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B i r  b i l i ş i m c i  o l a r a k 

E v l i y a  Ç e l e b i
Yazıma toplumda yaygın olan bir değerlendirmenin yanlış olduğunun altını çizerek 

başlamak istiyorum. Halkımızın yüzde doksanı, okulunu bitirdikten sonra okumamak 
hastalığına yakalandığı için okulda öğretilen her şeyi kesin doğru olarak kabul eder ve 

bu kabul edilen doğrulardan bir tanesi de “ Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi”nde anlatılan 
her şeyin palavra denecek düzeyde abartılı olduğudur. Üzülerek belirtmek isterim ki belki 
de bu değerlendirme bu kadar hassas birisi için yapılacak en acımasız değerlendirmedir.
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nin tamamını hiç görmemiş insanlar, onu en fazla iki yüz 
sayfalık bir kitap olarak hayal etmektedirler. Oysa Seyahatname on cilt ve dört bin sayfadır. 

O zamanlar Osmanlı, kendisini dünyanın 
en büyük uygarlığı olarak görmektedir ve 
yaşadığı dönem Osmanlı’nın beş Roma 
İmparatorluğu boyutuna eriştiği bir dönem 
olmasına rağmen Avrupa’daki şehirleşme 
olgusunun ve gördüğü gelişmişlik düzeyini 
“kendisinin gavurlarla konuşa, konuşa  
gavurlaştığı” değerlendirmelerine kulak 
asmadan anlatmayı başarabilmiştir. Çünkü 
onun için gerçekçi olmak her şeyden 
önemlidir.
Bir şehre girdiği andan başlayarak oradaki 
tüm önemli binaları bir mimar gibi anlatma 
özelliğine sahiptir, çıktıktan sonra da 
her ulaşılan yeni şehir ile aralarındaki 
uzaklığı neredeyse bir harita mühendisi 
gibi ölçümlenmiştir. Seyahatname bugün 
ansiklopedik bir sözlük haline getirilse 
ortaya çıkan sözlük hepimin hayranlığını 
kazanabilir.
Bu gün Evliya Çelebi, dünyaya yön veren 
on önemli kişilik arasında yer almaktayken 
ülkemizde halen hak ettiği yerin çok daha 
uzaklarında olma nedeni sizce nedir? 

Bu sayfalarda yirmi beş milyon kilometre karelik bir coğrafyanın 
şehirleri, şehirler arasındaki mesafeler ve 
önemli konaklama yerleri, şehrin önemli 
kişileri ve bunların özellikleri konuştukları 
diller o coğrafya da yaşayan halkın 
yemekleri vb gibi sayabileceğimiz yüzlerce 
konudaki gözlemler ve değerlendirmeler 
aktarılmaktadır.
 
Bilişimi, bilgisayar ortaya çıktıktan sonra 
oluşan bir durum olarak değilde Yunus 
Emre’nin yüzyıllar öncesinden haykırdığı gibi 
“bilgiyi birlikte üretmek = bilişmek” olarak 
tanımlarsak işte o zaman Seyahatname’yi 
gerçek yerine oturtabiliriz.
Evliya Çelebi’nin gezip dolaştığı topraklar 
üzerinde bu gün otuz devlet var, o zamanlarda 
yaklaşık olarak on sekiz devlet vardı. Evliya 
önce gittiği yörede kullanılan dili o yörenin 
halkı ile iletişim kuracak kadar öğrenmekte, 
inanılmaz bir ustalıkla bu dilin temel 
özelliklerini okuyucuya aktarmaktadır. 
Seyahatname’nin tamamı gözden geçirildiğindetam otuz dil hakkında 
bilgi vermektedir. 
Eşkiyalığın bir meslek olarak algılandığı bir dünyada, hem insan 
sevgisiyle dolu hem de cesur bir yürek taşıyan Evliya, kendi ailesinin 
bireyleri sarayda çok önemli görevlerde olmasına rağmen padişaha karşı 
ayaklanan isyancıları dinlemiş ve ayaklanmakta haklı olduklarını yazacak 
kadar o dönemde cesarette ileri gitmiştir. Halkı dinlemiş ve on cilt 
içerisine sığdırdığı tarihi olaylara halkın gözü ile bakmayı başarmıştır.
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