bir vilayettir ki yetmiş
parça köyden meydana gelmiştir. İki bin kadar silahlı askere sahip
olup bir de beyleri vardır. Suları ab-ı hayat gibi güzel ve
lezzetlidir. Ama Lipu adında, içinde gemilerin çalıştığı bir büyük
limanı vardır. Bu ırmak Elburz dağlarından gelerek burada
Karadeniz’e dökülür. Temmuz ayında bile geçit vermeyen bir
sudur. Kış günleri gemiler yatar. Güvenli bir yerdir. Keçiler
kabilesinden bu yere gelinceye kadar, bu ırmağın iki yakası çeşitli
meyveler veren ağaçlarla süslüdür. Keçilerin on bin askeri olup,
çoğu atlıdır. Büyük bir kavimdir. Son derece zengin insanlardır.
Bu aşirette Havka adlı bir köyde Zaperha adlı bir Abazanın evinde
misafir olduk. Yoldaşlarımıza on koyun keserek ziyafet verdi.
Sizbak, Şilhavcı, pastalar yedik. Buradan iki konak daha batıya
giderek Art aşiretine geldik.
Art aşireti: Keçiler kavminden kalabalıktır. Ama onlar kadar
savaşçı ve cesur değillerdir. Çoğu tüccardır. Zerduva avlarlar. Çok
sayıda domuz beslerler. Alaycıdırlar. Sözlerine güvenilir bir kavim
olup, otuz bin kadar adamları vardır. Bunların da bir beyleri var
idi, kırk elli kadar baştan ayağa silahlı Abaza ile yirmi koyun ve üç
geyik getirip bize “hoş geldiniz” dedi.
Beyleri saçlı, arkasında kılçıklı kebe Çekmanı, elinde ok ve
yayı, belinde kılıcı olan cesur bir yiğit idi. Yanındakilerin hepsi
saçlı, güneş gibi temiz yiğitlerdi. İskelesine Arklar derler. Orada
bir gece misafir olduk. Limanında gemiler kışlayamaz. Çünkü
açıktır. Bir iskelesine de Leyuş derler. Burada da gemiler
kışlayamaz. Ancak yaz aylarında barınabilir. Ama geniş iskeledir.
Bunun kuzeyinde büyük dağlar içinde Sadşe vilayeti vardır.
Sadşe Vilayeti: Seydi Ahmed Paşa’nın vilayetidir. Kuzeydeki
Çerkes kavmi ile ilişkileri olduğundan Çerkesçe ve Abazacayı çok
iyi konuşurlar. Yedi bin cesur, güçlü kuvvetli savaşçılardır.
Bunların şerrinden Çerkesler ve Abazalar her zaman çekinirler.
Art kabilesi bunlara izin verdiklerinden Artlar iskelesine esir ve
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balmumu getirerek ticaret yaparlar. Takako Çerkesleri de izinle
gelip gemilerde ticaret yaparlar. Buradan gene batı tarafına deniz
kıyısını izleyerek iki tarafı ağaçlık, ormanlık ve yüksek dağları, nice
köyleri seyrederekten, üç konakta Kamış aşiretine vardık.
Kamış aşireti: Bir beyleri olup, on bin kadar cesur ve yiğit
halkı vardır. Melek Ahmed Paşalı Kamış Mehmed Ağa bu
kabiledendir. Bunlar defalarca At kavmini bozguna uğratarak
beylerini esir almışlardır. Çünkü bu Abazalar birbirleriyle
savaşarak kadın ve çocuklarını esir alıp satarlar ve öyle geçinirler.
Bu Kamış dağlarında her biri eşek kadar olan iri domuzlar yaşar.
İskelesi varsa da o kadar işlek değildir. Çünkü halkı asidirler. Bu
Kamış kavmi içinde İstanbul’dan ve Mısır’dan gelme Tophane
Abazaları vardır. Mescitleri, çoluk çocuk sahibi soylu
Müslümanları çoktur. Suyu ve havası çok güzeldir. Köyleri kıbleye
ve denize bakar. Bunlarda da çarşı pazar yoksa da iskele
başlarında pazar yerleri bulunur. Buradan da deniz kıyısını
izleyerek batıya doğru üç konak gidip Suçeler aşiretine vardık.
Suçeler aşireti: Bunların da bir beyleri, on bin kadar piyade,
namlı askerleri vardır. Yerleri kayalık olduğundan, atlıları azdır.
İskelesi de vardır ama adı bilinmez. Burada bir gece Kavdaka
köyünde misafir olduk. O gece de düğün varmış tesadüfen. Bize
yüz tekne söğüş pişmiş koyun eti ve börülce çorbası, bol su, boza,
pasta, şilhavcı, süzme bal getirip, yüzlerce genç hizmetimizde
bulundular. Sabahleyin, Günye ağası arkadaşımız ev sahibine bir
tülbent bağışlayınca çok sevindi. Çünkü buralarda çarşı, pazar,
han, hamam, dükkân gibi şeyler yoktur. Dağ başlarında kırkar,
ellişer haneli köylerdir bunlar. İskelelerine yılda bir kez her
yandan gemiler, barut, kurşun, tüfek, ok, yay, fişek, kılıç, kalkan,
mızrak ve diğer savaş aletleri ile eski pabuç, çuka kenarı, gömlek
bezi, ocak demirleri, kazan, ocak içine kazan asmak için kullanılan
demir zincir, tuz ve sabun gibi şeyler getirirler. Bu gemicilere
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genç delikanlılar yağ, balmumu, muşamba, zerdova ve bal
vererek, karşılığında adı geçen şeylerden alırlar.
Buralarda hiçbir zaman altın ve kuruş bulamazsınız. Değiş
tokuş yoluyla alış veriş yaparlar. Suçelerden batı yönüne iki konak
gidip, Cembe aşiretine vardık.
Cembe aşireti: Bir beyleri ve iki bin piyade askerleri vardır.
İskelelerinde üç gün kalıp, bütün halkı ile iyi ilişkiler kurduk. Tüm
elbise, kilim, kebe ve keçelerimizi verip, cariye ve köle aldık. Ben
dahi köle aldım. Dördüncü gün gene batıya doğru iki konak
giderek, Bozoduk aşiretine geldik.
Bozoduk aşireti: Bunların da beyi ve on bin adamı var.
İskelelerinde on bin parça İstanbul gemisine rastlayarak
arkadaşlarımızla buluştuk. Uzun uzun sohbet ettik. Bazı
eşyalarımızı onlara emanet edip kölelerimizle yüksüz kaldık.
Mengili Giray Han bu Bozuduk kavminden üç bin askeri Ejderhan
seferine götürmüş. Ejderhan fetholununca Bozoduk aşiretini
Çerkes vilayetinde Obor dağı eteğine yerleştirmiştir. Halen
Çerkes’de Bozodok kavmi derler bunlara. Abaza Bozodoku ile
Çerkes Bozodoku’nun arasında Obor denen yüksek bir dağ vardır.
Üç konaktır. Birbirlerini basarak insanlarını kaçırırlar. Abaza
Bozodoku’ndan gene batı tarafına deniz kıyısını izleyerek iki
konak gidip Osoviş aşiretine vardık.
Osoviş aşireti: Deniz kenarında, yalçın kayalar üzerinde
köhne ve harap bir kalesi vardır. Bir gece fırtına çıktı. Uyanık
davranarak, eli tüfekli arkadaşlarımızla orada misafir olduk. Beş
koyun ile Osoviç beyi yanımıza gelip ikramda bulundu bize.
Bu aşiret, ağaçtan yay ve ardıç ağacından ok yapar. Hepsi
tüfekli üçbin kişidir bunlar. İskelesi German Osoviş’tir. Dağlarında
ayı, domuz, tilki, çakal, sansar, zerdova, osari, geyik, kırtavuğu
bulunur. Ulu dağlardır. Batıl inanışları gereği, bu Abaza tayfası
çoğu beylerinin cesetlerini sandukaya benzeyen bir ağaç içine
koyup bir yüksek ağacın tepesindeki çatal dalına çiviler, baş
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ucunda da bir delik bırakırlar. İnançlarına göre beyleri o delikten
cennete bakarmış.
Sonra o delikten yüzbinlerce bal arısı girerek Abaza cesedinin
koltukları ve budu arasında bal yaparlar. Mevsiminde sandukanın
kapaklarını açıp, kıllı kıllı balları tulumlara doldurup satarlar. Halk
Abaza balıdır deyip birbirini çiğneyerek ite aka alır. Pisliğinden
habersizdirler. Abaza balından çekinmek lazımdır. Bu Abaza
ülkesinde binlerce gariplik var ise de yazmak mümkün değildir.
Buradan da gene birkaç Abaza çobanı alıp batıya doğru iki gün
gittik. Aşpılı aşiretine vardık.
Aşpılı aşireti: Bunların bir beyi olup iki bin kadar askerleri
vardır. Bütün Abazalar bunların şerrinden korkar. Çünkü son
derece cesur ve savaşçıdırlar. Burada da yıkık bir kale vardır.
İskelesine Aşga derler. Kefe, Kerş, Taman gemileri gelir. Ama kışın
yatmazlar. Açık yerdir. Ama dağları verimlidir. Buradan batıya
yine bir konak gidip, Atma köyüne vardık.
Atma köyü: Bu köy Asgılı’ya bağlıdır. Dağlar içinde mamur bir
köydür. Köyde Tophane Abazalarından Müslümanlar vardır.
Burada bir de mescid gördük. Çerkes ülkesine bir konak
uzaklıktadır. Her an Çerkeslerle savaş ederler. Oradan iki konak
uzaklıktaki Soğuksu aşiretine vardık.
Soğuksu aşireti: Bir beyleri ve üç bin askerleri vardır.
Küheylan atlara sahiptirler. İskeleleri Haruna’dır. Alâ yatak limanı
vardır. Soğuksu adına geçit vermeyen büyük bir ırmak vardır ki
Çerkes dağlarından çıkıp burada Karadeniz’e dökülür. Ab-ı hayata
benzer bir sudur. İşte bu ırmak kıyısında bulunduklarından bu
aşirete Soğuksu aşireti adı verilmiştir. Oradan batı tarafına iki
konak gidip Kotasi aşiretine vardık.
Kotasi aşireti: Bir beyleri vardır. Hepsi yedi bin askerdir.
İskelelelerine Kotasi derler. Tahtadan yapılmış hasır örtülü
mahzenleri vardır. Köyleri limanın arkasındaki dağlardadır.
Limanında Kefe ve Taman gemileri çoktur. Bu aşirete her an Kırım
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tarafından atlılar gelerek alışveriş yaparlar. Halkı itaatkârdır.
Çünkü yerleri sarp değildir. Buğday bile yetiştirirler. Bunun
dışındaki öbür Abaza diyarlarında Basta darısı ekerler. Bu Kotasi
aşiretinin sazdan, tahta örtülü evleri vardır. Ocakları ortadadır.
On eve bir kabak derler. Dört yanı bir kale gibi çitle çevrilmiştir.
Bütün hayvanlarını muhafaza edip, gece sabaha kadar aslan gibi
köpekleriyle nöbet beklerler. Bütün Abaza aşiretleri böyledir.
Çünkü bütün evleri ormanlar arasındadır. Birbirlerinden
korkarlar. Bu Kotasi aşiretiyle Jane Çerkeslerinin arası bir
konaktır. Bunlar Çerkes dilini de bilirler. Bunlar Çerkes’e, Çerkes
de bunların limanına izinle mal getirirler.
Abaza vilayeti burada tamamlandı. Buradan ta Faşe çayına
varıncaya kadar geldiğimiz ve gördüğümüz aşiretler tamamen
deniz kıyısında olup bütün köyler kıble tarafına, Karadeniz’e
bakarlar. Faşe çayından, doğudan batıya, bu Kotasi aşiretine
gelinceye kadar Abaza diyarının uzunluğu tam kırk konaktır. Eni
de beş konak olur.
Bu ülkenin kırk konak yerinde kırk büyük ırmağı var. Hepsi
Çerkes ile Abaza arasındaki dağlardan gelip Karadeniz’e dökülür.
Bunlar birbirlerine bitişik yetmiş adet büyük dağ ve iki bin parça
köydür, derler ama ben görmedim. Dağlarını gezmedim. Harac ve
diğer, bağ ve bahçe ürünleri ve öşür gibi şeyler vermezler. Yüz
binlerce asi ve itaatsiz kavimlerdir. Onlara kâfir desek, insanı
katlederler. Müslüman desek hoşlanarak severler. Bunlar kitab
ehli olmadıkları gibi hiçbir mezhebe de bağlı değillerdir. Bununla
birlikte kâfiri sevmeyip Müslüman için can verirler. Müslüman
olsalar itikat ve amelleri sağlam olur. Ataları Kureyş kabilesinden
Abaza’dır. Bunlar deniz kıyısında iskele sahibi olan Abazalardır.

Garip bir vaka
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Vaktiyle Kasımpasa’da Zindanarkası kabristanında kavuklu
bir mezar varmış. (simdi Haliç Tersanesi’nin sırtlarında kalır ve
ana cadde bu kabristanın içinden geçer.) Buna halk, “Meyyit zade
kabri” diye isim vermişler… Ama, kimse niçin böyle denildiğini
bilmezmiş. Yalnız ağızlarda bir tek rivayet dolaşırmış: Burada bir
ana ile oğlu beraber yatmaktadır. Bu olayın hikâyesi şöyledir:
Osmanlı askerleri Eğri önlerinde savaşırken aralarında kırkına
yaklaşmış sokaklarında kırçıllar görülmeye başlamış bir yeniçeri
de vardı. Aklı sık sık İstanbul’a kayıyor ve altı aylık taze bir gelin
olan hamile hanımı ve doğacak çocuğunu düşünmeden
edemiyordu. Bu savaşa gelirken onları emanet edecek kimsesi
yoktu. Ferman padişahîn, deyip yola koyulacağı sırada iki rekât
sefer namazı kilmiş ve Allah-i Teala’ya söyle yalvarmıştı: “ilahi!
Halim sana malumdur. Kalbime öyle gelir ki, ben seferden
dönmeden su hatuncuk doğum yapacaktır. Artik çocuğum sana
emanet.”
Yeniçeri yanılmıştı. Kendisi gider gitmez genç kadın
hastalanmış ve dört ay sonra da henüz doğum vakti gelmeden
vefat etmişti. Mahalleli onu getirip yukarıdaki zikri geçen
mezarlığın bir kösesine defnettiler. İsin garibi, kadının karnındaki
çocuk henüz sağ idi. Mezara konulduktan birkaç gün sonra
dünyaya geldi ve hikmet-i Hüda, annesinin vücudunu tırmanıp
göğsüne yetişerek emmeye başladı.
Bir hafta kadar sonra Orduyu hümayun Eğri Seferi’nden
döndü. Bizim yeniçeri neferi hasret ateşiyle soluğu evinde aldıysa
da nafile kapı duvardı. Hakikati öğrendiği zaman inanamadı.
Durmadan “Olmaz!” diyordu. “Ben karimi ve çocuğumu Allah’a
emanet etmiştim. O benim emanetlerimi korurdu.” Oysa
unuttuğu bir şey vardı. Hanımını ve çocuğunu birlikte değil
yalnızca çocuğunu Allah’a emanet etmişti.
Nihayet mahallenin erkekleri ona karisinin mezarını
gösterdiler. O kaytan bıyıklı dağ gibi yiğit, henüz bir haftalık kabre
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sarılıp ağlamaya başladı. Fakat o da ne! Kulaklarına bir ses
geliyordu. Bu bir bebeğin masum çığlıklarından başka bir sey
değildi. Hemen yerinden doğrulup yanındakilere haykırdı: “Bre,
kazma kürek getirin evladım aşağıda sağdır.” Evet yanılmıyordu.
Emaneti sahibi muhafaza ediyordu. Bir koşu mezarcının kazma
küreği getirildi ve derhal kabir açıldı. Gördükleri manzara akıllara
durgunluk verecek tarzda idi. Erkek bir bebek annesini çürümeye
başlayan vücuduna yapışmış, annesinden süt emiyordu. Hayrete
sayan olan bir diğer şey, annenin vücudunun çürümeye başladığı
halde, bebeğin emdiği sağ memesi sapasağlam olduğu gibi
korunuyordu.
Evliya Çelebi’nin zikrettiğine göre, annesinin koynundan
alınan bu çocuk, delikanlılık çağında ulema sınıfına dahil olmuş ve
Sultan 1. Ahmed’in saltanatı zamanında (1603-1617) kadar itibar gören, sözü dinlenen bir zat olarak yaşamıştır. Halk onu
daima “Meyyitzade (ölünün oğlu)” lakabı ile bilmiş ve öldüğü
zaman da yine doğduğu yere, annesinin mezarına defnedilmiştir.

Malatya
Yedi dükkân cerrahı vardır. Beşaret ilminde usta adamlar
olup gayet: bilginlerdir. Geçimsiz adamları da çoktur. Gece namaz
kılıp, gündüz oruç tutup bir köşeye çekilmiş insanları da çok
bulunur. Şehrin ileri gelenleri samur kürk ve renkli soflar giyerler.
Fakirleri ise şal ve şal taklidi (şapek) giyerler. Orta halliler çuha,
rengârenk Malatya. Bezi ve kaftan giyerler. Zengin kadınları
sağlam yapılmış ferace ve —yası başı— ile gezerler. Ama ekseri
fakir kadınları beyaz, dört düğmeli örtüye bürünüp sivri takke
giyerler. Ayaklarında san ve kırmızı çizme ile dolaşırlar.
Havasının güzelliğinden ekseriya erkekleri sağ lam bünyelidir.
60 - 70 sene yaşadıkları halde dişleri inci dizisi gibidir. Çok
yaşlıların bile yüzlerinin rengi kırmızı olur. Pek zinde insanlardır.
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Su ve havasının güzelliğinden halkı güzel yüzlü, yakışıklı, cazip,
yumuşak huylu, soğukkanlı insanlardır. Arazisi dağlık olmakla
dilberleri meşhur değildir. Çağları çabuk geçer. Şehir kibar ve
ayanından Melik Paşalı (Melik Ahmet Paşa taraftan) Befctaş
Ağa ün sahibi iken Allah’ın hikmeti kendisini kılıca düşürüp helak
etti. Atalarından işittikleri denenmiş ilâçları kullanırlar. îşinin ehli,
ilim sahibi insanları vardır ki Almanya ve Karaman’da böyleler!
bulunmaz.

SUYU ve HAVASI
Suyu ve havası gayet lâtiftir. Denizde ve karada dolaşan
seyyahların beyanına göre havası, Tebriz’in iç çekici havasına
benzetilmektedir. Ve belki daha da üstündür. Havasının
güzelliğinden halkı dinç, güçlü - kuvvetli ve rahatına düşkün ve
güzel renlidirler.

KUYU SULARI
İki bin kadar, kuyuları vardır. Bağ ve bostan larını bu berrak
sular ile suladıkları gibi bazan zarurî ihtiyaçların giderilmesi için
evlerde kuyu suyu da kullanılır. Gerçi kuyu suyuna ihtiyaçları
yoktur.Ama yine her hanede birer kuyu bulunmaktadır.
Yedi adet hoş havalı, güzel binalı hamamları vardır.
Alacahamam, Silâlîtar Mustafa Paşa Hamamı gayet ferahtır. Yeni
Hamam, Bey Hamamı, Ku-macık Hamamı ikinci derece
hamamlardır. AH Mıs-rî Haraami’nı bir evliyaullah inşa ettirdiği
için her kesin dikkatini çeken bir ziyaretgâh olmuştur. Cuma
Hamamı ve bir de kale dışında Behram Paşa Hamamı vardır (1).
Bunlardan başka şehir ileri ge lenlerinin evinde de 300 kadar
hamam bulunur.
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Malatya’da bazı önemli kişi isimleri:
Bektaş Ağa, Haş Ağa, Kutlu Ağa, Ata Bek, Rıza, Bek, Sinan
Bek) Sadi Bek ve emsalinden ibarettir. Bilginleri soyları ile
adlandırırlar. Meselâ: Molla Berdinci, Molla Huberbedi, Molla
Şakaki, Molla Sur Ağa, Molla Halili, Molla Cabibî.
Kadın isimleri:
Hava, Hûnıâ, Tenzile, Enzele, Kelime, Alime, Rukiye, Emine,
Kezeban, Gülsüme, Fatime, Hatime, Meryem, Ümmühan Nisa
Kadın, Züleyha, Meşkûre, Atike, Zahrife, Saniye, Halime,
Hadice, Hanım gibi.
Köle isimleri
Dilâver, Server, Himerver, Beşir, Nezir, Eyvaz, Rüstem, Fikirli,
Süleyman, Kerrar, Siyavuş, Zülfe-canı, Zülfikar, Murat, Zelzen,
Hüdaverdi, Allahver-di, Çalabverdî, Canverdi, Can-bezdi,
Civanmert.
Hizmetçi İsimleri
Tabende, Hakime, Sabite, Terbiî, Gon-ce-boy, Nergis,
Gülşahe, Süııbüle, Hevare, Fedaye,Verdiye, Malike, Mihri,
Yasemin, Gülistan, İffat, Şalime, Banüye, Demir han, Badehşan,
Gülgûn, Can-fedaye.

Hakkari
Hükümet benderi Hakkâri: Van’ın kıble tarafında Vestan,
Şafak, eşir, Çölemerik kalelerinden ibaret bir hanlıktır. Kırkyedi bin
askere sahiptir. Hepsi tıraşlı, heybetli korkunç görünüşlü yiğit
kimselerdir. Sadece çenelerinde Felemenkliler gibi azıcık sakalları
vardır. Brabaş, potkali, ahmalıh kazağı gibi halkalıdır. Her biri kır elli
dirhem tüfek atar. O kadar atıcılar ki pireyi vururlar. Arkalarında
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birer kürt kalkanı, ellerinde kopal dedikleri topuzlar taşırlar.
Başlarındaki alaca sarıkların üzerleri çifte teller ile süslenmiştir.
Ama çoğunlukla kulaklarının yanlarını bıçak ile delip kanlarını
akıtarak turna, şahin, horuz, tüyleri sokmuşlardır. Elbiseleri alaca
şal ve şayaktır. Etekleri dilim dilimdir. Şalvarları yine alaca
şaldandır. Ayaklarında öyle papuçlar vardır ki her teki ikişer okka
gelir. Hatta savaş yerinde kalkanları olmasa hemen ayaklarından
papucu çıkarıp ellerine alır, bir elinde hançer veya kılıçla yumulup
öyle gelirler. Herbirinin on kişiden kaçması ihtimali yoktur. Hatta
Van Kulu arasında bir kimsenin hiddetlenip birine hüküm etse,
“Hakkâri Kalkani gibi pabucunu eline giymiş gelir!” derler, işte
Hakkâri’nin bu derece onbin tüfekli askeri vardır. Savaş sırasında
kırk elli bin tüfeklisi olur. Fakat bu onbini aylıklı yiğitlerdir.
Mezheplerini bilmiyorum bura halkının aklı doğruluk üzerinde, kılıç
belinde, hançer elinde, ateş parçası adamlardır. Gayet dürüst olup
hile ve sahtekârlıktan uzaktırlar. Süleyman Han zamanında
Osmanlı Padişahı Van tarafında acem diyarım gitse, Van
Beylerbeyi’sinin askeri öncülük yapar önü sıra Hakkâri Hanı öncü
olurdu.
Bura halkı çocuklarının cesaretine hayranım. Bu diyarın
ağaçlarına su yürümeye başladığı zaman bütün çocuklar bir yere
toplanıp, her kavak ağacına küçük, büyük yetmiş-seksen, yüz
kadar çocuk tırmanırlar ve ta tepelerine kadar çıkarlar. Ağacın
bunları taşımaya gücü kalmaz. Ağırlıktan hemen yay gibi eğilip
baş aşağı olurlar. Bütün çocuklar ağacın dallarından yarasa gibi
sarılıp, ağacın ucu ağırlıktan ta yere yatar. Bu kere çocuklar birer
birer kendilerini yere atarlar, ağacın yükü hafifleşir; üzerinde
ancak kırk elli oğlan kalır. Amma cesur olanları ta ağacın
doruğunda kalır. Bu kere ağaç deprenip kalkmak ister amma,
üzerinde çocuk çoktur birden on kadar çocuk kendini yere atınca,
kavak gürlenip kalkarak ta öbür tarafa yere eğilir. Bu hal üzere
zavallı ağaçlar hep yatar kalkarlar... gariptir, hiçbir diyarda kavak
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ağaçlarının böyle iki tarafa bükülme ihtimali yoktur. Her gün
bütün çocuklar, ikindi vaktinden sonra hocalarından serbest
kalınca, o ağaçlar üzerinde şakalar edip oynaşırlar. Acaib,
seyredilecek bir şeydir.

Fatih Sultan Mehmet
”İlk İstanbul kadısı olan Hızır Bey Çelebi’nin huzurunda,
Haşmetli Padişah Fatih ile bir Rum mimarı arasında şöyle bir
muhakeme cereyan eder:
Büyük bir abidenin inşasında kullanılacak iki mermer sütunu
Fatih, bir rum mimarına teslim eder. Mimar’da Fatih’in
arzusunun hilafına olarak, bu sütunları üçer arşın kesip kısaltır.
Fatih, cezâen, Rum mimarının elini kestirir. Rum mimarı da, Fatih
aleyhine dava açar. Bunun üzerine mahkemeye celb edilen büyük
padişah, baş köşeye geçmek istemiş. Birdenbire, hakimin şu
ihtarıyla
karşılaşmış:
-Oturma beyim! Hasmınla mürafaa-i şer’i olacaksın; ayakta
beraber dur!
Hızır bey çelebi;bu koca şanlı Padişah-ı maznun-a,haksız el
kestirdiği için,kendisinin de kısasa tabi olduğunu ve elinin
kesileceğinin bildirir.
Fakat,mimar kısası istemediği için,büyük Fatih,günde on
altun tazminata mahkum olur ve hatta kısastan kurtulduğu
için,bu tazminatı kendiliğinden yirmi altuna çıkarır.”
Adaletinde de isbat edildiği gibi;elini kestirdiği kişi,azatlı köle
Sinan Atik’tir. Hükümden sonra Fatih çıkardığı demir sopayı
Kadıya göstererek:
-Eğer sen Allah’ın hükmünü uygulamayıp,elimi kesmeye beni
mahkum etmeseydin bununla senin başını paramparça
ederdim.”
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Kadı Hızır’da,sakladığı kama gibi şeyi çıkararak:-Sende benim
hükmümü kabul etmeseydin,bende bununla seni delik-deşik
ederdim.”der. İşte adalet.
Adil olduğunun diğer bir misali de;Fatih Kanunnamesin
de:”Ve her kimesneye evladımdan saltanat müyesser
ola,karındaşların nizamı alem için katletmek münasiptir. Ekseri
ulema dahi caiz görmüştür. Anınla amil olalar.
Buradaki ifade bir Emir olmayıp, müsaadedir. Her halukârda
değil,ağır şart olan alemin nizamı,yüzlerce kanın akmaması söz
konusu olduğunda geçerlidir. Ekseriyetin içtihat ve Şura kararı
olduğundan isabetli karar olsa iki pay,isabetsiz olsa yine de günah
değil,bir pay alır.
Fatih’in ölümü hakkında ise;Bir çok defa kendisine suikast
yapılan padişah hepsinden kurtulmuştur. Bunu dıştan
yapamayacağını anlayan düşman içten yapmaya koyulmuştur. Bir
kafir doktor Müslüman olmuş gibi görünerek padişahın
doktorluğunu yapar. Son sefere çıktığında bir hafta içinde tesirini
gösterecek bir zehir zerk ederek yavaş yavaş vücuda yayılmasını
sağlar
ve
zehirler.
1481’de Fatih vefat ettiği zaman dünya haritası değişmişti. İki
imparatorluk (Doğu Roma ve Trabzon), 4 krallık (Kırım,
Karaman,Bosna,Sırbistan),”Prenslik ve Dukalık olmak üzere
toplam 17 devlet fethedilmişti.”

Uluova Köyü
Bu kalenin batı yönünden yokuş aşağı bir saat giderek Ali
Paşa oğlu Abdülkadir Paşa’nın köyünde yemek yedikten sonra
deniz kıyısı yakınında dört bir yanı bağ ve bahçe ile bezenmiş
yetmiş evli bir Rum köyü olan Uluova’ya geldik.Çevrede yer yer
Müslümanlar vardır.
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Al-i Osman soyundan Cem Şah,Sultan Bayezid ile giriştiği
uğraşta yenilgiye uğrayınca Menteşe toprağından buraya geçtikte
şövalyeler bu köyü ona has olarak verirler.Hala köyde görülmeye
değer acayip yapılar,çeşit çeşit fıskiyeler,şadırvanlar,havuz ve
selsebiller vardır.Cam-ı cem denilen kadehin konduğu ibret
alınacak direk de buradadır.Birçok eserler ise akıp geçen zaman
içinde yıkılmıştır.
Sultan Cem buradan Fransa’ya kaçmıştı.Sultan Bayezid onu
isteyince,Fransızlar o zorunla bir sarışın adamı zehirli ustura ile
traş edip öldürdüler ve Cem’dir diye Sultan Bayezid katına
gönderdiler.
Onu Bursa’da Muradiye’de toprağa verirler.Fransızlar ise
hala böyle bir düzenle Cem Şah’ı vermedik,şimdiki kurallarımız da
onun soyundandır kanısıyla öğünür dururlar.Bunun belki de bir
gerçek payı vardır.
Biz konumuza dönelim.Cem Şah köyünden kıyı ile kıble
yönüne iniş aşağı Köşkenaz,Kileykes,Afandoz’u geçerek Tahtalı’ya
geldik.O gece orada konuk olup safalar ettik.Bu köylerin hepsi de
Rum köyü olup,her biri bir kasaba gibi bağlı bahçeli,bakımlı,bezeli
köylerdir.Hepsi de Sultan Süleyman Vakfıdır.Oradan yine güneye
inerek bakımlı köylerden geçtik,üç saatte Kolonaz’a geldik ve iki
saat güneyde Lindos’a vardık…

Ladik ve çevresi
Lâdik şehri ve kalesinin vasıfları;
Amasya kayserlerinden Havik denilen zatın yapısıdır.Nice
meliklerin eline geçtikten sonra Dânişmendlilerden Melik Gazi
Hazretleri gelip burayı fetheder. MelikGazi şehri fethettiğinde
kumandanlarından Selman Han “Sancağı kale üzerine
dikmeyelim” der. Melik Gazi “Lâ, dik sancağı!” yani “Hayır, dik
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sancağı!” der. Bu konuşma üzerine kaleye “Lâdik Kalesi” ve şehre
de Lâdik” denilmeye başlanır.
Osmanlı ülkesinde üç Lâdik şehri vardır. Birincisi Konya
Lâdik’idir ki büyük bir şehir iken celâli ve paşalar zulmünden
dolayı hala bir kasabacık halinde kalmıştır. İkincisi Van
vilayetindeki “Kör Lâdik” sancağıdır.Üçüncüsü de bu Amasya
Lâdik’idir. Burası Allah’a vakfolmakla harap olmamıştır.
Yıldırım Bayezid Han Amasya kalesini fethettiği zaman bu
Lâdik Kalesi’de cenk ve kavgasız “Timurtaş Paşaya teslim
olmuştur. Bayezid Han, kalenin anahtarları kendisine teslim
edildiğinde Lâdik ahalisi için “refah üzere mutluluk içerisinde
uzun yaşayalar” diye hayır duası etmiştir. Hala bu hayır duası
sebebiyle bütün ahalisi uzun ömürlü, zevk ve şevk ehli salih
insanlardır. Şehzade Bayezid-i Veli Amasya’da mutasarrıf iken her
sene altı ay gelip Lâdik’te kalırdı. Bu yüzden şehirde güzel bir has
bahçe yapıp bırakmıştır ki hala bahçe ustası, kırk adet bostancı
hademesi ve korucuları vardır. Çayırı büyük mirahor tarafından
korunur.Şehir merhum Sultan Ahmed Han’ın validesi Bülbül
Hatun’un vakfı olup ahalisi vergiden muaftır. Sivas Eyaleti Valisi
tarafından dahi bu şehre adam gönderilip müdahale edilemez.
Kadısı üçyüz akçe pâyeli olan seçkin bir kazadır. Kadıya
senede altı kese hâsıl olur. Şehrin bütün ahalisi şer’-i şerife itaat
eder insanlardır. Şeyhülislamı, nakîbü’l-eşrafı, uleması, sulehâsı,
a’yan ve eşrafı vardır. Sipahi kethüdâ yeri, yeniçeri serdarı, şehir
nâib ve muhtesibi, kapan emini ve göl emini vardır.
Kalesi şehrin güneyinde göklere uzanmış, dört köşe, köhne
bir yapıdır. İçerisinde imaretleri olmadığından dizdarı ve kale
neferleri de yoktur. Ancak hünkâr bahçesi ustası vardır. Bostancı
neferleriyle dağları ve sair koru ormanlarını koruyup kollar.
Şehir onyedi mahalledir.Bunlardan Bey, Kellez, Yeni Cami’,
Kavak, Tekke, Şehreküsdü, Yarımca, Dağ, Polad ve Bahşi
mahalleleri şehrin meşhur mahalleleridir.Bu mahalleler içerisinde
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büyük küçük kırkyedi mihrab (namaz kılınan yer) vardır. Altısında
Cuma namazı kılınır. Üçü de eski sultan cami’leridir. Sultan
Ahmet Han Cami’i, Davud Paşa Cami’i, Tekke Cami’i, Şehreküsdü
Cami’i ve Kellez Cami’i meşhurlarıdır. Diğerleri ise mescidlerdir.
Şehirde üçbinyirmi adet kiremitli, bağlı, bahçeli ev vardır.
Yedi adet tarikat ehli tekkesi vardır. En meşhuru olan Hazret-i
Seyyid Ahmed-i Kebir tekkesi ma’mur olup gönül ve irfan ehlinin
karargâhıdır. Gelen-gidenlere nimeti bol büyük bir vakıftır.
İki hamamı vardır. Çarşı içerisindeki eski hamam ve Yeni
Cami’ mahallesindeki Yeni hamam pâk ve temiz, tellakları zarif
insanlardır. Yedi tane de hanı vardır. Kapan Hanı, Halim Bey Hanı,
Emir Hüseyinoğlu Hanı, Seydi Ahmed Efendizâde Ali Çelebi ve
Buğday Pazarında Tennik Hanı meşhurlarıdır. Çarşı içerisinde
merhum Davud Paşanın kârgir olarak inşa edilmiş büyük
kervansarayı Allah rızası için gelen-gidenlere konaklama yeridir.
Yanında berrak bir pınar vardır.
Lâdik’te dörtyüz adet dükkan vardır. Davud Paşa’nın hayratı
kârgirden bina edilmiş büyük bir bedesten vardır. Bedestenin iki
tarafında varolan seksen adet ma’mur dükkan Davud Paşa
Cami’isinin evkafıdır. Toplam kırk adet vezir, miri miran ve sair
a’yan sarayı vardır. Meşhurları Osman Paşa Sarayı, İbrahim Bey
Sarayı, Hacı Bey Sarayı, Hüseyin Bey Sarayı, Alaybeyi Sarayı ve
Mustafa Bey Sarayıdır. Bu sarayların her birinde birer hamamdan
başka kırkbeş ev hamamı vardır.
Şehirdeki tüm cami’lerde her gün ilim mübâhaseleri olur.
Dersiamları vardır. Onsekiz yerde çocuk mektebi vardır.İki tane
imaret yemek evi vardır. Su ve havasının lâtif oluşundan güzelleri
çoktur. İleri gelenler temiz kumaşlar ve samur kürk giyerler.
Beyleri, paşaları, ikiyüzden fazla yüksek mansıp elde etmiş kadı
efendileri, büyük şeyhleri, iyi halli halim ve selim insanları
vardır.Türkistan şehirlerinden gelmiş iyi sipahileri ve bilgi sahibi
insanları çoktur. Orta halli olan insanlar tüccar ve sanat ehlidir.
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Erkekleri tertemiz bir şekilde çuha ferace ve kontuş giyerler.
Kadınları kadife çakşır üzerine sarı çizme ve çuha ferace giyerek
beyaz yüz örtüsü örtünüp sivri diba takke giyerler ve gayet edepli
bir şekilde yürürler. Hamamdan ve ziyaretlerden başka bir yere
gitmezler.Gayet edepli, sâliha ve iffetlidirler.

Yiyecek, İçecek ve Ürünleri:
Göksulu (göğsümü) armudu o kadar güzeldir ki başka
yerlerde olmaz.Karaman armudu ve abdân kirazı da çok
güzeldir.Osmanlı ülkesinde Sapanca somunundan sonra Ladik’in
Memecik ekmeği meşhurdur.Yayla ve kışı fazla olduğundan
üzüm,kavun,karpuz,incir,zeytin
ve
nar
gibi
meyveleri
olmaz.Ancak “Akdağ Balı” adıyla meşhur saf balı vardır ki ne Girid
balına,ne Adana balına ne de Sığla balına benzer.Bu bal amber
kokulu Allah vergisi bir baldır ve binlerce kutu İstanbul ileri
gelenlerine hediye olarak gider.Burada üretilen beyaz sâdelik
pamuk bez,Acemlerin Lefkûri ve Musul bezinden daha ince ve
beyazdır.

Eyüp sırtlarında bir kuyu
İnsanlar birşeylerini kaybettiklerinde; evvela temiz abdest
alıp,bu musalla üzerinde iki rekat namaz kılar,sonra bir Fatiha’i
şerife okuyarak sevabını Hz. Yusuf(A.S.)’un mübarek ruhuna
hediye eder.Sonra:Ey Sahib-i Pir,Hz. Yusuf-u Sıddık aşkına,benim
falan akrabam,yahut faan evladım,yahut kaybolan şu türlü eşyam
ne oldu? Diye kuyunun ağzından bağırır.Derhal sorduğu kimse
hayatta mı ölümü veya kaybolan eşya adı ve resmi ile nerede
veya kim çaldı ise ve sorumlu denizde ise hangi denizde? Açıktan
açığa bildiren bir ses duyulur...”
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Eyüp’te esnaf dükkanları
. ‘Eyüp oyuncakları kamış borular, fırıldaklar, def, dümbelek,
kemençe, sıçan ve kuşlarla, gözle görmedik oyuncaklarla
geçerler. Bunların alayında ak sakallı, gözleri sürmeli çelebilerin
suratı tıraşlı, kellepuşlu (başlıklı), ayağı nalınlı, bazısı avrat kılıklı,
avrat takkeli, müsekkel (çocuk kılıklı) adamların ellerine düzme
dadıları, anne babalara yapışıp alayda geçerken avrat takkeli koca
çelebi ‘’a dadı! Ben bu oyuncağı isterim ya da istemem ‘’ diye
kimisi ağlayarak ellerinde teberleri (baltaları) dümbelekleri
çalarak geçerler. Tuhaf esnaf mukallitleridir(taklitçi). Amma
mukallidin imanı sahidir diye fetvalar vardır’

Maraş’ın ilçelerinden göksuna yapılan ziyaret
Buradan (Maraş’tan) batıya doğru giderken meşhur Celali
başı “Gürcü Beni’nin (Daveti) Köyü bir tarafımızda kalarak
(Sarıkamış) köyünde menzil aldık. Bağlı, bahçeli gelişmiş bir
kenttir. Buradan da hareketle (Göksun) yaylağı dağlarına geldik.
Bu Göksun yaylası dağı da yüzkırksekiz dağın birisidir. Öyle
bir yüksek dağdır ki anlatılması güçtür. Öyle ulu bir yayladır ki
içinde bir milyon insan ve bir milyon hayvan rahatça yaşar. Konya
ve Maraş eyaletleri halkı ile nice boy beyi Türkmenleri bu yaylada
dolaşırlar ve birbirlerinden haberi olmaz. Bu yüksel dağda yetişen
bitki, ot, çiçek ve ilaç yapmaya yarayan ağaç hiçbir yaylada
yoktur. Belki Erzurum sırtında olan Bingöl yaylasında bulunur.
Binlerce kaynak pınarı ve akarsuları vardır ki hayat suyundan
nişan verirler.
Hatta 921 tarihinde Sultan Birinci Selim İran Şahı Şah İsmail
üzerine sefere giderken zülkadriye sahibi Sultan Alaüddevle Mısır
Sultanı Gavri’nin kışkırtmasıyla Osmanlı ordusunun ilerisini ve
gerisini yağma edince Sultan Selim han Sultan Gavri’ye mektuplar
yazarak şöyle demiştir:
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“Şu Alaüddevle’yi ele geçirin, İslam askari üzerinde yol
kesicilik ediyor. Haklarından geliniz. Yoksa ben haklarından
gelirim”
Gavri, mektubu okuduktan sonra kabız olup Selim han’a
“Hakkından gelebilirsen gel”
Diye cevap gönderdi. Bir mektupta Zülkardiye sahibi Sultan
Alaüddevle’ye yazıp: “Seni Şah İsmail’e göndereyim, elinden
geldiği kadar yardım edesin” diyerek kışkırtmıştır.
Selim han, Çıldır sahrasında Şah İsmail ile Savaşırken ne
görsün! Yirmibin kırmızı şalvarlı Mısır silahşörüle yirmi bin
Alaüddevle’nin Zülkadriye pehlivanı ve elli bin Türmen askeri
Acem Şahı askeri ile birleşip Selim Şahı’ın askerini ortaya alıp kıra
kıra hazimete uğratmak ğayretinde iken yardım rüzğarı Selim han
tarafına esip bütün Türkmen ve Mısırlıları kılıçtan geçirip, Şah
İsmail ancak yetmiş kadar adamıyla İran topraklarına canını
atabildi.
Selim han, İran’ın yedi adet mirmiranlık anlık yerini feth edip
geriye döndü. Sonra Şeyhülislamdan fetva alıp Mısır Sultanı Gavri
ürerine sefere için Kayseri’ye geldi. Maraş hakimi Alaüddevle
güya Selim han’ın Mısır ürerine gitmesine engel olmaki çin yüzbin
askarle hazır iken Selim Han Vezir’i azamı Hadım Sinan Paşa ile
vezir Ayas Paşayı Göksun yaylasına gönderdi. Alaüddevle ile
burada büyük bir savaş yapıldı. Sinan Paşa zafer kazanıp
Alaüddevle yetmiş kadar boy beyi ve emiri ile öldürülüp kelleleri
sultan Gavri’ye gönderilerek:
“İşte haklarından geldim. Hazır ol vaktine.”
Dile haber yolldı. Gavri giden elçileri öldürttü. Mısır’da Arap
kapısı dışında defnettirdi. İkiyüzbin askerle Mısardan çıkıp Merc-i
Dabık’a geldi. Orada yapılan savaşta yenilerek Mısır’a kaçtı. Hala
Mısırlıların kemikleri Merci Dabık’da öbek öbek yığılıdır. Türkmen
kemikleri de Göksun yaylasında yığın yığın durur. Alaüddevle ile
Türkmen emirlerinin cesetleri de burada gömülüdür.
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Kars Kalesi
Kars kalesi Osmanlılar tarafından Üçüncü Murâd Han
devrinde tekrar geri alınınca, kale tâmirâtı Lala Mustafa Paşaya
verilmişti. Tâmirâtın yapıldığı sırada askerlerden Hâfız Osman
isimli hal sâhibi biri rüyâsında Hasan-ı Harkânî’yi gördü. Ona;
- Oğlum Hâfız Osman! Uzun müddetten beri toprak altında
yatmaktayım. Paşana söyle, kabrimi ayan edip açığa çıkarsın,
okunacak Fâtihalardan nasîbdâr olayım.” dedi.
Ertesi gece Hâfız Osman aynı rüyâyı tekrar gördü. Fakat
cesâret edip Paşaya söyleyemedi. Üçüncü gece de aynı rüyâyı
gördü. Ebü’l-Hasan Harkânî, mütebessim çehresiyle bu defâ şöyle
dedi:
-Yavrum Hâfız Osman! Gördüğün rüyâlar sâdık rüyâlardır.
Yalnız makâmımın nerede olduğunu, evvelki rüyâlarında
söylemediğim için, seni tereddütte bıraktım. Bunun için de
paşaya söylemeye cesâret edemedin. Şimdi dikkatlice dinle târif
ediyorum. Yarın hemen Paşaya çık ve söyle. Kars Kale içi
mahallesinde Kağızman Kapısı’na girdiğinde yirmi iki adım gün
batı tarafına gidersin, son adımın altında benim tabutum
bulunur. Üzerimdeki kül ve toprak yığınlarını temizledikten sonra,
hâlis topraktan üç arşın eşin. Sandukam meydana çıkar. Tekrar
Kars Kalesine doğru on sekiz adım götürür oradan da üç arşın
derinliğinde hâlis topraktan kabrimi eşer oraya defnedersiniz. Baş
ucuma bir de câmi inşâ edersiniz.
Hâfız Osman gördüğü bu sâdık rüyâyı ertesi gün Paşaya
büyük bir heyecanla anlattı. Paşa bu askerini kucakladıktan
sonra;
- Yâ evlâdım! Sen de mi bu rüyâyı gördün? Evet oğlum, bir
pîrî fânî, bana da bu husûsu defâlarca rüyâda buyurdularsa da
senin tafsilâtlı rüyân gibi olmadığından büyük tereddüt ve endişe
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içindeydim. Bihamdillah bu telaşlı endişeden beni kurtardın.”
dedi.
Ertesi gün Lala Mustafa Paşa bir tamim yayınladı. Bütün halk
ve askerî erkân, tekbir sesleriyle rüyâda târif edilen yere geldi.
Kazma işi tamamlanıp tabut çıkınca, Mustafa Paşa ulemânın
müsâdesiyle açtı. Tabuttan hoş bir koku yayıldı. Arkasındaki yaş
hırka bile henüz çürümemişti ve savaş sırasında yaralanan sağ
bacağı ile sol pazusuna bağlanan mendillerden, hâlâ kan
damlamaktaydı. Durum sultana bildirilince, Üçüncü Murâd
hemen bir türbeyle yanına câmi yaptırılmasını emretti.

Manyas Kuş Gölü ile Kuş Cenneti
İlyaspınarı’ndan doğan Türkmenler buraya Manyas derler. O
kadar derin değil, içinde alabalık, turna balığı, yayın, sazan, yılan
balığı… Çeşit çeşit nefis balık avlanır. Devlete vergi ödeyen
avcıları vardır. Öyle herkes, zevk için ve ticaret için balık
avlayamaz. Kışın bu göl, kaz, kuğu, karabatak, yeşilbaş, martı,
sakakuşu ve diğer güzel kuşlarla dolar. Her gece kaz ve kuğu
sesinden, kanat şakırtısından Manyas sahrası titrer. Sakakuşu ve
diğer kuşlarla dolar. Bu kuşların avcıları da devlete vergi verirler.
Bir de bu gölde, bir çeşit pamuğa benzer kav biter ki su içinden
çıkarıp çakmak taşı üzerine koyarak çakmak ile vursan, derhal
ateş alır. Ve her şeyde kullanılır. Ama adı geçen kavın kurutup da
çaksan yanmaz. Her tarafta meşhur bir kavdır. Bu Manyas
Gölü’nün kenarlarında yüksek sazlar yetişir. Bu göl etrafındaki
halk o sazları mevsiminde koparıp terbiye ettikten sonra renk
renk hasır, seccadeler, minderler ve döşemeler dokurlar ki insan
hayran olur. İnsanların buraya gelmeleri orayı görmeleri onlara
zevk verecektir. İnsanlar bence burayı çok sevecekler ve her yıl
gelmek isteyeceklerdir.”
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İstanbul’daki haritacılar
‘Bu haritacılar 15 tanedir ve sekiz dükkandırlar. Her çeşit
bilimi bilir, başta Latince olmak üzere bir çok dili konuşurlar, Atlas
minor ve Mappemonde gibi Latince coğrafya eserlerini okurlar,
denizleri, nehirleri, dağları, tüm dünyayı çizerler ve çalışmalarını
denizcilere satarlar. Haritacılık bilimi denizciliğin ruhudur. Çünkü
haritalarda gemiler için pusulanın her yönünde yollar çizilmiştir.
Yerlerin ıssız olup olmadığı, adaları, limanlar, sığlıklar, derinlikler,
kayalar, derin sular yönlere göre bu haritalarda gösterilir,
denizciler okyanusta yollarını tüm bu bilgilere göre alırlar.’

Muş
Şerefname tarihinin dediğine göre bu Muş şehri, Azerbaycan
şehirlerinden bir tanesi idi.
Sonra Van deryasının kuzeyinde (Adilcevaz ) kalesi
yakınındaki Süphan dağında halen mahfuz durup 40-50 senede
bir ses duyulur, 70-80 senede bir kere 5- 10 gün kadar Süphan
kayasından kuyruğunu çıkarır bir yedi başlı ejder, o asırda fırsat
bulup bütün Nemrutluları yiyerek Allah’ın emriyle yine Süphan
dağındaki mağarasına girip mahpus kalmıştır. Sonra yine Nemrut
lâin kavmine Cenab-ı Hak Muş sahrasında bir büyük fare hâsıl
edip bütün Nemrutluları yedirerek Muş ahalisini helak ettiği için
şehrin adına (Muş) derler. Muşun çıktığı büyük mağara halen
görülür. Bu mağara içinde olan fare ve sıçan başka bir diyarda
yoktur. Allah’ın emriyle İskender’in Filkos namındaki hekiminin
tılsımı sebebiyle Muş Sahrasında asla sıçan olmaz. Timurlenk Al-i
Osman üzerine hareket edince bu Muş şehrini ve kalesini harap,
halkını kebap, evlerini türap eylemiştir ki halen haraplı eserleri
görülür. Şehir, Muş sahrasının ağzında bir dağın eteğindedir.
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Antep Mutfağı
“Ayıntap kenti tümüyle 32 mahalledir. 8.067 toprak ve kireç
örtülü, bayındır, bakımlı, yüksek saray görüntülü evleri vardır.
Tümüyle 140 mihraplı, yoğun cemaata sahip, Arasat
meydanındaki Boyacıoğlu Camii ve Çarşı içindeki Tahtalı Camii
sanatlı, ferah büyük kubbeli ve görkemli yapılardır.
Ayıntap’ta 300’ü aşkın sarayın özel hamamı vardır. Tümüyle
3900 dükkanlı büyük bir çarşıya, açık arttırmayla satış yapan
pazarlara sahiptir. İki bedesteni, çarşısı ve saraçhanesi, üstleri
örtülü kargir, sağlam süre düzeni içinde süslü dükkanlardı.
Tamamına, 70 çeşmesi var, fakat, onlara hiç de gereksinme
duyulmaz, her eve hayat ırmağı denginde sular akmaktadır.
Her ev, bağı, bahçesi, fıskiyeli havuzları, cennet ırmağı
sularıyla çeşit çeşit selvi, çınar, söğüt, kavak, limon turunç ve
diğer meyve ağaçlarıyla donatılmış. “İrem “bağını andırır. Bağları,
bostanları, gül bahçeleri geniş örgüden kafese alınmış, çok
verimli olmakla Antep ucuz ve şirin bir kenttir.
1648’de gördüğümüz kent, bu kez sekiz mahalle, nice han,
camii ve dükkan kazanarak büyük bir gelişme göstermiş, Tanrı’ya
şükürler olsun ki, bu gelişmesini sürdürmektedir. Kent yüksek bir
düzlükte ve yer yer bayırlar üzerinde kurulduğundan suyu ve
havası da güzeldir. Bir çok hanları ama en görkemlileri ve ünlüleri
Mustafa Paşa Hanı , Pekmez Hanı, Tuz Hanı, İki Kapılı Han ,
Börekçi Hanı ve Arasat Hanları’dır. İki tane de imareti – Aşevi var: Gelene, gidene aylar yıllar bol ve minnetsiz sofralar açarlar.
Tümüyle 40 Tekkesi olup hepsinin en görkemlisi ve en çok
donanmışı, yiyeceği bol ve hoş yapılışı Mevlevi Tekkesidir.
Türkmen ağası Mustafa Ağa yapısı olup, 4. Murat’ın silahdarı
Mustafa Paşaya bağışlamıştır. Tekke 40-50 yoksul hücresiyle
çevrelenmiş yüksek kubbeli, baştan başa ham ve işlenmiş
mermerlerle döşeli haremi, haremin ortasında büyük bir havuzu,
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havuzun başında rengarenk üzüm salkımlarını andıran süslü
avizelerle donalı çardağı olan büyük, sağlam görkemli bir yapıdır.
Bakımlı, bezeli temiz caddeleriyle kent gerçekten şirindir. Yer
yer açık arttırmayla satış yerleri, Halep tarzı kargir binalardan
oluşmuş çarşıları vardır. Ama bu övdüğümüz yerler, tümüyle kale
içindedir. Her sokak başında kapıcıların açıp, kapattıkları kale
kapısı kadar sağlam kapıları vardır. Geceleri, tüm sokaklar
kandillerle aydınlatıldığından bekçiler guruplar halinde rahatlıkla
sokaklarda kol gezerek görevlerini yaparlar.
Kentin ortasındaki kocaman bir kaya üstüne yüksek,
görkemli ve dairesel bir kale oluşturmuştur. Kale çok sağlamdır.
Kaleyi çevreleyen hendek 1.300 adımdır. Eni 40, derinliği 20 arşın
kesme kayadan oyulmuştur. Bunların üstüne her biri ayrı sanat
ve mimari üslupta belli aralıklarla sıralanmış, çok güzel kuleler
oturtulmuştur.
Bin bir bedeni olan kalenin temelindeki kayaların içinden
yine çembersel bir biçimde kaleyi çevreleyen ve hendeğe bakan
mazgal delikleri açılmıştır ki, hendek kenarına kuş bile konmaz.
Kalenin batı kapısı, 7 katlı demirden bir kapıdır. Kapı
aralıklarından çeşitli savaş araç ve gereçleri, silahlar, demir açma
kafesleri, saçma topları vardır. Kale silah ve askerlerle donatılmış
baca benzeri nefesliklerle havadar bir oturma yeridir.
Çoğunlukla halkı havrani kürkü, çuha ferace, elvan boğası,
kavukla külah üstüne beyaz sarık sararlar. Yörede kafir hiç yoktur.
Güzel kadınları pek çoktur. Hepsi de sarı çizme giyer, başlarına
sivri gümüş taç takınır, beyaz çarşafa bürünürler. Nazik, arlı,
edepli, çarşıya çıkmaları ayıp sayılan hatunları vardır.
Üzüm şerbeti içen, tatlı dilli, garip, dost, bilgili, anlayışlı,
halım selim insanları vardır. Kahvelerinde hoş söyleşileri ile
insanları kendilerine çekerler, hatta özendirirler. Kentin
defterlerde öşür veren 70 bin bağı vardır. 9.346.000 kökten
oluşmakta pek ünlüdür. Kenti çevreleyen bağlar tümüyle bağdır.
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Halkı da çok sağlıklıdır, kentlerinin yeme- içme dışındaki yönlerini
de överler.
Buranın alemi bezeyen kırk çeşit üzümü, binlerce tulum
pekmezi, bademli ve şam fıstıklı tatlı-köftür-sucuğu, pestili vardır
ki Arab’a Acem’e Hindistan’a kadar gönderilir. “r” sesiyle “k”
sesini doğru çıkaramazlar.
Yöre limon, turunç, nar, incir, dut, şeftali, zerdali, kayısı,
beyaz ekmek ve yoğurduyla dünyaca ün kazanmıştır. Yine Elvan
boğası, Antep eğeri, yay ve gedelesiyle ünlü bir kenttir.
Cennet bağlarına örnek öyle bahçeleri vardır ki, yalancı ve
ölümlü dünyaya özgü “İremler” sayılırlar. Bunların içinde, en
bakımlısı, en zengin ve donanmışı Musuloğlu Bahçesidir. Kısacası
bu kenti anlatmaya, ne dil ne de kalem yeter. Dünya yüzünden
geniş bir ili, gözalıcı büyük yapıları her yerden aranan eşyası,
birçok mezraları, bolluk ve verimliliği bitimsiz yiyecek ve içecek
pınarları ve ırmaklarıyla burası “Şehr-i Anteb-ı Cihan” “Dünyanın
Gözbebeği Kenttir”dir.

Sapanca Gölü
”Sapanca Gölünün çevresi 24 mildir. Dört çevresinde kasaba
gibi 76 köy vardır. Cümle halkı bu haliç’in suyundan içtiklerinden
yüzlerinin rengi kırmızıdır. Ürünleri çok ise de bağları yoktur.
Bahçeleri hadden aşkındır. Bu gölün kenarında bir tür kavun ve
karpuz olur ki, ancak ikisini bir eşek çekebilir. Bu göl içinde 80
pare kayık ve çırnaklar (tahıl kayığı) vardır ki, köyden adam,
kereste ve eşya götürürler. Bu gölde bulunan yetmiş seksen çeşit
balıktan avlayıp kar ederler. Alabalığı, Sazan balığı, turna balığı
gibi tatlı su balıkları gayet lezzetli olur. Gölün derinliği ekseri
yerlerinde yirmi kulaçtır. Suyu gayet saf ve berraktır. Kıyısında
olan köylerin kadınları elbise yıkadıklarında asla sabun sürmezler.
Bu gölün doğusunda iki saat uzaklıktan Sakarya nehri geçer.
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Kocaeli’nde İrva kasabası kenarında Karadeniz’e dökülür. Sakarya
azıcık bir himmet ile bu göle akıtılabilir. Bu göl, İzmit Körfezi’ne
üç saat kadar yakın olduğundan ayağı İzmit Tuzlası önünde
deryaya karışır. Hatta bir asırda bu gölü İzmit Körfezi’ne katmak
için yüz binlerce kazma ve çapalı ırgat toplattırılmış ise de İzmit
halkının buna birçok hazineler ve Nuh Ömrü gerektirir diye
gevşeklik göstermesi işin tamamlanmasına engel olmuş. Ama
Sakarya Nehri bu gölde, İzmit körfezine karıştırılsa Bolu’ya kadar
beş konaklık yer mamur olurdu. İstanbul gemileri ta Bolu’ya
yetişir ve İstanbul’da bir tahta üç akçeye, bir kantar odun beş
akçeye olup hayratı büyük olurdu.”

Hamsi Balığı
Levrek balığı, kefal balığı gayet lezzetlidir. Bir karıştan uzun
kırmızı başlı tekir balığı, uskumru balığı ve daha bin çeşit balıkları
vardır. Amma bunların hepsinden fazla Lazların üzerine
düştükleri, alışverişi hakkında kavga ettikleri hamsi balığı… Bu
balık Hamsinde çıktığı için, hamsi balığı derler. Balığın çıkışını
dellallar halka haber verirler. Dellalların bir çeşit mürves
ağacından boruları vardır. Bir kere surunca, “Ahça çomahla bir
mendil hamsi ver” diye ince sırmalı mendillere balığı koyup
giderler. Balığın suyu akarak giderken, bazıları suyun aktığına
acıyarak, “Bre balığın suyunu akıtıyorsun… Suyuna bir pilavcık
sallasana” diye şaka ederler.

Hamsi’nin tarifi
Temizlenen hamsiler onar onar şişe dizilir. Maydanoz,
kereviz, soğan ve pırasa karıştırılır ve bu karışımın içine karabiber
ve tarçın atılır. Sonra tavaya, ilk sıra balıkla başlamak üzere üst
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üste sebze ve balıklar dizilir. Üstüne zeytinyağı dökülür. Hafif
ateşte bir buçuk saat kadar pişirilir.

Hezarfen Ahmet Çelebi
Efendim derler ki; “Hezarfen Ahmed Çelebi, İbtida Ok
Meydanı’nın minberi üzere rüzgârın şiddetinde kartal
kanadlariyle sekiz dokuz kere havada pervaz ederek talim
etmiştir. Ba’dehu Sultan Murad Han, Sarayburnunda Sinanpaşa
köşkünden temaşa ederken Galata kulesinin tâ tepesinden lodos
rüzgârıyla uçarak Üsküdar’da Doğancılar meydanına inmiştir.
Sonra Murad Han kendisine bir kese altın ihsan ederek “Bu adam
çok korkulacak edilecek bir adamdır. Her ne murad edinse
elinden geliyor, böyle kimselerin bekası caiz değil” diye Cezayir’e
sürgün eylemiştir. Anda merhum oldu.”

Lâgarî Hasan Çelebi
“Lâgarî Hasan Çelebi; Murad Han’ın Kaya Sultan nam kızı
Pakizeahteri kızı doğduğu gece akike şadumanlığı (bir çocuğun
doğumunun yedinci günü veya saçının ilk kesildiği vakit kesilen
kurban şenliği) oldu. Bu Lâgarî Hasan, elli okka barut
macunundan yedi kollu bir fişek icat etti. Sarayburnunda Hünkâr
huzurunda fişeğe bindi. Ve yardımcıları fitili ateşlediler. Lâgarî
“Padişahım seni Hüda’ya ısmarladım. İsa Nebî ile konuşmaya
gidiyorum” diyerek saygı ve teşekkür ederek gökyüzüne yükseldi.
Yanında olan fişekleri ateş denizin yüzünü aydınlattı. Gök
çatısında büyük fişeğin barutu kalmayıp ta zemine doğru inerken
ellerinde olan kartal kanatlarını açup Sinan Paşa kasrı önünde
deryaya indi. Oradan yüzerek sırılsıklam padişahın huzuruna
geldi. Başını eğip selamlayarak “Padişahım, İsa Nebî sana selam
eyledi” diye şakaya başladı. Bir kese akçe ihsan olunup yetmiş
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akçe ile sipahi yazıldı. Sonra Kırım’da Selâmetgiray Han’a gidip
orada merhum oldu. Rahmetli, en yakın arkadaşımızdı.

İstanbul’un Çubuklu Semti
Bu kasaba yakında mamur olmuştur. Lebideryada bağlı ve
bahçeli, 1200 haneli bir kasabadır. Başlıca yalıları, İbrahim Çelebi
Yalısı, Emir Paşa Yalısı, Süleyman Efendi Yalısı’dır. Lâkin
nihayetindeki Lonkazâde Yalısı cümlesinden müzeyyendir. Yedi
mahallesi İslam’dır. İskele başında İskender Paşa Camii meşhur
Mimar Sinan Ağa binasıdır. İki sıbyan mektebi, küçük bir hamamı
vardır.”

Kağıthane
“ Ey üzüntü ve kaygılar içinde zihnini dağıtmış biçare, aklını
ve fikrini bitirmiş avare! Niçin gam çölünde deli gibi hüzünlenip
gezer de bu güzel havalı Kağıthane’yi bilmezsin ? “ Yüce Osmanlı
Devleti kurulalı beri hiçbir gezinti yeri insana Kağıthane gibi bir
sevinç yaşatmamıştır.Bu bayram yerini görmeyen insan bir şey
görmüş değildir.

Kayseri
Kentin dış kale surlarının çevrelediği alanı aşağı şehir olarak
bilinir. Buralardaki ev sayısı 1.000 civarındadır. Surun beş
kapısının isimleri ise şöyledir:
“Boyacı kapısı ve Keçi kapısı güneye bakar, Mahkeme kapısı
yanında Asar önü kapısı doğuya açılır. Pazar kapısı kuzeye
doğrudur. Atpazarı kapısı da kuzeye açılıp Paşa Sarayı
yakınındadır. Bu surun etrafı hendektir. Kışın bu hendek su ile
dolup baharda da hendek içine bostan ekerler. Hoş sebzesi olur.”
Şehirdeki eğitim durumu şöyledir
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“Bilginleri Kur’an-ı Azimuşşan okunuşuna son derece dikkat
edip, harfleri ve kelimeleri hakkıyla okurlar. Elan hazfa okunuşu
üzere okurlar. Her cami ve medresede hadis ilmi öğrenenler
vardır. Her camide mutlaka bir mektep bulunur. Çocuklar oldukça
zeki olup, hafızaları çoktur”

Kayseri şehrindeki pazarlar
“Kayseri’nin de Bursa ve Edirne gibi iki yerde kagir kapalı
çarşısı vardır. Bir kuyumculardır ki her türlü kıymetli eşya ve
mücevherler bulunur. Çeşitli kap kacak eşyaları pek çoktur.
Kuyumcuları mücevher eşya işlerler. Büyük bedestende zengin
tüccarlar alış veriş edip, nice çeşitli kumaşlar satın alırlar. Büyük
çarşılardan Uzun Çarşı gayet süslüdür. At Pazarı’nın yanında olup
sadece Kapamacılar çarşısıdır. Bunun sağ tarafında Un Kapanı
vardır. Beyaz un burada satılır. Acaib hikmettir ki, bu şehirde un
çuvalı içine unu koyup on sene kadar durdursalar asla çürümeyip
yine has, beyaz ekmeği olur. İç kale kapısından çıkınca, Atarlar
çarşısı vardır ki, çeşitli ilaçların kokusundan gelen gidenin
dimağları kokulanır. Attarlardan aşağı temiz ve güzel berber
dükkanları vardır. Her birinde temiz ve namuslu birer civanları
bulunur. Birden aşağı, ‘Pine duran’ yani eski pabuç ve çizme
yamayıcı dükkanlar vardır. Oradan yine caddenin iki tarafı Kara
keçili dükkanına varınca bütün kapama ve zubun yapan terzi
dükkanları bulunur. Sonra temiz bakkal dükkanları vardır.
Muhtesip dükkanı buradadır ki, bütün sarraflar devlet ayarı
dışında bir dirhem noksan vermezler. Buradan aşağı hep kasap
dükkanlarıdır. Kasap çırakları yüzlerce Karaman koyun ve
kuzularını parça parça edip her parçaya gül takarak, zağferan
sürüp satarlar. Bunların alt tarafında has ve beyaz börekçiler ile
çörekçiler vardır. Muhtesip Ağa dükkanını geçince, Arpacılar
Çarşısı, Kazancılar Pazarı, Samurcular Çarşısı gelir. Buradan iç kale
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önüne varılır. Sol tarafı Mevlevihane bahçe kapısıdır. Bahçe Uzun
Çarşı başında son bulur. Saraçhane ile Haffafhane Pazarı,
aydınlık, düzenli ve çok kalabalık pazarlardır. Debbağlar Pazarı da
çok temizdir. Odun Pazarı kale kapısında olup, o kale kapısına da
Odun Kapısı derler. At Pazarı Kapısı, Paşa Sarayı yakınındadır.
Koyun Pazarı da o civardadır.”
Kayseri’de cana can katan güzel esen bir hava vardır. Şehrin
zemini Erciyes Dağı eteğinde olduğundan şehrin bütün
hanelerinin yüzü kuzey tarafa dönüktür. O yüzden saba rüzgarı
gibi bir tür ruhlara rahatlık veren havası vardır ki seher vakti
kalkan can havayı kokladığında nesim havasını müşahede eder.
Tamamı üç bin adet hayat suyu kuyularıdır. Elbette ve elbette her
hanede birer ikişer kuyular bulunur.
Bu Kayseri şehrinin dört tarafında yüz on yedi adet arklar,
kaynak suları ve akarsular vardır. Genellikle bu şehre eğimli olan
Erciyes Dağı yaylasından doğan akarsulardır. Ama şehrin alt
yanında Koyun Köprüsü suyuna Gerizler Suyu derler. Adı geçen
Koyun Köprüsünden geçip akarak Mazlumoğlu köprüsünden iner,
Ali Köprüsüne varır. Ondan akıp Saz’a karışır. Ondan Yalınızgöz
Köprüsü yakınında büyük nehir Kızılırmak’a katılır.

Hamamlar:
Kadı Hamamı iç kalede gayet iç açıcı hoş havalı ve çifte
hamamdır. Taşra varoşta Hundi Hanım Hamamı gayet eski
hamamdır. Yine aşağı kalede Hüseyin Paşa Hamamı Süleyman
Han asrında Koca Mimarsinan yapısı olduğundan gayet san’atlı
güzel tarhlı hoş yapı aydınlık bir hamamdır. Salahattin Hamamı
gayet hoş ve eski hamamdır. kadınlar için ona bitişik bir hamam
daha vardır. Bu hamam önünde kale hendeği kenarında bir İrem
bağı gibi cennet bahçesinden nişan verir bir bahçesi vardır.
Hamamdan sonra nice canlar bu bu bahçede cananlarıyla can
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sohbeti ederler. Garez Paşa Hamamı Tekke yakınında müftünün
yeni hamamı oldukça iç açıcı, rahat, geniş, pak ve aydınlık bir
hamamdır.

Şehirdeki San’atlar ve kazançları
Bu şehirde gerçi bütün san’at ehli olup işleri ve san’atları
beğenilir ama dağlarında mazısı gayet çok olduğundan debbağlar
keçi derisini tabaklayıp sarı sahtiyan yaparlar, sanki altun sarısıdır
ki insanın yüzünün rengi belli olur. Hatta halk dilinde darbımeseldir ki “Kayseri sahtiyanı gibi gıcır gıcır öter” derler. Papucu,
mesti ve içi darayili sarı tabanlı çizmesi yeryüzünde yoktur. Bütün
vezirlere hediye gider.

Sinop Kalesi ve cezaevi
“Kale düz bir yerde kurulmuş olup, iki taraftan dalgalar
döver. Dikdörtgen biçimindedir. Hapishaneyi oluşturan İç Kale,
11 adet burç ile desteklenmiştir. Burçların yüksekliği 22,
duvarlarınki 18 metredir. İç Kale’yi çepeçevre kuşatan duvarlar 3
metre kalınlığında olup, muhafızlar için devriye yolu
özelliğindedir.” Kale büyük ve korkunç görünümlüdür. 300 demir
kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklıklara bağlı ve
her birinin bıyığından 10 adam asılır nice azılı mahkûmları vardır.
Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun,
oradan mahkûm kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar.”

Bozcaada
“Hilafet Merkezi olan İstanbul’dan Akdeniz’e çıkan kimseler
bilmeliler ki, Çanakkale Boğazı’ndaki Sultaniye ve Kilitbahir
kalelerine Bozcaada’dan yakın ada yoktur.. Adanın karşısında,
Anadolu kıyısında Eski İstanbulluk diye meşhur olan kefere
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arasında Truva denen harap şehir mamür imiş. Oraya Frenk
gemileri ve tüccarları gelip giderlermiş. Bunun için Venedik ve
Ceneviz kafirinin tüccarları birleşerek Bozcaada’ya bir kale
yaptırmışlar. Böylece kendilerini emniyete almışlar. Buralarda
islamiyet galib geldikten sonra Eski İstanbullu harab olmuş.
Anadolu kıyılarında şehir ve laleler de fethedilince, Eski
İstanbulluk’daki kafirler orada kalamayacaklarını anlayıp Frenk
memleketine gitmeye karar vermişler ve kaleyi yıkmışlar. O
tarihten bu zamana kadar Bozcaada kalesi harap kalmış. Sultan
Mehmed (Fatih) taht’a çıkınca, ticaret gemilerimizin emniyetle
sefer edebilmeleri için Bozcaada’ya bir kale yapılmasını
emretmişler. Eski kale yerine yenisi yapılmış, böylece limana
yabancı gemilerin girmesi önlenmiş... (Evliya Çelebi’den)

Urfanın Çarşıları
Şehrin çarşısı dört yüz dükkandır. her türlü değerli eşya
bulunur. saraçhanesi ibrahim halil ırmağı kıyısındadır. onun için
bağdat serdabı gibi soğuk su ile sulanmış ana yolun iki tarafı
mamur ve hoş, mevsiminde türlü çiçeklerle süslü olup geçenlerin
içini açar. oralarda tüm bilgi sahiplerinin toplandığı, dinlendiği
yerler vardır.”

- SON -
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