
e Story of a Forb dden and Censored Book: Early Ed t ons of Evl ya Çeleb ’s Seyâhat-
nâme
Abstract  Evl yâ Çeleb ’s Seyâhatnâme (Book of Travels) d d not rece ve much atten-
t on unt l the n neteenth century. From th s century onwards, t gradually became a 
popular work thanks to, rst, the Müntehabât composed by Hammer n Engl sh and 
then to a comp lat on of excerpts n Turk sh. Encouraged by th s nterest, Ahmed 
Cevdet, the owner of kdâm newspaper, set out to publ sh the ten volumes of the 
Seyâhatnâme. Although ncomplete, censored and somet mes ncorrect, he man-
aged to publ sh the rst s x volumes between 1896-1901. Because of the compla nts 
aga nst the Seyâhatnâme, he then had to stop pr nt ng and was obl ged to lock the 
pr nted volumes n storehouses. Although both the Müntehabât-  Evl yâ Çeleb  and 
the rst s x volumes that Ahmed Cevdet publ shed were banned by government, 
they helped expand ng the Seyâhatnâme’s readersh p. s art cle d scusses the Ot-
toman Turk sh ed t ons of Evl ya Çeleb ’s Seyâhatnâme, wh ch were nstrumental n 
convey ng the work to large masses and also e ect vely form ng a negat ve publ c 
op n on about both the work and ts author.
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XVII. yüzy l dünya tarihinin en ünlü yazarlar ndan biri olan Evliyâ Çelebi’nin 
(ö. 1687), gezip gördü ü yerleri kâ da dökerek dünya tarihî co rafya literatürü 
için hazine de erindeki on ciltlik Seyâhatnâme sahibi oldu u bilinmektedir.
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Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, XVII. yüzy lda stanbul’a getirildikten1 sonra özel 
bir ilgiye mazhar olmu  ve birkaç defa istinsah edilmi 2; yine bu yüzy lda dilo lanla-
r  taraf ndan da baz  bölümleri Frans zcaya tercüme edilmi tir3. Fakat bu çal malar 
Seyâhatnâme’nin geni  kitleler taraf ndan bilinmesini sa layamam  ve esere olan 
ilgi de süreklilik arz etmemi tir. H. 1162/M. 1748-1749’da Seyâhatnâme’nin 
birinci cildini istinsah eden brâhim b. Baltac -zâde el-Hac  Muhammed b. Halil 
eserin pek fazla bilinmedi ini u ekilde ifade etmi tir: “…pek tuhfe târîh olup 
amma gayr  târîhler gibi nizâmla degildir. Eyüce bak lsa pek nâzik vak‘a-nûvis 
eydir ve stanbul’da Rak m Efendi’den gayr  bilür olmamak gerek”4. Baz  eserlerde 

kaynak olarak istifade edilse de, Osmanl  entelektüel dünyas nda uzun bir süre 
Seyâhatnâme’ye ilmî derinli i olan bir kitap olarak bak lmad  da bilinmektedir5.

 Seyâhatnâme’nin stanbul’a getirilmesi ve sonraki süreç hakk nda bk. Pierre A. McKay, 
“The Manuscripts of the Seyahatname of Evliya Çelebi, Part I: The Archetype”, Der 
Islam, LII ( ), s. – ; U ur Demir, “Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin Topkap  
Saray  Kütüphanesi’ne ntikali Meselesi”, Osmanl  Ara t rmalar ,  ( stanbul ), s. 

- . 
 Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nden yap lan istinsah nüshalar n katalog bilgileri için bk. 

Osmanl  Co rafya Literatürü Tarihi, I, haz. Ekmeleddin hsano lu-Ramazan e en-M. 
Serdar Bekar-Gülcan Gündüz-A. Hamdi Furat, stanbul , s. - ; Nuran 
Tezcan, “Seyahatnâme”, TDV slâm Ansiklopedisi (=D A), XXXVII, .

 Frans z dilo lanlar  ’den itibaren bir tür mezuniyet ödevi olarak Türkçe, Arapça ya 
da Farsça bir metni Frans zca’ya çevirmeye ba lam lard r. Cem Behar’ n verdi i bilgilere 
göre, bu çerçevede Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin baz  bölümleri de çevrilmi tir 
(Charles Fonton, . Yüzy lda Türk Müzi i, çev. ve yay. haz. Cem Behar, stanbul , 
s. - ).

 stanbul Üniversitesi Kütüphanesi (= Ü), Eski Eserler Bölümü, Türkçe Yazmalar (=TY), 
nr. . Seyâhatnâme’nin özellikle Harem ve Enderûn efrad  aras nda ilgi gördü ü 
aç kt r. Hammer, Sultan II. Mahmud döneminde Dîvân-  hümâyûn tercüman  olarak 
görev yapan ve Yunan syan ’nda idam edilen Dimitri Murusi’nin Seyâhatnâme’yi bir 
defa gördü ünü ama daha sonra nüfûzuna ra men ele geçiremedi ini kaydetmi tir 
(bk. Nuran Tezcan, “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Hammer-Purgstall Taraf ndan 
Bilim Dünyas na Tan t lmas  Hakk nda”, Osmanl  Ara t rmalar , say : XXXIV ( stanbul 

), - ; Necip Âs m ’de kaleme ald  bir yaz s nda hâlâ Topkap  Saray  
a alar  aras nda Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi ile ilgili söylentilerin devam etti ini anlat r 
(“Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuas , VII-VIII, Yeni 
Seri / , s. ).

 Osmanl  entelektüel dünyas n n Seyâhatnâme’ye bak na dair bk. U ur Demir, 
“Müstensihin Kaleminden Seyâhâtname’nin stinsah Hikâyesi”, Evliya Çelebi Atlas , 
ed. Co kun Y lmaz, stanbul , s. - ; Feridun M. Emecen, “Evliya Çelebi ve 
stanbul”, Evliya Çelebi Atlas , s. , ; smail E. Erünsal, “Osmanl  Münevverinin 

Evliya Çelebi’ye Bak ”, Evliya Çelebi Atlas , s. - .
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Seyâhatnâme’nin geni  kitlelerin ilgisine mazhar olmas  ve bu ilginin sürek-
lilik göstermesi ancak XIX. yüzy lda önce Avrupa’da daha sonra da stanbul ve 
M s r’daki yeni ne irlerle mümkün olabilmi tir6. Bu minvalde öncülü ü de Joseph 
von Hammer (ö. 1856) yapm t r.

Seyâhatnâme’nin IV. cildini stanbul’da bulan Hammer, 1802’de de I, II ve III. 
ciltleri ele geçirmi tir7. 1814’de kaleme ald  bir tan t m yaz s nda Seyâhatnâme’yi, 

“bütün Do u yazmalar  aras nda en ilginç olan ve en çok mutlu k lan bulu ” 
sözleriyle dünya ilim âlemine duyurmu tur8. Daha sonra yazd  Gecshichte des 
Osmanichen Reiches’de de Seyâhatnâme’yi hem “Târih-i Seyyâh” ba l  alt nda 
tan tm  hem de tarihinde kaynak olarak kullanm t r9. Hammer, 1834’de de 
Seyâhatnâme’den seçmelerden olu an ngilizce bir bask  yay mlam  ve bu bas-
k da Evliyâ Çelebi’ye dair bir giri  yaz s  kaleme alm t r10. Hammer’in ngilizce 

 Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ne XIX. yüzy lda ilginin artt n n bir göstergesi Ahmed 
Midhat Efendi’nin u ifadeleri olsa gerektir: “Evliyâ Çelebi’nin Seyâhatnâmesi’ni daha 
çocuklu umda iken bir z’ât-  ma‘ârif-simâtdan i itmi  idim. Me hûr-  âfâk olan ve eseri 
Avrupa lisânlar na dahi tercüme edilmi  bulunan bn Batuta’ya Evliyâ Çelebi’yi birkaç 
kat fâik tutuyor idi. Sonralar  bu kitâb  görmegi emel edinmi  idiysem de vakit bulamam  
idim ki mevzû‘ old  kütüphânelere gidüp de tetkik ve tetebbu‘ edeyim. Lâkin Ahmed Vefîk 
Pa a merhûm ve emseddîn Sâmî Beg birâderimiz gibi birçok zevâtdan Seyâhatnâme-i 
mezkûrün takdîrât na dair birçok sözler i itmi  idim... Seyyâh-  mü ârunileyhin kendi 
mahsûl-i tahkikat  olan haberlerin kâmilen muvâf k old n  Ahmed Vefik Pa a ve Cevdet 
Pa a merhûmlardan i itmi  idim. Bunlar dimi ler idi ki ‘Sohbetlerine zihinlerin yatmad  
eyler seyyâh n kendi âsâr-  tahkiki olmayup, anlar hep mesmû‘ât  meyân nda dâhildirler... 

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi ne r olunsun bitsün de görürsün ki gerek yeni ve gerek eski 
kütüb-i Osmâniyemiz miyân nda Avrupa’n n nazar-  ehemmiyetini en evvel bu kitâb celb 
edecek ve en evvel bu kitâb tercüme olunacakd r. drisî’yi, bn Batuta’y  tercüme ve tab‘a 
lüzûm görmü  olan kadir inâs Avrupa içün Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi alk lar ile telakki 
olunacak a‘zâm âsârdand r” (Evliyâ Çelebî Mehmed Z llî ibn Dervî , Evliyâ Çelebî 
Seyâhatnâmesi, I, stanbul , s. H-M).

 Kemal Beydilli, “Joseph Von Hammer-Purgstall ( - ) ve Fundgruben Des 
Orients ( ark’ n Hazineleri) dergisi”, Kitaplara Vakfedilmi  Bir Ömür çin Tuhfe: smail 
E. Erünsal’a Arma an, haz. Hatice Aynur, Bilgin Ayd n, Mustafa Birol Ülker, I, stanbul 

 s. - . 
 Nuran Tezcan, “Seyahatnâme”, s. .
 Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanichen Reiches, , s. V-VII. Osmanl  

Türçesi’yle yap lan tercümesi için bk. Devlet-i Osmâniye Târîhi, IX, çev. Mehmed Ata, 
stanbul , s. – . 

 Evliyâ Efendi, Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa in The Seventeenth 
Century, translated from the Turkish by the Ritter Joseph von Hammer, London 

. Hammer’in Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi ne rinin tan t m  için bk. Nuran Tezcan, 
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olarak haz rlad  bu bask  ile birlikte Bat ’da Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ne olan 
ilgi de k smen artm t r. Esere ilginin artt  yerlerden birinin stanbul olmas  
kuvvetle muhtemeldir. Zira Hammer’in yay na haz rlad  bask dan dokuz sene 
sonra stanbul’da H. 1259/M. 1843’de yine Seyâhatnâme’den seçmelerden olu an 
Müntehabât-  Evliyâ Çelebi adl  bir bask  yay mlanm t r. Hammer’in yay n-
lad  k s mlar Bat ’da, 1843 tarihli stanbul bask s  da Osmanl  co rafyas nda 
Seyâhatnâme’nin daha fazla okuyucuya ula mas n  sa lam t r. Yo un ilgiye mazhar 
olan Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’nin stanbul’da dört, M s r’da iki bask s  yap l-
m t r11. Müntehabât bask lar  sonraki dönemlerde yeterli görülmemi  ve kdâm 
gazetesi sahibi Ahmed Cevdet Bey Seyâhatnâme’nin tamam n  yay nlamak üzere 
i e ba lam  fakat eserin ancak ilk alt  cildini yay nlayabilmi tir12.

Bu yaz da daha önce iki popüler yaz yla duyurdu umuz13 Evliyâ Çelebi 
Seyâhatnâmesi’nin bask lar n n, belgeler temelinde, nas l bir anlay la kar lan-

“Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin Hammer-Purgstall Taraf ndan Bilim Dünyas na 
Tan t lmas  Hakk nda”, s. – . Hammer’in yay na haz rlad  seçmelerden olu an 
bu bask daki konu ba l klar  ile Müntehabât-  Evliyâ Çelebi bask lar n n konu ba l klar , 
baz  benzerliklerine ra men, büyük oranda farkl d r. 

 stanbul bask lar : Birinci bask , Müntehabât-  Evliyâ Çelebi, stanbul  (M. ); 
ikinci bask , Müntehabât-  Evliyâ Çelebi, stanbul  (M. ); üçüncü bask , 
Müntehabât-  Evliyâ Çelebi, stanbul  (M. ); dördüncü bask , Müntehabât-  
Evliyâ Çelebi, stanbul, tarihsiz; Bulak bask lar : Birinci bask , Müntehabât-  Evliyâ 
Çelebi, Bulak  (M. ); ikinci bask , Müntehabât-  Evliyâ Çelebi, Bulak  
(M. ).

 kdâm bask lar : Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, I-IV, müellifi: Evliyâ Çelebi Mehmed 
Z llî ibn Dervî , I, stanbul / ; Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, V, müellifi: Evliyâ 
Çelebi Mehmed Z llî ibn Dervî , stanbul / ; Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, VI, 
müellifi: Evliyâ Çelebi Mehmed Z llî ibn Dervî , stanbul / .

 U ur Demir, “Evliya Çelebi’yi Tam  Seneden Buyana B kmadan ve Usanmadan 
Yasakl yoruz”, Haber Türk Tarih Dergisi, say :  (  Temmuz ); ayn  yazar, 
“Seyâhatnâme’nin Osmanl  Dönemi Bask lar ”, Evliya Çelebi Atlas , ed. Co kun 
Y lmaz, stanbul , s. - . Eserin II. Abdülhamid döneminde muz r ne riyat 
say lmas  hususunda ayr ca bk. Muhittin Eliaç k, “Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin II. 
Abdülhamid Döneminde Muz r Ne riyat Say lmas ”, Divan Edebiyat  Ara t rmalar  
Dergisi, say :  ( stanbul ), s. - . Muzaffer Albayrak da Seyâhatnâme’nin 
bask lar na dair bir makale kaleme alm t r (“Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Bask  
Serüveni”, Evliyâ Çelebi Konu malar /Yaz lar, haz. M. Sabri Koz, stanbul , s. -

), ancak bu çal ma ciddi hatalarla maluldür. Mesela yazar, eyhülislâm Ârif Hikmet 
Bey’in arz n  Sultan Abdülmecid’in Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’ye dair karar  olarak 
göstermi  ve belgeyi bu ekilde yorumlam t r (“Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nin Bask  
Serüveni”, s. - ). 
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d n  ele almak istemekteyim. Bu durum Osmanl  entelektüel zihin dünyas n  
Seyâhatnâme ba lam nda anlamak bak m ndan da önemlidir. Zira ilginç bir ekil-
de Seyâhatnâme’nin ilk bask lar , içinde lüzumsuz, bo  bilgiler oldu u gerekçesiyle 
yasaklanm t r. Burada bunun saikleri yan nda Seyâhatnâme’nin bas m mevzuu da 
konu edilmi tir.

Yasaklanan B r K tap: Müntehabât-  Evliyâ Çelebi

Bilindi i üzere Takvîm-i Vek yi‘ gazetesi’nin bas m  için 1831’de Takvîmhâne-i 
Âmire Matbaas  kurulmu tur14. Matbaada sadece gazetenin de il okul kitaplar n n 
da bas lmas  hedeflenmi tir. Bir süre sonra matbaada, masraflar  kar lanmak 
art yla sahaflar n istedikleri kitaplar da bas lm t r15.

Takvîmhâne Matbaas ’nda esnaf mal  olarak bas lmas  istenen kitaplardan biri 
de Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nden seçmeleri ihtiva eden Müntehabât-  Evliyâ 
Çelebi idi16. stanbul sahaflar ndan birkaç  H. 1257/M. 1841’de Müntehabât-  
Evliyâ Çelebi adl  tarih kitab n n bas lmas  için Takvîmhâne-i Âmire Nâz rl ’na 
müracaat etmi tir. Dönemin Takvîmhâne-i Âmire Nâz r  Said Bey’in17 nezâretinde 

 Bu matbaa ve burada bas lan eserler için bk. Necdet Öz, “Tabhane ile Takvimhane’nin 
Birle mesi ve Bas lan Eserler ( - )”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi 
Türkiyat Ara t rmalar  Enstitüsü, stanbul .

 Takvîmhâne’de ticarî anla ma ile sahâf mâl  olarak adland r lan serbest tüccâr kitaplar n n 
bas ld  bilinmektedir (bk. Server Rifat skit, Türkiyede Ne riyat Hareketleri Tarihine 
Bir Bak , stanbul , s. – ). Takvîmhâne’ye bu türden ba vurular ar ivden 
izlenebilmektedir. Meselâ bk. Ba bakanl k Osmanl  Ar ivi (=BA), Hatt-  Hümâyûn, 
nr. / . stanbul sahaflar  ve kitap bas m ndaki rolleri hakk nda bk. smail E. 
Erünsal, Osmanl larda Sahafl k ve Sahaflar, stanbul . 

 Evâs t-  Rebî‘ülevvel /  Eylül-  Kas m ’de Enderûn-  Hümâyûn seferli 
hânesinde Sabah Bülbülü lakapl  Hâf z Feyzullah taraf ndan Seyâhatnâme’den istinsah 
edilmi   yaprakl  “Muhtasar Evliyâ Çelebî Seyâhatnâmesi” adl  bir yazma nüsha için 
bk. Ü, TY, nr. . Hâf z Feyzullah’ n haz rlad  Muhtasar ile matbu Müntehabât’lar 
aras nda seçilen konu ba l klar nda büyük farkl l klar mevcuttur. Bu nedenle matbu 
Müntehabât’lar haz rlan rken Hâf z Feyzullah’ n istinsah etti i metinden istifade 
edilmedi ini söyleyebiliriz.  Zilkâde /  Nisan ’de istinsah  tamamlanan 
ve müstensihi belli olmayan yazma Müntehabât-  Evliyâ Çelebi (bk. Süleymaniye 
Kütüphanesi, Yazma Ba lar Bölümü, nr. ) ise matbu Müntehabât’tan kopya 
edilerek haz rlanm t r.

 Said Bey, –  tarihleri aras nda alt  sene Takvîmhâne Nâz rl  yapm t r. Said 
Bey’in vefat  için bk. BA, Sadâret Mektubî Kalemi (=A.MKT), nr. /  (  evvâl 

/  Eylül ).
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esnafla yap lan toplant lardan sonra Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’nin ciltli ve 1.200 
adet olarak bas lmas  kararla t r lm t r. Ayr ca bu toplant larda esnaf n eseri 7 ku-
ru a satmas , devletin cilt ba na 2 kuru  kâr etmesi kabul edilmi tir. Söz konusu 
kararlar Takvîmhâne Nâz r  taraf ndan Mâliye Nezâreti’ne bildirilmi , nezâretin 
olumlu görü ünü bildiren takrîri sonras nda bas m izni Sultân Abdülmecid’in 1 
Zilkâde 1257/15 Aral k 1841 tarihli irâdesiyle al nm t r18.

Sultan Abdülmecid’in irâdesinden sonra Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’nin 
bas m i lemleri ba lat lm  ve eserin bas m  Evâs t-  Cemâziyelevvel 1259/8-18 
Haziran 1843’de tamamlanm t r. 143 sayfal k bu bask n n, ilk iki sayfas  fihrist 
olup “Evliyâ Çelebi Târîhi’nden müntehâb i bu târîh-i merg be bin iki yüz elli 
dokuz senesi Cumâdelûlâ evâs t nda resîde-i hadd-i h tâm olmu dur” kayd  ile 
sonlanmaktayd . Bu bask  k saca, Seyâhatnâme’nin ilk cildinde yer alan stanbul 
anlat mlar ndan seçmeleri, sihirbazl k ve talih çe mesi konulu bahisleri ve son ola-
rak da “Sergüze t-i Evliyâ Çelebi” ba l  alt nda Evliyâ Çelebi’nin kendi hayat n  
anlatt  bölümleri ihtiva etmekteydi19.

H. 1259/M. 1843 tarihli Müntehabât’ n ilk bask s n  kimin yay na ha-
z rlad , kitap içinde ve ilgili belgelerde belirtilmemi tir. Önemsiz baz  tashih 
hatalar  d nda seçme metnin bask ya olabildi ince özen ve dikkatle haz rland  
görülmektedir. Yay na haz rlayanlar n ekleme ve ç karmalar d nda en önemli 
tasarruflar  o günün okuyucusunun anlayamayaca  dü üncesinden hareketle baz  
kelimelerin kar l klar n  veya devrinde kullan lan kelimeyi tercih etmi  ve böylece 
eserin üslubundaki zenginli i tahrif etmi  olmalar d r.

Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’nin bu bask s yla birlikte Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi 
ilk defa daha geni  bir okuyucu kitlesine ula m ; H. 1314/M. 1896’da kdâm 
gazetesi Matbaas  bask s na kadar Evliyâ Çelebi ve eseri, Müntehabât-  Evliyâ 
Çelebi ile tan nm t r. Fakat Müntehabât’ta seçilen konular ve eserin diline yap lan 
müdahaleler daha sonraki dönemlerde ciddi ele tirilere u ram t r. Örne in Necîb 

 BA, râde-Dahiliye (=DH), nr. /  (  Zilkâde /  Aral k ). smail E. 
Erünsal’ n tereke kay tlar ndan hareketle yapt  tespitlere göre Müntehabât piyasada 
genelde  kuru  civar nda bir ücrete sat lm t r (bk. smail E. Erünsal, “Osmanl  
Münevverinin Evliya Çelebi’ye Bak ”, s. - ; ayn  yazar, Osmanl larda Sahafl k 
ve Sahaflar, s. ).

 /  tarihli Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’ye örnek olarak bk. Süleymaniye 
Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. , ; Süleymaniye Kütüphanesi, Hekimo lu, nr. 

; Süleymaniye Kütüphanesi, zmirli . Hakk , nr. ; Süleymaniye Kütüphanesi, 
Re id Efendi, nr. ; Beyaz t Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi, nr. ; Millet 
Kütüphanesi, nr.  Mil EHT A . 
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Âs m, kdâm bask s n  dikkate alarak Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ne dair yazd  
bir tan t m yaz s nda Müntehabât ne rini, “Evliyâ Çelebi’yi halka tan td ran bir 
tak mlar m z n vechinde tebessüm-i istihzâ-kârâne husûle getiren ey, ‘Müntehabât-  
Evliyâ Çelebi’ diye tab‘ edilen bir nüshad r. O intihâb  icrâ eden zât, yaln z birinci 
cildde bulunan ve sathî nazarlara göre fâ’idesiz, âdetâ birer hezeyân olan hurâfât  
toplayarak o cildi vücûda getirmi  ve i te u hizmeti (!) ile öyle bir seyyâh-  muhakk k 
hakk nda halkca ufac k bir sû’-i zann hâs l olmu dur” eklinde ele tirmi tir20. Kilisli 
R fat (Kardam) da bir yaz s nda Müntehabât-  Evliyâ Çelebi aleyhinde yazm t r 
ancak Müntehabât sayesinde ilk defa kendinin Evliyâ Çelebi ve eserini tan ma 
imkân  buldu unu da itiraf etmi tir21.

Müntehabât-  Evliyâ Çelebi, bütün ele tirilere ve eksikliklerine ra men hal-
k n ilgisine mazhar olmu  ve 1.200 adet tek ciltlik eser k sa sürede tükenmi tir22. 

 Müntehabât’la ilgili Osmanl  dönemindeki ele tiriler eserin daha çok ola anüstü 
olaylarla ilgili bahisleri ihtiva etti i yönünde olmu tur (bk. Evliyâ Çelebî Mehmed 
Z llî ibn Dervî , Evliyâ Çelebî Seyâhatnâmesi, I, stanbul , s. D-H). Eserle ilgili 
ele tiriler sonraki dönemlerde de aynen tekrar etmi tir (bk. Evliya Çelebî, Seyahatname, 
Seçen ve Uyarlayan: Yay ma Haz. Nihat Özön, stanbul , s. ; Nuran Tezcan, 

“Seyahatnâme”, s. ). 
 Doktor R f‘at, “Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ne Dâir”, Dergâh, say :  ( stanbul ), 
s. . “O zamâna kadar benim de Evliyâ Çelebi ve âsâr  hakk nda bütün bildiklerim 
Bayezid’deki eski ta basmac lar n tab‘ etdikleri yüz-yüz elli sahifelik hurâfât-nâmeye 
müstenid idi. O perî ân sahifeleri kim bilir hangi zâlim bundan belki yetmi -seksen 
sene evvel Evliyâ’n n ilk cildinde çok kere kerhen ve zamân nda cârî efkâra yem dökmek 
kabîlinden olmak üzere zikr eyledi i Bizans ve menk lât ve hurâfât ndan hulâsa sûretiyle 
iltibâs etmi  ve ad na ‘Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’ demi  idi”. R fat Kardam’ n yaz s na 
dair ayr ca bk. Ekrem Karadi o ullar , “Kilisli Dr. R fat Kardam’ n Evliya çelebi 
Seyahatnamesiyle lgili Bir Yaz s ”, A.Ü. Türkiyat Ara t rmalar  Enstitüsü Dergisi, say  

 (Erzurum ), s. - . 
 Müntehabât’a halk taraf ndan büyük bir ilgi gösterilmi  olmas na ra men, eser 

stanbul ilim muhitlerinde beklenen ilgiyi görmemi tir. Zira bu muhitlere mensup 
ki ilerin terekelerinde Müntehabât’a nadiren rastlanmaktad r. Ayr ca eserin daha çok 
halk kitaplar  satan sahaflarda sat lmas  da bunun bir göstergesi olmal d r (bk. smail 
E. Erünsal, “Osmanl  Münevverinin Evliya Çelebi’ye Bak ”, s. - ; ayn  yazar, 
Osmanl larda Sahafl k ve Sahaflar, s. ). Eserin defaatle bas lmas  devrin önde gelen 
tarihçilerinden Ahmed Midhat Efendi’yi dahi oldukça rahats z etmi tir. Zira Midhat 
Efendi, bir tezkiresinde, “Evliyâ Çelebi ve emsalinin yeniden tab‘ olunarak “fenn-i târih 
budur” diye kendilerine arz edilmekte bulunmas  bu asr-  terakkinin ve bu mu’âs rînin 
ânlar na âyeste olam yaca  hakikat-  bâhiresinde bile halkça büyük bir gaflet görüyorum” 
diyerek bu tepkisini aç kça ifade etmi tir (bk. Cevdet Pa a, Tezâkir, 4 -Tetimme, 
yay. Cavid Baysun, Ankara , s. ). Buna ra men Ahmed Midhat’ n, kdam 
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Ra betin bu denli fazla olmas nda eserin muhtevas  önemli bir etken olsa gerektir. 
Zira bu ilk bask , stanbul hakk ndaki bilgileri ve halk n ilgisini çekecek hikâyeleri 
ihtiva etmekteydi. eyhülislâm Ârif Hikmet Bey23, 3 Cemâziyelevvel 1266/17 
Mart 1850 tarihli arz nda esere halk n ilgisini u ekilde dile getirmekteydi: “…bu 
mak le ekâzîb ve hikâyât-  bât lay  mü temil Hamza-nâme ve emsâli bir tak m dahi 
avâm-  nâs n zihnlerine hadese îrâs eder Hadîkatü’s-su‘adâ ve Ravzatü’ - ühedâ  ve 
bunlar n emsâli kütübün eyâdî-i nâsda bulunmas n  men‘ lâz meden ise de müddet-i 
medîdeden beru bak lmayarak eyâdî-i nâsda tedâvül etmekde bulunmu  ve büyût ü 
dekâkîn nüshalar yla dolmu dur” 25.

Müntehabât’ n k sa sürede tükenmesi üzerine stanbul kitapç lar  H. 1262/M. 
1846’da eserin tekrar bas lmas  için Takvîmhâne Nâz rl ’na müracaat etmi ler 
ve nâz rl kta yetkililerle yap lan toplant larda eserin tekrar bas l p bas lmamas , 
bas l rsa nas l ve ne kadar bas laca  ve fiyat n n ne kadar olaca  belirlenmi tir. 
Buna göre Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’nin ikinci bask s n n ciltli olmas , cildinin 7 
kuru a sat lmas  ve devletin cilt ba na 3 kuru  kâr etmesi kararla t r lm t r. Yine 
bu toplant larda eserin 1.200 adet ve esnaf ad na bas lmas na karar verilmi tir. 
Kitapç  esnaf  ad na bas lacak bu ikinci bask n n bas m masraflar n n ne kadar 
olaca  ve bunlar n nas l kar lanaca  da yap lan toplant larda tespit edilmi tir. 
Ön hesaplamalara göre 1.200 adet Müntehabât’ n toplam bask  maliyeti 8.400 
kuru tu. Bunun 4.000 kuru u pe in, 1.500 kuru  eser bas ld nda, geri kalan da 
ayl k taksitler hâlinde ödenecekti.

Al nan bu kararlar Takvîmhâne Nâz r  Said Bey’e sunulmu  ve nâz r, ince-
lemeleri sonucunda eserin bas m nda sak nca olmad n  takrirle rapor etmi tir. 
Said Bey’in takririnden sonra Meclis-i Vâlâ’ya, Meclis-i Vâlâ da bas m i lemlerinin 
maliyetinin gözden geçirilmesi için konuyu Mâliye Nezâreti’ne intikâl ettirmi tir. 
Mâliye Nezâreti’nden de olumlu yönde takrir gelmi  ve ard ndan eserin bas lmas  
için Sultan Abdülmecid’in irâdesi al nm t r. Gerekli incelemeler tamamland ktan 

gazetesi’nde ne redilen Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin dibacesinde Evliyâ Çelebi’yi, 
eserini ve eserin yay m n  öven bir yaz s na da yer verilmesi garib bir durumdur. 

 smetbeyzâde Seyyid Hac  Ahmed Ârif Hikmet Bey (ö.  Mart ),  Aral k –
 Mart  tarihleri aras nda, eyhülislâml k yapm t r (bk. Mahir Ayd n, Ahmet Arif 

Hikmet Beyefendi: Bir Tanzimat Devri eyhülislam , Ankara ).
 Ravzatü’ - ühedâ Hüseyin Vâiz-i Kâ ifî’nin (ö. – ), Hadîkatü’s-su‘adâ ise 
Fuzulî’nin (ö. ) Hazreti Hüseyin’in ehid edilmesini anlatan eserleridir ve 
edebiyat m zda “Maktel-i Hüseyin” türünün önde gelen örneklerindendir. 

 BA, râde-Meclis-i Vâlâ (= .MVL), nr. / –  (  Cemâziyelevvel /  Mart 
).
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ve padi ah n irâdesi al nd ktan sonra da Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’nin bas m 
i lemleri ba lat lm t r26. Eserin ikinci bask s  Takvîmhâne Matbaas ’nda Evâs t-  
Zilhicce 1262/Aral k 1846’da tamamlanm t r. Bu ikinci bask , ilk bask  gibi 143 
sayfa olup “Târîh” serlevhas n n alt nda “Müntehabât-  Evliyâ Çelebi” ba l n  
ta maktayd . Fihrist, ikinci bask da da eserin giri inde verilmi tir ve eser, “Fenn-i 
celîl-i târîhden Müntehabât-  Evliyâ Çelebi nâm i bu kitâb-  s hhat u siyum sâye-i 
ma‘ârif-vâye-i hazret-i mülûkâne Takvîm-i Vek yi‘ Nezâretiyle mübâhî nâ’il-i eltâf-  
cenâb-  ehin âhî Mehmed Sa‘îd’in nezâret-i âcizânesiyle bin iki yüz altm  iki senesi 
Zilhicce-i erîfenin evâs t nda resîde-i hadd-i h tâm olmu dur” kayd yla bitmekteydi.

Müntehabât’ n bu ikinci bask s  tamamlanmas na ra men, sat a sunulmadan 
önce ilk bask da kar la lmayan bir engel ortaya ç km t r. Eser, piyasaya sürülmeden 
önce tekrar Meclis-i Vâlâ taraf ndan incelemeye al nm  ve yap lan tetkik sonucunda 
kitab n sat  yasaklanm t r. Gerekçe olarak ise eserin bas m ve yay ma yak mayan 
uygunsuz tabirler ile baz  yalanlar  ve bo  hikâyeleri ihtiva etmesi gösterilmi tir27. 
Bu gerekçelerle sat  yasaklanan 1.200 adedlik Müntehabât bask lar  Takvîmhâne 
deposuna kald r lm  ve yak larak imhâ edilmek üzere burada muhafaza edilmi tir28.

Müntehabât’ n 1846’da sat n n yasaklanmas , stanbul kitapç lar n  ba ka 
çözüm yollar  bulmaya zorlam t r. Kitapç lardan birkaç , talepleri kar lamak üzere 
eseri M s r’da Bulak Matbaas ’nda bast rmaya karar vermi tir. Bunun için kitapç -
lardan Sâlih Hâf z Efendi, M s r’la gerekli ba lant lar  sa lam  ve Bulak Matbaas  
Nâz r  Hüseyin Efendi ile irtibata geçmi tir29. Sâlih Efendi kâ t, mürekkep, mu-
sahhih ve di er hizmetlerin masraflar n  kar layarak ve matbaaya onda birlik bir kâr 
pay  vererek iltizam usulüyle eseri bast rmak üzere Hüseyin Efendi ile anla m t r30. 

 Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’nin ikinci bask n n bas m süreci için bk. BA, .MVL, nr. 
/ -  (  Cemâziyelevvel /  May s ); BA, .MVL, nr. / –  (  

[…] ).
 BA, .MVL, nr. / – (  Cemâziyelevvel /  May s ); BA, .MVL, nr. 

/ –  (  Cemâziyelevvel /  Mart ).
 BA, .MVL, nr. / –  (  […] ). “…bir tertîb ya‘ni bin iki yüz nüsha tab‘ 
etdirmi  ise de mu’ahhiren her ne esbâb ve mütâla’aya mebnî ise ne r ve füruhtu men‘ ve 
tevk f birle hark olunmak üzere Takvîmhâne-i âmîre’de kalm  oldu una…”.

 Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’yi bast rmak için Bulak Matbaas  Nâz r  Hüseyin Efendi ile 
Sâlih Haf z Efendi’nin irtibata geçti i, eserin /  tarihli birinci M s r bask s n n 
sonunda belirtilmi tir. 

 Müntehabât’  Bulak Matbaas ’na belirli bir kâr pay  vererek iltizam usulüyle bast ran ki i 
Sâlih Haf z Efendi idi (Ekmeleddin hsano lu, M s r’da Türkler ve Kültürel Miraslar , 
stanbul , s. ).
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Anla ma sa land ktan sonra eserin bas m i lemleri ba lat lm  ve 1.200’den fazla31 
Müntehabât 1 aban 1264/3 Temmuz 1848’de bast r lm t r32.

Bulak Matbaas ’nda bas lan ilk Müntehabât-  Evliyâ Çelebi’nin stanbul 
Takvîmhâne bask s yla içeri i ayn d r33. “Müntehabât-  Evliyâ Çelebi” serlevhas  
de i memi tir ve fihrist önceki stanbul bask s  gibi eserin ba nda verilmi tir. s-
tanbul bask s na nazaran Bulak bask s nda ba l klar metinden çizgilerle ayr lm t . 
stanbul birinci bask s ndaki baz  eksiklikler M s r bask s nda ikmâl edilmi tir. 

Örne in stanbul bask s nda metin içinde olup, fihriste al nmayan baz  ba l klar 
M s r bask s nda eklenmi tir.

stanbul kitapç lar nda Bulak bask s  sat l rken Takvîmhâne bask s  
Müntehabât, 1849’a kadar bir daha gündeme gelmemi tir. 1849’da ise devrin 
Maliye Nâz r  Safvetî Pa a bu duruma müdahale etmi tir. Safvetî Pa a, Meclis-i 
Vâlâ’ya gönderdi i tezkerelerinde Takvîmhâne’de bas lan Müntehabât’ n sat n n 
yasaklanmas  nedeniyle devletin on-on iki bin kuru  zarara u rat ld n , ayr ca 
yasa n da art k bir anlam n n kalmad n  kaydetmi tir. Zira devlet matbaas n-
da bas lan ilk bask  Müntehabât zaten sat lm t r. kinci bask n n yasaklanmas  
için ileri sürülen gerekçeler onda da mevcuttu ve herkesin elinde zaten ilk bask  
bulunmaktayd . Ayr ca M s r bask s  Müntehabât art k sokak aralar nda dahi 
sat lmaktayd  ve bu bask  Takvîmhâne’de bas lan ile ayn yd . stanbul bask s  
için ileri sürülen mahzurlar M s r bask s nda da vard . Bu gerekçeleri s ralayan 

 Takvîmhâne Nâz r  Recâî Bey’in H. /M.  tarihli arz nda Bulak Matbaas ’nda 
. ’den fazla Müntehabât-  Evliyâ Çelebi bast r ld  kaydedilmektedir (bk. BA, 
.MVL, nr. / –  (  […] )). “…kitâb-  mezbûrun burada tevk finden sonra 

ba‘z  tüccâr M s r Matba‘as ’nda bir tertîbden ziyâdesini tab‘ etdirüp Der-sa’âdet’e nakl 
ile…”.
 Bulak bask s na bir örnek için bk. Süleymaniye Kütüphanesi, zmirli . Hakk , nr. , 
s. ).

 M s r bask s n n Takvîmhâne’deki bask  ile içerik olarak ayn  oldu u Meclîs-i Ahkâm-  
Adliye’nin takririnde de belirtilmekteydi: “…el-ân M s r basmas  olarak esnâf yedinde 
haylice nüshas  bulunarak al nup sat lmakda olup, bu ise Tabhâne-i âmîre’de bas lm  i  
oldu undan…” (bk. BA, .MVL, nr. / – ; ayr ca bk. BA, .MVL, nr. / –
. Bulak Matbaas ’nda ilk iki bask  ayn d r. M s r’da ikinci bask  / ’de yap lm t r 

ve bu bask  da  sayfad r (bk. Süleymaniye Kütüphanesi, brahim Efendi, nr. ). 
Bulak’ta bas lan /  tarihli ilk Müntehabât’a örnek için bk. Süleymaniye 
Kütüphanesi, zmirli . Hakk , nr. . Ayr ca bk. hsano lu, M s r’da Türkler, s. ; 
Franz Babinger, Osmanl  Tarih Yazarlar  ve Eserleri, çev: Co kun Üçok, Ankara , 
s. ; M. Seyfettin Özege, Eski Harflerle Bas lm  Türkçe Eserler Katalogu: L-P, III, 
stanbul , s. . 
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Safvetî Pa a, yasa n devleti zarara u ratan yanl  bir uygulama oldu unu vur-
gulamaktayd 34.

Yasa a kar  ç kanlardan biri de Takvîmhâne Nâz r  Recâî Efendi’ydi35. 21 
Muharrem 1266/7 Aral k 1849 tarihli tezkeresinde Takvîmhâne Nâz r  stanbul 
bask s na yönelik yasa n yanl  ve devlet hazinesini zarara u ratan bir uygulama 
oldu unu belirterek, eserin bir ekilde esnaf eliyle sat lmas  gerekti ini kaydet-
mi tir36.

Maliye ve Takvîmhâne nâz rlar n n bu itirazlar  üzerine eser tekrar incele-
meye al nm , eserde sat  engelleyen ifadelerin olup olmad n  incelemesi için 
eyhülislâm Ârif Hikmet Efendi’ye müracaat edilmi tir. Ârif Hikmet Efendi, 

Müntehabât’  incelemek için bir nüsha sat n alm  ve eserin baz  bölümlerini mü-
talaa etmi tir. ncelemeleri sonucunda eserde daha önce belirtildi i üzere yalan 
yanl  hikâyelerin bulundu unu, ancak bu tür hikâyeleri ihtiva ederek halk n 
kafas n  kar t ran eserlerin her ne kadar yasaklanmas  gerekse de halk aras nda 
büyük bir ilgiye mazhar olduklar n  ve bunlar n önünün al namad n , dükkân 
ve sokaklar n bu tür eserlerle dolu oldu unu, bunlar n tamamen yasaklanma-
s n n mümkün olmad n  belirtmi tir. Devam nda ise bu tür eserlerin sat na 
eyhülislâml kça resmî bir cevaz verilmesinin yak k almayaca n  fakat daha önce 

oldu u gibi ancak gözyumulabilece ini kaydetmi tir37.

Ârif Hikmet Efendi’nin arz ndan sonra Adliye Nezâreti’nin eserle ilgili gö-
rü ü sorulmu tur. Adliye Nezâreti’nden gelen 17 Cemâziyelevvel 1266/31 Mart 
1850 tarihli cevabî tezkerede de eserin yasaklanma süreci özetlendikten sonra 
eyhülislâm n arz na de inilmi  ve onunla ayn  fikirleri payla t klar , Takvîmhâne 

Matbaas ’nda bas lan Müntehabât’ n sat na “igmâz-  ayn” yani göz yumularak 
müsaade edilmesi gere i vurgulanm t r38.

Maliye ve Takvîmhâne nâz rlar n n itirazlar , eyhülislâm Ârif Hikmet Efendi 
ve Adliye Nezâreti’nin olumlu raporlar  üzerine Meclis-i Vâlâ 28 Cemâziyelevvel 
1266/ 11 Nisan 1850 tarihli kararla stanbul bask s  Müntehabât-  Evliyâ 

 BA, .MVL, nr. / –  (  Cemâziyelevvel /  Mart ).
 Recaî Efendi,  Cemâziyelevvel /  ubat ’e kadar Takvîmhâne Nâz r  olarak 
görev yapm  ve ondan sonra Naili Efendi nâz r olarak atanm t r (bk. BA, .DH, nr. 

/ ).
 BA, .MVL, nr. / –  (  […] ). 
 BA, .MVL, nr. / –  (  Cemâziyelevvel /  Mart ).
 BA, .MVL, nr. / -  (  Cemâziyelevvel /  Mart ).
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Çelebi’nin sat na maliyenin zarardan korunmas  için izin vermi tir39. Kararda 
Müntehabât’ n sat na göz yumulmas  gerekti i bildirilmi tir. Böylece stanbul 
bask s  1.200 adet Müntehabât, Takvîmhâne deposundan yakla k üç sene sonra 
ç kar larak sat a sunulmu tur.

kinci bask  da, birinci bask  gibi k sa sürede tükenmi tir. Bunun üzerine 
H. 1279/M. 1862’de Müntehabât-  Evliyâ Çelebi stanbul’da Tab‘hâne-i Âmire 
Matbaas ’nda üçüncü defa bas lm t r. 115 sayfal k bu bask , ilk iki bask  25 sat r-
ken 27 sat rd . Ayr ca ilk iki bask ya göre üçüncü bask  daha büyük boydu. Bu da 
üçüncü bask n n sayfa say s n n daha az olmas n  sa lam t r. Fihristin daha önceki 
bask lardaki gibi eserin hemen ba nda verildi i üçüncü bask  u ifadelerle biter: 

“ bu kitâb Tab‘hâne-i âmire’de bin iki yüz yetmi  dokuz senesinde bas lm d r”40.

Üçüncü bask n n da zamanla tükendi i ancak hâlâ esere olan talebin devam 
etti i Müntehabât’ n 1890’a do ru bir kez daha bas lmas ndan anla lmaktad r. 
Sayfa düzeni, say s  (104 s.), ba l klar n metinden ayr lmas  ve tezyinat  gibi baz  
bask  özellikleri sebebiyle stanbul’daki bask lara benzeyen fakat bask  yeri ve 
tarihi bulunmayan bu dördüncü bask n n kaç adet bas ld , bask lar n sat l p 
sat lmad na dair ise bir bilgi bulunmamaktad r41.

Dördüncü bask s ndan sonra, tespitlerimize göre Müntehabât-  Evliyâ Çelebi 
stanbul’da bir daha bas lmam t r. Fakat stanbul ve M s r bask s  Müntehabât’lar, 

Evliya Çelebi ve Seyâhatnâme’yi daha bilinir hâle getirmi tir. kdâm gazetesi’nin 
Seyâhatnâme’nin ilk alt  cildini basmas yla da Müntehabât-  Evliyâ Çelebi giderek 
unutulmu tur.

kdâm Bask s  Evl yâ Çeleb  Seyâhatnâmes

Necip Âs m’ n tavsiyeleri sonucu42 Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin tamam n  
yay nlamak üzere kdâm gazetesi sahibi Ahmed Cevdet Bey devletin ilgili kurum-

 BA, .MVL, nr. / -  (  Cemâziyelevvel /  Nisan ).
 /  tarihli üçüncü bask  Müntehabât’a örnekler için bk. Süleymaniye 
Kütüphanesi, brahim Ef., nr. ; Millet Kütüphanesi, Ali Emirî Tarih, nr. .

 Bu bask ya misaller için bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Hac  Mahmud Efendi, nr. 
; http://www.archive.org/stream/mntahabtievliy evli ( . . ). Ayr ca bk. 

Babinger, Osmanl  Tarih Yazarlar  ve Eserleri, s. ; Özege, Eski Harflerle Bas lm  
Türkçe Eserler Katalogu: L-P, III, ; Fehmi Edhem Karatay, stanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi Türkçe Basmalar Alfabe Katalogu, stanbul , s. .
 Necip Âs m, ’de Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin VII ve VIII. ciltlerinin bas lmas  
vesilesiyle kaleme ald  bir yaz s nda Ahmed Cevdet’e Seyâhatnâme’yi basmay  
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lar ndan gerekli izinleri ald ktan sonra eserin bas m na 1896’da ba lam t r. kdâm 
gazetesi’nde bast r lan Seyahatnâme, Üsküdar Pertev Pa a Kütüphanesi’ndeki 
yazma esas al narak haz rlanm t r. lk ba ta eserin haz rlanmas  i ini Necip Âs m 
uhdesine alm , o da ilk formay  istinsah etmek üzere Ali Cevad Bey’i görevlendir-
mi  fakat bir süre sonra Ali Cevad Bey’in bu i i tamamlayamayaca  anla lm t r. 
Bunun üzerine eseri istinsah etmesi T bbiye talebelerinden Kilisli R fat [Kardam]’a 
teklif edilmi , o da bu teklifi kabul etmi  ve Abdullah Nasuh Efendi ile birlikte 
alt  cildin istinsah n , her sene bir cilt bitirmek üzere alt  senede tamamlam t r43. 
Gazetede Seyâhatnâme’nin ilk dört cildi 1896’da, 5. cilt 1897’de, 6. cilt ise dört 
y l aradan sonra 1901’de yay mlanm t r44.

Formalar halinde haz rlanan eser, abone usulüyle sat a ç kar lm , ilk forma-
dan itibaren abone olanlar n isimleri gazetede yay mlanmaya ba lanm t r. Abone 
olanlar aras nda üst düzey devlet ricalinden, s radan vatanda a kadar her s n ftan 

kendisinin tavsiye etti ini belirtmi tir (“Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, Tarih-i Osmanî 
Encümeni Mecmuas , VII-VIII, Yeni Seri / , s. ).
 Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin kdâm gazetesi için Pertev Pa a Kütüphanesi’ndeki 
nüshas ndan istinsah edilmesi ve yay ma haz rlanmas  süreci için bk. Doktor 
R f‘at, “Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ne Dâir”, s. - ; Necip Âs m, “Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi”, s. - . Ayr ca bk. Evliyâ Çelebî Seyâhatnâmesi, stanbul , s. A.

 Kilisli R fat [Kardam]’ n yazd klar na göre VI. cildin dört sene aradan sonra 
bas lmas nda eser aleyhinde II. Abdülhamid’e sunulan jurnaller etkili olmu ; Ahmed 
Cevdet, ikâyetler yüzünden bir ara Seyâhatnâme’nin bas m ndan vazgeçmeyi dahi 
dü ünmü tür (Doktor R f‘at, “Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ne Dâir”, s. ). “…Fakat 
târîhimizin birçok karanl k noktalar n  tenvîr eden mu‘azzam bir eser-i târîhînin ne ri 
devr-i Hamidî’nin hâin hafiyelerine menhûs bir f rsat-  si‘ayet verdi. Sarâya jurnâl üstüne 
jurnâl veriliyor ve pâdi âha bu eserin muz r oldu u, devâm-  ne ri câiz olmad  fikri telk n 
ediliyor idi. Hâlbuki zâten sansür eserin en cânl  noktalar n  merhametsizce ç kar yor… 
Hatta bir aral k Cevdet Beg kitâb n ne rinden ferâgati bile dü ündü, fakat bu ferâgatin 
de su-i telakk  edilebilece inden korkdu ve tab‘ keyfiyeti eksik ve güdük devâm eyledi.” 
VI. cildin dört sene aradan sonra bas lmas nda haricî faktörler de belirleyici olmu tur. 
Zira bu cilt daha çok Macaristan co rafyas  hakk ndaki bilgileri ihtiva etti inden 
Macaristan’ n önde gelen âlimlerinden ve Macaristan Encümen-i Dâni  üyesi me hur 
Türkolog Vambery, Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin bu cildinin bas lmas  için özel bir 
gayret sarf etmi tir. Hatta bu ciltteki baz  bahisleri Macarca’ya çevirtmi  ve bu çeviriler 
Macaristan Encümen-i Dâni i’nin di er üyeleri taraf ndan da takdirle kar lanm t r. 
Bunun üzerine VI. cildin bas lmas  için Macaristan Hükümeti  bin Frank destek 
sözü vermi tir. Vambery, Seyâhatnâme’nin Macaristan tarihi aç s ndan önemine dair bir 
de dibâce kaleme alm t r (bk. Evliyâ Çelebi Mehmed Z llî ibn Dervî , Evliyâ Çelebi 
Seyâhatnâmesi, VI, stanbul , s. B-D).
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insan yer almaktayd 45. Formalar bas ld kça hangi bahisleri ihtiva ettiklerine dair 
bilgiler verilmi tir. Örne in 6 Rebiülâhir 1314/14 Eylül 1896 tarihli kdâm’da 
Seyâhatnâme’nin birinci cildinin 17. ve 18. fasikülleri u ekilde tan t lm t r: 
“Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin birinci cildinin 17 ve 18’inci formalar  ne r 
olunmu dur. Bu iki cüzün münderecât : cmâl-i saltanat-  Sultân Mehmed Hân-  
Râbi‘; Malta gazâs ; icmâl-i saltanat-  brâhim Hân, pâdi âh-  mü ârunileyh 
zamân ndaki fütûhât; Mustafa Pa a muhârebesi”46.

Gazetede, sat  artt rmak ve eserin reklam n  yapmak için Evliyâ Çelebi ve 
Seyâhatnâme’yi tan t c  yaz lar da ne redilmeye ba lanm t r. Mesela Necip Âs m, 
20 Muharrem 1314/1 Temmuz 1896 tarihli kdâm’da eser ve müellifi hakk nda 
uzun bir yaz  kaleme alm t r. Yaz da eserin birçok konuda çok önemli bilgiler 
ihtiva etti i örneklerle izah edilmi , böyle bir eserin Türk mütefekkirlerinin il-
gisine sunulmas n n büyük bir hizmet oldu u, zira kendisi de dâhil olmak üzere 
dü ünürlerin ço unun eserden istifade edemedikleri belirtilmi tir47.

Gazetede Seyâhatnâme’yi tan t c  yaz lara daha sonraki say larda da yer ve-
rilmi tir. 1902’ye gelindi inde ise bu tür yaz lar yay m i lerinden sorumlu devlet 
dairelerinin dikkatini çekmi tir. Y ld z Saray  Ba kitâbet Dairesi’nden Dâhiliye 
Mektubî Kalemi’ne gelen 3 Muharrem 1320/12 Nisan 1902 tarihli tezkerede, 
bir süredir kdâm gazetesi’nde Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi adl  eser hakk nda 
yaz lar yay mland  fakat bu eserde zararl  ifadelerin yer ald  ve bu durumun 
herkes taraf ndan bilindi i, buna ra men Matbûât Dairesi’nin eserin bas m na 
göz yumdu u belirtilmi tir. Ayr ca yine bu tezkerede, II. Abdülhamid’in bu tür 
eserlerin bas m na izin verilmemesi gerekti i yönündeki irâdesi hat rlat lm t r48.

Dâhiliye Mektubî Kalemi’ne, Y ld z Saray  Ba kitâbet Dairesi’nden gelen 
tezkere üzerine Matbûât-  Dâhiliye Müdüriyeti’ne, Ba kitâbet Dairesi’nden gelen 
tezkerenin özetlendi i ve Matbûât-  Dâhiliye Müdüriyeti’nin bu tür muz r ifadeler 
içeren eserlerin yay m na izin vermemesi gerekti ini belirten 4 Muharrem 1320/ 
13 Nisan 1902 tarihli bir yaz  gönderilmi tir49.

 Örnek için bk. kdâm, nr. ,  Receb /  Aral k .
 kdâm, nr. . Birinci cilt toplam  formayd  ve bu forman n bas ld na dair haber 

kdâm’da  Cemâziyelâhir /  Kas m ’da yay mlanm t r ( kdâm, nr. ).
 kdâm, nr. ,  Muharrem /  Temmuz . Bu yaz , daha sonra Seyâhatnâme’nin 
birinci cildinin giri ine de al nm t r. 

 BA, Dahiliye-Mektubî Kalemi (=DH. MKT), nr. / -  (  Muharrem /  Nisan 
). 

 BA, DH. MKT, nr. / -  (  Muharrem /  Nisan ). 
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Hem Y ld z Saray  Ba kitâbet Dairesi’nden hem de Dâhiliye Mektubî 
Kalemi’nden gelen tezkerelerde içinde, “zararl ” ifadeler bulunan Evliyâ Çelebi 
Seyâhatnâmesi’nin bas m ndan dolay  Matbûât-  Dâhiliye Müdürlü ü suçlanmak-
tayd . Bunun üzerine Matbuat-  Dâhiliye Müdürü H fz  Bey, Dâhiliye dâre-i 
Matbûat Nezâreti’ne gönderdi i Seyâhatnâme’nin bas lma sürecinin anlat ld  5 
Muharrem 1320/14 Nisan 1902 tarihli raporda Y ld z Saray  Ba kitâbet Dairesi 
ve Dâhiliye Mektubî Kalemi’nden gelen yaz lar  özetlemi , uzun süredir kdâm’da 
Seyâhatnâme ve müellifi hakk nda yaz  yay mlanmad n  belirtmi tir. Eserin 
bas m nda kendi kurumunun bir dahlinin olmad n , bas m na dair izni de 
Matbûât-  Dâhiliye Müdürlü ü’nün de il Maârif Nezâreti’nin verdi ini iddia 
etmi tir. Bu nedenle hesap sorulmas  ve padi ah n irâdesinin hat rlat lmas  gereken 
merciin Maârif Nezâreti oldu unu yazm t r. H fz  Bey, bundan sonra eserle ilgili 
kdâm’da bir harfin dahi yazd r lmamas na dikkat edilmesini belirterek raporuna 
son vermi tir50.

Matbûât-  Dâhiliye Müdürünün raporu üzerine Dâhiliye Mektûbî Kalemi 
harekete geçmi tir. Maârif Nezâreti’ne olay n soru turulmas  hakk nda 10 Mu-
harrem 1320/19 Nisan 1902 tarihli gönderilen yaz da Seyâhatnâme ile ilgili daha 
önceki raporlar özetlenmi , eserin bas lma iznini Maârif Nezâreti’nin verdi i ve 
bundan sonra gerekenin yap lmas  emredilmi tir51.

Eser aleyhindeki raporlar üzerine Maârif Nezâreti ile Matbûât-  Dâhiliye 
Müdüriyeti harekete geçmi tir. ki kurum da müfetti lerini Evliyâ Çelebi 
Seyâhatnâmesi’nin bulundu u kdâm gazetesi deposuna göndermi  ve müfetti ler 
k sa bir tetkikten sonra depoyu içindeki binlerce Seyâhatnâme ile birlikte mühür-
lemi lerdir. Bir nüshan n dahi kaybolmas  halinde gazete idarecilerinin sorumlu 
tutulaca na dâir senedi de Ahmed Cevdet’e imzalatm lard r52.

Binlerce Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, imha edilecekleri güne kadar kdâm 
gazetesi deposunda muhafaza edilecekti. Ancak yasaklanmas n n üzerinden bir 
buçuk sene geçmesine ra men Seyâhatnâmelerin imha edilmemesi gazete sahibi 
Ahmed Cevdet’i 1904’de harekete geçmeye mecbur etmi  ve Ahmed Cevdet, 
Dâhiliye Nezâreti’ne hitaben 15 evvâl 1321/ 4 Ocak 1904 tarihli bir arzuhal gön-
dermi tir. Arzuhalde yakla k bir buçuk sene önce Maârif Nezâreti ile Matbûât-  
Dâhiliye Müdüriyeti müfetti lerinin Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ni gazete depo-
sunda mühürlediklerini hat rlatt ktan sonra maddî imkâns zl klar nedeniyle art k 

 BA, DH. MKT, nr. / -  (  Muharrem /  Nisan ). 
 BA, DH. MKT, nr. / -  (  Muharrem /  Nisan ). 
 BA, DH. MKT, nr. /  (  evvâl /  Ocak ).
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depo kiras n  ödeyemedi ini, gerekli paray  bulabilirse depoyu ba ka bir yere 
ta mak istedi ini ancak Seyâhatnâme’ye yönelik yasa n elini kolunu ba lad n  
kaydetmi tir53.

Ahmed Cevdet’in arzuhali üzerine görü ü al nmak için Matbuat-  Dâhiliye 
Müdürlü ü’ne müracaat edilmi tir. Matbûât-  Dâhiliye Müdürü H fz  Bey 18 
evvâl 1321/ 7 Ocak 1904 tarihli Dâhiliye Nezâreti’ne hitaben yazd  raporda, bir 

buçuk sene önce Seyâhatnâme’nin kendi müdürlü ü ve Maârif Nezâreti müfetti leri 
taraf ndan kdâm gazetesi deposunda mühürlendi ini, bu yasa n gazete sahibini 
zarara u ratt n n da kabul edilmesi gerekti ini, ayr ca II. Abdülhamid’in 1902’deki 
irâdesinde Seyâhatnâme’nin yasaklanmas n  ve depoya kapat lmas n  de il kdâm’da 
art k eserle ilgili hiçbir eyin yaz lmamas n n emredildi ini, kendisinin eserin gazete 
deposunda mühürlenmesine dair bir bilgisinin bulunmad n  belirtmi tir. Yasa n 
devam etmesi halinde gazetenin zarar edece inin aç k oldu unu, bundan sonra 
yap lacaklar n Maârif Nezâreti’ne sorulmas  gerekti ini kaydetmi tir54.

H fz  Bey’in tezkeresinden sonra görü ü sorulmak üzere Maârif Nezâreti’ne 
müracaat edilmi tir. Dâhiliye Mektûbî Kalemi’nden Maârif Nezâreti’ne gönde-
rilen 25 evvâl 1321/14 Ocak 1904 tarihli tezkerede, Ahmed Cevdet’in arzuhali 
özetlenmi  ve H fz  Bey’in yazd  hususlar hakk nda bilgi verilmesi istenmi tir. 
Ayr ca Seyâhatnâme’nin depoda mühürlenmesine dair nâz rl klar nda bir emrin 
olup olmad  sorulmu tur. Eser hakk ndaki yasa n devam etmesi hâlinde ga-
zetenin zarara u rayaca , bunun giderilmesi için yap lmas  gerekenlerin neler 
oldu unu belirten bir raporun en k sa sürede haz rlanmas  da emredilmi tir55.

Maârif Nezâreti’nin nas l bir cevap verdi i ve bundan sonra sürecin nas l 
i ledi ine dair ise imdilik ba ka bir bilgiye sahip de iliz. Konuyla ilgili son bilgiler, 
Kilisli R fat’ n [Kardam] hat ralar na dayanmaktad r ve burada Ahmed Cevdet’in 
bir süre daha Seyâhatnâme’yi kurtarmaya u ra t , sonuçsuz kalan çabalar n n 
ard ndan verilen bir miktar tazminat ile susturulmu  oldu u belirtilmektedir56.

 BA, DH. MKT, nr. / -  (  evvâl /  Ocak ).
 BA, DH. MKT, nr. / -  (  evvâl /  Ocak ).
 BA, DH. MKT, nr. / -  (  evvâl /  Ocak ).
 Doktor R f‘at, “Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’ne Dâir”, s. . “Günün birinde zâb ta 

kdâm Matba‘as ’n  basm  ve Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi nüshalar n n mevcûdunu ve 
bütün bas lm  formalar n  Sarây’a nakl etdirmi  ve eserin devâm-  tab‘ n  da men‘ eylemi  
idi. Bir aral k Cevdet Bey eseri kurtarmak için u ra d , sonra onun da tazmînât i‘tâs yla 
iskât edildi i i idildi”. Doktor R f‘at’ n iddias n n aksine Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin 
kdâm gazetesi’nde bas lan formalar  Saray’a nakledilmemi , gazetenin deposunda 

muhafaza edilmi tir.
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Sonuç

Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin daha çok birinci cildindeki bahislerden 
seçilerek haz rlanan Müntehabât-  Evliyâ Çelebi, 1843–1890 tarihleri aras nda 
stanbul’da dört, M s r’da iki defa bas lm t r. Müntehabât’ n k sa sürede alt  defa 

bas lm  olmas  esere olan ilgilinin yo unlu unu gösterir. Resmî engellemeler ve 
yasaklamalar da hesaba kat l rsa ilginin fazlal  daha iyi anla l r. Müntehabât saye-
sinde Seyâhatnâme ilk defa bu kadar geni  kitlelere ula m t r. Ancak on ciltlik bu 
eser için Müntehabât gibi seçmelerden olu an ve muhtasar olan bir bask n n yeterli 
olmad  ise çok geçmeden anla lm t r. Bu eksikli i gidermek, eserin önemine 
yara r bir bask  haz rlamak ve on cildini de yay mlamak için 1896’da kdâm ga-
zetesi sahibi Ahmed Cevdet harekete geçmi tir. Ahmet Cevdet’in Seyâhatnâme’yi 
yay mlamak istemesinde Müntehabât’a olan ilginin fazlal  da etkili olsa gerektir. 
Fakat Ahmet Cevdet de ilk alt  cildi yay mlad ktan sonra son dört cildi basmaya 
muvaffak olamam t r. Eksikliklerine ve sansüre ra men hem Müntehabât-  Evliyâ 
Çelebi hem de kdâm’da bas lan alt  ciltlik Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi büyük bir 
bo lu u doldurmu , Evliyâ Çelebi ile eserine olan ilgiyi artt rm  ve bu bask lar 
sayesinde eser daha bilinir olmu tur.

Yasaklanan ve Sansürlenen Bir Kitab n Maceras : Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin lk 
Bask lar
Öz  Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, XIX. yüzy la kadar fazla bir ilgiye mazhar olmad . 
Bu yüzy ldan itibaren ise önce Hammer’in ngilizce seçkisi, daha sonra da Türkçe 
seçkilerden olu an Müntehabât’la giderek popüler bir eser hâline geldi. Bu ilgiden 
de güç alan kdâm gazetesi sahibi Ahmed Cevdet, Seyâhatnâme’nin on cildini yay n-
lamak üzere giri imlerde bulundu ve 1896-1901 y llar  aras nda ilk alt  cildi, eksik, 
sansürlü ve yanl larla malul de olsa yay nlamaya muvaffak oldu. Fakat daha sonra 
Seyâhatnâme aleyhindeki ikâyetler sebebiyle eserin bask s n  durdurmak ve bas lan 
ciltleri de depolara kilitlemek zorunda kald . Hem Müntehabât-  Evliyâ Çelebi hem de 
Ahmed Cevdet’in yay nlad  ilk alt  cilt, devlet taraf ndan yasaklanmalar na ra men 
Seyâhatnâme’nin daha fazla okuyucuya ula mas n  sa lam t r. Bu makalede eserin 
geni  kitlelere ula mas n  sa layan, bununla birlikte eser ve müellifini tahfif edici 
imaj n olu mas nda da büyük etkisi olan Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nin Osmanl  
Türkçesi bask lar  incelenmi tir.
Anahtar kelimeler: Evliyâ Çelebi, Seyâhatnâme, Müntehabât-  Evliyâ Çelebi, kdâm, 
Ahmed Cevdet
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