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ÖN SÖZ 

Hicri onuncu asır seyyahlarından (Bedr üddin-el-Gazzi) ile (Kutbüddin-el

Mekki ) nin Anadoluya aid verdikleri malfimatı, ( Mehmed ibni Ömer-ül

Aşık ) ~n {Menazır-ül-Avalim ) inde, bu iki arab seyyahın uğradıkları şehir
lere aid verdiği malılınata göre tetkikini ( 1934-1935 ) yılı mezuniyet tezi 

olarak aldım. 

Bu mevzuu seçmekteki gayem, memleket tarihi ile uğraşacak arkadaş

lanma arabca olarak yazılan bu iki seyahatnarneyi tanıtmak, tercüme 

ettikten sonra istifadelerin e yarayacak bir şek le koymaktır. Şurasını yaz

malıyım ki mevzuum içine a ldığım şehirler bugün T ürk Cumhuriyeti 

hudutları içinde kalan yerlerdir . 

Hakikaten bu . günlerde bir çok meslek arkadaşlarımın memleket tetkik

lerile alakadar olduklarını gördüm ; yalnız, arkadaşl arım ·büyük bir he vesle 

bu değerli işe başlayıp araştırmalarını gerilere dog-ru götürdükçe vesika 

azlıg-ı karşısında bulunuyor, bi llıassa memleketimizi bir yabancı görüşüyle 

anlamak isteyince büsbütiin vesika yokluğu ile karşılaşıyorlar ... 

--' 7\n~dolumuzu dolaşan seyyahlar · pek azdır. Sekizinc i, dokuzuncu, 

onuncu hicri asırda ancak bir veya iki seyyah, memleketin her köşesini 

deg-il, ana yol üzerinde bulun an mahd ut bir kaç şehri görmüş. kısa, tatmin 

etrneyici, bununla beraber yokluktan bir varlık yaratmamıza yarayacak 

kadar faydal ı ın.alOmat vermişlerdir. 

Ancak, memleketimizi adım adım dolaşan bir seyya~a, On birinci 

asırda - hicri- rastlayoruz ki bu s eyyah ( Evliya Çelebi ) d iye tanıdığımız 

(Mehmet Zılli ibni Derviş ) dir . 

Mevcut seyahatnamele.rden ikisi, mevzuum olan ( GAZZİ ) ve ( MEKKI ) 

seyahatnameleridir. Ben, bu iki seyahatnamenin Anadotuyu alakadar eden 
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kısımiarını tercGme ettim. Baş ta·afında da Cazzi ve Mekkiden evvel 

yurdumuzu dolaşan ( Ulu Arif Çelebi ), ( lbni Batuta ) ve ( Berirandon de 

La Broquiere ) seyahatnamelerinin ana hatları üzerinde durarak kısa bir 

malumat verdim. 

Bu suretle ileride geniş bir ölçüde memleket tetkikine giı:..işecek 

arkad~larıma küçük bir . yardımda bulundug-umu sanmaktayım. 

( Gazzi ) ve ( Mekki ) den evvel üç seyyahtan birisinin ( Ulu Arif 

Çelebi ) [1] oldug-unu yazmıştık. 670/1271 tarihinde doğan ve 719/1319 da 

Konyada vefat eden Çelebi, tahminen hicri 710/719 seneleri arasında sırf 

mevleviliği yaymak için dolaşmış, Menteşe, Sıvas, Ahlat, Karahisari 

devle ( Afyonkarahisar ), Erzurum, Akşehir, Sultaniye, Amasya, Alaiye, To

kat, Niksar, Kastamonu, Beyşehri, Larende, Kütahya, Birgi ve Aksarayı (2] 

muhtelif zamanlarda gezmiş, buralarda tesadüf ettiği tasavvuf ve ilim 

adamlarını~ bir kısmi le, Beyleri n bazılarının ismini vermiştir. 

Çelebinin Anadoluda dolaştığı devir, · Selçuk devletinin parçalanarak 

yerinde küçük ve müstakil bir çok beylerin türediği, llhanilerin bu beylik

ler üzerinde nüfuzlarını devam ettirmek gayesite (Çoban) ve oğlu (Demir

taş ) ku-rıaı:ıdasında seferler yaptığı bir devirdir . 

* * * 

732/ 1331 senelerinde Anadoluyu ikinci seyyah, lbni Batuta (3] gez

miştir. Hakiki bir seyyah olan ve yalnız seyahat maksadile dolaşan ibni 

[1] Çelebinin asıl adı Feridun ibni Mehmet ibni Mehmet ibni Mehmet-el- Arif' dir. 

[2) Eflaki : Meoakib-üi-Arifin ; seyyid Abdülbakil Mevlevi ib*i seyyid ebu Bekir 

tercümesi, Süleymaniye, Nafiz paşa kitapları, No. 1126. 

[3J İbni Batutanın asıl ismi Şeretüddin ebu Abdullah Mehmet ibni Abdullah ibni 

Mehmet ibni İbrahim - el- Lövatiyüttancidir. Kendisi 703-1303 de Taneada doğmuş, 
22 yaşında seyııhate çıkmış, eski dünyanın birçok yerlerini dolaşmıştır. 780-1378 tarihinde 

vefat etmiştir. 



Batuta, ne gör.miiş, ne işitmişse seyahatnamesine kaydetmiştir. Fakat, 

vak'alar ve görüşler üzerinde küçük bir muhakeme olsun yürütmemiştir. 

Dolaştığı şehirler Alaiyeden başlıyarak Antalya, Burdur, l~parta, . 

Eğridir, Gölhisar, Karaağaç, Ladik (Denizli ), Tavas, Muğla. Milas, Konyat 

Larende, Aksaray, . Niğde, Kayseri, Sıvas, Amasya, Gümüşhane, Erzincan, 

Erzurum, Birgi, Tire, Aya$loğ, İzmir, Mağnisa, Bergama, Balıkesir, Bursa, 

lznik,' Görele, Mekece, Geyve, Yenice, Göynük, Mudurnu, Bolu, Ge~ede, 
Safranbolu, kastamonu, Sinop ve lstanbuldur. Mardin ve Diyarıbekire 
de uğramıştır. 

lbni Batuta, Anadoluya 832/1331 de Alaiyeden girmiş, Türkmenlerle 

meskan Alaiyenin (Yusuf ibni Karaman) adlı bir beyinden bahsetmiş, bu 

şehrin. sahilde Arab tüccarlarının uğradığı bir iskele oldu~unu kaydet

miştir. Buradan Antalyaya geçmiş, beyinin (Hızır ibni Yusuf bey) olduğunu 

yazmıştır ki Hızır bey ibni Yusuf bey Hamid oğullarındandır. 

Antalyadan fspartaya uğrayan ibni Batuta, şehrin güzelliğini medhet

mektedir. Ispartadan Eğridire geçmiştir. O zaman Isparta beyinin ( fshak 

ibni Dündar) olduğunu söylemektedir ki bu lshak bey de Hamid 

oğullarındandır. -. 

Eğridird~n Gülhisara uğramıştır. Hamid oğullarından fshak beyin 

kardeşi ( Mehmet bey) Gülhisar beyidir demektedir. Gülhisardan Karaağaç 

yolu ile Ladik (Denizli ) e geçen· lbni Batuta yolda Germiyan adlı yol 

kesicilerinin dalaştığını yazmakta, Germiyanlılıırın ( Kütahya) adlı bir 

şehirleri olduğunu kaydetmektedir. 

lbni Batuta Deniziide (Ahi) lere rastlamıştır [1). Denizli beyinin 

Yinanç bey diye yazdığı (İnanç bey) · olduğunu söylemiştir. İnanç bey, 

Deniziide Inanç oğulları devletinin müessisidir. 

Denizliden Tavasa uğrıyan löni Batuta, ( !Iyas bey) adlı bir beyden 

bahsetmektedir. Buradan Muğlaya geçmiştir . Muğladan da Milasil gitmiştir. 

Burada (Şücaüddin Orhan ibni Menteşa bey) ile görüşmüş, bu zati büyük 

hükümdar diye tavsif etmiştir. Şücaüddin bey Menteşa beylerindendir. 

Milas, Menteşa oğullarının o zaman merkezi idi. 

Milastan sonra Konyaya gelmiştir. Konyanın lskender tarafından 

[1] İbni Batuta, artık Denizliden sonra b~mc;n .ukradıkı her şehirde ( Abi) lere rast-

l amış, onlardan pek büyük bir teveccüh görmüştür. 
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kurulclug-unu rlvayet eden llni · Batuta, burada Karaman o~ullarınclan 
Bed·üddin beyin hakim <?ldu~un~ yazmakta<,lır. Bundan maada Kamerü~din 
kayısısı d i ye meşhur meyvasını methetn:ıiştir. 

~onyadan L.ar~ndeye geçen seyy~~h, buranın ~ K~raman o~~!!arından 

Bedrüdd in beye bag-lı olduğunu ,söyl~".!ekteqir . Laren.~eden ,kalkar.:k 8_!csa-
- ..... 

raya gelmiştir. O zaman Aksaray, me~k:ezi Sıv~s . olan Eretna og-ullarına _aitti. 

Ni~deye gelen lbni Batuta, burasının lrakJ.padişahlarına bağlı oldug-unu 

kaydetmektedir. Ni~deden Kayseriye ve oradan Sıvasa gelmiştir. Sıvas, 

Eretna hükumetinin merkezi idi. Burada Alaüddin f.retna ile görüşerek 

Amasyaya ge~mişti r . Amasyanın da Irak padişahlarına ba~lı oldu~unu gös-..•. 

termekted ir. Enineana da ug-rıyan lb'ni Batuta, burasının da Irak padişah

ları idaresinde olduğunu söylemektedir. Erzincandan Erzun.1.ma uğ,tamıştır. 

Buranın, iki Türkmen kabilesi arasında çarpışma yeri olmasından harap 

b ir halde oldu~unu ila ve etmiştir. 

Erzurumdan sonra İbni Batuta, birdenbire Birgide görünmektedir (1). 

Birgi Sultanı Mehmet İbni Aydındır. Bu, Aydın o~ulları devletinin mües· 

sisidir. Buradan sonra yiııe Aydın ,oğulları memleketlerinden .Tj_re ve 
' 

Ayaslog-a uğramış, Ayaslo~da Mehmet .b~yin .og-lu tlız!l. bey le gör~şmüşt~~· 

Aydın og·lu Mehmet bey, o~lu Hız,ır beyi Ayaslo~.~mi~lig-in.e, g,~nflctrmişti.r . 
. ... , 'r· 

Burada .lbni Batuta yine Aydın oğulları idar.esindeki , (Yezmir) lzmire 

gelmiştir. Burada da yine Mehmet beyin og-lu meşh~r . Ömer (Umur) beyle 

görüşmüştür. Buradan Saruhan oğulla;ı . topraklarına giren İbn i Batuta 

ilkönce Ma~nisaya gelmiştir. Buradan Bergamay·a geçU1_iş,_ .e.miri !' ~hşi 
Hanla görüşmüş, Balıkesire gitmiştir : Burad!l- da , ., . Balıkesir emiri Demir . 

Hanla gÖ'rÜşmüştür. 

Balıkesirden (Bars) diye kaydetti~i Bursaya gelmiş, şehrin _ güzellig-in~ 

kaplıcalarını methetmiş, Sultan . Orhan İbni Osman!~ görüşmüştür .. Burada~ 
Yeznik diye yazdı~ı lzniğe, buradan Mekeceye, Me~eceden Y~nca diye 

kayd ettig-i Yeniceye u~ramıştır, oradan da Geyveye u~rayarak , G öynüg-e 

geçmiştir. Bütün boraların Orhan beye ait oldug-unu yazmaktadır. 

Göynükten Mudurnuya gelmiş, öradan K astamonuya göçmüştür. Kas· 
' . 

'J 1 J 

[1) Erzurum ile Birgi arasındaki bu uzun m~safeye nazaran elimizdeki İbni Batuta 

seyahatnamelerinin eksik oldu~ hatıra gelir. 
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tamonudan evveİ Boİu ve Ceredeye u~amıştır. Kastamonu bey1nln 

Süleyman bey oldu~unu kaydetmiştir. Süleyman, Candar o~ullarındandır. 

Bunlara 6Kızıl Ahmet{üler de derler. 

Kastamonudan Sinoba gelen seyyah emirini SUleyman beyin o~lu 

Ihrahim bey diye g~stermektedir. · Sinop da Candar o~ullarının toprak· 

ların~andı. Sinoptan deniz yoluyla ( Cüci han ibni Cengiz han ) memle

ketlerinden Kırım, Azak ve Saraya gitmiştir. Bundan ınaada lbni Batuta, 

daha Diyarıbekir, Ma~din, Akşehir ve bilhassa Istanbul hakkında uzun 

malamat vermiştir. 

Görüyoruz ki lbnr Batula bize Selçuk devleÜnin parçalanışından sonra 

Anadoluda her biri bir müstakil beylik kuran Alaiye beyleri, Hamid, 

Denizli, Menteşe; Eretna, Aydın, .Osman ve Candar o~ulları devletine 

aid kıymetli malumat vermiştir. 'su suretle milli tarihimizin feodalile 

devrini · kısmen olsun · aydı~latmaktadır. 

Sertrandon de la Broquiere' e g~lince : 1432 m. senesinde Kudüsten 

Fransaya dönerken Anadoludan geçerek, Misis, Adana, Tarsus, Ere~li 

-Konya Ere~lisi ·, Karaman, Konya, · Akşehir, Afyon Karahisar, Kü(~hya, 
Buraa yolile lstanbula gelmiştir. 

Güzel Filibin müşaviri ve saray ~azın olan Bertrandon, Kudüs· lstan· 

bul yolu üzerinde bulunan bu şehirlerin iktisadi ve siyasi hayatl~rına 
dokunmakla beraber her şehrin yiyecek ve içeceklerini de kaydetmiştir. 
Bundan maada co~rafi bazı malamat verme~i de unutmamıştır. 

Ezcümle cenupta Zülkadir o~ulları, Ak Koyunlular, Kara Koyuolular 

ve lrana hakim Tirnuriler arasında bu zamanda mevcut çarpışmaları yaz· 

mış, Anadoluda Karaman o~ulları ile Osman o~ulları devletinden bahset

miş, bu iki rakip devletin hududunun .Akşehir oldu~unu söylemiş, Il nci 

Murat hakkında malamat vermiştir_: ·,:: 

Hülisa: 

Bu üç seyyahtan Ulu Arif Çelebi, devrio ilim ve tasavvuf adamlarını, 

lbni Batuta siyasi birlikleri . yani feodalite devrini, Sertrandon de la 
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Broquiere ise daha ziyade cog-rafi ve iktisadi vaziyeti - kısmen olsun • 

aydınlatacak mal.Omat vermişlerdir. 

Bununla beraber (8) inci ve (9) uncu asırlara ait istedig-imiz malOmat 

tamamlanmış deg-ildir. 

Hicri (10) uncu asırda Anadoluyu iki Arab seyyahı gezmiş ve iÖr· 

müştür. Bu iki seyyıÜı, lbni Batuta kadar Anadoluda dol~mamışlarsa da 

Bertrandon kadar da ana yol üzerindeki şehirleri dolaşmakla kalmamış

lardır. Bundan başka malamat bakımından lbni Batutaya yakın bize mühim 

şeyler bırakmışlardır. 

lşte biz tezimizde bu iki Arab seyyahının verdig"i bilgileri türkçeleş· 
tirerek ileride her hanii bir araştırmaya girişecek olanlara küçük bir 

yardımda bulunmak ülküsünü gütmüş oluyoruz. 
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Il 

Yukarıda söylediğimiz üç seyyahtan ~onra mevzuumuz olan (Bedrüddin 

el Gazzi ) ve ( Kutbüddin el Mekki) nin hayatları, seyahat maksatları 

ve Anadoluda uğradıkları yerlerle seyahatnameleri hakkında da bir kaç 

söz söylemeliyiz. 

* * * 
Bedrüddin ibni Radıyyiddin el Gazzi, bize kendisini seyahatnamesinde 

,j_ .;.1- J.Aill~\ . ~-..ıli~; i)L. ~~ ~.:. .1:•-'1 ..l.:r-!-'1 (J .. ) I.J . .;./- .:. \( ~~~ 1 ..:,_..ıli;-~.. 

, ... . l>"i\.:.1 \_s.v" \•JI . ı,S~aii~..JI~) ~.Lll(:-:!. ~A)( .. ' \ it. ')ll ~!J\ ~·')I_,A 

diye takdim et'mektedir (1 ]. 

Yani şafii mezhebinden Gazzel i [2] Bedrüddin ibni Mehmet ibni 

Radıyyiddin · el · G azzi diye tanıtmaktadır. 

Gazzi, seyahatnamesine göre Mısırda Kahirede 867/ 1462 senesi Rama· 

zanının 24 üncü cumartesi seherinde doğmuştur. 924!1 518 senesine kadar 

Mısırda ulemadan meşhur allame ( Şemsilddin ebu Abdullah Muhammed 

bin Bürhanüddin el Tatay el Maliki) den ders almıştır. Bundan başka 

yine o devrin kıymetli ilim adamlarından yüzden fazla eser sahibi (Muhiddin 

el Kafiyeci el Hanefi, Kadılkudat allame Şemsüddin Muhammed ül E.mşati 

yil Hanefi, allame Aksarayi el Hanefi, Kadılkudat Muhibbüddin ibni 

şeyh il Hanefi, allame Seyfüddin el Hanefi, Kadılkudat allame Bürhanüddin 

[1) Gazzi seyabatnamesi, varak 104- 2 
[2) Şehabüddin el Huffaci ise « Reyhanetül Edeb » adlı eserinde Gaııiyi «Bedrüddin 

ibni Radıyyiddin el Gazziyyil Amiriyyiş Şam[» diye tanıtmaktadır. Köprülü kütüphanesi, 

Mehmed Paşa kitapları , No. 1278, V. 31-2 
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İbrahim el Lekani-el-Maliki, imam allame kadılkudat 'Veliyüddin el Suyuti 

el şafii, Şerefüddin ·Musa ibni İdül Hanefi, Seracüddin ioni Ömer ül lbadi, 

Ebu Abdullah Muhammed ül Cüceri, Celalüddin Muhammed ül Bekri, 

Şemsüddin ebu Abdullah Muhammed ibni Kasım el Şefii, ·muhaddis 

Fahrüddin Osman İ bni Muhammed il Diyemi -el- Şafii gibi de~erli hoca

lardan ders almıştır : Bilhassa Suyutiden Hadisi, · 877/1472 senesinde de 

Camiül Ezherde Ncemüddin ibni Sahravi ve El Reşayi den Sahihül Bu· 

hariyi tamamen dinlemiş ve hocalarının okuttu~u derslerden ve eserlerin· 

den icazet almıştır (1]. 

Şöylece kendisi de devrinin yüksek. ilim adamları sırasına girmiştir. 

Yine ayni asır müellifi, müverrih ve seyyahlardan Kutbüddin el Mekki, seya

hatnamesinde Gazzi'nin yüksek bir ilim adamı oldu~unu kaydetmektedir [2]. 

Seyahati sebebini açıkça söylemeyen Gazzi, lstanbulda görülecek 

bir iş için 936/1529 senesi 18 Ramazanında seyahate çıktı~ını kaydetmek

tedir. Suriyede Ba'lebek, Humus, Hama, Muarre, Haleb ve Anadoluda 

Misis, Adana, Kölek, Akköprü, Ereğli, Konya, Akşebir, Afyonkarahisar, 

İnönü,. Ermenipazar, Yenişehir, İznik, lzmid (.)JS;;\ c..ı.:A~ \) , Gebze (.~~-r 

•:uf-.f) • Üsküdar yolu ile lstanbula gelen ve hemen ayni yolu taki

ben 937 senesi Şevvalinin 22 nci perşembe günü Şama dönen Gazzi'nin 

seyahatten dönüşünden sonra daha ne kadar yaşadığını ve hangi tarihte 

vefat etti~ini kat'i olarak bilmiyoruz. Yalnız ~eyahatnamesinin boş bırakılan 
birinci sahifesinde, Gazzinin oğlu Ncemüddin el Gazzi'nin talebesinden 

Abdüllatif- iş- Şami, Gazziiıin seksenden , fazla yaşadığını yazmakta ise 

de . Kutbüddin el Mekki, seyahatnamesinde 968/ 1557 senesi biladı Ruma 

seyahati esnasında Şamda Gazzi ile görüştüğünü ve 20 sene Osmaniye ile 

Mukaddemiyye medresesinde müderrislik yaptığını kaydettiğine göre (3], 

bu zatin 100 sene kadar yaşadığı anlaşılmaktadır. 

Yine seyahatnamesinin · kabımia · Abdüllatifin yazdığı bir kaç satırlık 

kayidden Gazzinin bir mikdar eserlerinin isimlerini Öğreniyoruz ki, onlar da 

şunlardır : « 30000 » beyitlik arabca manzum « Tefsiri şerif » i [ 4], 

[1] Gazıi V : 106 - 113 

[2] Mekki seyahatnamesi, Veliyüddin ef. kütüphanesi, No. 2440 V. 129 

[3] Mekki seyahatno.mesi, Veliyüddin ef. kütüphanesi, No. 2440 V. 129 

[4] Ayasofya kütüphanesi, No. 98 - 99 
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( ~;.;l.:.llYi J ~J'c.r ,;_,.ı:J iö-ı:...J (.;~) dir. Bütün eserlerinin <c yüz elli » yi 

geçtig-ini Mekki'nin seyahatnamesinden an lıyoruz. Seyahatnamesinde 

kendisinin sırası geldikçe haber verdig-i eserltrinden bir kaçının ismi de 
şunlardır: 

, (4:Al')ll ~- ~:f _,ll ~rJI) ,(~Ul ._)l,.~ll) •( -':•:.JIJ ..ı:il l '":'_,j J .ı~ _,:ll;.ıll) 
(~..~(..Jl..:...J ~) .( ~:iWl~lail ö..ı: ... i) .( ö.>~Jı(.;~ J ö~jl) ki bunun bi.r kısmı 
babasının tercümei halinden bahseder, ( ~.':".1 1 ;_;ll löoo~: .. ı ) , Hamayiiler , 

Tılısımlar v. s. 

Seyahatnamesi, ( 4:--J)IJ..>l;.. J ~)..l~ \C ilall) başlıklıdır. Köprülü küt~p
hanesinde Mehmet Paşa kitapları arasında 1390 numaradadır. Kitap 

küçük kıt'adadır. Venedik abadisi kag-ıt üzerine güzel bir ta'lik ile yazıl

mıştır. Beher sahifede 13 satır vardır, 11 X 15 eb'adındadır. Satırlar gayet 

düzgün, cedveller fevkalade muntazamdır. Her iki sahife bir varak itibarile 

bütün kitap 182 varaktır . Bcışlıklar ve duraklar renkli mürekkeple yazılıdır. 

Kitapta kırmızı, mavi mürekkepten başka altın yaldız da vardır. Eser 

arabcadır. 

Kutbüddin Mekki'nin ise, seyahatnamesinde anlattıg-ı bir fıkradan hicri 

917 senelerinde dog-duğunu çıkarıyoruz [1 ]. Fakat nerede doğduğunu 

kat'i olarak bilmiyoruz. Seyahatnamesinin baş tarafındaki Muhammed ül· 

Huffacinin" bir kaydından, Şehabüddin Huffacinin « Reyhanetül Edeb » 

inden (2] aslan Nehrevanlı oldug-u anlaşılıyor. Babasının isminin Alaüddin. 

olduğunu ( Şakayıkı Nurnaniye) kaydetmektedir [3]. 

Devrinin Arab ulemasından ders alan Mekki, bilgisini arttırmak için 

seyahatlere çıkmıştır . . Bu meyanda birinci defa olarak 943/1536 da lstan

bula gelmiş, ( Şevahidi Telhis ) şaril-ıi ( Şerif Abbasi ) nin meclislerine 

devam etmiş, ondan icazet almıştı [4]. 

965/1557 yılında Mekke Şerifi (Seyyid Hüseyin Ebi Nemi), Medinede 

Yeniçeri kumandanı olan ( Piri) nin zulümlerinden usanarak, onun · Medi

neden çıkarılması için Mekkiyi elçilikle lstanbula gönderdi. Ikinci defa 

olarak Hicaz ve Suriyede ( Medine, Tebuk, Maan, Şam, Humus, Hama, 

[1] Kubi sey. Varak 123-2 
[2] Reyhanetül Edeb, varak 85 

(3] Nev'i zade Atai; Ş. N. zeyli, gayri matbu, Ragıb P~a, No. 1010 v. 275- 2 
[ 4] )) )) » 1) )) lt )) 
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Halep ) Anadoluda ( Adana, Kölek yokuşu - Bo~azı -, Kızılışık, Sarıışık, 

Gavursandık, Ulukışl11k - Ulukışla - , Ere~li, Karapınar, Bozok, Ilgın, 

Akşehir, Çay, Karahisar, Oöger, Kütahya, Karaöyük, Bozöyük, İznik, 

G ebze) ve nihayet Üsküdar yolu ile lstanbula gelen ve d eniz yolu ile 

İskenderiyeye, Mısıra , oradan da çöl üzerind~n Mekkeye dönen Kutbü 

Mekki, bu gelişi sırasındadır ki Anadoluda uğradığı şehirler hakkında 

bize oldukça mai'Omat bırakmıştır. 

Ozaman Osmanlı hükümdan olan Kanuni Sultan Şüleyman, Şerifin 

bu arzularını yerine getirmiyerek askeri otorileyi muhafaza etmiş ve fakat 

Mekkinin yLiksek bir ilim adamı olduğunu takdir ederek Mekkede yaptır

dığı dört medreseden birinde 70 akçe ile müdenislik vermiştir . 

Kutb:, 990/ 1586 senesi başlarında iken vefat etti fl J Atai'nin Şekayikı 

Numani yesi zeyli ile seyahatnamesinin ilk sahifesinde (Mehmed H uffaci) nin 

kay ıtlarındAn - başiye olarak - öğrenebildiğ-i miz bir kaç eserinin isimleri 

şunlardır: ( •:- ~) Kütübü sitte J".l .J t_; ı._sJ. .. .J- .~t. ı.f.l 'rL- •.sı l~ 

_,JJI.) yi cemederek onları çok iyi bir şekilde tensik etmiştir. 4 cilt de 

~:.t:ll.:.. \.i~l. yi toplamıştır. ((.P.:'ıı '..~.l! ()1"~ r:Y.ı:.)l ı ) . adı ile Mekke tarihi, J~l) 

(.)Ç.ı 'c.:; J .) l~ t isınil e Yemen ta ı ihi yazmıştır [2J . Ehadisi Şerifede 

C:~ nam· telifi vardır. 

Değerl i bir müverrih ve seyyah olan Mekki'nin (Kulbi) mah lası ile bir 

çok farisi ş i irleri, ara bca, türkçe kaside, muamma ( bilmece ) leri vardır. 

Bir çok lisanlara vakıftı. 

S eyahatnamesi ( ~; .. JJIJ ~:.. • ..ı.l ' ~ ... )l J ~:wı..ı:ı _,J ı ) adını taşımaktadır [3). 

Beyazıt camii içinde ( Veliyüddin efendi ) kütüphanesinde 2440 nurnarada 

olan bu eser (10, 7 X 30) eb' adında basit, fakat i şlek bir ta'likle yazılmıştır . 

Kıymeti seyyahın kendi elyazısı ile yazıhşındadır. 205 varaktan ibaret olan 

bu eser, müellifin Anadolu seyahatinden başka olan seyahatlerini de ihtiva 

etmektedir. ( Muhtelif tarihlerde Mekkeden Medineye olan beş defa gidiş, 

[1] Nev'i zade Atai; Ş. N. zcyli , gayri mutbu, Ragıb Paşa, No. 1010 v,. 275-2 

[2] Meklci ' nin (Mekke) ve (Yemen) taribine hemen her kütüphanede rastlanır. Arabca 

yazılan bu eserlerin Türkçe tercümeleri , birincinin de Almanyada matbuu vardır. 

[3) Halbuki Ve~iyüddin eT. kütüphanesi fihristinde 2440 nurnarada olan bu eser 

(t_.;l:JI ~· ~1 _;:ll ..ı:ı J.ı ı ~~ Jf:) adil e gosterilmektedir. 
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gelişi de bu seyahatnamesindedir. Bu seyahatnamenin Anadoluya ait kısmı 

124/~·169 varakları arasındadır. 

Halbuki ( Gazzi ) seyahatnamesi yalnız Şamdan anayurdumuzdan lstan

bula kadar olan geliş ve dönüşten ibarettir. 

Menazır-ül-Avalim müellifi ( Mehmet ibni Ömer ibni Beyazıt eşşehir 
bil Aşık hakkında eserinin baş tarafında ve Bursalı Mehmet Tahir beyin 

Osmanlı müellifleri adlı eserinde malamat vardır [1]. 

,(_fol ~•)) .(..-..ıl · i.~) ,(.>~II ;~'T) , (~.U\.liJ ı!liLl l ) .(.JI,:l-1.:.~. \ •(.Jt.)';\V"") 

( ~ı..ı ı;.J.:) )J ( ':"'~ l:ı:-J i ö.ı._ >-) gibi eserlerden istifade etmek, ve seyahatleri 

. esnasında gördüklerini yazmak su retile meydana getirdiği bu eseri 28 

manzaradım ibaret Menazır-üi-Avalim adını taşımaktadır. Mevkiler iklimi 

örfi · ( J..-P r.UI) üzere tasnif edilmiştir [2]. 

Eser i bir mukaddime, iki bap ve bir hatimeden mürekkeptir. 

Müellif, eserini 1005/ 1596 yılı muharrem başlarında yazmağa başlamış 

arada bir 5 aylık - şaban 1005 den muharrem 1006 ya kadar- ara verdik

ten sonra 1006/ 1597 senesi ramazanının başlarında tamamlamıştır. 

Benim gördüğüm nüsha i Topkapı sarayı Revan köşkü kitapları arasında 

ve 1667 numaradadır. Venedik Abadisi üzerine güzel bir ta'lik (J-l.i) ile 

yazılan bu kitab hicri 1111 ~ılında Mehmet ibni Ali tarafından .istinsah 

edilmiştir. 19x29,3 eb'adında ve 620 veraktır. Beher sahife 33 satırdır. 
Cetveller oldukça muntazamdır. 

[1] Mehmed Tahir; Osmanlı M. C. III, S. 94-95 

[2) Okudu§"um kitaplarda ezcümle Katip Çelebinin (Cihannüma) aında (Iklimi Örfi) 

yi tarif eden bir yazıya rastlıyamadım. 
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Gazzi ve Mekkinin Anadoluda seyahatleri 
v e 

Men aztr- ül- A valimin bunların dola,tığı yerler e d air 

verdiği m alumat 

GAZZI: 

Yukarıda söyledig-irniz gibi lstanbulda görülecek bir i ş i [1] için 

936/ 1529 yılı ramazanının 18 inci pazartesi günü Şamdan yola ç ıkan 

Şamın Şafii büyük ulemasından Bedrüddin-el-Gazzi, ay ın 21 inde Ba'lebekten 

23 ünde Humuslari, 25 inde Hamadan, 26 sında Muarreden, Şevvalin 

4 ünde Halebden, 8 inde Misisten, 10 unda Adanadan, 11 inde Kölek 

Boğazından, 12 sinde Akköprüden, 14 ünde Ereğliden, 17 sinJe Konyadan, 

19 unda Akşeh irden, 21 inde Afyon Karahisardan, 23 ünde lnönünden, 

24 ünde Ermenipazarından, 26 sında Yenişehir ve lznil<ten, 28 inde İzmitten, 
30 unda Gebzeden hareketle aynı günün akşamı Üsküdara varıyor ve 

zilka'denin 1 inci pazartesi günü İstanbula geçiyor. 

Bir sene kadar fstanbulda ka lan ve işl erin i muvaffakıyetle nelicelen

dirdikten sonra 937/1~0 yılı şevvalinin 22 nci perşembe günü vatanına 

dönmek üzere yola çıkan seyyah, hem;n ayni yolu takiben zilka'denin 

24 üncü pazartesi öğleden sonra Hale·be varıyor. H alepte yirmi gün kadar 

kalan seyyah zilhiccenin 16 ncı pazartesi sabahı buradan kalkarak 

ayni ayın 28 inci cumartesi günü şama varıyor. 

[1] Öyle anlaşılıyor ki Gazzinin babası öldükten sonra geçim vaziyetleri daralmış, 

miiderrislik ve buna benzer bir iş almak için İstanbula gitmiştir. 
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MEKKİ'ye gelince : 

Medinede Yeniçeri kumandanı olan Pirinin mezalimini hertaraf etmek 

için, Mekke Şerifi( r Jl ,j ~"-"" ..ı. • .JI) tarafından yanında kardeşi ,j_..JI~) 
~ . . . - . . 

( ~~":""~· ile Cevher, Sürur, Yakut, Geyvan, İsmail Kürdi, Cevher Şerif!, 

Ferhan Şerifi, ve Ahmed- iş- Şüveymi olduğu halde Kanuni Süleymana 

elçi olarak İstanbula gelen Mekki, 965/1557 senesi muharreminin. 5 inci 

perşembe günü Mekkeden, 17 sinde Medineden, Saferin 2 sinde TebGkten, 

6/7 sinde Maandan, Rebiülahirin 12 sinde Şamdan [ı) , 18 inde Humustan, 

20 sinde Hamadan, Cemaziyelevvelin 2 sinde Halepten, 10 unda Adanadan, 

ll inde Kosnolu- Kölek boğazından, ı4 ünde Gavursandıktan, ıs inde 

Ulu~ışladan, ı7 sinde Ereğliden, 19 unda Sarohandan, 20 sinde Mişkirdeo, 

2ı inde Bozoktan, 22 sinde Ilgından, 25 inde Akşehirden, 26 sında 
Çaydan, 28 inde Karahisardan, 29 unda Dögerden, 30 unda Mekki ( Kü

tahya) dan, [2] adamları da Sakadan, cemaziyelahirin ı inde Garbilciden, 

3 ünde Karaöyükten, 9 unda Gebzeden kalkarak Üsküdara, nihayet ayın 

10 uncu çarşamba günü İstanbula. varmıştır. Burada iki ay kadar kaldıktan 

sonra şahanın ıs inde deniz yolile memleketine gitmek üzere İstanbuldan 

ayrılmış, 21 inde Boğazhisar' da biraz durduktan sonra Sakız, Susam, 

İstanköy, Rodos adalarına uğnyarak, ramazanın 1 inci günü İskenderiyeye 

varmış, iki gün istirahatten sonra ayın 3 ünde yine deniz yolile 7 sinde 

Mısıra çıkmıştır. Mısırda da 20 gün kadar kalan Mekki, ramazanın 26 sında 

Mısırdan çıkmış Tih iizerinden Vadilkureyd, Ebyari Alaya ....... . 

ve Rabiğ yoluriu takiben 965- 1557 yılı zilhiccesinin 3 üncü cuma günü 

sabahleyin Mekkeye varmıştır. 

[1] Mekki, soğukların şiddetini geçirmek üzere (Şam) da iki ay kadar beklemek 

mecburiyetinde kalmıştır. 

[2] Müellif, yükleri Saka da bırakarak dostu (Abdurrahman-üi-Gubari) ile görüşmek 

üzere (Kütahya) ya geçiyor, geceyi orada geçirdikten sonra kendisi ·(Kütahya) dan, yükler 

de (Saka) dan hareketle .(Garbilci) denilen yerde birleşiyorlar ... Mekki S. V. 142-2 
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M tS 1 s 

GAZZl: 

Şevvali n 6 ncı salı günü Hale b' den hareketle Ethareb, Am ik, Yag-ra, 

Buğramen, Akabetil Merkez, Karakapı, Bastek yolile bir çok arızalı yol

lardan, ormanlardan geçerek şevvalin 8 inci cumartesi günü Masisa [Mi

sis] e vardık. 

Misis; Ceyhan üzerinde bir şehirdir. Ağaçları bol ve mütenevvidir. 

Bahçelerini sulayan bu nelırin üzerinde büyük ve muhkem yapı lı bir 

köprü vardır. Bu köprünün her iki başında geceleri kilitlenen kapılar var

dır. Burası evvelce en iyi ve ileri şehirlerden b iri idi. Bir çok büyük 

adamlar da yetiştirmişti. Fakat, maalesef, bugün yıkılmış ve asırlar onun 

giizelliğini bir yudum su gibi içmişlir·. Evleri viran, avluları boş, ne bir 

efendisi ve ne de bir desteği kalmamıştı. Şu kadar var ki eski şeklini 

canlandıracak bazı en kaz hala mevcuttur. 

Burasını· sulayan Ceyhan nehri ise, çabuk akışlı, dalgalı ve Fırata 

yakın büyüklüktedir. Suyu güzel ve tatlıdır. Sis şehir ve topraklarinda 

dolaşan bu hayat saçan nehir, Rum memleketlerinin hududunda şimalden 

cenuba doğru akmaktadır, ki dağl ardan, dere ve tepelerden geçer ve 

Mis is' e, ş imal cihetinden ve etrafında dolanarak şarkından ve garbinden 

süzülerek varır. Bu tabii giizellik ve manzaralar, esen rutubetli rüzgarlar, 

yolcuları orada konaklamağa mecbur ediyordu. Şehre, yüksekten bakan, 

ağacı bol bir yere indik. Burada, gölgesinde- bin kişiyi barındıracak bü

yüklükte bir melengiç ağacı da bütün bakışları kendisine çekiyordu. Cen

neti andıran bu güzel, görülmeğe değer yerde ve bu ağacın gölgesinde 

güneşin kızgınlığın ı geçir inceye kadar istiralıat ettikten sonra göçtük. 

Menazır-ül-Avalime göre: Misis (Masisa), (İbni Havkal) den naklen, 
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ADANA 

GAZZl: 

« ... Şevvalin 8 inci cumartesi günü Adanaya vardık. Küçiik ve çok 

giizel olan bu şehrin bahçeleri çok, ag-açları çeşitli ve boldur. Şehre, 

Seyhan nehri üzerinde bulunan bir köprü vasıtasile gel inmektedir. Ceyhana 

yakın büyüklükte olan bu nehrin, şehrin etrafındaki akışı çöreklenmiş bir 

yılanı andırır. Nehrin üzerine kurulan su dotapiarı vasıtasile bağlar, bah

çeler sulanmaktadır. Burası, gerek su dolabı ve gerekse suyun akışı itiba

rile Suriyedeki Hama şehrine benzer. 

Şehrin Ulu camiinde akşam ve yatsı namazlarını kıldıktan sonra iki 

, taraflı ağaç dizileri arasında, baharın bütün tazelik ve güzelliğini taşıyan 

yerleri seyrede ede nehri n kıyısındaki konak yerimize döndüm. Burada; 

yeşillikleri n, bağların, bahçelerin ve .hayat saçan suların, hazin hazin ses 

çıkaran su dolaplarının yanı başında, bülbüllerin ötüşleri altında tam iki 

gün kaldık. 

Manzarası pek hoş olan ve Cenneti andıran bu yerden geçen nehir 

ise, gündüzleri güneşin , gecelt r i mehtabın siislerine bürünerek tatlı hışıl-

----------------------------------------------------------------
iki şehirdir: bir isine Masisa, dig-erine Kefer ta denir ki ikisinin arasından 

Ceyhan nehri ,geçer . Aralarında taştan yapılmış bir köprü vardır. Bu şehir 
gayetle münbit yüksek bir arazidedir. Mescid camiinde diz çöken bir adam 
4 fersah mesafe uzakta denizi görebilir (1]. 

Avaının Cahan suyu dedikleri Ceyhan nehri ise Fırata yakın büyük
lüktedir. Sis memleketlerine uğrıyarak Rum . hududunda dağlar arasında 

~i malden cenuba doğru ak ara k Misise varır. Buradaki akışı şarktan garbe 
dog-rudur. Misisi garben tecavüz ederek d enize dökülür [2]. 

[1) Menazır-ül-Avalim, Topk. R. K. kitapları, No. 1667, v. 228 - 2 

(2] » )) » 81- 1 
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tı1ariie akıyor, dört geçeye hayat ve neş;e saçıyordu. İki yakasını donatan 

ağaçlar, onun bu mağrurane akışına sanki: «Sen yerleri do! aşamaz, yüce 

dağları aşamazsını> demek istiyorlardı . Buradan şevvalin 10 uncu pazartesi 

gecesi göçtük.» der. 

MEKKl ise: 
/ 

« ... C. evvelin ikinci günü Haleb'den hareketle Yağrıköprü, Gün

düzlü, Yılank~le mevkilerine uğradıktan sonra ayın 9 uncu pazartesi Öğ

leden sonra Adana'ya vardık. 

Adana, [Ramazan Oğulları ] memleketlerindendir. · Bugünkü hakimi 

Piri Paşadır . Bunlar, Çerkezler zamanında Tavaifi mülukten idiler. Bunlar 

bazan Mısır şahına ve bazan da Rum memleketleri padişabına itaat eder· 

lerdi. Bunlarda hala saltanat terbiyesi, kibarlığı ve büyüklüğü vardır. 

Hana indik, Piri Paşa ile görüştük. Zararsız, iyi huylu olan Piri, ol

dukça iyilik etmeyi sever, cömerd bir adamdır. Sonra şehri gezdim. Bu 

şehirde iki büyük medrese ile iki büyük cami gördüm. Bu medreselerden 

her biri 50 şer Osmani iledir. Bunların hepsini Ramazan oğlu yaptırmıştır . 

Ramazan oğlu Halil Bey medresesi, müderrisi Cafer ibni Mehmed ibni 

Mahmud ile görüştüm, bu kadiasker Mehmed Kutbüddin ef. nin tezkerecisi 

olup yanında mülazim olmuştu. Bir de Piri 'nin medresesinde 50 Osmani 

ile müderris Verrak zade adi le şöhret bulan Muslihüddin i b n i Ali -i· Kara

mani ile görüştüm. Fazilet sahibi olan bu zat, Sadi Ef. nin mülazimle

rindendir. Bir de Adananın Ulu camiinin fazlü kemal sahibi olan hatibi 

ile de görüştüm. Bu zat, her gün için 8 Osmani almaktadır. Buradan ayın 

10 uncu salı [ 1 J günü göçtük ... » demektedir. 

Menazır-ül-Avalime göre: Adana, Şamda Ermen şehirlerindendir. 

( J.L.:. )1 ":"'~;.)) de ( Yak u b ) un verdiği malumata göre Adana, ( ""';i ) 
Şamda bir şehirdir. Misis ile Adana arasında l.Q ve yine Adanayla Tarsus 
arasında 12 mil mesafe var. 

Adanayı ( -':-:)1~ 4 ~:..jll~i) -Abbasi halifelerinin 8 ineisi ((.:..ll)-

bina etti. Eskiden burada hudud konakları vardı. . 
Adana, Seyhan üzerinde münbit bir şehirdir. (~~IJ-) in vilayetlerinin 

(1) Mekki, ayın tarihini ll atacakken 10 atmış ve birer gün geriye almıŞtır. 
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koSONLU - KÔLEK BOGAZI 

GAZZl: 

« .. . Mersin, m eşe, melengiç ve ·dig-er ag-açlarla örülmüş sık orman

lardan geçerek salı sabahı dar, kayalıklı, zorlukla geçilebilen ve mnhtelif 

istikametlere ayrılan yolları, inişleri ve çıkışları çok, zi rveleri göklere 

varan, dereleri deniz seviyesine kadar inen ( Kölek) boğazına vardık. 

Buraya, büyük bir dehşet ve korkuyla sırat köprüsünden geçer gibi girdik. 

Bir t~raftan dağların tepelerine çıkıyor, diğer taraftan derelerio vadilerine 

. dalıyorduk . Bu boğazda sütOnlarla meydana gelmiş kaleleri andıran ve 

hayretimizi uyandıran . çam ağaçlarına rastladık. Bu boğaz, iki tarafı çok 

yüksek, fareterin bile_ tırmanamıyacağı dik kayalıklar arasında açılmış bin 

yanntıdır. Içinde berrak .. akan suları bulunan vadil eri de vardır ·ki bunlar 

insana korku ve dehşet veriyordu ... » der. 

MEKKI ise: 

« ... C. evvelin 10 uncu salı günü sabahı Adanadan geçerek ikincliye 

yakın Kosonlu denilen ve dağ eteğinde bulunan kasahaya vardık'. Marnur 

olan bu kasabanın 40 osmani alan bir kadısı vardır . Şehre vardıg-ımızda 

orada bulunmadıkları için kendisile görüşemedim. Burada Alay bey med-

sonuncl!su idi. Ahmed Katibe göre Seyhan nehri, Ceyhan nehrinde n daha 
küçüktür. Bunun üzerinde hayreti uyandıran taşta~ yapılmış bir köprü 
vardır [1] . 

Seyhan nehri, Malatyadan üç merhale mesafe beriden çıkar. Rum 
memleketler ine uğrayıp Ceyhanın garbinde ve şi malden cenuba ' doğru 
akan bu nehir, Sis memleketlerinden geçerek Adanaya ug-rar ve şehri 
geçerek Adana ve Misis altında Ceyhanla birleşip bir nehir halinde Ayas 
ile Tarsus arasında Akdenize dökülür [2]. 

[11 M. Avalim, v. 228-1 

(2] M, Avalim, v. 86- 2 

24 



resesinde iS osmani Üe mUderrisiik yapan, $ehzade Sultan Selimin hocaSı 
Ata \ko efendinin mülazimlerinden olan Himmet halife vardır. -Fazilet 

sahiplerinden olan bu zatle görüştüm. 

Bu kasaba ahalisin in hepsi Sipahi beyleridir. Bunlar, bu ınıntakada 

hüküm süren Emir Kosonun neslindendir. Kendisi ve ondan sonra gelen 

çocukları bu mıntaka.da dörtyüz senedenberi icrayi nüfuz eoiyorlardı. 

Burası, Tarsus sancağına bağlıdır. Bu gün, en büyükleri lsa beydir. Bunun 

Mahmut bey adında bir de kardeşi vardır. Ben buraya geldiğimde, Mahmut 

beyin onbir yaşlarında henüz ölen çocuğuna yaslı idiler 

Çarşamba sabahı buradan göçerek dağ, dere, tepe geçtikten sonra 

Kölek yokuşuna ulaştık. Buranın çamuru pek çoktu. Buradan yeni yapıl

mış Kızıl Işık adlı bir köye vardı_k, yakınında Rum memleketlerine giden 

yolcuların soluna düşen bir han var. Bunu Alay beyi İsa bey yaptırmıştır. 

Sonra Davut Paşa zamanında Mısır defterdan olan Mehmet bey tarafından . 

yaptırılmış Üç hana vardık. Bu Mehmet bey, bi.lahare Mehmet Ali Paşa 
tarafından zulmen öldiirülen hayır sahiplerinden bir zatti. Bu hanın yakı

nında Sarı Işık denilen bir köy daha vardır ki her iki köyü de yeniden imar 

ettiren merhum Melı_ınet beydir. Bunlar kendisine mukataa ile verilmişti. 

Geceyi burada geçirerek perşembe sabahı göçtük. » demektedir. 

AKKÖPRÜ 

GAZZl: 

« ••. Kölek boğazından kurtulunca geniş, içinde pınarları olan güzel 

bir otlakla karşılaştık. Burada baykuşların ve her türl tt haşerelerin yuvası 

haline gelm iş Piri Paşanın kervansarayı vardır. Burada bir saat kadat 

istirahat ettikten sonra yolumuza koyulduk. Yeşillik, bol kaynaklardan 

üreyen ve yavaş akan suların süslediği yerlerden geçtik, akşam üzeri çabuk 

akışlı, dalgalı, geniş ve yüz arşın kadar d erinlikte bir nehrin kenarına 

geldik. Bunun karşısında, iabiatin güzelliği kendisinde görülen suları bol 

bir otlak daha vardı ki buradan Akköprü denilen köprü bulunuyordu. 
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Burası, Çerkes k<ilemenierinin en son hakim oldu~u yerdir, ve l<ara· 

manlıların da ilk ülkesidir. Geceyi burada geçirdikten sonra, ayın 12 nci 

çarşambcı. sabahı yola koyulduk» demektedir. 

GAVURSANDIK 

MEKKl: 
« ... Aym 12 nci perşembe günü Sarı Işıktan kalkarak da~, dere, 

tepe g;eçtik, yolumuza düşen bir hana u~radık, buradan da göçerek, her 

deve için bir { Muhlik) vergi alınan bir yere geldik. Bu alınan vergiler, 

yolun emniyet ve asayişini temin eden ve da~ üzerinde muhkem bir kalede 

oturan 40 kadar nöbetçiye sarfediliyordu. Buraya yakın üç hanla, minberi 

VJ! mihrabı bulunan bir cami ve bir imaret vardır. Bu imarette, senenin 

6 ay kış mevsiminde yolculara çorba pişirilerek, pasbrma ve ekmek veril

mektedir. Bunun Tarsusta vakıfları vardır. Han kapısına yazılı şu kita

beyi gördük : 

.:J.?J ı.)\:·~;.. Jı_,; J .)~' J\ı' ~&')ll .J)) ı Jll:-ı 4J. \.:~ 4 .) ıi. 1 .l,. .\;~.~i) 
~~ ı • ._i J 

Bu hana Piri Paşa ham da deniyor, çünkü, Piri Paşanın adı Mehmettir. 

· Ge'ceyi burada geçirdikten sonra cuma sabahı göçerek, bir takım yokuş· 
lardan, nehir geçitlerinden, kervansaraylardan ve hamam şekline çevrilmiş 

kükürtlü kaplıcalardan geçtikten sonra Gavursandı~a yakın iki köye u~rıya

rak Gavursandı~a geldik. Geceyi burada geçirdik. Güneş do~arken 

göçtük ... » der. 
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UlUKİŞLA 

MEKKl : 

« ... 14 cumartesi gü~ü Gavursandıktan göçtük. Dağlardan, g.eçitlerden, 

ve düzlüklerden, yıkı lmış bir köprüden geçtik, yolumuzun sağına düşen 

iki hana uğrayarak bir camii, bir hanı ve birkaç evi bulunan, marnur 

bir kasaba olan ( Ulukışlak) yani Ulukışlaya vardık. Nasıf ibni H üseyin 

adlı hüsnü niyet sahibi , dindar _bir adamın evine inerek, pazar gecesini 

orada geçirdik. Burada gümüş Muhlika tedavülü bitiyor. Buradan böyle 

O smaniyeden başkası geçmez (1 ]. Şöyle ki her 59 Osmaniye bir Eşrefi 

altındır .... » d emektedir. 

EREGLI 

GAZZI : 

« ... Ayın 13 üncü perşembe öğle üzeri Ereğiiye vardık. 

Ereğli, küçük bir şehir olup içinde bağ'ları ve pek bo l bahçeleri vardır. 

Suranın hoş, güzel ve döşeli bir camii vardır. Camiin, tahtadan olsa ge

rek bir minberi varılır ki çakıllarla kaplı ve süslüdiir. Tahtadan yüksek mah

felleri de vardır. Camiin dışında, şehirde yüksekliğile göze çarpan bir mi-
.~ 

naresi vardır ki yarım berid . bir ber id 3 fersah ve yahut 12 mildir- uzaktan 
görülebilir. 

Şehrin dışında bulunan sulu ve çimenli, geniş bir çayıra konduk. 

Burası, insana ferahlık veren çok güzel bir yer olup bir yanından nehir 

akıyordu. Yolculuğun verdiği yorgunluk ve sıkıntıdan, bu manzaranın 

güzelliği karşısında eser kalmadı. Buradan ayın 14 üncü cuma günü 

fecirle beraber. göçtük ... >> der. 

MEKKİ ise: 

« ... Ayın 15 inci pazar günü ikindi üzeri Ereğiiye vardık. 

[lJ Mekki'nin Osmaniye dediki o zaman tedavül eden akçe olsa gerek. 
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Ereğli 400 kadar evli marnur bir şehirdir. Yakınında, 1s6o kadar k8y, 

çiftlik ve hanesi vardır. Bunun kadısı 15 osmani alır . Bir minareli bir 

camii v'!rdır. Bunu Selçuk hükümdarlarından Kılıç Arslan yaptırmıştır. 

Suranın camii imaını Sinan Halife ile görüştüm. Bu zat, Kadiasker Sinan 

ef. nin eski danişınendi idi. Bu şehri kuranın Hiraklinüs olduğunu söyliye

rek bjr hikaye anlattı. Bu şehrin camiinde Larendeli bir vaız gördüm, adı 

Abdülkerimdir. Burada bir de yolcuların inmesine mahsus bir han vardır . 

Camie ve çarşıya yakın olan bu lıanda iki gün İstirahat ettikten sonra 

salı günü sabahleyin yola çıktık ,, demektedir. 

K O N Y A 

GAZZl: 

« ..... İsmini bilmediğ imiz birçok uğraklardan geçtikten sonra, ayın 

16 ncı pazar günü kuşluk vakti Konyaya vardık. 

Konya, güzel bir şehirdir. Münbit ve mahsuldar ovaları vardır. Ağaç

ları çeşitli, bahçeleri büyük, çarşıları zc:ngin, evleri geniş, türbeleri güzel, 

mescidleri şirindir. Burada geçim de ucuz ve güzeldir. Hulasa ; şehir 

baştanbaşa yüce bir güzelliğe, görülmemiş bir babara maliktir ki, Karaman 

memleket leri arasında buna benzer ikinci bir şehir· yok t ur. 

!Çinde mü leaddit mescidleri ve yeni imareth•ri, eski yapılı bir camii ] 

- ki binası çok güzel ve sağlamdır - vardır. Boranın mütevellisi (Molla 

Hünkar) diye tanılan bir zattir. Her cuma muayyen vakitt~ onun yanında 

toplanılıp davut zurna çalınırmış. Bu şehrin etrafı eski büyük surtarla 

çevrilmiştir. Aralarında canları olsa hemen konuşacak vaziyette çok canlı 

insan heykelleri ve cüsseleri vardır. Bazı kapılarıoda ayakları yere dikilmiş 

tesbit edilmiş insan heyket ve resimleri var, ki biz bunu dinimizce merdut 

gör ürüz. 

Şimdi Karaman şehirleri nden olan burası, tarihi zamanlarda hükümdar

l arın payıtahtı idi. Buri:ıdan İmam Sadreddin gilıi bir kısım tasavvuf ~eyh

leri ve şeyhülislam fahr - ül- kudat vel hi.ikkam Kadı Alaüddin i~- ')' lt -i-) 
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( ..J_.ı.lı.~ d'~ i~ll J ;l.;,All_,;..\ ve oğlu allame Muhibbüddin gibi Hanefi ve 

Şafii alimler yetişmiştir. 

Bu şehrin insana neş'e ve ferahlık veren ·sulu ve güzel çayırlı yerlerinden 

birine i nd ik. İçinde, bahar kokularını yayan tatlı ve çok hoş esen rüzgarları, 

hafif ve güze l akışlı . suları cana can katıyordu. Bu şehri, ayın 17 nci 

pazartesi sabahı yeşillilclerden, içinde akan suları olan bağlardan ve 

bahçelerden, koruluklardan geçerek tatlı bir yolculukla terkettik ... » 

demektedir. 

Menazır-üi-Avalime gelince: Konya, İbni Said' e göre, meşhur bir 
şehirdir. Cenup tarafında bir dağ vardır. Garbinde de, gölle nihayet bulan 
bir nehir akar. Konyanın bu dağ cihetinde üç fersaha yakın mesafede ve 
nehir tarafından sulanmakta olan bahçeleri · pek ço~tur. Nelıir boyu ve 
gölün etrafı, çimenliktir. Gölün şimal tarafı müstesna, her üç tarafından 
dağlarla çevrilmiştir. Konyanın meyveleri bol ve (Kamerüddin) adını taşıyan 
zerdalisi pek güzel ve şirindir. 

Burası, önceleri, saltanat werkezi idi. Buranın kalesinde (Eflatun) un 
kabri vardır. . 

( ':")<1\(..,j) da yazılı olduğuna göre (Sultan Kılıç Arslan), yontulmuş 

taşlardan bir kale bina etmiş, içinde de kendisi için büyük ve muhteşem 
bir saray yaptırmıştır. 

Konyanın harabeye yüz tutan suru (Sultan Alaüddin Keykubat) ve 
ümerası tarafından tamir ettirilmiştir. 20 arşın derinlikte olan hendeğinin 

dibinden başlayarak, 30 arşın yüksekliğinde bulunan surunun tepesine 
kadar hep yotulmuş taşlarla bina ettirilmiştir. 12 kapısı olan bu surun, 
çevresi, 10 bin adımdan ziyadedir. Her kapının önünde kale vari bir 
köşk vardır. 

Konyanın, havası mutedildir. Suları güzel ve civar dağlardandır. Su
run kapısında, bu suların içine aktığı 300 kadar musluklu bir büyük su 
baznesi vardır: Münbit ve mahsuldar olan Konyada pamuk, buğday, arpa 
ve diğer hubı;ıbat yetişir. Çok güzel olan bağları ve bahçeleri pek çoktur 
ve iki taraftadır : Birisi, çöl tarafındadır, ki (Nüzhetil Kulub) un telifi tari
hinde haraptı. Diğeri, dağlık ınıntakada ve göle yakındır. Konyanın üzüm 
ve diğer meyveleri güzeldir. Bilhassa zerdalisi, pek sulu ve şirindir [1]. 

[1] M. Avalim, v. 286 - l 
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SAROHAN · MISKIR · BOZOK 

MEKKI: 

« ••. Ereg-liden ayın 17 nci salı sabahı hareket ettikten sonra Kara

pınara, Kilyeye ug-radık, oradan 18 inci çarşamba günü Sarahan denilen 

bir köye indik. Bu köyehalisi meşhur Saruhanlılardandır. Burada Enandık 

adında mübarek bir . kadın gördük. Bizi davet etti, ve yufka ekmeg-ile tere 

yag-ı ikram etti. Bu kadın, Konyada (Ezeli Zade) nin yanında danişmend 

o lan Mahmud adında bir og"lundan bahsetti, bu oğlunun dig-er adı da 

Haydar imiş. 

Geceyi burada geçirdikten sonra tanla beraber göçerek dag- eteg-inde 

Miskir adında bir köye vardık. Burada bulunan bir mescide indik. 30 se· 

nedir bu mescidin imamlığını yaplığını söyleyen Fak i h lsrafil i b ni Sinan 

ile görüştüm. Üç yaşlarında Yakub adında bir çocuğu vardır. Bu mescidin 
Fakih Bahşiş tarafından yapıldığını duydum. 

Miskirden ayın 20 nci cuma sabahı hareket ettik. lkindiye yakın 

Bozok denilen bir çiftliğe vardık, hanına indik. Burada (Aşık Paşa) nın 

torunlarından ( ~l;f ~-~ .j. r.>JI..~:;: {:-~ ) adında genç bir şeyh ile 

görüştüm. Bu zat, lıuradan dört gün mesafede bulunan (Kırşehir ) lidir. 

Babası buraya gelerek yerlilerden (Musa Halife) nin kızile evlenmiş, ve 

923/1517 tarihinde kendisi dünyaya gelmiştir. Abdüsselam, Musa, Nurullah 

adında üz oğlu vardır. 

Suranın büyük bir camii vardır. 350 sene evvel yapıldıg-ını bana 

söylediler. Çok güzel bir minberi olan bu camiin Çini Fakih diye şöhret 

bulan Ali Halife adında bir hatibi vardır. Bülbül Fakihin og-lu olan bu 

zatin çok güzel bir sesi var. Onunla görüştüm, Kadiasker Harnit efendinin 

talebesi oldug-unu söyleyen bu zat, parasız hatiplik yapıyordu. Geceyi bu 

handa geçirerek cumartesi günü sabahleyin g-öçtük ... » der. 
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ILGIN 

MEKKI: 

« •• • Ayın 21 inci pazar günü (Bozok) tan göçerek, ikindi üzeri llgın'a 

vardık. 

Ilgın , büyük bir camii olan ve ( Deleg-i Zade ) adile tanınmış ( Hacı 

Hızır) ın yaptırdıg-ı bir hanı bulunan bir köydür. Bu köyün 25 Osmani 

alan bir kadısı vardır. Geldig-imizde, burada bulunmadıg-ı için kendisile 

görüşeı;nedik. (Alaüddin) adındaki hatibi ehli ilimdendir. 

Köye yakın erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı, birbirine yakın iki 

hamarnı vardır. 665/ 1266 tarihinde Sultan Gıyasüddin Keyhusrev ibni Kılıç 

Arslan tarafından yaptırılan bu hamarniara gittik. Cidden çok muhteşem 

ve muazzam binalardı. 

Tabiatten sıcak suyu olan bu hamamların yanı başında pek muhkem 

yapılı büyük bir hanı vardır ki yaptıranın büyüklüg-üne ve azametine de

lalet eder. Sog-ukların şiddetinden pazar gününü burada geçirdik. Ertesi 

günü göçtük. Giderken harnarnlara ug-radık ve yıkandıktan sonra yolumuza 

koyulduk.» der. 

Manazır-ül· Avalime göre: (Ilgın Kaplıeast; şayanı itimat bir zat olan 
dostlarımdan (Hamidi Mehmed Çelebi) den duydug-uma göre, bu kaplıca, 
Akşehir taraflarında (Ilgın) denilen kasabanın yakınındadır. Eski Rum pa· 
dişahlarından (Sultan Alaüddin) tarafından kargir bir hamam yaptırılmıştır. 
Bunun içinde büyük bir havuz vardır. İçine , bunun iki tarafındaki arslan 
ag-zı musluklardan su akmaktadır. 

Bu kaplıca, felce, baras ve cüzama karşı pek nafidir. Bu su sog-ukken 
gayetle tatlı oldug-u için, yaz günlerinde sog-uk rüzgarlara karşı bulundu
rularak halk tarafından içilmektedir. [1) 

[1) M. Avalim, v. 102-2 
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~ -f ..ı...\J ı_,.,ı •l:.: , .))L.)i ~ ,j_ J.r~ ~.ıli.:.~.; ,:ı\k.UP ..... ;J.ll • .a . \.:.i~ ,.... ı ] 
• [1) [ .. .. ':"~ v. -...i-,._ 

Müellif, ( J~ • ~.ı [;l:ll~f-:-1 f J ) diyerek okuyamadıg-ı için tarihini 

yazmıyor [2] 

Bu medresenin müderrisini gördüm. Genç ve cömert bir zat olan 

müderris, görüşmesi ve karşılaması gayetle iyi ve tatlıdır. Bu zalin adı 

( Ali Çelebi ibni Sarı Ali ibni Muhiddin · el· Tokati ) dir. 

Peygamber efendimizin hadimi ( cU\.. .:t, .._,.il) in torunlarından oldug-unu 

ve (Samsun zade efendi) ye de ınülazimlik yaptığını bana söyliyen bu zat, 

25 Osmani alıyordu. Bununla Önceden bir tanışıklığımız olmadığı halde 

beni, çok ag-ır bir şekilde karş ıladı 

Geceyi burada geçirerek perşembe sabahı göçtük... ıı demektedir. 

AFYONKARAHiSAR 

GAZZl: 

« . •• Sürekli ~ir yolculuktan sonra şevvalin 21 inci cuma günü güne

şin doğuşile beraber Afyonkarahisara vardık. 
Karahisar, yüksek olmıyan dağlarla çevrilmiştir. Kayalardan ibaret 

olan ve ortasında yüksek, sarp, aşılmaz, eşsiz, muhkem ve emniyet bahş 

[1) Muhterem hocamız Balıkesir saylavı Profesör (İsmail Hakkı ) nın II. nci kısım 

kitabeler adlı eserinde (S. 49) Kutbüddin Mekkinin zikrettiki ki tab e şu şekildedir : 

ZılJı. F~' .:ıUaWı~, , r~l J ~;~ı ~-;.ıl ı • .ı. •A-ı ,....ı 

-~ 1 ~ llıLL :tt-d> .:ı~-;i ~-fi v. , ,r>-[' v . .ıl i_, ~.ıli.:.~~ (W 1 J 
~i~ :UI~ ':" ~ v . .....&-J' • ..\. ~ı_,.,ı Jl.i di l~ ı Jl ~b! ı ~1 

~ı;.. J ~ J c.~ ~ J 
[2) UkJ"adıkı yerler ve gördüğü şeyler hakkında pek dokru maliimat veren Kutbüddin 

Meklci, bu kitabeyi, bocamızın eserindeki kitabeye nazaran ya ihtisar etmiştir; bu takdirde 

mimann adı, her iki kitabede birbirinin ayni olması iktiza eder, ve yahut kitabeyi ihtiva 

eden taş bir kaza geçirerek bilahare yenilenmiştir, kanaatini vermektedir. 
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bir, kalesi bulunan bir dağa maliktir. Taşları s iyahtır. Bundan dolayıdır ki 

şehre Karahisar denmiştir. Bu şehrin bir çok bahçeleri, bol kaynak au ları 

vardır. 

Şehrin garbinde pınarları bol, çiçekleri güzel çayırlar göze çarpar . 

Güzellik kaynağı olan bu yerler, her dem insana ayrı bir nE-ş ' e ve ilh;ım 

verir. Bol otlak ve yaylakları, tabii bir güzellik taşır. Münbit ve mahsul

dar bir toprağı vardır. İnsanın bakışları bu nefis manzaralar içinde yüz

dükçe, bütün vücudünü seadet kaplar. Bu şehrin çarşıları güzel, imaret ve 

Ulu camii geniştir . Cuma namazını kılınağa mahsus büyük bir de camii 

vardır. 

Şehrin yakınında ve lstanbula gidecek yol üzerinde suları pek çok ve 

kendiliğinden sıcak bir hamama rastladık, ki bu sular, hamamdaki bir ha

vuzda toplanmaktadır. 

Buradan, cuma namazını kıldıktan sonra ikincliye yakın göçtük ... )) der. 

MEKKI ise: 

« •• • Ayın 25 inci perşembe günü. ikindi üzeri Karahisara vardık. 

Karahisar, bir çok medreseleri, mescidleri ve büyük bir camii ihtiva 

eden bir şehirdir. Bu büyük camii Sultan Beyazıd ibni Mehmedin veziri 

Gedik Ahmed Paşa yaptırmıstır. Bunun içinde, gelen ve giden yolculara 

içinde yemek pişirilen bir de imareti vardır. Bu şehrin 30 Osmaı:ıi alan bir 

müderrisi vardır ki adı Sinan Halife'dir. Yani {Muhşi Kulu) dur. Burada 

yolcuların inmesine mahsus büyük bir han vardır. 

Bizim buraya geldiğimizde şehrin hakimi ( Halil bey ilmi lsa Paşa ) 

idi, ki (Sultan Orhan ibni Beyazıd) in lalasıdır. Bu zat, akıllı, zeki, insa

niyet sahibi, hoşsohbet bir adamdır. Benden Beyazıda götürdüğüm hedi

yeleri sordu. Kendisine, Seyyid Şerifin Padişah hazretlerine gayet asil bir 

at takdim ettiğini söyleyince pek ziyade sevindiler. Burada, ( At ) a gü

müşten bir heykel yaptırarak _boynuna astım ve kızıl çuhadan bir de örtü 

giydirerek onu süsledim, ve hayvana pek fazla itina etmeğe başladım. 

Burada cuma gecesini ve gününü geçirerek ayın 28 inci cümartesi 

sabahleyin yola koyulduk •.. » demektedir. 
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DÖGER - SAKA 

MEKKI: 

·~ ... Ayın 28 inci cumartesi günü (Karahisar) dan, bizi Sultan Be· 

yazıda götürmek üzere, Halil beyin beş sipahisile kalkarak köpr~lerden, 

ça.murlu yollardan, köylerden geçtikten sonra nihayet ( Dö~er) e vardık. 

Bur~nın, üç hanı, bir mektebi ile üst katları olan evleri, minberi bulunan 

bir .ç.amii vardır, ki bunların hepsini merhum veziri azam (Ayas Paşa) nın 

kölesi Ahmed A~a yaptırmıştır. Binaların bitiş tarihi 960/1552 yılıdır. 

Ahmed A~a bunları yaptırdıktan sonra haccetm iş ve hacdan döndükten 

az . zaman sonra lstanbulda vefat etmiştir. Buradan pazar günü göçtük. 

İki~di üzeri (Saka) denilen bir çiftli~e vardık. 

S~ ka, orta hal li bir • yerdir. Burada, 949/1542 senesinde ( Alay ) bey 

tarafı.ndan yaptırıl mış bir cami vardır . Kapısında güzel bir musluk, ve bu 

mu •l uktan içerisine su akan k_üçük bir havuz vardır. Karşısında misafirterin 

inmesine mahsus bir de hanı mevcuttur. Buradan uzak olmakla beraber 

(Kütahya) şehri görünüyordu. Yüklerden ayrılarak dostum ( Abdürrahman 

el Gubari) .s;~\1 ;_;ır-)1--'7 yi ziyaret etmek üzere Kütabyaya gittim ... » 

demektedir. 

KÜTAHYA 

ME K KI: 

11. ••• Cemaziyelevvelin 29 uncu pazar günü yükleri Sakada bırakarak 

, {<ütahyaya geçtim. Burada dostumuz .s;lf-11 :.ı~ Jl..ı.:l\ ile görüştüm. Bu zat 

(Sult~n Beyazıd) in çocuklarına hocalık etmişti. O akşam onun yanında 
kaldım·: Cidden beni çok iyi konukladı. 30 uncu pazartesi günü sabahleyin 

yan;ndan çıkarken de bana yol azı~ı . vererek, beni şehrin dışına kadar 

teşyi etti. 

Kütahya, büyük bir şehirdir. Sultan Germeyanın binakerdesi olan 
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üç camil, yedi medresesi vardır . En büyüğünde 40 Ösmani ile ·ders oku· 

tulmaktadır. Bu medresenin müderrisi (Emin zade Ahmed Çelebi) dir, ki 

babası da lstaiıbulda ( Darülhadis) .!.-:. o~ll;b de 100 Osman i ye-vmiye ile 

müddrristir. İkinci medrese ( ..Ji- 11 ,_/~Jf_ ..1:: ) medresesidir. Üçüncüsü 

(Molla V acid) ..ı.~ ı _, )L. medresesidir, ki müderrisi 30 Osmani alan (Veli 

efendi) dir. Dördüncüsü. Sultan Beyazıdın sabık kadiaskeri ~l~ J:l'- (Halil 

Çelebi) medresesidir. Müderrisi (Vildan) efendidir, ve 20 Osmani almakt~· 

dır . Beşinci medrese (Sultan Selim) in sabık veziri (Karaca P·aşa) nındır. 

Müderrisi 30 Osmaniye alan ve halen Sultan Beyazıdın liattat ı olan Ab· 

dülcebbar ;q .. ı-':-" efendinin damadı ( Ahmed Çelebi ) dir ... » demekte 

ve diğer iki medreseden bahsetmemektedir. 

Menazır-ül-Avalime göre Kütahya: ... Rum memleketlerinden olan 
Kütahya; uzun boylu orada oturan ve onu pek iyi tanıyan Eskişt- hirli 

Mevlevi dervişi Yusuftan duyduğuma göre, Kutahya, Bursanın cenubu 
şarkisindedir. Aralarında üç giinlük yol var. Bursadan Kütahyaya giden 

·bir yolcu, ( Domalic ) t_l.,., dağından geçmektedir. Uşşak şehji; Kütahyanın 

şarkındadır - cenubu garbisinde - dir. Aralarında kuvvetli bir merhale me· 
safe var. Afyonun bolluğu ile şöhret alan ( Karahisarı Sahibin ) ( Afyon 
Karahisar ) Kütahyanın garb cihetindedir - cenubu şarki cihetindedir • 
Aralarında iki rnerhale mesafe var. 

Kütahyanın havası mutedil, suları güzeldir. Kütahyanın, içinde bol 
suları olan ve bir bahçeyi andıran (Sultan Bağı) adındaki mesire yeri pek 
güzeldir. Bunda~ başka cenubu garbi cihetinde içinde akar bir pınarı 
bulunan ve ( Kepkir ~) ) d enilen bir mesiresi, (Sultan Bt!yazıd) bahçesi 

denilen bir gezinti yeri vardır. Bu şehrin meyvaları d a pek boldur . 

. Kütahyada G ermeyan Oğullarının binalarından Ulu carr>i · vardır, ve 
pek muhteşemdir. Içinde soğuk sı; dolu bir havuzu bulunan ve ( Balık lı ) 
hamarnı diye şöhret alan meşhur lıamamı, Kadiasker hamarnı denilen diğer 
bir hamamı, pazar yerleri, müteaddid çarşıları vardır. Ahteri <.S;;..t lOgati 
müellifi (.$; 1.,..~. _;! 1 0 . ..J 'u-~.: ..J. Jı.. .... burada medfundur. Kütahyada bundan 

başka nice eşrafın ve ulemanın mezarı vardır. ~ _,:11 .ı.T ı)\.;.,.; ıJ. nin 

{Tevarilıi Ali Osman) ..)~ JT C:;ı_,.· ında (Camii Kebir) ~["C~ diye 

şöh-et alan bir cami yaptır<lığını yazar. 

37 



KAlL~CAKÖY KARAÖY{JI{ 

MEKKl: 

« .•. Cemaziyelevvelin 30 uncu pazartesi sabahleyin yükler Saka'dao, 

ben de Kütahyadan kalkarak Garbilci denilen yerde buluştuk. Geceyi 

y~ntulmuş taşlarla bina edilmiş üstü tahtalada örtülü bir handa geçirdik. 

Cemaziyelahirin 1 inci salı günü buradan geçerek kardeşimi ve ( Cevher 

Sağir) ile u'. ,.:.ıl~\ yi yanıma alarak menzil emirini ve (.:ı~) ..ı:i) ı yük

ler le bıraktıktan sonra (Sultan Beyazıt) ın bulunduğu yere dörtnalla 

hareket ettik. Akşamdan sonra Karacaköye vardık. Halbuki Sultan Beyazıt 

K~raöyükte bulunuyormuş. Yolumuzu o köye çevirdik. Burada Dosti beyin 

y~nına indik. Bu zatle evvelce de tanışıklığımız vardı. Buraya iner inmez 

Şultan Beyazıdın mutfağından envaı türlü yemekler, pek nefis tatlılar 

geldi. Mirahur Mustafa yanımıza gelerek bizimle görüştü. Geceyi burada 

geçirdik. Yüklere gelince : Onlar da Garbilciden hareket ettikten sonra 

(Bozöyük) e varmışlar, geceyi Kasımpaşa imaretinde geçirmişler. Sabahleyin 
·oradan göçerek Küçükpazar .yolunu tutmuşlar. 

Dosti beyin evinde iken Emir alem Ahmet ağa ziyaretime gelerek 

onunla görüştük. Bu adam, Sultan Gurinin kölesi iken Sultan Beya

zıdın oğlu Sultan Selimin Mısırı aldığında bunu da beraberinde getirmiş. 

O zaman Ahmet ağa henüz küçük yaşta imiş . Padişahın sarayında 

büyüyen Ahmet ağayı , Sultan Beyazıt - Kanuninin ikinci oğlu- babasından 

ayırdığı zaman istemiş ve alıp beraber getirmiş. Ahmet ağa Sultan Beya

zıdın yanında kalarak onun devlet erkanından biri olmuştu. Bu zat akıllı , 

kamil, hüsnü ahlak sahibi hayırhalı bir adamdır. Bizi ziyaret edenlerden 

birisi de kapıcıbaşı Mehmet beydir. Bu zat evvelce Şam sİpahilerinden 

iken Beyazıdın yanına gelerek hizmetinde istikrar etmiş, 9urada kalmıştı. 

Işte bunlar Sultanın erkanıdır. Bunlardan başka kapıcıbaşı Anber ağa 
vardır ki habeştir. Bunu merhum Seyit Ahmet Valide sultana hediye 

etmişti. Bir de bunların aşağısında diğer b.ir mukarrib vardı ki adı 

)L:..ill ;.. ... u ..U dır. Sultan · Beyazıdın or.ta derecede ilim adamlarından 

olan hocası Mevlana . t>j ./f (S"~ j, ~· '} , .. ~. ;IJ.I..ı~c ile de görüştü m. 

Bu zat, Sultan Beyazıt ibni Mehmet han zamanında biladı Ruma girmiş. 

Bu~sa kadısı Husam Halifenin mülazimi olmuştur. İlimde v~ tedriste terakki 
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ederek Muradiyede 60 Osmaniye ile müderris, daha sonraları da Suitan 
Beyazıdın hocası olmuştur. Yaşı 70 i geçkindi. 

Sultan Beyazıt Emirahurla haber göndererek beni yanına ça~ırdı . 

Ö~leden sonra kendisine hediye edilmek üzere getircli~imiz atı da alarak 

Emirahurla beraber gittik. Dosti bey, sultana ve erkanına hediye vermek 

icab etti~ini bana işaret etti. Ben de, gerek sultana ve gerekse erkanına 
şu hediyeleri verdim : . 

'sultana: ,sJI ..ıA! ~lai .~.:.~. ,~~ IJ'I- ; Ahmet a~aya : ı.~\. : ~ ·~~ IJ'L. 

l! lo lo . ;.d ;..ıl 

Mirahura: ı.~l.!~,,sjl.~l!; hoca ya: ı.~l:..;l:.;, .sjl.~\..:. ;Anber a~aya: ı>.il.~L~ 
;.d ;..ıl 1 ;..ıl ;..ıl 

Kapıcıbaşıya : ,sj\.. ~l! . 
;..ıl 

Beni, pek muhteşem olan kabul odasına aldılar. Şerbet getirdiler, 

içtik. Sonra kardeşirole Cevher Sa~ir yanımda oldukları halde huzura 

girdik. Sultan yüksek bir taht üzerine oturmuş, sa~ ve solunda hava bulutlu 

oldu~u için 'şamdanlar yanıyordu. Birçok güzel tütsüterin kokusiyle dolan 

oda, mumların ışı~iyle apaydınlık olmuştu. Sultanın sa~ elini öptüm, misk 

ve anber kokuyordu. Başında bir sarık, padişahların ve yahut onlardan 

giyebilmek müsaadesini almış kimselerin giydi~i bir sorguç vardı. 

Kardeşirole Cevher hürmetlerini sunduktan sonra çıkJp gittiler. Bana da 

iki arşın uzakta ~e önünde benim için hazırlattı~ı mindere oturmaklı~ımı 

işaret ettiler, oturdum. Benden yolculu~uma dair maJOmat istedi. Ben de 

kendilerine: ( Müb'!-rek yüzünüzü görmekle yolculu~un verdi~i yorgunluk

tan bizde eser kalmamıştır) cevabını verdim. Etrafındakilere dışarıya 

çıkmalarını emir buyurdular. Kendisile Leraber yalnız kaldık. 

Seyit Şerifi ve onların harekatını sordu. Ben de kendilerine gereg"i gibi 

cevaplarda bulunarak onların ne dere<'e muhterem insanlar olduklarını an

lattım. Ondan sonra t.S):';iı ... .f ~:-! )İ ve .J~ 0':-'~10 . ..ıll":-'ı..! {:.;! i sordu. Bun

ların fazilet ve mevkilerini söyledim. Şeyh Şehabüddin ibni Hacerin padişaha 

verilmek üzere adaletten ve bunun faziletinden bahseden bana verdi~i 
• 

tisalesi ve mektubu yanımda idi. Bunları yelegoimin cebinden çıkararak 

aya~a k~lkıp kendilerine verdim. Onları hürmetle alarak önüne koydu. 

Sonra meczub .,J"'...ı ı,.,ı {:-:.;u sordu. Ve kerametlerinden ba~setti. Onun 

hakkında da biraz konuştuk. D~ha bir takım ilim adamlarını soruşturduktan 

39 



aonra Saltanatı aiiyyenin sadakasını, Hareilieyni şerileyne g8nderden sfirrel 

hümayunu da sordu. Ben de (şimdiki halde ~önderile n para (31000) otuz 

bir bin- altındır. Bu sadakanın esası müslümanların vakıflarıdır . Bu vakıf

ların hasılatını hazinede topluyor, ancak bu kadarını gönderiyorlar) dedim 

ve (Allahın Ali Osmana verdi~i memleketler evvelce gelip geçen halifelerin 

memleketlerinden çok fazladır. Hal buki Mukted ir Billah zamanında . hacca 

g ele'n vezir (.1.,~~11./.1_,..~~ hacdan döndükten sonra kendi özmalinden haremiere 

vakfetti~i vak!iyeden yalnız bir ayda 13 bin altın dinar var idat geliyordu. 

Bunu S afedi ·~~· .A Jı)l adlı eserinde yazıyor. Bu miktar Saltanatı seniyye 

d ivanından fukaraya gelen miktarın birkaç mislidir ) sözlerini de ilave 

ettim. Sultan bana cevaben : ( E~er Cen~bı Kibriya bana saltanatı kısmet 
ederse müslümanların vakıflarını tamam ı tamamına çıkarır ve fazla olarak 

da bir o kadarını kendi yanımdan ilave ederim. İsterseniz sizi mutmain 

etmek için bu ahdime yemi n edeyim ) dedi. Ben de kendiler ine {Sultan 

efendimiz, andetmek, yemin içmek bizler içindir. Zatiniz gibi makamı ·a,t ide 

. bulunanların sözleri yemin etmeksizin ahittir, yemindir} cevabında bulun

dum. O da ( e vet öyle olmakla beraber Valiahi onu niyet ettim. Tahakkuku 

için Allahtan beni muvaffak etmesini dilerim) dedi. Kendilerine ~..ill.»ı~ . . .. 
• . . . • ; _;.-)'ı, t:..dl;l r.iiJ ..:.! \:l l J _,Al~ ı J; .. \ ayeti kerimesini okudum. ( Adalet 

keremden daha mühimdir, çünkü memleketler zulümden harab olmuştur) 

diyince, yerinden do~rularak (Bu nasıl şey!) diye sordu. ·{Evet, memleketler 

zulümden harabezare döndü} diyerek (Mısır, Şam, H alep) gibi Arap illerinde 

yapılan zulümleri şöyle bir anlattım. Tafsil atına girişseydim bir hayli 

uzardı. Beni çok dikkatle ve alaka ile teessü r içinde dinliyerek bunların 

hepsini izale edece~iı:ıi vadetti. 

Kendilerine Acem şahı Nuşirevan vezirini baykuşla konuşurken i'Ör· 

dü~üne dair olan hikayeyi de anlattım. Beni çok dikkatle dinliyordu. Ve 

daha buna benzer bir çok şeyler söyledim. Kalkmak istedikçe beni bırak

mıyar ve (ne çabuk bizden usandınız) diyerek konuşma~a koyuluyordu. 
' 

Müşarünileyh Beyazıt: fazıl, şair, zeki, hüsnü ahlak sahibi mütevazı ve 

· iyilig-i sever, .. merd, cesur, azimkar, kahraman idi. Birkaç çocuk babası 

olan Beyazıdın erkek çocukları : Sultan Orhan -ki en büyük erkek çocug-u 

budur ve ço k g~zeldir-, Sultan Osman, Sultan Mahmut, Sultan Abdullah 

dır. Kız çocukları da : Mihrimalı ·Sultan - ki .bu da kız çocuklarının en 
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büyüg-üdür ve 11 yaşlarındad ır -, sekiz yaşlarında Hatice Sultan ile bundan 

daha küçükleri de Ayşe Sultan, Hanzade Sultandır. Sultan Osman ile 

Sultan Mahmut müstesna hepsinin annesi ayrı idi. 

Mumaileyh, gayet iyi yaşıyordu. Annesi Haseki Sultan her sene ona 

hazineler gönderiyordu. Bu gönd erilen paralar yiyecek, içecek ve sair ihti

yaçlarına, ihsan ve in.'amına sar fediliyordu. Maiyyetinde 7000 kadar hepsi 

~abayig-it askeri vardı. Her sene Haremi şerifte 2000 yeni alt ın sadakası 

yardır ki bunlar fakiriere dağıtılınakla idi. A'yan ve ulemaya yü n hi!' atler, 

halılar ve seecadeler gönderiyordu. Benden bunların yerine ulaşıp ulaş

madığını, sureti tevzi ve taksimini sordu. Ben de kendilerine bildiklerimi 

anlattım. Bir de Haremi şerifte okıınan cüz'ü şerifleri vardı. Beni bu cüz'ü 

şerifleri okuyaniara reis yaptı . Ve bana Şeyhülislam Hüseynülmalikiyi 

yardımcı tayin etti. Huzur~nda oturmam ikindi namazını buldu. Kalkmak 

için müsaadelerini rica ede rek huzurundan büyük iltifatlarile ve iyilik 

vaidleri arasında eller ini öperek çıktım ve Molla Dosti beyin evine dön

düm. Arkarndan bana bir sof -yapağı yününden yapılmış bir nevi kumaş-, 

3000 Osmani; kardeşime de bir sof ile 300 Osmani g öndererek itizarda bu

l unuyorlardı. Bundan başka kilerinden çeşit, çeşit nefis tatlılar, şekerler, 

mutfaktan mükemmel yemekler de gönderdi. 

Bu geceyi de Dosti beyin evinde geçirerek cemaziyeHihirin 3 üncü 

perşembe günü sabahleyin yola çıktık. Karaöyükten ayrılırken Sultan 

Beyazıt bizi İstanbula götürmek üzere birkaç sipahiyi de yanımıza kat

mıştı . Yolda eğere asılı, bu defterimi [1] ve müı:ek~ep hakkasile kalemimi 

içinde sakladığım çantam düşmüş buna canım pek sıkılmıştı. Çünkü defter de 

konaklar, uğradığım yerler ve görüştüğüm kimselerle sarfettiğim paralar 

yazıl ı idi. Sultan Beyazıda bundan bahsederek bir mektup yazdım ve 

bizimle gönderdıği sipahilerden birisite kendilerine yolladım. Sipahiye de 

ayrıc:a giderken çantayı araştırmasını tenbih ettim. Gönderdiğim mektup 

Beyazadın eline varınca müşarün i leyh civar köylerin kasabaların büyükler in i 

toplatarak onlara çantayı araştırmalarını emretmiş, bunlar da, oraya 

koşuşarak çantay ı ar arnağa koyulmuşlar. Nihayet bir kadının yanında 

bulup pldişaha getirmişler. Sultan da kadına ihsanda bulunmuş ve defterimi 

i:t] Müellifio tetkik ettiğim seyahatoamesidir. 
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mÜsveddelerimi okuduktan sonra hepsini bir torbaya koyarak Üzerini mtl

hürlemiş ve sipahiye teslim etmiş ve sipahi de aldığı emir üzerine dönerek 

bize ls"'tanbulda yetişmişti ... » demektedir. 

İNÖNÜ 

GAZZI: 

« . . • Afyondan öğle ve ikindi namazları arasında göçtükten ve sürekli 

bir yolculuktan sonra şevvalin 23 üncü pazar günü İnönüne vardık. Burası 
geniş ve çok sulak, yeşillik bir yerdir. Her tarafı çimenle örtülü bir karış 

toprağı bile görünmüyordu. Buraya yakın bir dağ üstünde muhkem ve 

güzel bir kalesi vardır. Bu yer, padişahın atlarının yetiştirildiği otlak ve 

. yaylaklardır. Bunun alt tarafında da atların barınması ve geceyi orada 

geçirmesi için ahırları da vardı. Aynı gün öğle üzeri buradan göçtük ... » der. 

ERMENIPAZAR 

GAZZI: 

« ... lnönünden göçtükten sonra akşam üzeri Ermenipazara vardık. 

Burası güzel, yapılı bir kasa~adır. Burada güzel bir minaresi olan bir 

mescid var. Dışında onu görünce gayri ihtiyari insanın maşallah diyeceği 

gelir. Burada, gönül çeken yerlerinden birine indik. Havası güzel, kokuları 

latif insanı son derece mesteidyordu. Çok tatlı suları, mebzul yeşillikleri 

istek ve arzuların fevkinde idi. Geceyi orada yüksek bir yerde akar su 

kaynağı yakınında geçirdik ... » der ve oradan Yenişehire geçer. 
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GAZZl: 

« ••• Pazartesi sabahı dağ, dere, tepe demiyerek yolumuza sürekli bir 

yürüyüşle devam ed~rek ayın 25 inci salı günü fevkalade manzaralı yerleri 

olan, zengin çarşı ları, güzel camileri bulunan' yenişehire ( .;;-! s~) vardık. 

Şehrin dışında tatlı ve bol sulu bir n ehir akmaktadır. Gelirken bu n u 

yüzerek ve kolaylıkla geçtik. Bu nehir, tabiatİn gerek kendisine ve geı:ek 

geçtiği araziye bağışladığı güzelliği birbirine mezc'ederek süzülüyordu. 

Şehr.in güzel ve sağlam yapılı bir imareti de vardır. Dinleornek üzere 

konduğumuz yerden ayın 26 ncı çarşamba sabahı göçtük ... •> der. 

iZ N i K 

GAZZİ: 

« ..• Yenişehirden kalktıktan sonra öğleye doğru lzniğe vardık. Bu 

şehir; büyük ve güzel, havası mutedil, bolluk, ucuzluktur. İçinde her çeşit 

yiyecek ve içeceğe rastlanır. Binaları kale gibi sağlam, evleri meskiin, 

avluları açık, fe.rah, yolları ve sokaklan geniştir. Çarşıları zengin meyve

leri rengindir. Evlerine, güzel bahçelerine ve hele cana yakın insaniarına 

doğrusu· diyecek yoktur. Her hususta diğer Türk şehirlerine faiktir. Burası 

aynı zamanda sınai bir şehir olup çinilerile meşhurdur. Burada yapılan 

ve kendi adın) taşıyan çioileri, Çin çinilerine nazaran daha çok güzeldir. 

Menazır- ül- Avalime göre: Yenişehir; Rum ınıntakasında Aydın mem

leketlerindendir. Güzel çarşıları, hamamı, mescit, camii olan marnur bir 

şehirdir. Buradan bir çok edibler de yetişmiştir. Ezcümle Rum şairlerinden 
' 

J li. ( ~·~ Jl; J J:i..t. , t:;"" ;_,.;._ bu şehirdendir [1]. 

[1] M. Avalim, varak, 290- 1 
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Burada beyazla sarı, kırmızı iİe siyah arasında ( kırasya) -kiraz, ·vişne
gördüm. 

Şehrln dışında büyiik bir göl vardır. Bunun içinde kiilliyetli mikdarda 

balık avianmaktadır. Yalnız şokadar var ki bu avianan balıklar şt>hre ve 

civarına münhasır kalmış, harice satılmamaktadır. 

B_u şehrin evlerinin dahili' aksamını gezdim ve gördüm. Hayran o,Ima

mak kabil değil. Biz burada şehrin yarım mil dışında suyu bol, gölgelik 

hayreti uyandıracak tabiat varlıklarile örtülü bir yere indik. Burada öğle'ye 

kadar is tirahat ettikten so~ra göçtük ... » der. 

MEKKİ ise: 

« ..• Cemaziyeliihirin 5 inci cumartesi gunu I~nik'e vardık. Burası 

öyle bir şehirdir ki içinde meşhur çiniler yapılmaktadır. Medreseleri pek 

mükemmeldir. 

Yüklere gelince: Salı günü Garbilciden hareketle ayın ikinci çarşam

ba günü Küçükpazara varmışlar, geceyi orada geçirdikten sonra sabahleyin 

e~kend~n yola çıkarak Ak-öyük'e varm ışlar _ve bugiin Veıiri azam bulunan 

Rüstem Paşanın yaptırdığı hana inmişler. Ertesi günü sabahı buradan da 

göçerek cuma günü İznik'e varmışlar ve bizi beklemek üzere kalınağa 

mecbur olmuşlardır . Cumartesi gününü de orada geçirerek sabahleyin bi:?im 

gelmediğimizi görünce "yollarına devam etmişler ve akşama doğru denize 

bitişik ve Hersek zadenin imaretinin bulunduğu bir köye konmuşlar ve geceyi 

orad·a geçirdikten sonra pazar günü sabahı Gebze ( ·.J:,Ş"") ye varmışlar ve 

Mustafa paşa imaretine inmişlerdir ki, biz onlara· burada yetiştik ... ıı 

demektedir. 

Menazır-ül-Avalime göre: ( İznik, Rum memleketlerindendir. İznik 
gölünün cenub sahilinde orta halli, sursuz bir şehirdir. lstaubulun cenubu ga~
bisinde -cenubu şarkisinde-, ( ·.J:):C"() Gebzenin de cerıubu garbisine - cenubu 

şarkisine- düşer. Aralarında iki günlük mesafe vardır. 

( Sipahizade) nin jl.J: • ..;U adındaki kitabında İznikten bahsederken 
Nikiye el' an İznik diye meşhur bir şehirdir, der. Yine bunda: Kostantinos 
bu şehirde hiristiyanlık ak'idelerini tesbit ve beyan etmek üzere 318 papas
tan mürekkep bir ruhani meclis toplamıştır. Ve merkez vazifesini İznik 
görmüştür.) 

İznik'in alışverişi çok çarşıl~rı, güzel camileri, hamamları vardır. Bazı 
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İZMiT 

GAZZI: 

« ..• İznikten göçtükten· epey sonra geceyi bir dere içinde geçirerek 

sabaha do~ru kayalık! ı bo~ azla rdan, bazan i yi bazan f~na yollardan, tehli

keli yerlerden geçtikten sonra çok sık bir ormana girdik. Buna _;,.C:.: c_ li 1 
denilmektedir. Bu, meyvasız ve çiçeksiz ağaçlardan meydana gelen 

orman denizi insanı hayrete düşürecek derecede · güzel ve geniştir. 

hayır sever kimseler, misafirl ere ve yolculara yemek pişirilen bir mutfak 
ve bir ziyafet evi açmışlardır. 

Burada beyaz kilden işlenen kap kacakları, kheleri ve bi lhassa fin
canları son derece güzeldir. Çin ve Fagfurda işleneniere benzer. Fakat 
Dimişkı Şamda yine beyaz kilden yapılanlada hiçbir müşabeheti yoktur. 
Burada yapılanların sırçası güzel ve yapıtışı incedir. 

993/1585 tarihinde İstanbuldan kara yoliyle Bursaya ve Manisaya 
seyahat ederken but'aya uğrayıp bir hafta kadar kalmıştım. Cenubu gar bi· 
sinde bulunan Bursa ile arasındaki mesafe iki günlük yoldur . 

..;:i? l ..ı.f ..;,\.4~; ı.J. l nin jı;,JI (..Jı_,; ında Orhan Gazi ibni Osman Gazi 

İznikte bir kiliseyi camie çevirmiş ve bir medrese yaptırmıştır. Osmanlı 
padişahlarından ilk olarak medrese yaptıran zat budur. Yolculara, kimse· 
sizlere içinde her gün yemek pişirilen bir mutfak ve yemekhane de yap
tırmıştır (1]. 

İznik gölüne gelince : çevresi 50 mile yakın büyüklükte bir göldür. 
Suyu tatlı ve şirindir. Yukarıda bahsettiğim tarihte Bursaya giderken 
lznik'e u~amış ve bu gölü görmüştüm. Suyundan içtim çok tallı idi. İznik, 
işte bu göl sahilinde emsalsiz bir şehirdir. Bu gölden çok v~ çeşitli balık 
avlanmaktadır. Bilhassa Linya denilen ve yarım karış boyunda olan bu 
balık pek çoktur. Şehir halkı bundan fazlasite yediği gibi istanbula, Bur
saya ve diğer Türk şehirlerine de göndermektedir (2]. 

[1] M.Avalim, varak, 337 

[2] » )) 77-2 
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Ağaçlarının sıklığından göğsümüz tıkanıyor, nefes a lamıyorduk [1] • 

Dur~adan, dinlenmed en güneşin kalpler e sekte verecek sıcaklarından 

şiddetli sıcak rüzgarların savurduğu kum ve topraklardan, bu ağaç deni

zinin ağına ve gölgesine sığınarak gidiyor, gah zorlu ve gah kolay yollar

dan geçiyorduk. Nihayet şevvalin 28 inci cuma günü kuşluk vakti ,,.,_,S::;jl 

.;.:(: jl fzmit denilen şehre vardık. Şehrin yarım mil berisindeki güzel, yeşil

lik, hoş manzaralı yere, yorgunluğumuzu gidermek üzere indik. Içinde 

kocaman ceviz ağaçları, akar suları vardır. Sıcaklar olanca şiddetile hüküm 

sürüyor, yolcuları ağaçların gölgelerine sindiriyordu. Sularımız sıcaktan 

hamam sularına benzemişti . Havanın bu müsaadesizliğine rağmen istemiyerek 

bu konduğumuz yerden göçtük ... )> demektedir. 

Menazır- ül- Avalime göre: lzmit ( lzmigit -~jl ), Rum denizinin 

(Marmara denizi) sahil şehirlerindendir. Ve •.i _ _,s;:"".) nin zeyli diye maruf 

Rpm denizinin körfezi nihayetine yakındır. Ben 993/1585 tarihinde Bursaya 
giderken bu şehire de uğradım. lstanbulun cenubu şarkİsine düşen bu 
şehrin suru yoktur. Küçük ve şi rin olan bu şehirle lstanbulun arasındaki 
mesafe bir günlük yoldur. (2] 

[1) Müellifin, ormanı pek .güzel tasvir eden beyitleri şunlardır : 

. 
)\: j)ı JL:.. :.ı· J sı :.ı· ' ..ı' :.ı· J • , 

.... ı ı .. _. '" ıS.ü:l • l..\~\) 
~--- ~ 

: .r""~ ı ~- .r~ {.lJill • _;~,.)L~ Ir: ~....) 

(: ... ..ı ı L.. :_ı"- ..:.;.. 1.:.1 • L•.ı:!-! ..:.::- J l l.>ı 

55 · 1 ıJ JJ H.$.} 

i:2) M. Avalim, V. 337-1 
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GEBZE 

GAZZl: 

<< ••• lzmitten göçtükten sonra rüzgarlar esmeğe, biz de rahat nefes 

alınağa başlamıştık. Çok geçmemişti ki, gökler gürüldemeye, şimşekler 

çakmağa ve sağnak halinde yağmur yağınağa başladı. Vadiler bir nehir 

haline dönmüştü . Bir müddet sonr a havalar açıldı. Yerler suları çekrneğe 

ve her şey eski halini alınağa başladı. Gün batmak üzere iken akar suları, 

pınarları ve bol çimenieri o lan, içinde yıkı lmış eski binaların enkazı bulu

nan · ki bu enkaz evvelce büyük bir şehrin mevcut olduğuna büyük bir 

delildir- geniş arazideki büyük hana indik. Yüklerimizi ve eşyalarımızı 

kontrol ettikten sonra geceyi orada geçird ik. Şevvalin 29 uncu cumartesi 

günü sabahleyin erkenden yola çıktık . Nihayet zevalle beraber Gebze 

.g- başiye olarak da .::_,C'.f"- ye vardık. 

Gebze mamur, bolluk içinde güzel bir şehirdir. Burada nüfus kesafeti 

fazladır. İçinde geniş çarşıları, cuma namazını kılınağa mahsus bir camii 

vardır. Merhum Mustafa Paşa tarafından yaptırılan bu cami son derece 

mükemmeldir. Buraya yakın insana ferahlık verecek zümrüdü andırır, suları 

bol, çayırlık manzaralar pek hoştur. Günün artanını ve pazar gecesini 

burada geçirerek fecirle beraber göçtük ... » der. 

MEKKl ise : 

« .... Cemaziyelahirin 1 inci pazar ertesi günü Gebzeye vardık . Yüklere 

burada Mustafa Paşa imaretinde yetiştik. 

Bize gelince; defter ve müsveddeler kaybolduğu için geçtiğimiz ve 

Menazır-ül Avalim' e göre: Kekvize -Gebze-, İstanbul un cenubu şar
kisinde Rum denizinde iki fersah mesafeye yakın uzaklıkta bir şehirdir . 

993/1585 yılında Bursaya giderken bu şehre de uğradım. Ovada bu
lunan bu şehir sursuzdur. Burada Mustafa Paşanın yaptırdığı bir cami ile 
yolculara, fak iriere yemek pişirilen bir mutfak ve yemekhanesi vardır. Bun
lardan başka yine Mustafa Paşanın yaptırdığı bir medrese vardır. [1] 

[11 M. Avalim V. 337- 1 
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uğradığımız yerleri yazmak imkanını bulamadık. Salı gecesini (. j Js') de 

Gebzede geçirdik. Burada (Mustafa Paşa) nın yaptırdığı çok güzel bir cami 

gördütn. Bu 'Mustafa Paşa, Mısır valisi olmuş ve o zaman Mısırdan bir 

takım mermer sütunları buraya naklettirmişti. Cami mermer direklidir. 

lınarette yemek verilmektedir. Bu şehrin büyük bir de medresesi vardır. 

Burası İstanbula bir konak mesafededir. Buradan ayın 9 uncu (1] s~lı günü 

göçtük . .. ıı demektedir. 

ÜSKÜDAR 

GAZZl: 

« . .. Şevvalin 30 uncu pazartesi günü Gebzeden geçerek bazan sağı

mıza, bazan solumuza düşen bağ ve bahçeler arasında neş'eli geçen bir 

yolculuktan sonra ikindi ezanı okunurken Üsküdara vardık. 
Üsküdar, havası sağlam, iyi ağaçları ve asınaları bol, ziyası parlak şen 

ve güzel bir şehirdir. Etrafı her türlü yemişleri bulunan bahçelerle çev· 

rilmiş, kilimi andırır zümrüt gibi yeşilliklerle örülmüştür. Şehrin önünden 

Büyük Konstantin denizi (Boğaz) süzülmektedir. Güzel mescidleri, geniş 
imaretleri, mükemmel çarşıları ve hanları vardır. Buradan lstanbula sandal 

·ve kayıktarla geçilmektedir. Yol arkadaşlarırnızdan (.>J IJ.a-) ve arkadaşl arı 
yanındaki hazinelerle burada d urmadan doğru İstanbula geçti. Ben geceyi 

burada geçirıneğe karar verdiğimden sahil boyunda bulunan Sultan Meh

ınedin imaretine indik. Imarete bakan zat, bizi çok iyi karşılayarak man

zarası güzel, geniş ve müntahap bir yeri bize tahsis etti ve azami dere

cede hüsnü kabul gösterdi. 

Ertesi sabah imam allame Şeyhulmüslimin Esseyyid Abdürrahimden bir 
mektup aldık. Rahatsız olduğu için bizi karşılayama·dığından beyanı tees-

sür ve itizar ediyordu. Bizi, bizim için hazırlatmı ş olduğu yere davet 

ediyordu. Ayas Paşa ile görüştip müsaadelerini aldıktan sonra zilkadenin 

[1) Kutbü Meklci 8 yerine 9 atmak suretile bu ayın da taribini bir gün ileriye ver• 

miştir, Bir yanlışlıg-a meydan vermemek için müellifin tarihini aynen bırakıyorum. 
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1 inci pazartesi ikindi" vakti buradan kayıklarla Seyyidin bize tahsis ettirdi~i 

yere konmak üzere tatlı bir yolculug-a koyulduk .. . » der. 

MEK KI ise: 

« ••. Cemaziyelahirin 9 uncu salı günü Gebzeden göçerek ikindide n 

sonra Üsküdara vardık ve Rüstem paşanın kardeşi Sinan paşanın lmaretine 

indik. Bu Sinan Paşa, kaptan idi ve burada medfundur. Çarşamba gecesini 

burada geçirerek ertesi günü sabahleyin bir s~ndalla lstanbula indim .. : >> 

demektedir. 

Menazır-ül-Avalime göre: « ..• Istanbul civarındaki şehirlerden birisi 
de Üsküdardır. Bu şehri, Istanbuldan ayıran bog-azdır. Aralarında altı mil 
mesafe var. Anadolu yakasında mamur bir şehir olan Üsküdar, sursuz ve 
pek şirindir. Güzel binaları, muhteşem imaretleri vardır. 

Sultan Süleymanın kızı Mihrimah Sultan sahilde güzel bir kubbesi, iki 
minaresi olan bir cami, bunun yanında ilim tabsili için bir «Medresei aliye» 
yaptırmıştır. Bu medresenin civarında içinde yemek pişirilen bir mutfak, 

camiinin garbinde birçok odaları olan misafirlere mahsus bir ziyafethane 
ve camiinin şimalinde yolculara ve fukaraya bir tekke bina etmiştir. 

Yine bu şehirde sahil boyunda ve Mihrimalı Sultanın camiinin gar
binde Mehmed Paşa adında hayır sever bir zat bir cami, bir medrese, 
bir yemekhane yaptırmıştır. Şehrin cenup kısmında Sultan Murad III ün 
valideleri 985/1577 de iki güzel minaresi ve bir kubbesi olan bir cami tre 
bu camiin şarkında ilim ve fen tahsili için ali bir medrese, bunun da gar
binde bir yemekhane ve büyük bir tekke yaptırrr.ıştır. Bu binalar yapıl

madan önce buraları boşken binalar tamamlandıktan sonra oranın nüfusu 
yarı yarıya artmıştır. Hülasa: 

Üsküdarın giizel çarşıları, mükemmel hamamları, yukarıda saydıg-ımız 
üç camiinden başka birçok · mescid camileri vardır ve Istanbul halkının 
güzel bir mesire yeridir [1]. 

[1] M. Avilim. V. 360 
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İSTANBUL 

GAZZI: 
<< ••• Sandalla yaptı~ımız şairane bir seyahatten sonra ~ihayet lstan · 

bula (u-li.o ~;i:k:k-i) vardık. Bizi iskelede Mirahur Sinan Çelebi karşıladı. 

Ge~e~i gibi iltifat ve teveccühte bulunan bu zati bize, vezir Ayas Paşa 
tayin etmiş, göndermişti. Büyük bir neş'e ve sevinç içinde şehre guruba 

yakın girdik. 

Burası; Türk şehirlerinin merkezi, hükümdarlarının payitahtıdır. Aynı 

zamanda fele~in devran merkezi olan bu koca şehi~, ilim ve irfanın kay

na~ı, ulemanın ve devlet erkanının makarri, baht ve taliin menbaı, dilek 

ve arzuların husul ve nihayet buldu~u, saadet güneşinin do~up intişar 

etti~i yerdir. 

İstanbul, elde edilen fesat ve küfür kayna~ı olan şehirlerin en büyü~ü 
ve giizelidir ve aynı zamanda şiddetle karşı duran ve müstahkem olanı-

dır. Bunu fetheden, merhum aziz ruhlu büyük şehid Sultan Mehmed han 

ibni Murad handır ki Sultan Beyazıdın babasıdır. Açıldı~ tarih 85 (7) hicri 

senesidir [1]. 

Asırlarca hüküm süren bu mıntaka koca Fatihin şevket ve azameti 

önünde serfüru etmiş, tekbir ve tehlil ile süngülerini pariatarak şehre 

giren islam Türk kuvvetleri karşısında eğilmiştir. Ilk günlerden itibaren 

kiliseler camiye çevrilmiş, çanlar susturularak yerlerine birer islam abidesi 

olan minareler kaim olmuştur. Bununla da iktifa edilmiyerek, yerle gök 

arası!lda ezan sesleri yükselirken diğer taraftan da medreseler, imaretler 

ve mescidler bina edilmiştir. 

Menazır- ül - Avalime göre: Istanbul, birçok milletleri barındıran 

bu şehir şimal cibeti fetihten önce Bizanslıların merkezi iken sonra da 

Osmanlıların saltanat makarri oldu . lstanbulun eski ismi Bozantiyadır. 

Bu şehrin evvela fetihten sonraki evsafından bahsetmeden evvel biraz da 

eski tarihine göz atalım [2] 

(1 ] M. Ga.zzi, yalnız sekiz yüz elli demiş ve (7) aenesini hatırlayamadıkJ için yerini 

açık bırakmış ve bilahare doldurmağı unutmuştur. 

[2) M. Avaliın, v. 244-2 
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Hulasa ; elde edilen di~er şehirlerde oldu~u gibi incil yerine (Kur'anı· 

kerim ), papaslar, keşişler yerine islam uleması gelmiş dini mübinin güneşi 

do~arak şer'i Ahmed! kaim olmuştur. 

Burası, do~rusunu söylemek lazım gelirse asrımızın cidden medarı 

iftiharı olan Arap, Acem ve bilhassa Türk üstadlarile kaynaşmakta ; her 

zaman gö~sümüzü kabartacak asker, ordu ve kumandanlada meskun 
bulunmaktadır. 

Şimdi biraz da burada gördü~üm eşsiz cami ve mescidlerden, hesap 

ve kitaba sıg-maz teberrülerile meşhur imaretlerden, görüştüg-üm alimlerden 
ayan ve ahalisinden bahsedelim : 

Gördü~üm abidelerin en büyü~ü ve hepsinin üstünü yekdigerine yakın, 

birbirine bag-lı, güzel v~ suyu bol olanıdır ki, Fatih Sultan Mehmet tara· 

fından yapbrılmıştır. Başta ( Medarisi semaniye ) dir. Gerek bu medrese· 

ler ve gerek müderrisleri T iirk memleketlerinin en büyük medrese ve 

müderrislerirlir. Dokuzuncusu ki, içinde ulemaya, fakiriere ve yolculara 

sabah akşam yemek pişen imarettir. Onuncu ise, içinde cuma namazı 

kılınan ve tahminierin fevkinde ihsan ve teberrüleri ile temayüz eden 

camidir. ll ineisi de birçok odaları, hasta kog-uşlarını ihtiva eden ve ima

retinin bitişi~inde olan Maristandır. İçindeki kemerleri; güzel kokulu 

sürmeleri tıbbın kaide ve formüllerine uygun olarak yapılan güzel ve 

macun şeklindeki ilaçları nadirattandır. Hele kokulu birçok itriyatı ; su· 

lu ilaçları takdire deg-er mükemmeliyettedir. Bütün bunlar ; meşhur 

mütehassıs ve hazik tabibierin müşahede ve nezareti altında imal edilmek

tedir. Tedavilere gelince : yine bu doktorların nezaretinde, elinden iş 

gelen becerikti kimselerle yapılmaktadır. Burada, insanların mühtaç olabile

ceg-i herşey bulundug-u gibi muhtelif kuş ve koyun etleri de pek mebzul

dür. Mükemmel yatak .ve yorganları da cidden temizdir. 

Yukarıda söyledi~im gibi burada da yapılan sarfiyat, pişirilip tevzi 

edilen yemekler hesaba kitaba sı~mıyacak derecede çoktur. 

Bozantin, Engürüs memleketlerinde 40 sene hükümdarlık yaptıktan 
sonra lstanbulu imar etmek hevesine düştü. Onun zamanında sık, sık olan 
zelzelelerin verdig-i korku ile yı ldırımların dehşetile yeraltı binaları yapıldı. 

Burada da bir müddet otu_ran Bozantin, şehri baştan başa marnur etti. 
Nihayet kalabalıktan şehirde veba bastalıg-ı çıkarak halkı kırıp geçirdi. 
Bu meyanda Bozantin de ölmüş şehir adeta boşalmıştı. 
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Bu binaların mimari san'at ve tezyinatı calibi d ikkattir. Içindeki altın 
yaldız!ar ve sair tezyinatı gönlü çeken, akıllara hayret veren, kalem 

er babını vasfına acz getirtecek birer şaheserdir. 

Önceleri fetihten evvel, Şehrin büyük kilisesi olup da el'an cami 

olap · Ayasofyaya gelince : bu seyredenlerini hayretten hayrete düşürecek 
büyüklüg-e, güzellig-e ve ince tezyinata maliktir ki, şehrin göı.e ·çarpan 

hemen en muazzam ve tarihi abidesidir. Binası _tarzı muhtelif, akıllara 

hayret verir. Hele hendesi şekildeki kubbesi, murabba, pıüsemmen, daireli 

ve kavisli şekilleri ihtiva eden kısımları görülecek şeylerdir. Iç içe girmiş 
binaları, biribirine sokulmuş kavisleri, güneş, ay ve yıldız tasvirleri fevka

ladedir. Teessüf olunacak bir nokta varsa bunların bir kısmı bozulmuş, 

bir :kısmı da yıkılmağa yüz tutmuş olmasıdır. 

Burada ayni adı taşıyan Küçük Ayasofya denilen bir cami daha 

vardır. Bunda da bir çok tezyinat ve saire varsa da aynı adı taşıyan 

büyük Ayasofya _ ile mukayese etmek şöyle dursun ikisini ayni zamanda 

ağızlı almak bile doğru değildir. 

Şehrin dahilinde birçok yıkılmış binalar bulunduğu gibi güzel çarşıları 

yüksek köşk ve sa'rayları, sade yapılı evleri de pek çoktur. 

lstanbulun mesire ve sayfiyelerine gelince : bunlar da ayrı ayrı husu

siyetlere malik, insana her an başka şekilde bir ilham kaynağı olabilecek 

evsaftadırlar . Bütün bunlara bir de tarihi abideleri- ki bunlar görülmemiş 

Bu vakayi miladı İsadan öncedir . Bur~da yaşayan halk putperestti. 
Vaktaki Hazreti lsa dünyayı teşrif etti ler ve hıristiyanlık esasatını kur
dular, bir müddet sonra Kostantİn adında bir padişah zuhur ederek 
hıristiyanlığı kabul ile onu yaymağa muvaffak oldu. O da şehri yeni baş
tan tamir etmekle namına -izafetle Kostantiniye denildi. Padişah kızı ve 

- mirasyedi olan karısı Sofya ölünce vasiyeti mucibince Ayasofyayı bina ettirdi. 
Bazı rivayetlere göre içindeki somaki kırmızı renkteki sütunlar Aydıncıkta 
temaşalık diye anılan binayı Süleymaniden getirtilmiştir. 

Takvimülbüldan da Aziziden naklen Mühellebi'nin verdiği malilmata 
göre şehrin sur unun irtifaı 21 arşındır. T akvimülbüldan sahibi der ki 
Kostantariiyeye gidenlerden duyduğuma göre şehrin suru büyüktür. Kliıiesi 
mustatildir. Padişahın konag-ı bu kiliseye yakın değildir. Sur dahilinde 
~ehirde ekilmiş bahçeler vardır. Birçok kısım ları haraptır. Şehrin köy ve 
kasabalan daha ziyade şimali şark i cihetindedir. Kostantiniye kilisesi 
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ce.iim binatar, başlıklı başlıksız bir siirü sütuniar ve beykeilerdir - ilAve 

edersek bu memleketin azarnet ve haşmeti hakkında ufak bir fikir veril

miş olur. 

Bize gelince : Esseyid Abdürrahimin tavsiyesi veçhile merhum Sultan 

Mehmedin imaretine indik. Imarete bakan zat yanımıza g-elerek hal ve 

hatırımızı sôrduktan s'onra ihtiyaçlarımızın da en iyi bir ş~kilde temin 

edilece~ini vadetti. Do~rusu; herşeyleri g-ibi yatak ve yorga!'ları da 

temizdir. Burada bir eksi~lmiz varsa o da vatan ve aileden uzak bulunuşu~ 
muzdur. Bütün g-eceyi onları ve Seyit Abdurrahimin biz~ karşı gösterdi~i 
atakayı düşünmekle geçirdim. Sabah olunca ilk işim müşarünileyb efendi

mize arzı tazimat ve teşekkür etmek. oldu. Zavallı iki yakasını saran 

hastalı~ın pençesi arasında kıvranıyordu. Geldi~imizi görünee çabalıyarak 
aya~a kalktı ve benimle musafaha etti. Onunla epey görüşüp muhabbet 

ettikten sonra biricik dostumuz alim ve fazıl bir zat olan, kimsesizlerin 

hamisi, işi, gücü olanların kolu ve kanadı molla }-{acı ,j_ "'::>' )1~~ ~!" 

..ı._jll ..:t. J~ in ziyaretine gittim. İbadetle meşgul fazıl, alim ve pirifani oİan 

bu zat, hacdan dönerken Şamda babamla tanışmış ve ahiret kardeşi olmuş

lardır. Burada da bir az oturduktan sonra imarete döndüm. Ben buradan 

çıkarken g-eld i~imizi haber vermek üzere Vezire bir adam yolladım. Gelişi· 

mizle pek çok sevinen vezir; kendisite görüşebilece~imiz · zamanları bir 

adamla bize bildirdi. Bu zamanlar da perşembe akşamile cumu sabahı idi ki, 

yakınında çevresi 3 kulaca varan yüksek bir sütun vardır. Bunun tepesinde 
bakırdan ata binmiş bir süvari heykeli mevcut oldu~u ve bu süvarinin 
bir elinde top bulundu~u söylenmekte ve di~er elinin de parmakları açık 
işaret vaziyette oldu~u rivayet olunmaktadır. Denildi~ine göre bu şehrin 
hanisi Kostantindir. 

Takvimül Büldan cetvelinde Kostantiniye kilisesi civarında üç kulaçtan 
fazla bir sütun vardır dedi~i Ayasofya yakınında Atmeydariındaki dört 
köşeli büyük bir kaideye oturtulmuş 4 bakır direk üzerinde dört köşeli 
yontulmuş mermerde~ olan sütundur [1]. Dört köşeli olan bu sütun aşa~ı
dan yukanya yükseldikçe incelmektedir. Fakat, bunun üstünde zamanımızda 
ne at ve ne' de süvari yoktur. Yahut Takvim· ül- Büldanda zikredilen sütun 
Ali Paşa camiile Valide Sultan hamarnı arasındaki dikili taştır ki müdev-

[1] M. Avalim. V. 250 - 2 
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buna da sebep bütün ayanın, padişabın sünnet o lan çôcukiarının dii~ilnıie 
meşgul bulunmalarıdır . . 

Bu vezir ; veziri azam Ayas Paşadır. Çok temiz huylu mütevazı, itikat 

sahibi, tatlı sözlü ve haluk bir adamdır. Babamla, Şam beylerbeyi iken 

gör~şmüş ve dost olmuşlardı. 

·Cuma sabahı, Galatadaki bahçeli yalılarında kendilerini ziyarete gittim.' 

Gelişimizle pek ziyade sevinen vezir, beni dış kapılarında karşıladı. Samimi 

şekilde bir hayli görüştükten sonra «merhum pederiniz öldüklerine müteessir 

olmasınlar. O, cismen ölüdür. Nam ve şöhreti il-elebet yaşıyacak onu daima 

hayırla yadettirecek ni'melhalef bırakmı1lardır, müsterih olsunlar» sözlerile 

büyük iltifatlarda bulunduktan sonra görülecek bir işimin olup olmadı~ını 

vars'a onu en iyi bir şek ilde yaptıraca~ını kuvvetle vadederek indi~imiz 

yeri sordu. Kendilerine «şimdilik Sultan Mehmedin imaretinde bulunuyoruz 

bizi Esseyit -Abdürrahman- kendi evine davet ediyor ; bir daire de hazırlat

mış ; deyince (ne çare ki Esseyit bize tekaddüm etti) eevabile mukabelede 

· bulunarak (yoksa biz ondan daha haklı idik ) sözlerini ilave etti. 

Muınaileyh vezir bana gösterdiği teveccüh, samirniyet ve tevazuun 

bu derecesini hiç kimseye göstermemişti. Kendilerine ; şehirdeki evlerinde 

ikinci bir ziyaretimde "':"'1 ,7ı ı,., 1 ın elyazısile yazılmış pek ne'fis ...A.:,~ ~ 

ile bir •-l:...; ·~.J. sini hediye ettim. Çok memnun oldular. Az zamanda biten 

·~.1. :-l:.-&i şerhim ;;-"')' yi sordular. Kendilerine icabeden malumatı verdik~ 

ten sonra, beyaz edilmiş bir nüshasını da takdim ettim. Çok memnun oldular. 

ve.rdir ve kızıl taştandır. Muhtelif yerlerinden demir kuşaklarla (çenberler) 
muhkeın surette bağlı olan bu sütun çok siislüdür. Bu da Ayasofya sem-. 
tinde ve at meydanındadır ki, bunun da zamanımazda ne atı ve ne de ata 
bineni yoktur . E~er bu iki sütunlardan birisinde bu zikredilen at ve süva
rinin bulunduğu rivayeti doğru ise ya fetihten Önce düşmüştür ve yahut ta 
fetih zamanında kaybolmuştur [1). 

Nüzhetil Kulüb da : Bozantiye firenk memleketlerinin merkezidir, 
bunun adı bugün Kostantiniyedir, buna Istanbul da denilmektedir. Burcu 
aeretandır, yazılıdır. 

Mesalik - ül - Memalik te yazıldığına göre ; şarkı, garbı ve cenubu 

[l] · M. Avalim. V. 351-1 
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Daha sonra kadiasker Kadiri Çelebi ile gÖrüşerek beni' ona takd im etti, ve (ona 

yapılacak her hareket bana yapılmış gibidir, onun her işi benim kendi işim

dir, Şamda kendisinden ve merhum babasından başka bir dostum yoktur.) 

demek auret[l~ de tavsiyede bulundu. Kadiaskerle aramızda çarçabuk 

samirniyet teessüs ederek onun bir çok ikram ve teveccühlerine mazhar 

oldum. Daha sonra üçüncü vezir Kasım Paşa ile de görüşf'rek ahbab olduk. 

Bu günlerde bütün devlet erkanının yegane meşgalesi Padişahın 

çocuklarının Sü~~et dü~ünü ile meşgul olmaktır . Ne bir divan toplanıyor, 

ve ne de bir işe bakılıyordu. Bu vaziyet Zilka'denin sonuna kadar devam 

ett. Dü~ün bittikten sonra vezir hazretleri benden arzu ve isteklerimi bir 

ka~ıda yazıp kendilerine vermekli~imi rica etmeleri üzerine dedikler ini 

yaptım. Cidden_ benimle canla başla meşgul oluyordu. Yazdığım kağıdı 

kendi elite Kadiaskere vererek, işlerimin çok çabuk ve en iyi bir şekilde 

neticelend irmesini ve teminini tekrar tekrar rica etti. Fakat, birdenbire 

Sultanın Bursaya gitmesi tuttu • tabii vezir de beraberinde • işimin gecik

mesine sebep oldu. Sultanın Bursadan dönüşü Muharrem sonunu buldu 

ve işimiz de o zamana kaldı. 

Padişah ; vezir ve erkanı devlet Bursaya gittikten sonra imarette 

yalnız kalmıştım. Az zamaz sonra Peygamber efendimizin amcalarının 

soyundan olan ve kendisi le akrabalığım~z bulunan f. )lo~.~ t:<IIJ'.I ~ . ..JI;~ r\..1 

bizi evine yakın bir eve taşıttırarak yalnızlıktan kurtardı. Burada tak· 

riben bir buçuk aya yakın bir zaman oturduktan sonra bizi, kendi 

evine, oturduğu · ?danın yanındaki daireye aldı. Burada, yüksek himaye-

denizle kuşatılmış olan bu yarımadanın şimal tarafı karaya açıktır. Şarktan 
garbe altı fersahtir. Şehrin iki suru vardır, iç surunun yüksekliği 70 arzı 
ise 12 arşındı'r. 1225 burcu vardır, her bir burcda b ir papas bekçilik 
etmekte idi. Dış 'surunun yüksekliği ise 42 genişliği 8 arşındır. Iç surla 
dış sur arasında 60 arşınlık bir mesafe vardır. 

Kostantiniyede Havariyundan Fetres ve Buls narnma yapılan bir kilise 
vardır ki tulü 300 genişliği 200 arşındır. Duvarının yüksekli~i de 100 
arşından ziyadedir. Bu kilisenin tavanının ve duvarının baricini bakır 

levhalarla kaplamışlardır. Bt_.~ şehirde bir kilise daha vardır ki ona l...r'..ulı.:.~ 
denilmektedir. Bu kilisede hıristiyanların kurban kestikleri yer vardır. · 

Kostantiniyenin binalan o kadar çoktur ki, dört binden ziyade hamamı, 
ve buna göre de kiliseleri ve sairesi vardı. 
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ierinde oturu$umu.i vatana dönUndye kadar devam etti. Yaktimizi Usta· 

dımızia ilmi münaka§a ve mütalea ile geçiriyor, arasıra da kendisile öteden 

beri mubaberede bulundu~um Istanbul kadısı ı.r~ ,j_ 1,$-la.- ile görüşüyorduk. 
Sultan Bursaya gittikten sonra yukarda dedi~im gibi işlerimiz gelmesine 

kaldı. Çok geçmeden şehirde çıkan Veba halkı kırıp geçirme~e başlayınca 

Seyi~le beraber buradan göçmiye ; kederden uzak, suyu havası t.emiz ; 

ba~ları, bahçeleri ve her türlü meyvası bol olan (lznikmut) lzmite gitme~e" 
karar verdik. ·, 

937/ 1530 senesi muharreminin 12 nci pazartesi günü kuşluk vakti 

sakin bir havada gemiye binerek İstanbuldan aynldık. Kızılada önünde 

geceyi geçirdikten sonra fecirle beraber göçtük. Hava sakin, sular durgun 

gemi!JliZ yollu idi. Birdenbire rüzgarlar esme~e. deniz kudurma~a başlayınca 

n eş' e ile geçmekte olan yolculu~umuzun tadı kaçtı. Çarşamba gecesini 

deniz ortasında büyük bir korku ile geçirdikten sonra sabah~ karşı sükOnet 

bulmuş havada; şiddetini kaybetmiş deniz yolculu~umuza devam ederek 

muharremin 15 inci perşembe gecesi vardık. Dostumuz Hacı J'b..... v,..Jı~· 

nın evine indik. Bize tahsis ettikleri dairede cuma narnazına kadar İstirahat 

ettikten sonra namaza ve şehri dolaşma~a çıktık. 

. Şehrin mürtefi ve mutena bir yerinde bulunan mescid camiinde cuma 

namazını kıldıktan sonra gezerek dört bir tarafı ağaçlarla sarılmış IDisafiri 

bulundu~umuz eve döndük. Burada da dostumuz Seyitle mütalea ve ilmi 

musahabelerle vakıt geçiriyorduk. Her şeyi bol ve çok güzel olan bu 

şehirde tek bir eksiğimiz vatandan uzak düşmemizdir. Burada,, padişahın 

lstanbula dönüşleri tarihi olan muharremin sonuna ka.dar kaldık. Sultan 

dönerken bu şehre de uğradı . Kendileri için şehrin dışında çadırlar Ku· 

ruldu. Adet oldu~u üzere burada üç gün, üç gece kalındıktan sonra as
kerleri kendisini karadan takib etmek üzere, deniz yolile lstanbula döndü. . . 

Asar-ül Bilad sahibi der ki hala yani 674/1275 tarihinde bina olundu~u 
şekli muhafaza edememiştir. Bununla beraber pek büyük bir şehir olup 
içinde padişahın sarayı vardır (1]. 

Tahkikim üzere Osmanlı padişahlarının 7 ncisi Ebulfeth vet Megazi 
Sultan Mehmed han sani İbnüssultan Murat Han sani ... İbni Osman Gazi. 
857;1453 tarihinde bu güzel ve muazzam şehri fethetmiştir. 

[1) M. Avalim. V. 351-2 
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fstanbuİa dönmeg-i biz de deniz yoÜle karariaş~ırdıg-ımız için bizi bu

raya getiren gemi sahiplerine haber yolladık. G emilerinin tamirde oldug-unu 

ve bir kaç güne kadar sefere hazır olacag-ını haber vermeleri üzerine ister 

istemez biraz daha beklemek mecburiyeti karşısında kaldık. Bu vaziyet 

bugün yarın derken bir hayli uzamag-a başladı. Naçar burada 40 gün 

kadar daha kaldık. Ben bu gemiden ümidimi kesti~im için beygirlerimi 

lstaobuldan getirtıneg-e karar verdim. Nihayet beygirlerimiz geldi. Sefere 

hazır vaziyette bulundug-u bize bildirildi. Denizden sarfı nazar ettig-irniz 

yalnız bir kısım eşyalarımı onlara emanet ettikten sonra bütün dostlarıma 

ve bilhassa dostumuz Seyyide veda ettikten sonra beygirlere binerek kö· 

lelerimle birlikte oradan ayrıldık . Havanın bozmasından korktu~umuz için 

durup dinlenmeden dere, tepe demeyip yol alıyorduk. Nihayet akşama 

doğru hava karardıktan · sonra denize yakın J.ı.: iskelesine vardık. Burada 

Ib ni Hersek'in yaptırdıg-ı bir imaret var, bir de pı.nar başında büyük bir 

kervansaray mevcuttur. Geceyi geçirmek üzere burada konduk. Ertesi 

sabah erkenden yola çıkarak kuşluk vakti ( . jf;(") Gebzeye vardık. Burada 

dinlenmeden yolumuza devam ederek Karta! denilen yere vardık. 

Kartal ; çok güzel, şen bir kasabadır. Denize bitişik olan bu kasabanın 

halkı ekseriyet itibarile hıristiyandır. Burada pek çok balık gördük. 

Bu kasabanın yolculara mahsus bir hanı ve buraya yakın pek tatlı 

suyu olan bir de pınarı vardır. Güzel bağları ve bahçeleri pek çoktur. 

Geceyi burada geçirdikten sonra sabahleyin erkenden yola çıkarak ö~leye 

doğru Üsküdara vardık. Buradan bir sandaHa İstanbula geçtik. Bugün 

rebiüfevvelin ·12 nci perşembe günü idi. Burada bir 16 gün daha k~ldık. 
Henüz memlekete döneceğimiz gün belli olmamıştı . 

Burada yalnızlık beni çok sıkmakla beraber Seyitle daima ve pek sık 

mektuplaştığıaıız için kısmen olsun müteslli oluyordum . 

•. f:iJ:Il ..:ı ·i.~vJ ,j_ .;.r nin .)'" J\ [.Jı_,; ında verdiği malüroata göre 

mumaileyh Sultanın himmetile yelken açan 400 gemi ile denizden; 
Galata c ihetinden karadan sürüklenerek Halice indirilen 70 gemi ile de 
Haliçten kuşatılan şehir, bir 50 gün muharebeden sonra 857-1453 yılının 
C . ahirinin 20 nci çarşamba günü sukut etmiştir. O tarihten bu tarihe 
kadar, ki 1006 ·1597 senesidir, 149 sene geçmiştir. Bu şehir günden güne 
yapılan binalarla güzelleşmektedir. 
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Gerek Istanbulcİa ve gerek lzmitte gÖrüştü~Um dostİarıma, ufemaya 

gelince~ 

Bunların başında ve hepsinin üstadı olan alim, fazı! mevlana Esseyit 

Abdürrahimdir, ki Hacı Çelebi namile maruftur. Evvelce de onun bir~z 

olsun tercemei halinden v~ aramızdaki kardeşlik rabıtalarından bahsetll\İŞ 

id im.' Do~rusu bundan tam bir hüsnü kabul gördü~üm gibi az çok . ondan 
' ' 

ilmi istifadelerim de olmamış de~ildir. Yanlarında yüksek bir mevkiim 

vardır. Burada kaldıg"ımız müddetçe kendileri benden, ben de kendilerin

den mütemadiyen istifade ediyorduk. Bu zat müellefatımdan (ö.>~lc._,.:J;~)I) 

(~ _,Cı ı.:..J .1!-.ai) ve bir kısmı pederimin tereemei halinden bahseden ;..ı-ı 

~Wı~\&1 1 ve ~~\ ~li. ı ö~i yi ve daha başkaların ı aldı. 

ı}>; tY )liJ .. ; çok muhterem, alim, fazı! olan bu zat Seyyidin o~ludur. 
Islamiyelin medarı iftiharı şeyhlerinden birisi olup aynı zamanda müderris· 

tir. Bizi, birbirimize babası tanıtmıştır. 

(.$.> \41i..ı~o lS..ıf"lı_,.,ı ; Molla Ali Çelebinin genç kardeşidir. Alim, fizıl 
edib ve hüsnü ahlak sabibidir. Her hususta kendi emsalinden üstündür. 

Kendisini genç yaşında ibadete terketmiş salih bir şeyhtir. Babaaile lzmite 

gitti~imizde, zavallı yakalandıg"ı vebadan kurtulamıyarak 937/1530 yıla 

saferinde Allahına kavuştu. 

Fatih Sultan Mehmed şehri aldıktan sonra, dört bir tarafı dolaşırken 
Ayasafyaya u~ramış, güzellig-ine ve mükemmeliyetine hayran olmuş, için
deki resim ve tablolardan tatbir ederek minare, minber, mihrap ve müez· 
zinlere mahfel yapmak suretiJe o'nu camie çevirmiştir [1]. 

Sonra bu camiin kıble duvarının garbinde Fatihin vaptırdıg"ı bir şerefeli 
minare hizasında, şarkında Selim II. de bir şerefeli bir minare, ondan 
sonra da Selim ll. nin oğlu Murad lll. de camiin şimal cihhetindeki du
varının iki tarafına birbirine benzer birer şerefeli iki nıinare; ve şimal 
duvarının dahilen iki kapısı arasında küçük bir kubbe büyüklüg-ünde tıraş 

edilmiş yekpare merme.rden birbirine mukabil ve benzer iki su haznesi 
yaptırarıtk alt tarafına da gelen ve gidenin su içebilmesi için mosluklar 
koydurmuştur. Mumaileyh Murad III. cami dahilinde üzerinde Kur' anı kerim 
okumak üzere mermerden kürsüler de koydurmuştur. 

[1] M. Avalim. V. 353-2 
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;.>IAII..ı~ ..t)ı~.e; üçÜncü kardeşleri ve en küçükleridir. Çok terbiyeİi, 
asihyaradılışlı, zeki ve çok çalışkandır. 

J:- ı_;.l. ı.fl j_ ~l.ı~ ~~ ; ilim, fazı!, islam camıasının üstadlarından 
Amasya ve havalisinin kadısıdır. Hacce gitmek üzere Şama geldiğinde 

bamamla konuşurken kendilerile tanışmıştık . . 
. ; .. :.r )ı-~.:~ rl.l ; alim, fazıl, edi b, hüsnü ahlak sahibi bir genç olup Ka

diaskerin oğlu ve Hacı Çelebinin kardeşidir. Bu da genç yaşında aynı 

senenin safer ayında vebadan ölmüştür. 

ı,S;\;ill ..!. ..t..Jı~; Rumeli kadiaskerlerinin kadısı, islam camiasının me-. . 
darı iftiharı, allame ve büyük bir hatiptir. 

J:- I.S).J•; zamanının biricik alimlerindendir. Yoksulların hamisi, 

Anadolu kadİaskerlerinin kadısı olan bu zat çok fazı! ve muhteremdir. 

Benim işirole son derece ve itina ile meşgul olmuştur. Ve uhdemdeki 

bütün vazifeleri yeni emirlerle sağlama bağlıyan bu zattir. 

~\o. .J!AI ..1, ~-~o ..1 . .;-~.o-; Kadılar kadısı, muvahhidlerin evliyası, her işde 

ha~kı gözeten; Türk aliml~rinin biricik üstadıd;r. Ilm in derinliklerine va

ran bu zat İstanbul kadısıdır. 

· .J.f ..1 .,Jı~ ~·"i>'" ..1 ~~ ı_;. \o. ~ >;.. ; alim, fazı! ve kadirşinas olan bu zat .. .. . . -

Semaniye medresesinin birinde müderristir. Hacı Çelebinin bacanağıdır. 

Bu bacanaklığı da şu şekildedir: Hacı Çelebinin büyük oğlunun annesi 

bu zatin büyük karısının kardeşidir. 

~~ .J.-II!v-... :. .J.f :UI-4~ rl.l i:·:.:.; büyük allame; hüsnü ahlak sahibidir . 

. Sultan Selim hanın türbesi Ayasofya camiinin garp cihetindeki duva
rının kapısının yanında ve içerdedir. Bu türbenin yapıldığı tarih 984/1576 
dır. Murat lll. de türbesi babasının türbesi yanındadır. 

Fatih Mehmed Ayasofyanın şimal tarafında ilim tahsili için bir (Med
resei aliye) yaptırarak şehirdeki kiliselerio hemen ekserisini camiye çevir
miştir. 858/1434 de şehir dahilinde (Sarayı atiki) bina etti, ki bunun saha· 
sınin alt kısımları Sultan Süleyman Gaz inin cami ve medreseleri için alın· 
dığından nihayet vüs'attedir. Yine mumaileyh Sultan Mehmed 867 ·1462 
tarihinde şehir surunun şark cihetinde (S arayı cedidi) yaptırmıştır. Bunun 
şark tarafı bağ ve babçelere bakmaktadır. 
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Semaniye medreselerinden birisinde miiderristir. ~u zatln yaşı 56 yi bulma

dığı halde saçları bembeyazdır . . 
~Ili r-•1.1_1 .:,_ 4- ıj (-..ı.l.t.1 r-:.:.. ':":lo;. ; merhum Sultan Mehmed camiinin 

hatibi olup birçok eser sahibidir. Bu zatin ilk soyu Halepten oldu~u şu 

sözlerinden pek güzel anlaşılır: ~.:.la-All ( J ... ~1 ;,11 r.--1.1_1 ~-ı dir. 

~1 ~·; kadılardandır. Halepten gelirken bize İstanbula kadar yol .ark'a

daşlığı ve konak emirliği yapmıştı. Oldukça alim ve fazıl bir zattir. 

J~ ~;,• ; alim, fazı! ve edib olan bu zatin yazısı ve şiirleri pek gü

zeldir. Evvela Halep, daha sonra da Mekke kadılığını yapmış, biz Halep

ten lstanbula gelirken o da bizimle beraber gelmişti. Bana yazdığı bir 

kasidesini okudu ki bunda onun şiire olan istidat ve kabiliyetini pek gü

zel tebarüz ettirmiştir. 

~f J~ jl ; Kas ap oğlu adil e şÖhret bulan bu zat alim, fazıl ve · hüsnü 

ahlak sahibidir. lzmit eşrafından olan bu genç alim le, Seyyitle Qirlikte 

İzmit seyahatimizde görüşmüştüm .• .,~ı C...r! J ;-1:)1 ':"\:...) ile ~1 kitapla

rıma çok çalışmıştır. ( Abdülkerim, Abdüllatif, Abdülmuttalip) adında üç 
oğlu vardır. 

4- r-:-.:. ; Sultan Selimin imareti mütevellisi olan bu şeyh pek dindar 
bir alimdir. 

~~ ~ ,;.. ; alim, fa;ı:ıl bir adamdır. Bu da Sultan Selimin imareti mü

tevellilerindendir. Ayni zamanda Y eniçerilerin hoca başısıdır. 

Büyük Karaman, Küçük Karaman denilen iki mevki arasında Fatihin 
867-1462 tarihinde binasına başlanılıp 875 - 1470 senesinde biten camii 
pek mükemmeldir. Bu camiin zemini sathı arzdan bir buçuk mimari arşın 
yüksekçedir. Camiye merdivenlerle girilmektedir. Şark ve garp duvarları
nın nihayetlerinde birer şerefeli iki yüksek minaresi vardır. ' Etrafı bahçelik 
olan bu camiin şark, garb .ve şimal cihetlerine açılmış üç kapısı vardır. 
Içindeki şadırvan pek nefistir ...... [1 J . 

Mumaileyh Sultan Mehmedin beyaz mermerden olan türbeleri camiin 
kıble duvarının haricindedir. Cenup tarafı bahçeliktir. Aynı hüküm
dar tarafından 875- 1470 tarihinde . bina edilen Semaniye medreselerinin 

[1] M. Avi.lim <<354» 
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~l.ı7 cJ. ıf; ..)\:- .....i-.1. ; bu da yüksek ilim adamlarındandır. Hafızı 

Kur' an ve tecvide ziyadesile vakıftır. lffetile ve güzel kıraatile şöhret almış 
bir şeyhtir. 

ı.S~ l.ıf 0:.ı11V"' • .:. (:·:..:. ; alim, fazıl ve çok akıllı bir adamdır . 

.ı • ....JI.ı~o (:-:..:. ; ad~letile şöhret bulmuş alim bir kadıdır. Eşrefiye'nin de 

şeyhidir. O 

4- .). c)..! IIS~ ; Yüksek ilim adamı ve cömert bir şeyhtir. (İbni Kanmaz . . 
Karabaş) diye şöhret almıştır. 

Jl:.._IJ_,.:~ ı ı!alljl.J.J..I I ı»)l ~·'1,.-ıJ . .u-1 -~._,;tı~l j\.I.UI ~- '},_. p~)l <.I.J., 
alım, fazıl, yüksek mertebesi olan bir adamdır. 

Görüştü~üm ve onlarla dostluk ve alıbablık tesis etti~im bu saydı~ım 

alim ve şeyhlerden başka ikinci derecede görüştü~üm bir çok ulema daha 

vardır ki isimlerini yazmakla başa çıkamıyaca~ım için yukarıda yazdıkla

rımla iktifa ediyorum. 

lzmitten büyük dostumuz Seyyidin evine döndü~ümde lstanbulda kış 
gelmiş, olanca şiddetile hükmünü sürüyordu. Bi:- taraftan şiddetli rüzgarlar, 

fırtınalar esiyor; bir taraftan gök kapıları açılmış sürekli ve bereketli 

ya~murlar ve bazan da günlerce kar yag-ıyordu. Böylece epey zaman gü

neşin yüzüne hasret olduk. 

dördü camiin şarkında di~er dördü garbindedir ki her dört medrese ile 
cami duvarının arasındaki mesafe epeydir. Camiin şarkında bulunan dört 
medresenin cenubu garbisinde hastalara ve fakiriere mahsus bir (Darüşşifa) 
bina etmiştir ki : 

beytinin ifade etti~i manayı tamamen camidir. Bu camiin garp cihetinde 
bulunan medreselerin cenup nihayetinde !Jlİsafirlere bir ziyafet evi, bu 
misalirlerin hayvanlarını barındıracak büyük bir ahır, bir mutfak, fakiriere 
ve talebelere bir yemekhane bina etmiştir. Yine lstanbulun içinde Eyup'ta 
şeyh Ak Şemsüddiniiı mezarı yakınında iki minareli bir cami, bir medrese, 
talebelere, fakiriere yemek pişirilen bir mutfak yaptırmıştir [ 1]. 

[1) M. Avalim. V. 355-1 

61 



Nihayet geeeli gündüzlü kapalı giden havalardan ve mangal başında 

oturmaktan, bütün haşmetiie baharın gelişini müideleyen çiçeklerin açması, 

çimenlerin bitmesi ve ağaçların yapraklarla donanınası ile kurtulduk. Hele 

şelırin mesire yerleri, kırları, bağları, bahçeleri bütün tatlılık ve pariaklığ-ı 

ile ziyaretçilerine gülüyor, onları neş'e ile karşılıyordu.lşlerim olup bitin

eeye ·. kadar buralarda dol~ıyor ve bilhassa Seyyitle birlikte unu~lmaz 

bahar alemleri yaşıyorduk "':' ve eş dostlarla sık, sık buluşarak sohbet ve 

ilmi musahabelerimize devam ediyorduk. 

Nihayet uzun yolları ihtiyar ederek teminini istediğim işlerim de veziri 

azamın, kadiaskerlerin ve diğer ayanın himmetile arzularıının fevkinde 

neticetenerek burada yolculuk hazırlığından başka görülecek hiç bir işim 

kalmamıştı. 

Yalnız ben, burada anlattığım şekilde düşüp kalkarken Şamda olup 

bitenleri hikaye eden bir mektup aldım. Aramızda ne bir husumet ve ne 

de bir tanışıklık olmadığı halde Şam kad ı sı ( lsrafil oğlu ) bir takım ipsiz, 

sapsız, hasetçi insanlarla bir olup onlara alat olarak işime sekte vermek 

kasdile aleyhimde bir istida tanzim ederek lstanbula müraeaatte b~lunmuş ... 
Halbuki 3, 5 kişiyi geçmeyen bu adamlara mukabil bütün Şam ahalisinin 

Yine aynı sene zarfında Fatih (Şeyh Ebül Vefa) nın meşhedleri yakı· 

nında bir cami, fakiriere ve ibadetle meşgul olanlara tekke v~ zaviyeler, 
kadınlara ve erkeklere müstakil birer hamam yaptırmıştır . Bu hamamların 

varidatile camiin masrafı kapatılmaktadır. 

Daha sonra oğlu Beyazıd II. Sarayı atıkin cenup cihetinde binasın~ 
903-1497 senesinde başlanılıp 911-1505 de tamamlanan camiini bin~ 
etmiştir. Bu camiin evsafı babası Sultan Mehmedin camiinin evsafına 

yakındır. Yalnız bunun birer şerefeli iki minaresi camiin şark ve garp 
cihetindeki duvarlarının nihayetlerinde ve camiye bitişik değildir. Her bir 
minare ile camiin arasında misafirlere mahsus birçok odalar vardır .•. . 

Mumaileyh Sultan Beyazıdın merkadi, camiin kıble duvarının yakı

nındadır ve tıraş edilmiş beyaz mermerdendir. Kurşunla örtülü kubbesi 
olan bu türbenin etrafı bir bahçeyi andırır. 

Yine aynı tarihlerde Sultan Beyazıd tarafından camiinin şimali garbi
sine düşen {Medresei aliye) yaptırmıştır ki bu medresenin hocalığı münha
sıran şeyhülislamıara aittir. Bundan başka yine ayni tarihlerde camiin 
cenubu şark i tarafında islam çocuklarına Kur' an okuyup öğrenmeleri için bir 

62 



bize ve bizim aileye karşı büyük hürmet ve muhabbetleri vardır. Bu mek· 

tnbun _muhteviyatını veziri azamla kadiaskere anlattım. Çok müteessir ol

dular ve bütün memuriyetlerimi yeni emirlerle kuvvetlendirrnek ve üstelik 

fazlasını vermek suretile gönlümü aldılar. Sa~ olsunlar. Bu suretle haset· 

çilerin yüzlerinin kara çıkması, dosttarımın sevinmesi için yegane müide 

esbabı temin edilmiş oldu. Buradan şevvalin 23 üncü perşembe g-ünü 

vatana dönmek üzere dostlarıının göz yaşları arasında İstanbuldan ayrıl

dık ... » der. 

MEKKl ise: 

« •.. Cemaziyelahirin 10 uncu çarşamba sabahı İstanbula vardıktan 

sonra konak emirini hem geldi~imizi haber vermek ve hem de yüklerimi

zin kolaylıkla fstanbula geçmesini temin etmek için kendilerinden ricada 

bnlunmak üzere Rüstem Paşaya yolladım. Hasan çavuş adında birisini 

tahsis etti. Bu adamı yük lerimizi getirmek üzere Üsküdara gönderdim. 

Bizim de Mahmutpaşa mahallesinde Sakabaşınııı evine inmemiz muvafık 

görüldüg-ünden oraya indik. 

Ayın ll inci perşembe günü yasakçı ile beraber yüklerimiz salimen 

Darütta'lim, camiin şarkında bir mutfak, fakir talebeler için bir yemek· 
hane, fakiriere ve kimsesizlere yemek da~ıtılan ·ayrı bir yemekhane [1] ve 
merhum (Emiri Buhari) nin tür beleri yakınında bir mecitle bir tekke yap· 
tırmıştır .... . 

. . .. .. Daha sonraları Osmanlı padişablarının 10 uncusu olan Se-
li_m I. in o~lu Sultan Süleyman fstanbulda babasının türbesi yakının· 
dil ve nam! arına binasına 927/1520 de başlanmış ve 933/1526 da bitmiş 
e l-an ve birçok evsafı az çok Fatihin· camiine benzeyen bir cami yaptır
mıştır. Sultan Mehmed camiile bir mil mesafede bulunan bu cami, onun 
şiinal cihetindedir ..... [2] 

Sultan. Süleyman yine ayni tarihlerde ve babası namına yaptırdıg-ı bu 
camiin yakınında islam çocuklarına bir Darütta'lim, camiin şark ve garp 
duvarlarına bitişik misafirlere 1 darüzziyafe, bir mutfak, fakiriere ve talebe· 
lere bir yemekhane ve yine babası namına fstanbulda Yenibahçe denilen 
semt yakınında bir medrese yaptırmıştır. 

[1] M. Avalim. V. 355-2 

[2] M. A vali m. V. 356 • 1 
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geldi. Biz de bize tahsis edilen eve rahatça konmuştuk. Hicazlılar ziyare· 

timize geldiler. Bunlar, Kadı Celal ibni Hızır'ın muavinleri, yardakçıları 

idi. Kendisi de hoş geldine yanıma geldi. Gerek bu adam ·(kadı)-, · gerek 

Medineliler garezkarane bir şekilde Medine kadısı Abdürrahman efendi 

aleyhinde bulunuyor, hakkında olmıyacak şeyler isnad ederek onu yerden 

yere çalıyorlardı. Bereket versin ki bu adamların mahiyeti anlaşılmış, laf

Iarına kulak asan yoktu. Hatta onlardan nefret b.ile ediyorlardı. 

Kadı Celalden İstanbulda yazılmış müstehcen teı:virlerle dolu bir 

şikayetname, uydurma bir istida getirerek düşmanlıklarının derecesini 

ortaya koydular. Bunda: zavallının ne sarhoşlu~u, mürtekiplig-i, fisku fü

curlu~u, ve bilmem daha neler mi neler yazılı idi. Bu şikayetnarneyi veziri 

azam Rüstem Paşaya vermek bahanesile kendisinden aldım. Bunu bana 

verdikten sonra savuşup gitti. Sıtmaya tutuldu~um için bir yere çıkamı

yordum. Beni müderrislerden ve eski dostlarımdan A bdülgani Vefa efendi, 

büyük alimierin medarı iftiharı hekimbaşı (j~ı ~..ıl l ;..o~.) ziyarete geldi-

. ler. Hekimbaşı benim gerçekten dostum idi. Medine kadısı Abdürrahm~n 
efendi hakkında bunlarla istişarede bulundum. Bana « bunlar, müzevirlikle 

yalancılıkla şöhret almışlardır. Onların bu vaziyeıleri erkanı devletçe 

anlaşılmıştır. Sen de onların sözile ihanet etme ve kendilig-inden bir şey 

aöyleme. Ancak veziri azam senden bunun hakkında bir şey soracak 

olursa vukuu hali pldug-u gibi anlatırsın. Fazla olarak bir şey ili ve eder

sen garezkar oldug"una zahib olurlar ve . aldırmazlan> cevabını verdiler. 

Yanımızda · bulunan şey hi n köleleri, konuştuklarımızı derhal. kadı 

Celale bildirmişler. Bunun üzerine o da gönderdig-i bir adamla he

men uydurma istidayı aldırarak o günden itibaren gerek kadı ve gerek 

Medineliler ve Mekkeliler {kadının yardakçıları) aleyhimde bulunmag"a ve. 

950t1543 de Manisada ölen o~lu şehnde Mehmed narnma 951/1544 de 
lstanbulda Yen içeri odaları yakınında hemen çok evsafı Fatih in camii 
evsafına yakın iki harimi, iki minaresi olan fevkalide güzel bir cami ve 
harimi sanisinin şarkında bir medrese, b irçok odaları ihtiva eden bir 
(Darüzziyafe) ve camiin kıble cihetinde islam çocuklarına Kur'an ö~retil-' 
mesi için bir (Darütta'lim), cenubu şarki tarafında bir mutfak ve bir yemek

hane, fakiriere bir taamhane yaptırmıştır [ l J. 

(1] M. Avilim. V. 356-2. 
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kadı Abdürrahmanın tarafdan olduğuma dair söylemediklerini v~ ( Mısıra, 

Şama, .Mekkeye ve Medineye) yazmadıklarını ,bırakmadılar. Maksadları 

mümkün olduğu kadar beni zarara sokmaktı. Ne ise, sıtmadan yattığım 

için bir yere gidemiyor, ne sadrazarola ve ne de başka birisite görüşe· 

miyordum. 

Veziri azam bana 10 koyunla 10 k e lle şeker, 10 mu d arpa • 1 mud 

20 kile - göndererek, padişahın kilerinden her gün için bize bir koyun, 

bir kelle şeker, 40 ekmek ve bir deste balmumu. bal, yağ, pirinç, arpa 

ve saire tayin etti. Bu gelen erzakı Şerifin kölelerile, oyuotuları aralarında 

taksim ediyorlardı. Bir defa olsun şu gelen erzakı tamamen görmek bana 

kısmet olmadı. 

Hekimbaşı Bedrüddin-el-Kaysuni ( j _,_~1 '-' . ..dı;~.) ziyaretime ikinci bir . 

d efa daha geldi. Aramızdaki hukuku ve kardt:şliği bilmedikleri için bu zatin 

sık, sık geli.şlerine şaşıyorlardı. Bana tavuğundan, şehrinden, koyunundan, 

kuzusundan, çiçeklerden hediyeler getiren büyük dostum aynı zamanda 

tedavime de büyük bir itina gösteriyordu. 

Mumaileyh bu zat söz arasında Haseki Sullana bir hediye olup olma· 

dığını sordu. Tabii olduğunu söyledim. Bu da sıtmadan yatıyormuş. Ha

sekinin kızı Hanım Sultanın hediyesi olmadığı için Hasekinin hediyesini 

kendisile kızı arasında taksim etmekliğimi münasip gördüklerinden dedik

lerini yaptım. Bana Hanım Sultandan başkasından da bir fayda hasıl olmadı. 

Kadı Celal olsun, Cevher s ağir (~ ... vA'_,~) , ( ._;j )1...(~ .:.t, ~ı ) , ( ..1.>:.) , ...f) . 

(.::...\(./, .:.t, , <.:.t,..ı!l~~- ~\&lt~ r.·'~'), (ı.i_..dı.~.:..•) , (...(~\)ve (~_...ıı~~- ~l&lt~. ı..J_..dlr~'> 
olsun aleyhimdeki iftira . ve tezvirlerde birbirlerile yarış ediyorlar, dört 

geçeye Medine kadısının ve vezir Ali paşanın yegane dostu ol9uğum~ 

yayıyorlar, durmadan, dinlenmeden, Şama, Mısıra, Mekkeye mektuplar 

yağdırıyorlardı. 

Yine Sultan Süleyman, Sarayı Atikın şimal inde Eyyuba doğru uzanan 
Halice bakan yüksek bir yerde namına izafetle bina ettirdiği camie 
956/1549 da başlanmış 964/1556 da tamamlanmıştır. Bu camiin içinin 

·genişliği Ayasofya camii genişliğine yakındır. Yontulmuş mermerd en 
yapılan · binası pek sağlam ve emsalsiz bir güzelliğe maliktir. Camii n 
büyük kubbesinin kıble ve şimal cihetindt: mezkOr kubbenin yarı bü
yüklüğünde iki kubbesi, şarkında ve garbinde bir çok tali kubbeler 
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Sıtmam devam ettig-i için henüz veziri azarola görüşemedim. Bir gün 

Rüstem paşa, Kadı Celalden Şerifin gönderdig-i adamların kimler oldug-unu 

sOrlJlUŞ, ~adı Efendi de sıkılmadan (Şerif ancak kölelerini ve devecisi 

Süveymi'yi göndermiştir ) cevabını vermiş ve ( Bunlara Kadı Hüseynin . 

etbaınd•ın Türkçe bilir bir adam da refakat ediyor) cümlesini ilave etmeg-i 

unutmamış. Bidayette bu sözlere kanmış olan veziri azam çok geçmeden 

Şerifte t eati · ettiği m mektupları görünce, Kadı Efendinin sözlerini·n düzme 

yalandan ibaret olduğunu anlamakta gecikmemiştir. Böyle olmakla beraber 

bu yalan kölelerden ikisinin benimle birlikte Huzuru Şahaneye çıkıp birer 

hil'at giymelerine sebeb olmuştur. Halbuki; sultanın huzura giren köle

lerin kıyafetlerine şaşmış olduğunu bilahare Bedrüddin- el · Kaysuni'den 

duyuyorum ·- - · ---------
H er gün kadı Celalin e vinde toplanan ve türlü yalanları uydurarak 

bana Çf'Şit çeşit kusur isnad eden bu yalancı güruhuna karşı tek başıma 

yalnız kaldım . Cenabı Haktan yardımcım olmasını dilerim. 

C . ahirio 12 nci cuma günü olan bugün de Hekimbaşı birçok hediye 

ve ilaçlarla ziyaretime geldi. Ondan sonra Sultan Mehmed camiinin ima

mı, alim, fazı!, hoş suhbet vüzera ve ayanla düşüp kalkar bir zat olan 

[ ~:";11~1 j_..JI':"' Ir: t:-:-=- ] de geldi. Bu zatin babası Şam müverrihi olup 

el' an herhayattır ve Şamda oturmaktadır. Günlerden cumartesi ve pazarı 

da evde geçirerek_ bir yere çıkmadım. 

Ayın 15 inci pazartesi; bugün bana bir nevi yalnızlık arız oldu. Bu 

gün veziri azarola görüşmek üzere dışarıya çıktım . Beni odasına yalnız 

kabul eden vezirin canı pek sıkılmışh. Fikren pek meşgul görünüyordu ki 

bu vaziyeti Hasekinin rahatsızlığından neş'et ediyordu. 

vardır. Camii n içinde her biri 620 arşın uzunluğunda ( innabi-kırmızı ) 

renkte dört sütunu vardır . .... [1) 

..... : . . Mumaileyb Sultan S üleyman, bu cami ha valisinde biribirine 
benziyen beş adet medresei aliyye bina etmiştir ki bunlardan ikisi camiin 
şarkında olan ikinci harimin şarkındadır. Aralarından bir çarşı ve cadde 
geçer. Diğe ikisi ise, ikinci harimin garbindedir ve aralarında güzel bir 

çarşı vardır .... 

[1) M. Avalim V. 357 - 358 - 1 
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Benden şerifleri birer birer sordu. Piriyi ve Medinede olup bitenleri 

de sor arak benden ayrı ayrı tafsilat istedi. Ben de suallerine bir bir cevap 

vererek (Piri) nin halka karşı olan diktatörlüğünü, terbiyesizce yaptığı 

hareketlerin i anlatarak tafsilatını Şerifin mektubuna bıraktım . Medine ka

dısı bakkındaki sorguianna da cevap vererek onun inatçılığını, sertliğ i ni, 

şeriflere karşı takındığı vaziyeiler i kısaca arzetlim. Bundan başka Mekke 

kadısını da sordu. Bu' muhterem zat hakkında. da lazım gelen izahatı ver

dikten sonra sorduğu muhtelif suallere ayrı ca cevaplarını verdim. 

Vezirin Cevher ile Ferhan hakkındaki suallerini de cevapsız bırakmı

yarak onların Kadı Celalden duyduğu gibi ne Cevberin Şerifin haznedarı 

ve ne de F er ha nın kilerci başıııı olmadıklarını, bunların 'sadece itimad 

edilen kölelerinden oldukl arın ı söyledi m_ Bu şek ildeki cevaplarıma canı 

sıkı lan Cevher sağir, bana olan düşmanlığını aleniye vurarak gidip Ka

dıya dert yanar ve şikayet eder. 

Bugün Seyyit Şerifin sadrazam Rüstem paşaya olan hediyelerini Cev

her ve Ferhanla takdim ettim. Hediyeler şunlardır: 

J-1.:.1.1~ ~\..:. •J :•! JI .s:\..:. ,J~ ...\:... . .r)•l.J ... jj~ ~_, ..~...:. •.J_J.,. ~J..ı.:. • I.S..ı.:• Jla; 

~1.;. le ~ ,. .S) le .S) 

c 
.J. • ..ı.':'~:, ~.....;; • I.S.J~ J-L:., .f.t.· ~L:, .)~ ~ J-\:. .~ .r:~. ,JW ıJ~ ~ • _s;l...ti ıfl:. 

JL.ı.,. \.. 1.. _/1.. ~ ~~ lo 

Rüstem paşanın kapısında dağıttıklarımız: 

!iT ..:ıL .) )f ı.S!~ ıf. 1.• ... •·~ IS'ıo T '-'ı.r ı..ı..;.:S' r' Jr: < ı ... .:.:.s-) ~r Jı.. ... 
~\.:. ~L:. ..s: \.:. ~\:. ~\..:. 

;.ıl ,. ,. ..!) ,. 

Beşinci medrese de camiin kıble cihetinde ve Süleymanın türbeleri 
yak;nındadır. Bu medreselerde okuyan t alebelerio meskeni olan odalar 
camiin cenubu şarkisinded ir ve uıun lamasınadır. Bu sonuncu medresede 
hadis (~ ......... ) okululduğu için buna Dariiihadis ( .!.:, • .J.ı h) adı verilmiştir. 
Bundan başka, camiin 2"arbinde bulunan iki medreseden cenuptakinin 
cenubunda islam çocukları için bir Darütta'lim, camiin şimalinde ikinci 
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Kumaş hediyelerimizi kabul eden Rüstem paşa, altın ve mücevherleri 

almıyarak geri çevirdiler. Birkaç defa teklif ettimse de özür dileyerek 

redd etliler. Kapıcıya 100 altın verdim, aldı. Kahya başı da buna muttali 

oldu~u için ona da vaidde bulunarak kendisine 7 tülbend ..s!\.:. gönderdim. 

Ayın 16 ncı salı günü ikinci vezi r Ali Paşaya gittim. Beni çok iyi 

karşıladı . Ali paşa, Rüstem paşadan daha güler yüzlü ve açık sözlüdür. 

Bütün şerifl er i sorarak onlar hakkında olan samimi duygu ve sevgilerini 

izhar ederek Mahmut paşa hadisesinde ona isnad edilen fiilde medhaldar 

olmadı~ını ve masum bulundu~unu büyük yeminler içerek beni inandırma

~a ve tekrar tekrar şeriflere karşı olan teveccühlerini ve meylini göster

me~e çalıştı. Ben de kendilerine: (Evet, bu bizce malumdur v'e mubakkaktır) 

diyerek her hususta akannca kittim. Benim bu şekildek i cevaptarımdan 

çok memnun olan bu zat Celal ibni Hızır'dan bir sürü şikayetlerde bulu-

harimde ve caddenin arkasında birçok odaları olan bir ( ~~11;\.ı ) • bir 

çeşme yaptırmıştır. Bu darüzziyafenin aşa~ısında misafirlerin hayvanlarınİ 
. barındıran bir ahır vardır. Yine bu dariizziyafeye bitişik fakir talebeye bir 

mutfak ve bir yemekhane yaptırmıştır . Fakir hastalar, yabancılar ve mec
canen tedııvisi yapılması icab eden kimseler için içinde çeşmesi, ufak ha
mamı . bulunan bir darüşşifa ( li.:.ll).ı ) bina ettirdikten başka [1] tıb tahsili · 

için bu darüşşifa bizasıoda b ir ~IJ Ji LJ...~.o Medresei fevkaniye yaptır mıştır. 

Bütün bunlardan başka çok de~erli bir işe baş vurmuş, şehrin şimali 
g arbi cihetinden 3 fersaha yakın mesafeden bentler, kanallar ve saire yap
tırmak sureti le şehre su getirmiştir. 

Bu padişahların şehir dahiline yaptırdıkları bu beş camiden ·ve bina~ 
lardan başka vezirlerin, ayanın, zengin ve hayır seven insanların yaptır

dı~ı nice ca!lli, mescit, tekke ve mektebler de vardır ve sayı lınıyacak 
dereced edir. 

Bu şehrin hamamları, çarşıları da son derece fazladır. Hele Bit Pazarı 
diye şöhret alan çarşısı yakınında bir çok kubbeleri bulunan ve eski 
( ..;1:-j iJ: S:ı ) çarşısı ve buna yakın ( .J\:._Jij~ s._ ] adını taşıyan tuhafiye 

çarşısı fevkaladedir . Bu çarşının kurşunla kaplı kubbelerini şair Yahyanın 
şu beyti pek güzel tasvir eder : 

Kurşurı ö~·tülü kubbeler yeryer Yelken açmış gemilere benzer 

[1) M. Avaliın. V. 358 - 2 
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ilarak (bu adam, benim kanımı akıtmak ve hiç olmazsa gözlerinden düşUr
rnek için u~raşıyor ve bu yüzden Rüstem paşaya fazla yaklaşmak istiyor) 

sözlerine cevaben (Cenabıhak sizi kendisinden ve emsali alçaklardan vikaye 

buyursun) dedim. 

Sonra bizim buray.a ne maksatla geldiğimizi sordu. Ben de kendilerine 

(Pir i' nin c ür' et karane muamelesinden, inatçılık ve terbiyesizli~ind~n, Haremi 

Nebevide silah ve saire çekmek gibi hareketlerde, küatahlıkt.>a bulunma

sından dolayı padişaha şikayete geldik.) deyince, o ôa ( zannetmem ki 

padişah onun aziine çarçabuk razı olsun. Maamafih Allah yardımcınız 

olsun ) dedi. 

Paşa ile şuradan buradan bir haylı konuştuktan sonra yanından çıka-

fstanbulun karaya açılan şima! cephesinde Yedikule dedikleri sa~lam 
yapılı ve birbirine yakın olan kaleleri pek müstahkemdir. Bu şehrin 19 u 
denize ve · 6 sı karaya bakan 25 kapısı vardır: 

Eyyup, Balat, Fener [1], E~ri, Yeni, Aya, Cebeali, Urıkapanı, Ayazca, 
Odun, Zindan, Balıkpazarı, Cuhut, Ahır, Çatladı, Kum, Langa, Davut
paşa, Nar lı kapıları denize, Yedikule, Silivri, Top, di~er Yeni, di~er 

Eğri, Edirne kap~ları da şehrin ş imal cephesinrle karaya bakmaktadır. Bu 
şehir surunun enine, boyuna olan devri 5 fersahtır. 

lstanbulun bir mesire yeri olan Eyyuptan başka birer sayfiye mahalli 
olan iki şehri daha vardır ki birisi Galatadır. Diğeri d e ondan evvel ce 
bahsettiğimiz Üsküdardır. Galata, Eyyuba giden Haliç vasıtasile Istanbuldan 
ayrılm.ış güzel bir şehirdir. 
· Bu şehrin fetihten Önceleri kilise olan eski bir· camii, bir çok hamam
l arı, çarşıları, bedestan ve şark kısmında da Galata kulesi denilen müdev
ver yüksek bir kulesi vardır. Bu şehrin suru uıuolamasına ve cenuptan 
şimale doğrudur. Boyu bir fersaha yakın, genişlemesine de bir milden 
fazladır. Bu şehrin · iki mesiresi vardır. Birisi cenubu garbisine düşen Top
hanedir." Burada deniz sahilinde Osmanlı padişahlarının top fabrikaları 
vardır. Buraya tophane denilmesinin sebebi de bundandır (2]. 

lkin.ci mesiresi, Kasımpaşa' dır. Burada gemi ve saire inşasına mahsus 
tersaneler vardır. Burası ir ili ufaklı birçok gemilerin, galitelerin makarridir. 

Galatanı·n rahzında Kasımpaşa camiinden başka birkaç cami daha 
vardır. Onlardan birisi şimal cihetinde Piyale P. ş ..ı camiidir. Buranın öyle 

[1] M. Avalim. V. 359-1 

[2) M. Avalim. V. 359-2 
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rak Şerifiıı göndercliği hediyeİerini verınek üzere Cevher ve Ferhl\nı yanına 
yolladım. Hediyeler bunlardır: 

,~L!...L.ı.rL:. ·~:·!JI J-1:. ,J\g ..ı.:.._JÇ tJ.J• ..))v' ~J.J..:. ·~! ~J..ı..:., ·->"";" J-1 
..... ı. '\" ~ " ~ \g ~ 

.'1" 

cS.i~..; 1.:. •• .)\g )·4~ ..;\.! , • .)\g~! ..; ı:. 

\.. ~- /\.. 
Ali Paşanın kapısında dağıttıklarımız : 

...s:\:. : ":f.\&11~~; ...s!l.!. 
)~ )~ " Ayın 17 nci çarşamba günü üçüncü vezir Mehmed Paşa ile görüştüm. 

Bu z~t; genç, terbiyeli, utangaç, uzun boylu ve heybetlidir. Beni çok iyi 

karşılayarak karşısına oturttu . Şerifleri ayrı ayrı büyük bir saygı ve hür

metle sorarak onlara karşı olan samimi duygularını hararetli bir lisanla 

_ve heyecanla anlattı. Buraya gelişimizin sebebini sorarak büyük yardım; 

larda bulunacağını vadetti. Yanında biraz oturduktan sonra müsaadelerini 

dileyerek kalktım ve ŞerHin kendisine gönderdiği şu hediyeleri Cevher 

s ağir ve F erhanla yolladım : 

~;.ı_ .}-i .. :.: f" _h.. ~ l : 

~-- ~ '\" ,_ ... .ı 
Kahyaya iki _;L: , kapıcıbaşıya bir ~\:. yolladım. 

Ondan sonra dördüncü vezir olan Pertev Paşayı ziyarete giderek 

kendisite görüştüm. Bu zat; hüsnü ahlak sahibi, mütevazı, içi dışı temiz, 

dürüst bir adamdır. Şerifleri, oranın ahvalini soran bu zate herşeyi olduğu 

iibi anlattım. Medine kadısı ve onun eseri olan Piriyi anlatınca cidden 

çok müteessir oldu. Beni evinin iç tarafına götürerek mükellef bir ziyafet 

çekti. Sultan Melımedin kızı Sultan Hanımdan doğan iki çocuğunu çağır-

güzel gezilecek yerleri vardır ki her biri etrafa hayat ve n eş' e saçan 
t abial in birer şah eşeridir (1] 

Bunlardan başka şehriıı kara kısmında şimal cephede boyu bir milden 
genişliği de yarım ~m ilden fazla {Yeni bahçe ) E.yyubun şimali şarkisinde 
boydan boya çimenlik, bağ ve bahçelik bir yer olan Kağıthane, yine E.y
yubun şark sahilinde .baştan başa tabiat varl ı k larile süslü ( Caferabad ) g ibi 
bir çok yerleri vardır. Bilhassa Kağıthanede gezmeğe gelen halkın yemek 

[lj M. Avalim. V. 360-1 
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tarak onlara dua etmekli~lmi rica etti. Bu iki yavrudan b :risi sinnl bÜiôga 

yaklaşmış, di~eri de ondan küçük iki nur topu gibi zeki ve akılh çocuklu. 

Yemeklerimizi büyük bir neş'e içinde ve samirniyetle yedikten sonra 

müsaadelerini diledim. Köşklerini ziyaretimden dolayı fevkalade memnun 

olan bu zat, beni kapıya kadar u~urladı. Şerifin bu zate verilmek üzere 

gönderdi~i hediyeyi - ki Mehmed paşanın hediyesinin aynıdır-· Cevher ve 

Ferhanla yollayarak, gerek kahyaya ve gerek kapıcı başıya da birer tül
bend J-1:. gönderdim. 

Sonra, Rumeli beylerbeyi, Şam naibi Ahmed paşanın 'kardeşi Mustafa 

paşa ile görüştüm. Bunun bir kardeşi daha vardır, ki Emirahur başıdı r, 

onun la da görüştüm. Şunlar; lsfendiyar o~ullarındandır, bunların ataları 
merhum -Sultan Osman zamanındaki Tavaifi MüiOkten idiler. Bun lar .J .l~ 

~_,ll in nes linden olduklarını iddia ediyorlarsa da muhaddislere göre 
Halidin zürriyeti devam etmemiştir. 

Müşarünileyh Mustafa paşa, temiz ve iyi ahlaklı, ihtiyar , şık ve kibar 

bir zattir. Şerife karşı büyük bir sevgisi olan bu adam P iriyi diline ~ola

yarak: (Bu adam sarayın bahçesi hizmetçilerinden idi. Adı Deli Piri idi. 

lşl .. di~i bir cünhadan dolayı kaçmıştır. Padişaha ok atm<ıkla suçlu birkaç 

kişi arasında Piri de vardır. Bir kısmı öldürülmüş, bir kismı da kaçmıştır. 

Işte kaçanlar ar~sında bulunan bu küstahın bir müddet izine tesadüf olu

namamış, sonraları Mıs ırda görülmüştür) dedi ve bu hususta azami dere

cede yardım edece~ini vadetti . G erek uu zat ve gerek Rumeli Kadiaskeri 

Hamid efendi, bize karşı çok yakın ve yardımcı bir ccbhede bulunuyorlardı. 

Müşarüııileyh Paşanın Şeriften gönderilmiş l.,ir hediyesi yoktu. Bir 
hedi ye ter tip ederek Şerif namına kendisine yolladım. H ediye : 

.;:._i' ~':. ..>J-~ ._,:.1.:. ~ ·v.L: 
).1! ,.. ~ ~ 

Bugün Ahmed paşanın babası Nişancı Menmed beye ait hed iye yi yolladım: 

A k ı.rL:. 
~ ~ 

pışırmesine mahsus içinde kap kaca~ı bulunan bir de zaviyesi vard ı r. 

Burada topa, tüfe~e lazım olan barıtı yapan bir banthane vardır. Ka~ıt
hanenin ortasında 20 · 30 deg-irmeni çevirebilecek bir su akmaktadır ki,, 
baruthanenin ça rkları bunun vasıtasile dönmektedir . (1]. Bu nehir Eyyuba 
kadar uzanan Hal ı ce dökülmektedir. 

[1] M. Avalim. V. 360- 2 
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Yine bugGn sabık nişancı 
~!'. 

Mustaia ibni Celaİin şu hediyesini 

.;:;:...~l: -'!~ ~1..: 

yolladım! 

~ ~ 

Reisül Küttab Abdürrahman Çelebinin de hediyesini bugün gönderdim. 

Bu. zatte ne bir alaka ve ne de bir güler yüz olsun görmedim. D~ydu~u

ma göre hayatında bir defa olsun güldu~ü kimse tarafından görülmemiş. 
Hediyesi: 

)j y y 

. Bu ayın. 18 inci perşembe günü Haseki Sultanın yeri olan Eski Sa

raya gittim. Ali a~a ile görüştüm. Şerifin Haseki Sultana gönderdig-i 

hediyeleri vermek için kendisinden müsaade isteyerek ona Şerif namına şu 
hediyeleri verdim : 

Seyyit Şerif tarafından Haseki Sultana gönderilen hediyeleri de ge
tirdik. Listesi şudur : 

·ı,_.:...ı;. rJ~ •.r'>ıı.~ . .r rJI:-. . •if.-: ' ./. ? .lJ-4.:. 

y ,. 
•.J • .J>-J jai .;c:.:. ..>.>......- ..J.:....f' .lJ-4.! 

)j ~ 

• J.J-1 L>-;A"' ~.fo L.:. 
J-11 

Ondan sonra kızı ve Riistem paşanın karısı Hanım Sultana gittik. 

Şerif tarafından gönderilmiş bir bedi-yesi yoktu. Hasekinin hediyelerinden 

bir kısmını ihtisarla müşarünileyhaya takdim ettik. Burada ilk görüştüg-ü

ı müz ada~ Mahmud ag-a _idi. Kendisine Şerif namına şunları verdik : 

.;.;... 5 . .;f.:.:, • ~ ~ 1.:. ' ı.> .A;/1: J.d 
;.ıl • 

Eyyubun şark sahiline düşen ve Cennetten bir köşe olan Caferabada 
,gezmeg-e gelenlerin yemek pişirmeleri için içinde kap' kaca~ı ve sair 
levazımatı bulunan bir zaviye vardır. Hülasa lstanbulun sayfiyeleri gezile
cck yerleri çok, suları bol, çayır ve çimenieri zümrüdü andırır emsalsiz 
bir şehirdir [1] 

[1) M. Avalim. V. 361 - 1 
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Ve hediyeİerlmizi takdim için giclip Hanım Sultandan müsaacİeİerinl 
~ica etmesini söyledik. Hanım Sultan 

dilerine şu hediyeleri takdim ettik: 

da bu ricalarımı kakbul ederek ken-

~!. ,JL:.; (.$.W. ...,...ıı..ı •) _,;..\,;. (~ 
~ ,. ..9 ~ \.. 

Hediyelerimizi Hanım Sultana götilren Mahmud a~a, Hanım Sultanın 

.:yanından seraser ( _,...l.r.) bir hil'at getirerek bana giydirdi. Bunu daha 

§imdiye kadar kimseden görmemiş ve ilk olarak bundan görüyordum. 
1 

Sonra, müftiyi . azam efendimiz E.büssüud efendi [ _s .. ı:.t ı ->_,._ı ı-".' ] ye 

'hürmetlerimi sunma~a gittim. Beni ayakta karşılıyarak benimle müsafaha 

ettiler ve hüsnü kabul göstererek gayetle nazikane konuşma~a başladılar. 

Çok güzel ve fasih bir arapça konuşuyordu. Benden Şerif hakkında gayet 

nazikane ve hürmetkarane bir tarzda malOmat ist edi. Kendilerine Şerifin 

mektubunu takdim ettim. Büyük bir hürmet esri olarak mektubu ayakta 

aldılar ve harfi harfine okuyarak onlara duada bulundular. Kendilerine 

Pirinin yaptıklarını anlattım. Pek fazla müteessir oldular ve (Cenabı Hak 

onun şerrioden islam milletini sakınsın) demek suretile de duada bulundu

lar. Bir müddet konuştuktan sonra bana bir takım mesaili hkhiyye anlatarak 

beni tenvir ettiler ve (Çivi zade efendi) diye şöhret alan (Şeyh Mehmed 

ibni İlyas) ın fetvasının hilafına ve aksine fetva vermekte oldu~unu bana 

anlattılar. Onu çok dikkatle dinliyor ve istifade ediyordum. Onun yüksek 

mertebesini idrakte gecikmediğ'im için huzurunda çok dikkatli konuşuyor

dum. Orada kendisini medih yollu bir kaside söyledim. Hoşlarına giden 

kasidemin bazı beyitlerini tekrar ediyorlardı. [lj Sohbet ve muhabbetimiz 

pek uzamışh. Oradan mahdumu Ahmed Çelebinin ziyaretine gittim. Sem.a· 

niye medreselerinden birinde müderrislik yapan bu zatle ·epey i ·görüştüm. 

Akıllı, zeki, güler yüzlü, tatlı dilli, hazır cevap bir adamdır. E.trafı kendi

sinden yaşça daha büyük bir çok kimselerle çevrilmiş dersini d inliyorlar 

gördüm. Arapçası gayetle açık ve beli~ idi, ~~~'-"·' nin kasidei tan

nanesinin her bir beytine 3 mısra ilave ederek onu tahmis yaptı~nı bana 

[1] Kutbu Mekkinin Ebüssuut efeadiye söyledi~i 32 beyitlik kasidenin matla ve 
maleta ı. 

;~Wı ·A Jt...~ı, ı ı..l"J 

.J_ı ,.dı....;, .r ~-y.\.. ~lf. 

....ı. ı _,i.l J'- ':"\;. \' 1, ~ J:-i : (Cl-.. ) Matla' 

l...u' J)tl&li.>J.I.( ..ı ı; )li : ( c_lai•) Makta' 



anlattı. !{endi ifadelerile (Mütenebbi) nin sözleri birbiriİe o kadar imtlzac 

etmişti ki.bunun bu derecesini yapmakta büyük arap üstadları bile müşki

lat çekerler. Bunlardan birkaç beyti bana ö yle bir okuyuş okudu ki 

nerd e ise kendimden geçecektim. Görülmemiş şi'rin bedayii, baharın henüz 

açmış güzel çiçeklerinden daha çok nefisti . Bu şiirleri okuyan bir Türk 

çocug-u·; evet, Arap illerine gitmemiş, ka yın a~acının, akçakava~ın altında 

gölgelenmemiş, misvak a~acını çi~nememiş, ömür meydanında henüz dolu 

dizgin koşmamış g enç bir Türk alimi idi. Bu zat 944/1537 yılı şahanının 

üçüncü cumartesi günü dünyaya geldiklerini söylediler. En çok babasından 

ve (Taşköprü Zada Efendi) d :ye şöhret alan ·~\..j iJ! li..:. sahibi (Şemsüddin 

Ahmed ibni Mustafa) dan okumuştur. 

1296;554 senesinde Sultan _Bayezid medresesinde babasına muid olmuş, 

daha sonraları da Rüstem paşa medresesine SO osmani ile müderris tayin 

~di lmiştir. Bugün orada ... ol~J'e:;::!' J cl:&~ (. /': , ......; ı Jl ıc...r: • ~'-'" yi okut

maktadır . Bu· zatten Şam kadısı olan kardeşi Mehmed Çelebi Efendinin 

93'1/1524 yılında doğdu~unu, tahsilden sonra merhum Rumeli kadiaskeri 

ı.>;Lalı ,J..ıl 1 ~-= ye mülazimlik yaptığını öğrendim. - .. 
Yine bu zat, bana 964/1556 yılında dünyaya gelen (Mustafa) adlı bir 

kardeşinden daha bahsetti. 
Müşarünileyh Ahmet Çelebi efendi, yalnız nefsini büyük görür ve 

kendisini muhitin e yüksek tutardı . İlmen aynı derecede bulunup ta yaşça 

kendisinden ~ok daha büyük, babası yerinde olanlardan Lile üstün görü

nürdü. Bir kerre Sultan Mehmed camiinde cuma namazını kı ldırmak üzere 

ma'zul kadiasker Sinan Efendinin yayılan seccadesini, kebkel:ıesile gelen 

Ahmet Çelebi, kölelerine kaldırtarak kendi seecadesini yaydırınış, gelip 

se.ccadesini ortadan kaldırılmış gören S inan efandi, büyük bir teessür ve 

inkisarla cemaati sık ıştırarak namazını kılmıştır . Genç yaşında üful eden 

bu alim, fazıl adamın Sinan efendinin inkisarına uğradığı söylenmektedir. 

Kardeşi Mehmed Çelebi de genç yaşında Halep kadısı iken vefat etti. 

Bu iki çocuğun ölümünü gören babalarının yüre~i da~lanmıştır . Bunların 

ölümüne biitün muhitler i müteessir olmuş, kederdicle ailelerinin matemlerine 
sonsuz bir şeki lde iştirak etmişlerdir . 

Ayın 21 inci pazar günü Hekim Çelebi ile görüştüm. Bu zat, resmi 

ilimlerle u~raşmış birçok bilgilerde meharet ve hazakat sahibi olmuştur. 

Ezcümle fıkıh, hadis, tefsir, usuleyn, mantık, hikmet gibi ilimlerde yedi 
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tu la sahibi oimuş, tıb ve eczacılıkta da bir hayli çalışmıştır . (Sonra Mah

mud Çelebi efendi-e l - Nakşbendi) ,_p.:~;.~l .s.ı.:.tt \.51~ .) >f sayesinde ~ -4:~0: 

tarikatine süluk etmiş bir kat daha şöhretini arttırmıştır. Birkaç defa 

hacca giden bu zat, Mekkede mücavirlik de yapmıştır. Karadan evvela 

Mısıra, Bursaya gelmiş.' daha sonra da lstanbula dönerek burada ikamet 

etmiş, Sultan Süleymana ve sadrazam Rüstem paşaya intisab ederek bü

yük teveccühlerine mazhar olmuş ve yüksek mertebeler ihraz e tmiştir. 

Kimsesizleri, fakirleri ve dervişleri barındıran bir evi vardır. Tam 

manasite Öğünülecek derecede mütedeyyin, herkesin ve bilhassa veziri 

azaının ve diğer vezirlerin yanında sözü geçen bir adamdır. Beni davet 

ederek ikram ve iltifatlarda bulunarı bu zatin nasihat ve öğütlerine de 

mazhar old um. 

Ertesi gün alim, fazı!, uiOmu akliyye ve nakliyyeye vakıf, edib, zevki 

selim sahibi bir zat olan Mısırlı ve H anefiyyülmezhep .J , .... Alt.;.f ,:,_ .;.r ziya

retime geldi. Görüşlük. Mısırda Sultanın etibba reisliğini- yapan bu zat 

bana SO kadar altın, müteaddit hazani sofları (.s)• J .... ..;'ı_;,>) , koyun, tavuk 

ve muhtelif cins ve çeşitte çiçeklerden hediyeler getirdi . Bu zatle öteden 

beri tanışır, Mısırda bulunurken de kendisile mektuplaşırdık. Selis yazı 

yazardı. 

Ayın 22 nci pazartesi günü Şerifin Babı hümayuna (..>t_l-- ·A) olan he

diyelerini takdim etmekliğim emrolundu. Çavuş başı ve çavuşlar kethüdası 

ve kapıcılar yazıcısı Mehmed Çelebinin otur~uğu dıvana çağrıldım. Oraya 

gittiğimde Cevher sağiri benden evvel gitmiş oturuyor gördüm. Bu, C elal 

ibni Hızır ile Mehmed ibni Berekat -el- Maliki S::ıJ.ı .,:.\(.t_ .j ..,;. nin teşvikile 

olmuştur Çavuşbaşı, onu benden sordu. Ben de (Şerifin hizmetime verdiği 

adamlardan biridir. Huzuru şahaneye behemehal girecekse yalnız g irmesine 

tarafdar değilim. Ferhan adlı diğer bir arkadaş ı daha vardır . O da gelir, 

beraber girerler) cevabını verdim. Bunun üzerine derhal Ft>rhana haber 

gönderiterek o da geldi. Sonra Padişah hazretlerine getir.diğimiz hediyeleri 
arzettik, ki şunlardır : 

,Jb~ ~C:.':. , ;:;_ . ._;.!..; ·~ ._;.1..; ,J~ c.S:-!JI ._;.\.: .J~ c.S~J-L.:. ,Jb ~..p: ... ~; 
'-0 \... \... Iç b .u. 

J~.J.J• .ı:.._}" •. JID .1 •• i ... .J;.~ ,Jb .t.J ... ~- .:..~)1.. •.>..ı:..<> .!.? .)J..L: ,Jb J_,i J,_. ":"\Ç 
b ~ b '-0 b 
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Bu hediyeier acemi ağianiara taksim edilerek her birierine ikişer parça 
verildi ve divanın önünde iki sıra halinde ve uzunlamasına dizildiler. Sonra 

bu hediyeterin ne olduklarını gösterir bir liste yazıldı. Müteakiben hedi

yeler Hazinei Amire (ov"~~.;>) ye konuldu. Bu işe kapıcıbaşı Hüseyin 

ağa tayin edilmişti. Sonra Kadİaskerler huzura girip çıktılar. Vezirler de 

girdi." Ben de onlarla beraber girdim. Sultan Süleyman, trabzanlı bir tahtın 

bir tarafında oturuyordu. Üzerinde yeşil renkte bir elbise vardı. Piri nurani 

olmuştu. Yüzü parlıyordu. Vücudü incelmişti. Eğilerek resmi selamı ifa 

ettim, ve hürmetle eteklerinden öperek ayağa kalkıp geri geri yürüdüm. 

Kapıcı başı selamımı yüksek sesle cevap vererek aldı ve huzurdan ~ıktım. 

Yanımdakiler de aynı şeyi yaparak ç ıktılar. 

Öergahı hümayuna mensup adamlara bazı hediye ler dağıttım ki onlar 

da şunlardır : 

Kapıcı a~ası Yakup Ağaya, 

J-L!. 
V 

Sinan ağa Hazinedar başıya, 

JL!. 
V 

hizmetimize tahsis edilen çavuş Hasan'a 

v-1..:. 

kilerci başıya, 

v-L:. 
V 

i 

odabaşı {Behruz ağa) ya 

v-L:. 

c:.-
Hediyeleri teslim alan Hüseyin kapıcıya, subaşı ( oturacağımız evi bulan) 

~\.:. ~\.:. 
i ,. 

Dilsiz El Ebkem, Tophane emini (Husrev,) Mustafa çavuş -el- Türkman 

~\.:. ~L!. ~~ 
T ~ T 

Hil' atleri getiren kapıcı ya 

~\.!. 

;.ıl 

Abkam yazıcısı Şahin Çelebiye 

ı..S~\.:. 

Şerif efendinin maruzatını hediyelerle birlikte veziri azama vermiştim. 

Onun cevabını bekliyorduoı. Bunun da muhteviyatı aşağı yukarı şudur: 

Piri ve askerlerinin çıkardıkları fitne ve fesat ve tefrikalardan bahisle 

onların Medineden çıkarılması hakkındaki istirhamdan ibarettir .) 

Vezirlerle sık sık ve çok iyi görüşüyorduk. Onlar bu işin olmıyacağı 
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ve olsa dahi hemen olmıyacağı kanaatinde idiler. Veziri azaını hemen her 

giin makamında ziyaret ediyordum. Sultan hanımın rahatsızlığı pek fazla 

arttığı halde bana bir şey söylemedikleri için bundan bihaberdim. 

Bugünlerde Rumeli kadiaskeri Sinan efendi ile de görüştüm. Evvelden

beri kendisile tanışıklığımız olan bu zat Türk alimlerinin büyüklerindendir. 

Müteaddit eserler i vardır. lS J 1.;.:: haşiyesi, · ~.1-l• nin son !arına ait haşiyesi 

gibi. 896/1490 yılında· doğduğunu söyliyen bu zat bana, bütün müellefatını 
okutmak üzere icazet verdi. 

. Bir de veziri azam Rüstem paşanın kızının hocaııı Baba Çelebi - ki 

Filibe Kadısının oğlu Mahmud Çelebidir · ile görüştüro. Güzel nazıml.arı 

olan bu zatin mahlası (Rizayi) dir. Alim, fazı!, mütaleaya düşkün, her fende 

eser sahibi, anlayışı güzel, hoş huylu, çok muhterem ve tariki dünyadır . 

Hülasa fazlü kemal sahibi olan bu adam, zamanının en iyi simalarından 
biridir. Benimle mektuptaşır ve kıymetli e5erlerinden gönderirdi. 

Bir de Anadolu kadiaskerliğinden ayrılmış Bostan Efendi ile goruş· 

tüm. Adı Mustafa olan bu zat Aydınlıdır. Alim ve fazıldır. Mensub oldu· 

~u aile de ilim, siyadet ve şeref ocağıdır. Babası şeriatle tarikati cemetmiş 

bir alimdir . 950/1543 senesinde hac eden bu Muhiddin efendi 30 osmani 

ile müderristir. F azlı tam hazakat ve keskin anlayışile tanınmıştır. Beni 

davet ederek bir çok ikramlarda bulundu. 

Bir de Rumeli kadiaskeri Hamid efendi ile görüştüm. Bana karşı büyük 

alaka ve teveccüh gösteren bu zatin yardımlarını da gördüm. 

Gö~üştüklerimden biri de Anadolu kadiaskeri olan ve Abdülkerim zade 

namile maruf ( .. ... ) · miiellif adını yazmıyorsa da bunun adı Mehme.d 

efendidir · ile de görüştüm. Edebiyatla meşgul değerli alimlerdendir. 

Arapça güzel nazımları da vardır. 

Sultanın süt kardeşi Mehmed Çelebi ile görüştüm. Ehli ilimden olan 

bu zat, tariki dünyadır. Beşiktaşta aldığı bahçede kendi haline göre kim

sesizlere yemek çıkarıyordu. Devlet adamları yanında nazı geçtiği için iş 

güç sahiplerine şefaat eder ve iltimasta bulunurdu. Sultanın, şehzade 

Mustafayı katlinden sonra sultana ağır sözler söyliyerek ona gücenmiş ve 

araları açılmıştı. Sofu olan bu zatin in'am ve ikramına mazhar oldum. 

Bir de Mustafa Çelebi ibni Celal -el· Nişancı .j.l.:.liiJ~ ,j_ ~ J--e 
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ile görüştü m. Ebu Eyyub-el-Ensari' de (;ı l....i>' ''="_,._ı_,._ ı ) oturan bu zat henüz 

azledilmemişti . Kendisile eskidenber i tanışıyorduk. İnşada yedi tulası var

dır. Bcı..na padişahın idaresinde 1200 kalenin bulunduğunu söyliyerek onları 

tavsif ederken biris;ne kullandığı kelimeleri ötekisini vasfecierken kullan

mıyordu . Bu keyfiyet onun derece i ikt idarını pek güzel gösterir. ( Tarihi 

Ali .Osman) adında bir kitabı olan bu eclib, beni davet ederek birçok 

ik ramlarda bulundu. N ak den 100 altın lira verdiği gibi gayet güzel · yünlü 

kumaşlar, fevkalade mükemmel elbi seler de hediye etti . 

C. ahirio 26 ncı cumartesi günü padişahların annesi, bir müddetten 

beri mustarip bulundukları hastalıktan şifayab olamıyarak vefat etmişlerdir. 

Sıtma ve kulunçtan da mustarib idiler. Bunun Haremlerde ve Kudüste ve 

bazı şehirlerde bir çok hayrat ve te berruları vardır. Söylendiğine göre 

aslen Rus olup Sultan Süleymanın annesi ( Hançerli sultan) ın cariyesi 

i miş . Sultan Süleymana şehzadeliğinde takdim edilmiş. Sultanın hoşuna 

gittiği için onunla evlenmiş ve nihayet merhume ibraz ettiği mevkii bu 

şekilde kazanmıştı. Padişaha o d erece nüfuz etmişti ki birçok işlerin hal 

-ve faslı bunun elinde idi. Bundan birçok çocuklar dünyaya gelmişti ki 

onlar da Selim, Bayezid, Mehmed, Cihangir ve Hanım sultandır. Anneleri 

hayatta iken çok iyi geçinen bu kardeşlerin, vefatından sonra aralarına nifak 

g irdi. Bunun adının Hurrem Sultan olduğunu söylemektedirler. Onu çıldı~ 

rasıya seven Sultanın yüreği ölümile parçalanmıştır. 

Cenazesi vezirlerin omuzlarında Bayezid camii meydanına getirilere~ 

müftii azam ın ( ~ r-' '-"·' ) imarnetile namazı kılındıktan sonra yine büyük 

müftü şeyhülislamın elite defnolundu. Ölümü, bütün Istanbul halkını müte~ 
essir etmişti . 

Nihayet recebin 18 inci cumartesi günü Divanı Hümayuna Pirinin 

askerile beraber Medineden çıkarılmaları hususundaki müracaatimizin ceva

bını Öğrenmek üzere gittim. Vezir ler m es' eleyi arzetmek üze~ e huzuru şa· 

haneye girip çıkıncıya kadar beklemekliğim emrolundu. Divan dağılıncıya 

kadar bekledim. Huzura giren kadiaskerler, vezirler birbir çıkıp evlerine 

dönüyorlardı. Ben de veziri azamla binerek evlerine, konaklarına gittim. 

Veziri azam mes'eleyi bana anlatarak dedi ki: (H ünkar gerek Pir inin v.e 

gerek askerlerinin Medineden çıkarılmasını kabul etmediler. Yalnız teftiş 

ve kontrola tabi tutolmasını emir buyurdular. Şayet ilerde b!r cünha iş le-
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yecek olursa o zaman bu iş olur dediler.) deyince d ünya sanki başıma 

geçer gibi oldu. Ona: (Bu zalim her istediğ'ini bizzat kendisi yapar, onu 

bu hareketlerinden ne akıl, ne m ani ık ve ne de din çeviremiyen bu gad

dar herifi nasıl ve ne şekilde kontrol ve teftiş edebiliriz) dedim . Bana 

cevaben (Kadıyüşşer' Abdürrahman efendi onu teftiş etsinler) dedi . Ben de 

(vezir h~ıretleri, Abdürrahman efendi Pirinin yegane yardımcısı ve zahiri· 

dir) cevabıma veziri azam (Hünkar böyle emretti. Onun bu emrini geri 

aldırtamadım) cevabını verdikten sonra ondan ümidimi keserek Ali paşaya 

koştum. O da aynı nakaratı okuyunca diğ'er vezirl~re de baş vurdum. 

Bunlardan da bi r fayda bası l olmadı. Geceyi teessürden işkence içinde 

geçirdikten sonra Şerifin üstü mühür!~ Piriyi Medineden çıkarmak isteme-· 

d ikleri takdirde verilecek bir mektubu vardır. Muhteviyatı da aşağ'ı yukarı 

(eğ'er Piriyi ve askerini medineden almamaları t ekarrür ederse biz elimizi 

oradan çekeriz. Doğrudan doğruya Pirinin metbuu olacak bu yerde şayet 
' bir fitne ve ihtilal zuhur edecek olursa hiçbir suretle mes'ul tutulamayız .. . 

Emir re'yi şeriflerinindir) d en ibaretti. 
Keyfiyeti dostlarımdan Reisiil Etıbba Bedrüddin-ei-Kaysuni ~'\lı ~ J 

J,-!.ı ı .:,_..O ı J""'. ile Mustafa ibni Celal J)l~ j Jı.. .... ~ e açtım. Onlar padişa· 
hın inatçı olduğunu, söylediğ'ini geri almasına imkan olmadığını, biraz 

daha sabretmekliğ'imi söylediler. Sabah olunca şerifin bu son sözüne mu

halefet etmiyerek doğruca divanı hümayuna gittim ve Veziri azama (Işte 
bu arizayı Şer i f en son olmak üzere size vermekliğimi emretmişti) dedim 

ve onun için bunu size vermek mecburiyetinde kahyorum diyerek mektubu 

veziri azama verdim. Mektubu aldı ve onu d ivancia açarak okudu. Bana 

dönerek (bu arizayı hünkara verelim mi) diye sordu. { Şüphesiz) cevabını 

verdim. Veziri azam: (Bu nu arzetmek doğru değildir. Çünkü hünkar haz

retlerinin kılıcı uzundur. O, her nekadar makarri seadetinden uzak ise de 

Medineyi muhafazadan aciz değildir. Halbuki bu ariza hünkar hazretlerinin 

aczini anlattınr. Hünkar hazretleri bunu böyle anlayınca olabilir ki şerifler 

ellerini Medineden -çeksinler diye ferman buyurur. Buna terettüb edecek 

şeyleri reddetmek bize güç gelir. Sen de buna sebeb olmuş olursun) dedi. 

Ben de cevap olarak (işin sonunda bunu verrneğe rnemurum. Beni buraya 

gönderen zatin emrine muhalefet etmek benim için imkansızdır ). dedim. 
Veziri azarola aramızda gittikçe söz uzadı. Nihayet kendisine son söz 
olarak şöyle dedim : 
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(Şerif hazretleri saltanatı seniyyenin Medinede naibidir. O, diyor ki 

memleketler hünkar hazretlerinindir. Hünkar hazretleri ya beni burada 

olduğum gibi bırakır ve Piri Paşayı askerile beraber başımızdan kaldırır 

ve yahutta bana el çektirerek Piriyi bırakır. İki kılıç bir kına ~ığmadığı 

gibi bir şehirde de iki hakim uyuşamazlar. Emir saltanatı Seniyyeye raci'dir) 

dedim ve (i~te size son söz olarak söyleyebileceğim şey budur. Bunun 

hilafını diyemem) sözlerini de ilave ettim. 

Bunun üzerine sadrazam kadiaskerlerle birlikte huzuru şahaneye gire

rek mes'eleyi etrafl ı ca anlattıktan sonra huzurdan çtkıp evlerine döndüler. 

Ben de veziri azarola beraber konaklarına gittim. Vezir: ( Söylediklerini-

. zin hepsini etraflıca hünkara arzettim. Gerek Pirinin ve gerekse Şerifin 

oldukları gibi kalmalarını emir lıuyurdular. Onlardan her hangi birisinin 

kaldı-i-ılmasına muvafakat etmediler ve Pirinin alıvalinin teftiş edilmesini 

buyurdular. Işte bu söz padişahın son sözüdür. Bunun tebdil ve 

tağyiri mümkün değilir) dedi. Bunuri üzerine tekrar g :dip diğer vezirlere 

baş vurdum ve hiç birinden bir netice elde edemiyerek hepsinden (iş işten 
·geçmiştir. Başka bir çaresi kalmadı. Buna dair söz söylemek imkanı artık 

yoktur) nekaratını duyuyordum. Bundan dolayı çok sıkıldım ve iqeta 

yaslıya. döndüm. 

Işlerin bu şekilde neticesiz kalışına basedciler son derece memnun 

olarak çıraları yandı. Yaln·ız sevinmekle de kalmıyarak dillerine doladılar 

ve ağızlarına geleni söylerneğe başladılar. Gah Ali Paşaya çokça gidip 

geldiğimi, onunla uyuştuğumu gah kadı ( Abdürrahman efendi) ile anlaş

tığıını söyliyerek aleyhimde hiç birinin aslı astan olmayan nice şeyler 

söylediler. Velhasıl ( Celal ibni Hızır) la ( Muhammed ibni B'erekat-el; 

Maliki) başta heps·i sevinerek istedikleri şekilde. m es' eleyi te'vil ederek 

dört geçeye mektup yağdırıyorlardı . ( Cevher sağir) in de fikrini çelmiş, 

Kendile~ine uydurmuşlardı. (~.,..:.ı ı .u-1) yi de üzerime musallat ederek 

herif, zoral<i seraser bil' ati elimden aldı ve İstanbuldan Mekkeye kara 

yolile dönmek tasavvurunu mevkii tatbike koymak isteyerek geçtiği yer-

. Idrden Şerifin elçisinin o olduğunu, rikabsız kaldığını bahane ederek para 

koparacaktı. Cevher sağiri de kışkırtmış, o da bir an evel Mekkeye haber 
1 

götürmek için çırpınıp duruyor, başımın etini yiyordu . Nihayet bununla d!i 

başa çıkamadım. Oturup vukuu hali olduğu gibi yazarak tabii onlar da 

so 



istedikleri ~ekilde ayrıca düzenli mektuplar donatarak 25 altın yol masrafı, 

8 altın elbise bedeli, 15 altın deve parası ve 20 altınlık bir bil' at bedelini 

de mektuplarla birlikte aldıktan sonra yola çıktılar. 

Bize, Saltanatı seniyye canibinden yol harçlı~ı olarak 5000 Osmani 

gönderilmişti. Bunun (1500) ünü Cevher sa~ir, (1500) ünü Kaid Ferhan, 

(1000) ini bizimle beraber olan menzil emiri ve mütebaki (1000) ini de 

Ahmedüşşüveymi aldı. Paranın .gönderildi~i günden itibaren .yemekler ke· 

sildi~i için kardeşirole birlikte sipsivri ortada kalmıştık . . Halbuki bize ye

mekler kesilmeden önce bol erzak çıkıyor, bir koyun, bir kelle şeker, elli 

ekmı;k ve miktarını bilmedi~im ya~. bal, pirinç, hayvaniara bir sürü arpa 

gönderiliyordu. Geride bir ço~u artması lazımdı. Bizimkilerin bunları ara-
. . ' 

larında nasıl paylaştıklarını ve kimlerin ne aldı~ını bilmiyordum. Yalnız 

bildi~im bir şey varsa o da ö~le, akşam yemekleri pişiyordu. Mutfa~ımıza 

dörtte bir koyundan fazlasının girdi~ini görmedim. Her şeyleri buna ben

zerdi. Bütün bunlara gö~üs germekten ve sabretmekten başka elimizderi 
gelir bir şey yoktu. 

Şüveymi denilen herife gelince : Cevher sa~irden sonra hor ve hakir 

yü7.ünün karasile ~ecebin 28 inci günü yola çıkarak Mekkeye varıncaya 

kadar u~radı~ı her şehirde ve her beylikte dilenmekten sıkılmadı. Mekkeye 

varı nca da bilhassa (Esseyid Hüseyin) e ( filan adam sizin i şiniz hakkında 

bir kelimecik olsun söylemedi. O, ancak kendisinin ve kardeşinin işlerini 

yapma~a gitmiş, işte onun bat ve hareketini size aydınlatacak mektuplar ) 

diyerek burada yalan yanlış düşmaniara yazdırdı~ı mektupları da göster· 

mek suretile de onların fikirlerini muvakkaten olsun çürütme~e muvaffak 
olmuştu. 

Kaid Ferhanı da, eline 25 altına yakın bir para vererek kara yolile 

onu techiz edip yolladım. Selametle gitti. Ben de işlerimi Tanrıya havale 

ederek vezirlerle esenleşerek yolculuk hazırlı~ına koyuldum. Rüstem pa· 

şadan ve Vezir Ali paşadau ve Rtistem paşan ın karısı Hanım sultan· 

dan bana seraser birer hil'at hediye gelmişti. 

Şaban ayı elimin çok daraldı~ı bir sırada hulul etti. Borç edecek bir 

kimse.yi tanımadıg-ım için naçar Seyyid Şerifin Rütem paşaya verilmek 

üzere bana verdi~i para kesesinin mührünü açarak içinden .100 altın lira 

almak mecburiyelinde kaldım . Deniz yolile dönmegi kurdu~um için o şe· 
kilde . hazırlıg-a koyuldum. 
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Şahanın sekizinde vez:ri azam, rafızilikle ittiham edilen ~ . ..JI~j ~ 

ı$l""W1JJ.t adında birisinin idamı emretti . Alim, mütefennin olan ve salih 

g ibi görünen bu adamın, tek bir kelime sorulmadan taraftarlarının onu 

. kurtarmak için y~pt ıkları bütün fedakarlık lara ra~men, şehadet getirirken 

bir kılıç darbesile boynu yere serildi [1]. 

· Görünüşte dindar ve dürüst olan bu adamın iç yüzünü Allah l;ıi lir . 

. Şahanın ortasında bütün vezirlerle ve görebildi~im molla beylerle 

tekrar vedalaştıktan sonra (Hacı reis} in gemisinde (beş) altına bir kamara 

kiralayarak yola çıktım .. .. » demektedir. 

·. 

~ ,·, 

~ ·.>;, t 

. ı 

[1]' Kutbu Meldci, bu adamın duydukum hikayesi şöyledir diyerek hakkında epeyi 

maliimat vermektedir. Varak -157. 

82 



GAZZI: 

EPEYİ SÜREN BİR SEYAHATTEN SONRA HASRETINI 
ÇEKTİGİM VATANIMA DÖNÜŞ 

Allahın inayelile bütiin işlerim muvaffakiyetle neticelendikten sonra 

yolculuk hazırlıg-ını büyük dostumuz (Esseyyid) in himmetile ikmal ederek 

eş ve dostlarıma veda ettim. Başta Esseyyid olmak üzere bütün ahbaplar 

ayrılıg-ıma müteessir olmakla beraber iş lerimin, arzularımın fevkinde net i

celenerek yola çıktıg-ım için seviniyorlardı . Hareketimize pek az kalmıştı . 

Şehrin dışına gemiye kadar beni ug-urlamağa gelen aziz dostlarımla son 

bi r defa daha göz yaşları arasında esenleştikten sonra gemiye binerek 

ayrıldım .. 

Ag-lamaktan bitkin gözlerimle onları seçerniyecek bir hale gelinceye 

kadar takib ediyor, bir türlü kendimi teskin edemiyordum. Nihayet akşam 

üzeri güneş battıktan sonra (Üsküdar) a vardık. Şehirde bulunan imaret

lerden birine inerek geceyi orada geçirdik. Ertesi gün cuma namazını 

kıldıktan sonra sürekli bir yürüyüşe koyulmak üzere buradan göçtük. 

Akşama doğru ( Karta!) narnındaki kasahaya vardık. Şevvalin 24 üncü 

cumartesi gecesini burada; manzarası fevkalade güzel olan bir yerde ge· 

çirdikten sonra sabahleyin göçtük. Zevale do~ru Gebzeye (;~s:"[) vardık. 

~urada bir az istirahat ederek yolculug-umuza devam etlik. Denize yakın 

ve sahil boyu gi derken bir iskeleye uğradık, kestirme yoldan gitmeyi ter· 

cih e~tig-imiz içi~ burada bulunan bir gemiye binerek (Dil) denilen kasaba

nın iskelesine tatlı bir yolculuktan sonra vardık. Buradan hareketle akşam 

üzeri Yeniçerilerin sakin bulunduğu kasahaya geldik. Geceyi burada geçi

rere~ uzun, sürekli· bir yolculukla yolumuza koyulduk. Gah ağaçtarla örül· 
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müş !ırtların baktıg-ı ve içinde su akan derelerden, gah bag- ve bahçeler· 

den geçiyor, durup dinlenmeden yol alıyorduk. Nihayet suları bol ve gü· 

zel ağaçları bulunan ve (Dervent) diye anılan yerde biraz dinlendikten 

sonra göçerek tozu toprag-ı bol, sıcaklan çok, üstünde ufak tefek çalı 

çırpıdan başka bir şey !.>ulunmayan tepelerde, kayalıklı yerlerde . sıkıntılı 

bir yolculuktan sonra (lznik Gölü) nün gönüle serinlik veren manzaraları· 

nın görünüşile nE-ş' e miz yerine geldi. Güneş batmak üzere iken şehre var· 

dık. Geceyi (İsa Paşa) iun babası veziri azam (lbrahim Paşa) nın imare· 

tinde geçirdikten sonra şafakla beraber yolumuza devam ederek bir saat 

kadar gölün kıyısında yürüdükten sonra yakınında bulunan yüksek bir 

tepeye tırmandık. Burada sag-nak halinde yağ'an yağ'ınurlara tutulduk. Bu 

vaziyet tepeyi aşıncıya kadar devam etti. Büyük bir ovada bulunan birçok 

köylere, nimetleri bol kasabalara uğrayarak aynı günün kuşluk vaktinde 

Yenişehir ( _,r $S.) e vardık. Şehrin dışında, geniş ve ağaçları bol bir 

çayırdan geçen nehrin kıyısında biraz dinlenerek öğ'le namazından sonra 

göçerek gün battıktan sonra ( Akbıyık ) denilen köye vardık. 

·fç inde bir hamamı, bir hanı bulunan bu köyün pelit (..:ı~~!-) ag-açları 

pek çoktur. Burada ayın 28 inci salı g ecesini geçirerek sabahla beraber 

yola revan olduk. Mezkur pelit ag-açlarının meydana getirdiği ormanlardan 

zümrüdü andırır bahçeliklerden geçerek öğ'leye doğ'ru ( Ermenipazar ) de· 

nilen kasahaya indik. Burada su üzerinde konduğumuz yerden ikincliye 

dog-ru kalkarak guruba yakın ( Bozöyük ) denilen kasahaya geldik. Içinde 

bütün bir itina ve ihtimam ile yapılmış (Kasım Paşa) imareti vardı. Onun 

harici~de geniş ve su pınarlarını ihtiva eden, baharın tam manasile yüzüne 

güldüğii yere konduk. Burada çarşamba gecesini geçirerek yolumuza de

vam ettik ve (Saka) denilen kasahaya vardık . Yorgunlug-umuzu gidermek 

üzere burada geceyi geçirdik. 
. . 

Gecenin abus çehresi geçip te perşembenin geld ig-ini bize müjdeleyen 

günün ug-urlu ve nurlu çehresi beliri nce buradan hareket ederek yolumuza 

düşen ormanları geçerek bir kasahaya vardık. Burada biraz dinlendikten sonra 

. yine yolumuza devamla akşama doğru (Akviran) denilen göye geldik. Şevva· 

lin 30 uncu cu~a g ecesini geçirdig-irniz bi.ı yerden, tanın ufuktan ııökmesile be· 

raber hareketle kuşluk vakti (Karahisar) şehrine vardık. Ne büyük bir tesadüf 

ki bu şehre varışımız, gerek fstanbula giderken ve gerek vatana dönerken 
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tumaya tesadüf etmişti . Şehre inerek imaretine konduk. Buraya varışımızia 
üzerimizdeki yol yorgunluğumuzdan eser kalmadı. Burada, oranın ayanından 

olan ( jlAAJ ~IJ..ı ı) J l~,.:. ~1. ) adındaki zatle göriiştük. Benden (bir kimse 

vurduğu avını ölü bulursa yemesi caiz midir, değil midir? ) sualini sordu. 

Ben de : (Eğer vurulan av kanı henüz kurumadan öldü ise yani vurulur 

vurulmaz ölmüş ise yemesinde bir beis yoktur. Aksi takdirde yani vurol

duktan sonra aradan bir zaman geçerek ölmüş ise yemesi günahtır) ceva

bını verdim. ~u cevaplarımdan pek memnun olan bu zat ifadelerimi aynen 

kaydetti. 

Mütebaki gunu ve gi.ren yeni ayın birind gunu gecesini burada ge

çirdikten sora sabahleyin erkenden yola çıktık. Akşam olurken (:..s L.:.) Çay 

denilen büyük bir kasahaya vardık. Orada buluna'n suları bol, ziimrüdü 

andırır yeşillikli, · ağaçları çok, güzel bir ovaya inerek geceyi orada geçir

dik. Sabahleyin buradan göçerek kuşluk vakti ( l slıaklı ) ( J..s-.. ) köyüne 

vardık. Burada bir az dinlendikten sonra yolumuza devamla batıya doğru 

yerli halkının ( Akşar ) dedikleri ( Akşehir ) e vardık . Burada (Hüseyin 

Paşa) nın imaretine konduk. Bu imaret, güzellik ve mükemmeliyet iti barile 

emsaline faiktir. Buranıq, mescidinde ve hatta evlerinde akar bol suları 

vardır. Bu şehirde gü~ün artanını ve zilkadenin 3 üncü pazartesi gecesini 

geçi~erek gün dog-ar dog-maz yola koyulduk. Ağaç gölgelerinde, çayırlarda 

ve güzel yerlerde öğleye kadar süren bir y.olculuktan sonra ( Söyüdlü ) 

kasabasına vardık. Burada istirahat etmek üzere kondoğumuz yerden biraz 

sonra göçerek milleri birbiri ardından katederek nihayet güneşin · batacag-ı 

bir sırada (..,.ı~) köyüne vardık. Gec~yi burada geçirerek ayın 4 üncü 

salı sabahı bermutat yolumuza d eva.nla ikindi sularında (Salahaddin) köyü

ne indi k, buradan sabahleyin hareketle akşam ÜzE' ri Kon yaya vardık . Bu

rada çarşamba ve perşembe günlerile cuma giinü:ı ün cuma narnazına kad ar 

merhum veziri azam ( Piri Paşa ) nın imaretinde geçirdik. Bu şehirde (Mol

la Hünkar) namile şöhret bulan salih bir şeyhin gününde bulunduk. Sonra 

oradan göçerek yolumuza koyulduk. Güneş olanca şiddetile hararetini 

neşrediyordu. Şehirden henüz yarım ve yahut üçte iki berid ayrılmamıştık 

kf sıcaklardan baygınlık geçirecek derecede bulunuyorduk. Nihayet bura

da Türkmen aşiretlerinin yakınlarında konaklıyarak geceyi geçirdikten 

sonra, cumartesi sabahı zaruri olarak göç.tük. Yolumuza var kuvvetimizle 
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devam ederek kuşluk vakti (~.:;l.:) Çarşamba adını taşıyan ve çok tatlı 
bir suyu olan ?u nehrin sahiline konduk. Biraz sonra zengin, çeşitli tabiat 

varlıklıı.rile süslü bu yerden göçerek birçok ormanları, yeşil!iklere bürün

müş dere ve tepeleri geçerek üç gün, üç gece gibi sürekli bir yolculuk

tan sonra zilkadenin 10 uncu pazartesi günü pek bitkin olarak .(Ereg-li) ye 

vardık. Bu şehre (~i?) dahi deniyordu. Vatanımıza ve ailemize olan 

hasretimize rağmen burada üç g~ce kalmak mecburiyetinde kaldık . . Ayın 
12 nci çarşamba günü Ert:ğliden göçtükten az zaman sonra yolumuza 

düşen nehir üurinde kurulmuş köprülerin birinden geçerken develerimiz

den birisi kayarak yüklerle beraber suya yuvarlandı. Hayvanı, uğradığı bu 

felaketten kurtararak dağladık ve yakın köylerden birisinde geceteyerek 

vaziyelimizi d üzelttikten sonra ayın 13 üncü perşembe g:ünü sabahleyin . 

büyÜk bir gayretle -yolumuza devamla (Şücauddin) karyesine vardık. Bura

da biraz dinlendikten sonra yolumuza koyulduk. Akşam üzeri (Akköprü) ye 

vardık. Bu gece ayın 14 üncü cuma gecesi idi. Sabahleyin buradan gö~e

rek otlak ve yaylAklarda, pınarları olan ormanlarda, akar suları bulunan 

yerlerde seyahat ederek nihayet cumartesi gecesi (Kölek) · bog-azına yakın 

ağaçları bol, güzel sulan, çayırları bulunan bir yere vardık. Geceyi bura

da geçirdikten sonra yolumuza devamla dört bir tarafı dş>ğın kayalıklarile 

çevrilmiş zengin tabiat varlıkları arasında, kuşların, kargaların yuvası ha

line gelmiş olan bir kaleye rastladık. Buraya çıkıncaya kadar takatim iz · 

kesilmiş, gölgelerimiz iki adam boyu uzamıştı. Pek yorgun ve bitkin ol

duğumuz · için dinleornek üzere buraya konduk. Ateşi m artmış bir türlü_ 

yerimde duramıyor, rahat nefes alamıyordum. Nihayet yoluıtjuza koyularak· 

sürekli bir yolculuktan sonra ayın 16 ncı pazar günü (Adöana) ya vardık. 

Burada ( lbni Ramazan) ın güzel imaretine inerek her birimiz bir tarafa 

serildik. Burada ayın 19 uncu çarşamba sabahına kadar istirahat ettikten 

sonra aynı günün sabahı hareket ederek, şehrin dışında kafilenin geri 

kalanlarını · bekledikten sonra .akşama kadar bir yolculuk yaparak guruba 

yakın (Ceyhan) keiı''arında bulunan ( Masisa) Misi se vardık. Geceyi büyük 

bir istirahatle burada geçirdikten sonra tanın kızıl ışıklarında, bülbüllerin 

yürek yakan nağmeleri arasında baharın tecelli ettiği bu yerden göçerek, 

buralarda eşkıyaların sık sık dolaştığı rivayetlerini göz önünde bulundu

rarak sürekli bir yolculukla birçok ormanları ve kurak eraziyi geçtikten 
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sonra detıiz cihetinde ( ı.rl..~) kaiesi yakınında bir yere kondu k. Burada 

21 inci cuma gecesini geçirdikten sonra sabahleyin erkenden buradan k.::ı'f

karak yolumuza düşen ormanları, ve Merkezakabesi ile, Bug-ras Tizin ka

sabasına da ıı~rayarak geceyi Halka köylerinden ( l..ı.,) nahiyesinde geçi[· 

dikten sonra ayın 24 üncü pazartesi güni.i ög-le ve ikindi namazları arasın

da ( Haleb ) e vardık. 

Ayın sonuna ve zilhiceenin 16 ncı pazartesi gününe kadar bu şeh irde 

kaldık. Buradan -16 ncı pazartesi sabahı hareketle 20 nci cuma gecesi 

( Hama ) ya vardık. Buradan 23 üncü pazartesi günü göçtük. ( Rüsten ) 

mevkiinde konakladıktan sonra salı sabahı ( Humus ) a geldik. Buradan 

çarşamba gecesi nısfülleyllden sonra kalkarak ( Nebk ), (Kutayfe), (Elkasir) 

üzerinden 937 / f530 yılı zilhiccesinin 28 inci cum.artesi günü_, aylardanberi 

hasretini çekti~im vatan, aile ve teallükatıma, dostlarıma seyinçli gözyaş

larımla ve yine sevinçten çırpınan yüreg"imle kavuştum. Cenabı Hakka 

hariıdü senalar .. » der. 
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MEKKI: 

UZUN BİR YOLCULUGUN DÖNÜŞÜ 

. « •.• Teminini istedi~imiz ve onun için buraya kadar gönderildiğim işler 

ol~adan şabanın 17 nci cumartesi günü· vezirlerle ve molla beylerle ve

dalaştıktan sonra (Hacı Reis) in gemisinde (5) altın liraya kiraladığımız 

karnaraya binerek kuşluk vakti yelkenlerini açan gemi ile :deryaya açıldık. 

Kardeşim (;.. ı ~ ... ı.J • ..Jı ~) yıkanmak üzere hamama gitmişti. Gemi harek et 

edince yanında ( Habeş Sürur) ve (Türk Behzad) olduğu halde Istanbul

da geri kalmıştı. 

Ayın 18 inci pazar günü muhalif bir yelin esmeaile Kemer limanında 

kalmak mecburiyetinde kaldık . Buradan kardeşime hemen hareket etmesi 

için bir mektup yolladım . Pazartesi günü (Gelibolu) ya vardık. Burası bü

yük bir kasabadır. 150 Osmani alan bir kadısı, güzel çarşıJan ve 4 med

resesi vardır. Burada ertesi güne kadar kaldık. Gemiye npifettiş gelerek • 

kölesi olup ta elinde ( penc yek) (d. ~=:) kağıdı olmıyanlar~an (Penc yek) 

aldı. Elinde penc yek bulunanlardan 5 Osmani alınıyordu . ..Babeşlerden de 

3 Osmani alm~·kta idiler. Bizimle beraber (Yusuf) adlı bir . kÖle vardı, ki 

onun için lst;~-hul iskelesinde 2 altın vermiştim. Onun da ka~ıdını alarak 

5 Osmani verd ik. (Yakut) için de 10 Osmani aldılar. Buradan öğle üzeri 

hareket ettik. 

Şahanın 21 -i.ı;ıci . çarşamba günü ( Boğaz Hisara) vardık. Burası, de· 

nizde karaların yak~~-l~Şbğı yerdir ki her yakada bir hisar vardır. Bu hisar

larda boğazın nöbetçileri ve muhafızları oturmaktadır. Her Iki tarafın bir 

kasabası ve 40 Osmani alan bir de kadısı vardır. Buraya sabahleyin var· 

mıştık. Öğle üzeri hareket ettik. Ayin 22 nci perşembe günü kuşluk vakti 
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(Sakız) adasına u~ndılc Bu adaya inmedik. 23 üncii cuma gUnü ( Susam ) ,. . 
adasına ug-t-'\yarak yolumuza devamla büyük bir adaya vardık. Buna 

(lstanköy) diyorlar. Bu ada Rados ile birlikte Sultan Süleyman tarafından 
fet~edilmiştir. Pek güzel olan bu adadan cumartesi gün~ akşamı hareketle 

ayın 25 inci pazar günü ikindi üzeri Radosa vardık. Pazar ve pazartesi 

gününü burada geçirdik. Buradan göçtükten sonra ramazanın 1 inci cu

martesi günü ög-leye yakın ( fskenderiye ) ye vardık. Ramazanın 3 üncü 

pazar günü ikindi üzeri buradan hareketle ertesi günün kuşlug-unda (Er

reşid) ( ~ Jl ) . e vardık ve ni ha vet ramazanın 7 nci perşembe günü 

(Mısır) a vardık ... » der. 

Müellif Kutbüddi~ Mekki ; ramazanın mütebakisini ve şevvalin bir 

kısmını mısırda geçirdikten sonra ayın 20 sinde ( Bürke ) ye geçiyor. 

Bur.adan ayın 26 sında göçerek (Tih) üzerinden C..ı;.~_,AI I ı>.)IJ), (~)IJbl:-.1), 

( ~~ ~), (~1 ~~), (~c ..5: ~,.:), (r)l...ll ~ ~ ;Jl•~), (-:-"all ..)J~), 

(~~_i.)U..U I JI_.>), (..;;CJI), (.h::.JI), (.r')IIJ:~), (Lf) • (..la-I.J). (~\_,) 

t.J":~), (jiJ.IJI.:, .. ~..PIJ) yolunu takiben nihayet 965/1557 yılı zilhiccesinin 

3 üncü cuma günü sabahleyin (MEKKE) ye varıyor. 
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= Biz sudan vücude g elen denizi bilmiştik, bilirdik 

= Fakat a~açlardan deniz vücude gelece~ini bilmezdik 

= Akıl bunu kabul etmez 

= Fakat göz şahidi kafidir yani akla sorulsa «a~açtan 

denizi> olur mu denilse akıl kabul etmez. Fakat 

aklın kabul etmemesi hükümsüzdür. Çünkü göz 

görüyor. 

= Biz o ağaç denizinde bir . takım dalgalar gördük . 

= Pelitten, yabani a~açtan [o a~a ç deniz:nde pelit 

ağaçlarından ve bir takım yabani ağaçlardan dal
galar h ası l o luyor] 

= Ilgın ağacından, dal ağacından 

= Meyvesiz çam ağacından 

= Nazarı itibara alındığı zaman bu ağaçların en iyisi 

= F aidesiz ve zar arsız olanıdır 

= O denizde gemiler var. Biz o gemilere bindik. 

= Sefer ihtiyacını kaza için [ biz o a~aç denizinde 

seyrü sefer ihtiyacını temin için gemilere bindik ] 

= O gemiler s aba hlarda, akŞam üzerlerinde o denizde 

yüzen atiardır [ yani orman bir deniz, atlar gemi. 

Bu atlar sabahları, akşam üzerieri yüzüyor] 

= Gemilere benzeyen o atların hacakları kayık gibi 

o gemileri rü'yet sür'atile yürütüyorlardı. 

= O atların tırnaklanndan kıvılcımlar çıkıyordu . 

= Çakmağı taşa çakmış gi bi [çakmak taşa çakıldığı, 

vuruldu~u zaman nasıl kıvılcım çıkarsa o atların 

tırnaklarından da öyle kıvılcımlar çıkıyordu ] 

= Atların tırnaklarının kopardığı, hasıl etti~i tozlar

dan hava karardığı vakıt 

= Yine o tırnak lardan çık an kıvılcımlar ay ış ığı ye

rini tutuyordu. 


