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Seyahatname' de Yer 
Alan Mahalli Morfolojik 
Unsurlar Ü zerine 

Erkan Hirik ·k 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi döneminin 
kültürü, tanhı; mimarisı; sosyolojik yapısı vb. 
hakkında bilgi veren bir eser olduğu gibi Seyyah'ın 
ince üslubu sayesinde döneminin dil kullanımı 
konusunda da önemli bilgileri günümüze aktaran 
bir eser konumundadır. 

Evliya Çelebı; gerek dolaştığı yerlerde 
yaşayan halklann konuşma şekilleri ile ilgili doğ
rudan bilgi vererek gerekse de sokak satıcısından 
esnafına kadar meslek erbabının ağzını yansıtarak 
dönemin konuşma diline dair !eksik ve morfolojik 
izleri eserinde inceliklenyle göstermiştir. Seyyahın 
döneminde yaşayan çeşitli gruplann konuşma 
dillen"ni aktarması dönemin konuşma dilinin ne 
durumda olduğunu göstermesi bakımından önem 
arz etmektedir. Seyahatname'de görülen bu tür 
mahalli unsurlar, dönemde yaşamış olan tanhi 
ağızlann da tanık/anmasına olanak tanımaktadır. 

Bu çalışmada Evliya Çelebi tarafından 
döneminin konuşma özelliği olarak göstenlen ve 
mahalli özellikler arz eden morfolojik yapılar ele 
alınmış, bu yapılar üzerinden dönemin konuşma 
dili ile birlikte Evliya Çelebi'nin üslubu ve Seya
hatname hakkında bazı görüşler bildirilmiştir. 

O. Giriş 

Seyahatname döneminin kültürünü, 
coğrafyasını, tarihini, dilini vb. yansıtması 

bakımından yalnızca T ürk kültürü için değil, 
aynı zamanda o dönemde Evliya Çelebi'nin 
diğer milletlerle ilgili aktardığı tarihi bilgilerin 
alınması anlamında diğer milletler açısından 
da oldukça önemli bir eserdir. XVII. yüzyı
la dair olaylan detaylarıyla kaydedebilen bir 
Seyyah tarafından kaleme alınmış olması, Se
yahatname'yi diğer eserlerden farklı kılmak
tadır. 

Seyyah, gezdiği yerlerin yalnızca coğ
rafi özelliklerini aktarmakla kalmamış, o 
bölgelerin tarihini, insanlarını, bitkilerini; 
yiyeceklerini, giyeceklerini, geleneklerini vb. 
aktarmıştır. 

Bu husus ile ilgili olarak Tan, "Anado
lu, Rumelı; Kafkasya, İran, Yunanistan, Arna
vutluk, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Dalmaçya, 
Macaristan, Avusturya, Almanya, Hollanda, 
Polonya, Transilvanya, Moldovya, Güney Rus
ya, Surıye, Mısır, Hicaz, Habeşistan ve Sudan'ı 
gezmiş, gezdiği yerlerdeki halkın dil, edebiyat, 
eğlence, giyim-kuşam, sanat, mimarı; hekim
/ık, baytarlık, müzık, oyun, gelenek ve görenek, 
inanış ve yemekleri hakkında ayrıntılı bilgiler 
vermiştir. 17. yüzyıl halk yaşantısını bir başka 
deyişle folklorunu yansıtması dolayısıyla Evliya 
Çelebi farkında olmadan Türk folkloruna, bu 
arada diğer ulusların folkloruna da hizmette 
bulunmuştur." demektedir (Tan 197 4: 3) . Se
yahatname'nin içerik bakımından bu kadar 
büyük bir kapsama sahip olması eserin dil ba
kımından incelenmesinin göz ardı edilmesine 
neden olmuştur. Evliya Çelebi döneminin 
basmakalıp ifadelerinin dışında bir anlatım 
ile yer yer sade ve anlaşılır, yer yer ise oldukça 
ağır bir dil kullanmıştır. 

Dankoff, Seyahatname'nin yazılış ama
cının iki tane olduğunu söylemektedir. Araş
tırmacıya göre bunlardan ilki "Osmanlı İmpa
ratorluğu'nun ve çevresinin eksıksiz bir tasvirini 
sunmak", ikincisi ise "seyahatlerı"n eksıksiz bir 
kaydını tutmak" şeklindedir (Dankoff 2010: 
40). Seyahatname'den ve onunla ilgili yapıl-

(*) Yrd. Doç. Dr. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesı; Fen-&iebiyat 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, erkanhirik@gmail.com 



mış çeşitli çalışmalardan da anlaşılacağı üzere 
Evliya Çelebi, bu iki amacını oldukça başarılı 
şekilde gerçekleştirmiştir. Evliya Çelebi bu 
amaçlarını yerine getirirken, dolayısıyla ese
rini ortaya çıkarırken öncelikle o yerin yöne
ticilerinden bilgiler almış, bölgenin kayıtlarını 
ve sicillerini incelemiş, subaşı ve diğer ileri 
gelenlerden istifade etmiş, halkla görüşmüş, 
bütün bunlardan başka bizzat gezip görmüş, 
ölçerek biçerek bilgileri yazmıştır (Kahraman 
2013b: 77-78) . 

Tüm bunlar Evliya Çelebi'nin dolayı
sıyla da Seyahatname'nin dilini döneminin 
diğer eserlerinden farklı kılmıştır. Bununla 
birlikte eser konu bağlamında ön plana çık
mış, ancak diliyle ilgili çalışmalar bir anlamda 
göz ardı edilir olmuştur. 

Evliya Çelebi, gezip dolaştığı yerlerle 
birlikte aktardığı diğer bilgiler bağlamında 
değerlendirildiğinde dil konusuna özel bir il
gisinin olduğunu söylemek mümkündür. Sey
yah'ın dile karşı gösterdiği bu hassasiyetin bir 
bölümü pratik amaç taşımaktadır. Gezip do
laştığı yerlerdeki insanların dillerini bilmek, 
bunları not almak kendisine uygulamada 
fayda sağlamaktadır. Bu durum Seyahatna
me' de şu sözlerle aktarılmaktadır: 

3/[147a] 

Amma seyyah ı alem ve nedim i beni 
Adem olan kimesnelere her lisandan ekmek ve 
su isteyecek kadar ve kendüye bir zarar geleceğin 
fehm edecek kadar guna-gun lisan bile kim ken
düyi girdabdan halas ide. 

Bu durum Seyahatname okuyucusuna 
da bilgi verdiği için esere değer katan bir di
ğer özellik olarak görülebilir. 

Evliya Çelebi'nin dil konusundaki us
talığı ile ilgili olarak Akalın, onun dille oyna
yabilen, kelimelere yeni anlamlar yükleyebi
len, hatta kimi zaman kelime türetebilen bir 
dil ustası olduğunu ifade etmektedir (Akalın 
2013: 54) . Seyyah, dil ustalığını dolaştığı yer
lere ait hususiyetleri anlatırken kullandığı 

dilin özelliklerini de kendi belirlemekte, dö
nemdeki genel eğilime riayet etmemektedir. 
Dankoff, Evliya Çelebi'nin dili kullanırken 
kelime türetme ve kelime çarpıltma tavrını 
sık bir şekilde gösterdiğini, bu şekilde dilde 
kullanılırlığı sınırlı kalmış yapıların kullanım 
alanlarını genişlettiğini belirtmektedir. Örne
ğin, Türkçede "iki köprü" şeklinde kullanıl
ması gereken yapının Seyahatname'de "iki 
köprüler" şeklinde çokluk ekiyle kullanması 
ve -an, -at ve -in eklerinin de Türkçe keli
melere getirilmeden kullanılması bu duruma 
örnek oluşturmaktadır. Dankoff 'a göre bu 
durum Evliya Çelebi'nin dille istediği gibi, 
serbestçe oynama tutumu ile kendi çıkardı
ğı adete kendisi uyma tutumu arasında gidip 
geldiğini göstermektedir (Dankoff 2008: 17) .  
Evliya Çelebi eserinde kendisine ait bu tür 
kullanımlarla özel bir söyleyiş elde etmiştir. 
Gezip gördüğü yerleri, tanık olduğu olayları 
anlatırken her şeyi olduğu gibi aktarma gay
retinde olan Evliya Çelebi, sokak satıcılarının 
bağrışlarından kedi seslerine, güvercin çağı
ran birinin sesinden kekeme birinin konuş
masına kadar her şeyi duyduğu gibi aktarma 
gayretindedir. Seyyah'ın bu gayretini Tulum, 
Evliya Çelebi'nin gördüğü, duyduğu, öğren
diği her şeyi, yaşadığı maceralı ve fırtınalı 
hayatın her anını ve sahnesini bütün canlı 
parçalarıyla bir fotoğraf sadakati ve netliği ile 
yansıtıp gösterebilme kaygısına bağlamakta
dır. Aynı zamanda Tulum, Evliya Çelebi'nin 
Türkçenin o gün kullanılan abecesini dü
zenleyerek kulağının duyduğu sesleri olduğu 
gibi yansıtabileceği bir yazım düzeni kurmak 
maksadı taşıdığını söylemektedir (Tulum 
2011: 167-168) . Seyyah'ın eserini oluştu
rurken tutunduğu bu tavır eserde oldukça 
özgün bir dil kullanımının ortaya çıkmasını 
sağlamıştır. İz, eserin dil özelliği ile ilğili ola
rak Evliya'nın dili ve üslubu konuşma dilinden 
birçok ögeler almakla birlıkte eserinin bütünü 
orta üslupta yazılmıştır (. .. ) Evliya Çelebi'nin 
dili ve üslubu ise konuşma dilinden çok yarar
lanmış ve birçok halk deyimi kullanmış olduğu 
halde orta üslubun 'okumuşlar dilinin' ve inşa 
geleneğinin çok etkisinde kalmış bir çeşıdidir. " 

demektedir (İz 1979: 75). 
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Duman Seyahatname'yi dil bağlamın-
da, 

• Türkçenin /onetık gelişmesini göster
mesi bakımından önemi 

• Etimolojik kaynak olarak önemi 

• Sözlük malzemesi kaynağı olarak öne-
mı 

•Ağız malzemesi bakımından önemi 
başlıkları altında ele almıştır (Duman 1995: 
158). 

Sokak satıcısı, kedi sesi, kuş sesi, 
gezdiği yöreye ait kelimelerin söylenişi vb. 
unsurları duyduğu gibi yazmasıyla fonetik 
anlamda değer taşıyan Seyahatname, yer yer 
verilen halk etimolojisi örnekleriyle dönemin 
kelimelere bakışını göstermesi bakımından 
önem taşımaktadır. Bazı kelimelerin anlam
larının ve Türkçe karşılıklarının verilmesiyle 
sözlük malzemesi de içeren eser, özellikle 
Evliya Çelebi'nin gittiği yerlerde karşılaştığı 
kişilerin yöresel konuşmalarıyla ilgili bilgiler 
vermesi bakımından dönemin ağız özellikle
rini de yansıtmaktadır. 

1. Evliya Çelebi'nin Söyleyiş 
Farklılıklarına Karşı Tutumu 

Evliya Çelebi, 50 yılı aşkın süren seya
hati sırasında birçok köy, kasaba, şehir, ülke 
görmüş böylece çok farklı bölgelerden, farklı 
inanışlara ve farklı kültürlere haiz insanlar ile 
karşılaşmıştır. Karşılaştığı, tanıştığı kişilerin 
dillerini, lehçelerini ya da ağızlarını da anla
tan Evliya Çelebi, eserinin kimi bölümlerinde 
bir sözlük yazarı gibi kelimelerin anlamlarını 
vererek kimi bölümlerde örnek cümleler ve
rerek, kimi bölümlerde ise taklit ederek bu 
dil, lehçe ya da ağızlara dair delillerin bugüne 
ulaşmasını sağlamıştır. 

Evliya Çelebi'nin kendi dili İstanbul 
Türkçesiydi. Payitahtta büyüyen Evliya Çe
lebi, çevresinde çeşitli ülke ve bölgelerden 
gelerek buraya yerleşen farklı kesimlerden 

insanları duyup dinlemiş, onların konuşmala
rına dikkat etmiştir. Onun bu dikkati çeşitli 
esnafların ve seyyar satıcıların bağırışlarını, 
kendilerine has sözlerini kaydedebilmesine 
olanak tanımış ve toplum katmanları arasın
daki lehçe/ağız farklılıklarına karşı da duyarlı 
duruma getirmiştir (Dankoff 2008: 30). De
veli, Evliya Çelebi'nin bu duyarlılığını şöyle 
açıklamaktadır: "Merkezi İstanbul olan bir 
dünyada insanların birbiriyle iletişim kurarken 
kullandıkları sistemlerin diklemesine ve yanla
masına farklılığını adeta bir akademisyen dık
katiyle tespit edebilmiştir. Böylece Evliya Çele
bi Seyahatnamesi hem XVII. yüzyıl Türkçesinin 
standart ve standart dışı biçimlen> hem de pek 
çok halkın Türkçe dışı iletişim biçimleri için 
zengin bir kaynak değeri kazanmıştır." (Develi 
2011: 160-161) . 

Evliya Çelebi'nin dil, lehçe, ağız ya da 
konuşma diline dair kayıt altına aldığı her bil
gi, bugün o dönemin başta konuşma dili ol
mak üzere dil, lehçe ve ağız dağılımının nasıl 
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 
bu kayıtlar, dönemin farklı yörelerde kulla
nılan morfolojik unsurlarının niteliğini de 
göstermektedir. Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin 
bu farklılıklara karşı hassasiyeti, o döneme ait 
konuşma dilinde yer alan !eksik, morfolojik 
ve semantik unsurların bugüne aktarılmasını 
sağlamaktadır. 

Dankoff, Evliya Çelebi'nin tespit ettiği 
mahalll unsurları da içeren farklı dil kulla
nımlarını aktarmasının bir yöntemi olduğunu 
belirterek bu yöntemi şöyle göstermektedir: 

1. Aktarmak istediği Türkçe lehçe 
veya ağız, standart Türkçeye kolaylıkla an
laşılacak kadar yakınsa, sadece fonetik veya 
morfolojik özelliklere değinip çeviri vermek
sizin birkaç örnekle yetinir. 

2. Kimi zaman mahalli ağzın özellikle
rini ayrı bir kısımda anmaya gerek duymaksı
zın gelenek ve görenekleri anlatmaya başlar
ken mahalli ağızdan örnekler verir. 

(1) Aynca bk. (Öner 1998: 15). 



3. Lehçe veya ağız özelliklerinin stan
dart Türkçeden epeyce ayrıldığı yerlerde Ev
liya Çelebi'nin birçok kelime ve kimi kalıp 
ifadeleri sıralayarak, bunların standart Türk
çede karşılıklarını da ekleyerek ayrıntılı dil 
örnekleri sunduğu görülmektedir. 

4. Günlük konuşmalara epeyce yer ve
rerek konuşanların lehçe ve ağız özelliklerini 
kaydederek vermektedir (Dankoff 2008: 30-
32) . 

Tarihi metinlerden hareketle konuşma 
dilinin tespiti bağlamında son dönemlerde 
yapılan en önemli çalışmalardan birisi Kartal
lıoğlu'na (2017) aittir. Kartallıoğlu, çeviri ya
zılı metinler, Osmanlı tarihleri, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi ve Şeriye Sicilleri'nden hare
ketle Osmanlı'nın konuşma diline dair kesit
leri sınıflandırarak oldukça titiz bir çalışma 
yapmıştır. Araştırmacının en temel kaynak
larından birinin Seyahatname olması eserin 
tüm Osmanlı dilinin ve o dönemde yaşayan 
diğer ağız ve lehçelerin tespitindeki doğru 
anlaşılmasındaki yerini göstermesi bakımın
dan önemlidir. 

Tüm bunlardan sonra Evliya Çele
bi'nin farklı gördüğü sesleri, morfolojik un
surları, kelimeleri, söz gruplarını çok dikkatli 
bir şekilde kaydettiği söylenebilir. Bu unsur
ların ayrı ayrı incelemesi o dönemin başta 
konuşma dili olmak üzere dilinin genel yapısı 
hakkında bilgi verecektir. 

Evliya Çelebi'nin farklı olduğunu dü
şünerek kayıt altına aldığı unsurların ağız mı, 
lehçe mi yoksa taklidini aktardığı kişi has bir 
üslup mu olduğu kimi yerlerde tam olarak 
tespit edilemediğinden ağız, lehçe ya da dil 
özelliği demek yerine mahalli özellik ifadesi 
tercih edilmiştir. Elbette bu mahalli özellik
lerin bir bölümü ağız, bir bölümü lehçe, bir 
bölümü de konuşması aktarılan kişinin ko
nuşma şeklini yansıtmaktadır. 

Mahalli özelliklerden biri olarak kabul 
edilebilecek ağız çalışmalarıyla ilgili mesele-

lerden biri artzamanlılık yöntemindedir. Ta
rihi metinlerde kültür zemininin doğru tespit 
edilmesi, ağıza kaynaklık eden dil yapılarının 
bilinmesi yalnızca ağız araştırmaları bakımın
dan değil aynı zamanda bütün kültür bilim
leri açısından da önem arz etmektedir (Akar 
2017: 134). 

Aşağıda Seyahatname'den tespit edi
len mahalli özellik gösteren birtakım morfo
lojik unsurlar üzerinde bazı değerlendirmeler 
yapılacaktır. 

2. Mahalli Morfolojik Unsurlar 

Yıldırım Bayezid ile Timur arasında 
geçen konuşma Evliya Çelebi tarafından 
aktarılmaktadır. Seyyah bu konuşmayı ak
tarırken Timur'un konuşmasını doğrudan 
aktarma yöntemiyle kaydetmiştir. Evliya Çe
lebi'nin bu konuşmaya doğrudan tanık olma 
imkanı bulunmamaktadır. Çünkü tarih itiba
riyle bu konuşmanın aktarıldığı dönem XIV 
ve X..V. yüzyılı temsil etmektedir. Keza Yıldı
rım Bayezid ve Timur bu tarihlerde yaşamış
tır. Seyyah ise XVII. yüzyılda yaşadığına göre 
aktardığı bu konuşmaya doğrudan tanık ol
ması mümkün değildir. Seyyah, Emir Timur 
ve Yıldırım Bayezid'in diyalogunu şu şekilde 
aktarmaktadır: 

[24a] 

Cenab ı Bari yari kılup /ursatı bana ve
rüp seni ele getirüp yine seninle zdnu-be-zdnu 
kelimat edüp ta 'zim ederem amma ben senin eli
ne girsem nice ederdin" dedikde heman safdil 
Yıldırım Han nutka gelüp "Vallahi sen benim 
elime girselJ seni bir de....,mir kafes içre koyup ta 
ölene dek çıkarmazdım" dedükde Timur eydir: 
(. .. ) 

Evliya Çelebi, kişi ekini dar ünlü yeri
ne geniş ünlü ile aktarmıştır. Bu durum onun 
ifadeleri aktarırken uyguladığı taklit yönte
minde morfolojik özelliklere de dikkat etti
ğini göstermektedir. Aslında konuşmasında 
Çağatay Türkçesi özelliği göstermesi bekle-
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nen Tımur, Evliya Çelebi tarafından ederem 
ifadesiyle Azerbaycan Türkçesi özelliği ile 
yansıtılmıştır. Bu durum Evliya'nın Doğu 
Türkçesini Azerbaycan Türkçesi özelinde ge
nellemesinden kaynaklanıyor olabilir. 

Seyahatname'nin bir başka yerinde 
Sultan Süleyman Han'ın rikabdarlığını yapan 
Gülabi Ağa'nın konuşmasını aktarmaktadır. 
Seyahatname' de istek bildiren birinci tekil 
kişi ekleri genellikle -Aylın biçimde geçmek
tedir. Fakat Seyyah, Gülabi Ağa'nın ağzını 
yansıtırken bu eki -Am şeklinde yazmıştır. 

[37b] 

"Hamd i Huda Ayasofya içre Hazret i 
Hızır'a rast geldim. Bire meded damenin elden 
komayam" 

İstek bildiren birinci tekil kişi ekinin 
Seyahatname genelinde -Aylın şeklinde geç
mesine karşın bu örnekte Gülabi Ağa'nın 
konuşmasını aktaran Evliya Çelebi'nin -Am 

şeklinde bu eki kullanması Gülabi Ağa'nın 
söyleyiş özelliğini, yani onun mahalli özelliği
ni gösterdiğinin delilidir. 

Seyahatlerinin birini Kırım'a yapan Ev
liya Çelebi burada gördüğü bir mermer me
zar taşı üzerindeki yazıyı aktarmaktadır. Sey
yah, bu yazının "Çağatay hat" ile yazıldığını 
ifade etmiş olsa da metin ses ve biçim özelliği 
bakımından Kıpçak Türkçesi (Kırım-Tatar) 
özelliği göstermektedir. Bu durum Seyahat
name'de şu şekilde geçmektedir: 

[153a] 

Amma bu hakir sene 1076 tarihinde 
Kırım dı .. -•ya -ı rında Mehemmed Geray Han 
hizmetinde bulu-ınup cüm-ıle Kırım hanları
nın kabrı· Eski Yurd nam ma -ıhal-ıde olmağile 
Mehemmed Ge-ıray Han ken-ıdülere bir dar 
ı ahiret bina etmeğe mübaşeret edüp esas-ıın 
haf-ırın kazarken bir çar-kuşe bir beyaz mer-ı
mer zahir olup üzerinde Çağatay hat ile böyle 
tahrir olunmuş: "Ey su' al etgen şolkay merkadnı 
eyesin, Salsa! ka-ıvur-ını sokkan Malik Eşter 
uludur. Şal () saha-ıbesi kişilerı.ndendir. Cılga-

sı üç yüz ki cıldır" deyü taş üzre hatt ı kadim ile 
[153b] yazup düzetmiş, cümle ulema yı Kırım 
hisab etdiler "MerhUm öleli yedi yüz yetmiş yıl 
olmuş" dediler ve Salsal'in hadenginden şehid 
oldu derler. Rahme-ıtullahi aleyh. 

Bir mezar taşından hareketle ma
halli fonetik ve morfolojik özellikleri akta
ran Evliya Çelebi, cılga ve cıl kelimeleriyle 
de /y/>/c/1 değişimini tanıklamaktadır. Kı
rım-Tatar Türkçesinde kelimelerin sonunda 
kullanılmayan /-c-/ sesinin kelime başındaki 
/y/>/c/ değişimi ile kullanılabildiği bilinmek
tedir (Yüksel 2007: 819) . Bu örnek Evliya 
Çelebi'nin lehçeler arası farklıklara da has
sas bir şekilde yaklaştığını göstermektedir. 
Bununla birlikte dil bağlamında Evliya Çe
lebi'nin yaptığı ziyaretlerin o yörenin mahalli 
özelliğini aktarması bakımından da önemli 
olduğunu göstermektedir. 

Evliya Çelebi, kazan tüccarlarının ge
nelde Laz olduğunu belirterek onların konuş
ma şekillerini yansıtmaktadır. 

[185b] 

Bunlar dahi dükkanların kalaylı pak ba
kır avan -ı/arıyla zeyn edüp ubur ederler. Amma 
bunlar cümle Laz ta'ıfesidir, "Tavalar, tençereler 
pakur avadan -ılık-ılarına hurtavatlar alırum" 
deyü Laz kavmi lehcesiyle feryad [u] figan ede
rek geçerler. 

Görüldüğü üzere kişi eki -Um şeklin
de yuvarlak ünlülü biçimde kaydedilmiştir. 
Bu durum tam olarak tespit edilemese de 
Karadeniz bölgesi ağzını göstermektedir. Ge
niş zaman eki -lr üzerine kişi ekinin yuvarlak 
ünlülü olarak -Um biçiminde gelmesi, Kara
deniz bölgesi ağzını yansıtmasının en büyük 
delilidir (Ay 2009: 344-345; Günay 1978: 
125-126) . 

Esnaflar hakkında bolca bilgi veren 
Evliya Çelebi, badanacı Ermeniler hakkında 
da bilgi vermektedir. Seyyah bilgi verirken bu 
badanacıların Türkçe konuşma biçimlerini şu 
şekilde göstermektedir: 



[205a] 

Badanacı Ermeniler dahi arkalarında 
desti/er ile mermer kirecinden cüllab olmuş 
beyaz badana ile ellerı·nde uzun sırıklar ucunda 
domuz fırçalarıyla "Kararmış evleri ve divarları 
ağardarak seksen ahçanı alup ağardıram, yatmiş 
ahça disalJ olmaz" deyü Ermeni lehcesiyle ke
limat ederek geçerler. 

Evliya Çelebi, "Ermeni lehçesi" ifadesi 
ile aslında Ermeni asıllı esnafların Türkçe ko
nuşma biçimlerini kastetmektedir. Özellikle 
"ağardıram", "ahça", "disaı]'' kelimelerin
deki morfolojik ve fonetik özelliklerin Kars, 
Erzurum ve yörelerinin ağızlarıyla gösterdi
ği benzerlik dikkat çekicidir. Evliya Çelebi, 
benzer şekilde Ermeniler tarafından oluştu
rulduğunu ifade ettiği lağımcı esnafının da 
konuşmasını taklit yoluyla aktarmıştır. Bu 
konuşmadaki morfolojik ve fonetik özellikler 
yine badanacı Ermenilerin konuşmalarındaki 
özellikle benzerlik arz etmektedir. Lağımcı 
esnafının konuşması ise Seyahatname' de şu 
şekilde geçmektedir: 

[205b] 

Lağımcı Ermeniler dahi ırgatlar gibi 
dükkanları yokdur, ancak köşeden köşeye durup 
ve karargah ı kadim/eri Parmakkapu'da ırgat 
hazarıdır, andan lağımcılar alayda "Şurada bir 
karız vardır, açup ayırdlasah, çoh karız bddd
mı çıhardı, hamımız acdur badam yisah" deyü 
Ermeni el/azıyla kelimat ederek ayaklarında 
şapşal siyah çizmeler ile ve hırka i mülevves/e
riyle omuzlarında Ferhddi hazma/ar ve lopatayi 
palalı Bartın küreklerıyle ve necaset gerdel/eri 
içinde to -ıhumlanmış çekirdeği içinde öter sarı 
hıyarlar ve turp ve şalgam/arı tekne ve gerdel/e
rinden çıkarup yıye-ırek ubur ederler. 

Yukarıdaki bölümde geçen ayırlasah, 
çoh, çıhardı, hamımız, yisah gibi ifadelerde 
görülen /k/>/h/ değişimi Kars, Erzurum ve 
yörelerinin ağızlarında görülen bir özelliktir. 
Bu özellik morfolojik unsurlarda da (-sa-h) 
görülmektedir. 

Seyyah, Tebriz seyahati esnasında Teb
riz elçisinin kendisini karşıladığını belirtmiş 
ve elçiye verdiği mektuptan bahsetmiştir. Elçi 
bu mektubu okuduktan sonra şu ifadelerle 
Evliya Çelebi'ye karşılık vermiştir: 

[297b] 

Ba'de'l-kıra'at name mefhumu ma'lum 
olup han eydür. "İnşaallahu Te'ald, izid [u] Yez
dan [u] Perverdigar yaver olursa ve hakire aman 
ı can verı·rse kayser-zemin şahı vezirı· karındaşı
ma bu mah içre bin baş karbdn ı yezdan-baş ve 
bin baş karban-ı evbaş-ı şütürbdş çı-haram. 

Tebriz elçisinin mektubunda geçen bu 
ifadelere bakıldığında ses özellikleri bakı
mından hem Azerbaycan Türkçesine hem de 
bugünkü Doğu Anadolu ağızlarında (Doğu 
Grubu Ağızları}2 benzediği görülmektedir. 
/k/>/h/3 değişimi Azerbaycan Türkçesiyle 
birlikte Doğu Anadolu ağızlarında da görülen 
bir özelliktir. Karahan bu /-h-/ sesini Doğu 
grubu ağızların karakteristik ünsüzü olarak 
nitelendirmektedir (Karahan 1996: 56). "Çı
haram" kelimesinde geçen kişi ekinin dar ün
lülü (-Im) yerine geniş ünlülü (-Am) olması 
da bu durumu destekleyen bir özellik olarak 
görülebilir. 

Evliya Çelebi, Terekeme, Avşar ve 
Gökdolaklar'ın dilleri hakkında da bilgi ver
mekte, onların ilim sahibi olanlarının Farsça 
konuştuğunu belirtmektedir. Bu üç boyun 
dilini şu şekilde göstermektedir: 

[300a] 

Der-ta 'rff i ahdlf i lisan: Terekeme ve Av
şarı ve Gökdolakların lehçe i mahsusa/arı bu 
gunedir kim tahrir olundu: 

• heze tanmamışam 
• henüz gömıemişem 

• menimçün hdtımıdnde olupdır 
• bana incinmiştir 

• darcıhmışam 
•darıldım 

ı • yavuncım'/1m ı · apa; gele_n çakırı 
• duşman o um • getır şarabı 

amma erbab ı ma 'arifi Farisi tekellüm ederler. 

(2) (Karahan 1996) 
(3) (Kartallıoğ]u ve Yıldırım 2007: 181). 
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Evliya Çelebi'nin aktardığı bu bilgi
lerden hareketle tanmamışam, darcıhmışam, 
yavuncımışam ifadelerinde 1. tekil kişi ekinin 
geniş ünlülü olarak kullanıldığı ve -Ipdır eki
nin kullanımda olduğu görülmektedir. Seyyah 
hem bu boyların dilleri hakkında doğrudan 
bilgileri kaydetmiş, hem de morfolojik olarak 
bu boyların mahalli özelliklerini yansıtmıştır. 

Seyahatname'nin bir bölümünde Var
var Ali Paşa'nın mektubunu nakleden Evliya 
Çelebi, yine naklettiği ifadelerde mahalli 
morfolojik unsurların bugüne ulaşması
nı sağlamıştır. Bahsi geçen Varvar Ali Paşa, 
Boşnak olup doğum yeri Dolmaçya'ya yakın 
Prozor kazasına bağlı Varvar köyüdür. Var
var Ali Paşa, Sultan III. Mehmet devrinde 
Bosna'dan devşirilmiştir (Gökalp 2006: 112-
113). 

[342a] 

Eğer sen de Ahmed Paşa'dan başın kur-ı
tar-ımak muradın ise Tokat kal'ası altında se
nin ile mülakat olup yek dil [ü] yek cihet der i 
devlet tarafına gideğem. Umayızdır kim ya taht 
ola, ya baht" deyü Vcırvar Ali Paşa'nın bu gune 
mektubu şehr i Erzin-ıcdn'da geldikde kıra'at 
edüp me/hum-ı ma'lum ı şerifleri oldukda cüm
le ağavatlarıyla meş-ıveret edüp (. .. ) 

Varvar Ali Paşa'nın cümlelerinde geçen 
ve istek bildiren -AğAm eki, Paşa'nın ağzını 
yansıtan bir morfolojik unsur olarak göze 
çarpmaktadır. 

Evliya Çelebi, Maraş seyahatini anlat
tığı bölümden sonra bu bölgede yaşayan top
lulukların "Lisan-ı Etrak-i Sahih" ve "Lisan-ı 
Türkman" adını verdiği dilleri hakkında bilgi 
vermektedir. Arapkir ile Divriği arasında Sa
rıkeçili Dağı'nda yerleştiklerini belirttiği bu 
boyların dilleri ile ilgili verdiği bilgiler şunlar
dır: 

3/[62a] 

Muhıdı geyen mi-Ferace giyer misin 

Kancan yılıgan be-Nereye gidersin bire? 

3/[62b] 

Derimde bana uyan mı deyen be 
uşak-Dadırda bana benzeyeyim mi dersin bre 
oğlan? 

Öykünen mi kişi-Uyar mısın adam? 

Be niyden şu çepeli-Bre neylersin su mur-
darı? 

Evliya'nın aktardığı geyen mi (giyer mi
sin), yılıgan be (gidersin bre), deyen (dersin), 
öykünen mi (uyar mısın), niyden (ne edersin, 
neylersin) ifadelerine bakıldığında -(g)An 
ekinin geniş zaman ekinin yerine kullanılan 
bir ek olduğu gözlemlenmektedir. Bu ifade
ler Evliya Çelebi'nin belirttiği bölgede yaşa
yan boyların mahalli morfolojik unsurları ola
rak görülmektedir. 

Seyyah bir sefer esnasında Veli adlı bir 
savaşçının okuduğu manileri aktarmaktadır. 
Kesipsen, yatabilesen ve ahı kelimelerinden 
hareketle bu savaşçının dilinin Azerbavcan 
Türkçesi özellikleri taşıdığı görülmektedir. 
Bu maniler şu şekildedir: 

3/[99b] 

Eyle mi halim felek 

Dil bilmez zalim felek 

Kesipsen can bdğ(çe)sinden 

İki nihdlim felek 

Baba kitab-ile sen 

Ohı ki ta bile sen 

Bunda bir iş et galan 

Sinde yatabılesen 

Azerbaycan Türkçesinde öğrenilen 
geçmiş zamanın ikinci tipi -(y)Ib/-(y)Ub eki 
ile karşılanır ve çekimde zamir kökenli şa
hıs ekleri kullanılır (Kartallıoğlu ve Yıldırım 
2007: 206). Yine aynı şekilde Azerbaycan 



Türkçesinde yer alan yeterlik çekimi kendi
sinden sonra ikinci tekil kişide geniş ünlülü 
kişi eki alabilmektedir. Yatabilesen ve kesipsen 
örneğinden hareketle mani okuyan savaşçı 
olan Veli'nin hangi yöreden olduğu Seyyah 
tarafında bilgi verilmese de bu şekilde an
laşılır duruma gelebilir. Bu gibi bazı mahalli 
morfolojik unsurların yansıtılması Seyahat
name' de anlatılan bazı anlatıların tarihsel ve 
kültürel anlamda konumlandırılabilmesi için 
yardım sağlamaktadır. 

3. Sonuç 

Seyahatname genel olarak harekesiz 
bir metindir. Hatta metnin birçok yerinde 
noktalar dahi kullanılmamıştır. Fakat yazma
nın bazı yerlerinde harekeler görülmektedir. 
Duman, bu durumun rastgele olmadığını bir 
amaç için yapıldığını belirterek bu amaçları 
şu şekilde ifade etmektedir: 

a) Yazılışından okunabileceği halde ün
lüyü vurgulamak için harekelenmiş kelimeler 

b) Okuyucunun bilemeyeceğini veya te
reddüt edeceğini düşündüğü kelimelerdeki hare
keleme/er 

c) Yazılışı ve söylenişi bilinen kelimeler
deki farklı seslendirmeye işaret eden harekele
me/er (Duman 2009: 124) . 

Evliya Çelebi'nin yazım konusunda 
harekelere karşı olan tutumu onun aktarmak 
istediği bilgileri verirken yanlış anlaşılmaya 
mahal vermeme kaygısıyla birlikte bazı ma
halll unsurları tam olarak doğru bir şekilde 
yansıtma düşüncesinden kaynaklanmaktadır. 
Bu durum Seyahatname'nin dönemin baş
ta morfolojik olmak üzere her türlü mahalll 
unsuru doğru yansıtması bağlamında konu
munu göstermektedir. Akar, günümüzdeki 
ağızların hangi tarihi ağızlardan yahut hangi 
dönemin dilinden geliştiğinin tespit edilme
sinin bir sorun olduğunu belirterek, Türkiye 
Türkçesi ağızlarının bir bölümünde ağızlara 
kaynaklık eden dil olarak günümüzdeki yazı 
dilinin kabul edildiğini ve araştırmalarda 

ağızların gelişme seyrının bu dil üzerinden 
yapıldığını belirtmektedir (Akar 2017: 134). 
Dolayısıyla Evliya Çelebi'nin mahalli unsur
lara karşı olan hassas tutumu bugün ağızlarla 
ilgili birtakım meselelerin de çözümüne katkı 
sağlayacaktır. 

Tüm bunlardan sonra muhteva ba
kımından oldukça geniş bir yelpazeye sahip 
olan Seyahatname'nin morfolojik unsurlar 
bağlamında da bilgi veren bir eser olduğu 
aşikardır. Gezip gördüğü yerleri aktarırken 
buralarda yaşayan insanların dilleri hakkında 
da bilgi verme gayreti bulunan Evliya Çele
bi, başından geçen olaylar sırasında konuşan 
kişilerin dillerini yansıtırken de aynı gayreti 
göstermektedir. Seyyah, konuşmalarını ak
tardığı kişilerin yerel söyleyişlerini ses, biçim, 
kelime ve cümle boyutunda aktarmıştır. Do
layısı mahalli morfolojik unsurlar başta olmak 
üzere yerel biçimlerle ilgili bilgilerin olması 
Seyahatname'yi dönemin konuşma diliyle 
birlikte ağız ve lehçelerinin anlaşılması için 
önemli bir eser haline getirmektedir. 
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