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Osmanlı tarihinin en büyük deha-
larından olan Evliyâ Çelebi, daha çok 
Seyahatname’si ile meşhur olmuştur. 
O iyi bir seyyah ve gözlemcidir 
ama aynı zamanda iyi bir hattât ve 
hakkâkdır da. Seyahatname’nin birkaç 
yerinde mermer üzerine bizzat kendisi-
nin yazdığı kitabelerden bahseder. Bu 
kitabelerin izlerini süreceğiz.

Seyahatname’de en az 4 
yerde mermer üzerine bizzat 
kendisinin yazdığı kitabelerden 
bahseder. Bunlar kronolojik sırayla 
(1) Uyvar Kalesi’nde Sultan Dördüncü Mehmed 
Han Camii (1074/1663), (2) Girit-Kandiye’de Sultan 
Dördüncü Mehmed Han Camii (1080/1669), (3) Mora 
Yarımadası’nda Zarnata Kalesi’nde (1081/1670), (4) 
ve yine Zarnata’da Sultan Dördüncü Mehmed Han 
Camii’ndeki kitabelerdir (1081/1670).

Kitabelerin ortak özelliği, Evliyâ’nın katıldığı 
fetihlerden sonra kiliseden camiye çevrilen mabetlerde 
yer almalarıdır.

Uyvar Kitabeleri 
Fazıl Ahmed Paşa tarafından 1663 yılında fethedilen 

Uyvar Kalesi’nin fethinde Evliyâ Çelebi de bulunmuş ve 
bu fethi uzun uzun anlatmıştır.

Macarca Ersekujvar, Almanca Neuhäusel, Slovakça 
Nove Zamky olarak adlandırılan Uyvar, bugün Slovak-
ya sınırlarının içinde bulunan, Osmanlı’nın Avrupa’daki 
en son karakolu olarak 23 yıl Osmanlı idaresinde kalmış 
bir şehirdir. Uyvar Kalesi, Tuna Nehri’ne akan Nitra 
Nehri’nin kıyısında altıgen yapılı bir kaledir. Viyana 
önündeki en son koruma hattı olduğu için (Viyana’ya 
110 kilometre mesafededir ve arazisi düz bir ovadan 

ibarettir.) Avusturyalılar Uyvar’a 
oldukça önem vermişler ve kaleyi 
1573-1580 arasında taş ve tuğladan 
yeniden yapmışlardır. 

1663 yılında fethedildikten sonra 
şehirdeki katedral, Sultan Dördüncü 
Mehmed adına camiye çevrilmiştir. 
Kale içindeki bir Avusturya 
kilisesi de Valide Camii adıyla yine 
camiye çevrilmiştir. Bu kilise hâlâ 
ayaktadır. 

Evliyâ Çelebi, Seyahatname’sinin 
7. cildinde bu camiye çevirme işi 

sırasında kitabeler yazıldığını ve mihrabın tezyiniyle 
bilhassa kendisinin meşgul olduğunu not etmiştir. 
Evliyâ, Sultan Dördüncü Mehmed adına camiye çevrilen 
kilisedeki bu kitabeyi verir. Onun yazdığına göre bu 
kitabedeki şiir, Nasuh Paşazâde Nişâncı Paşa Ömer 
Beğ’indir ve bizzat Evliyâ kendisi mermere hakketmiştir.

Kal’a-i üstüvâr-ı Uyvar’ı   
Câmi‘-i Hân Mehemmed olmağiçün
Döndü hakkâ ki Beyt-i Ma’mûr’a

Dedi târihin ânın Ömeri  
    

Son satırda ebcedle tarih düşülmüştür:

Evliyâ Çelebi, Seyahatname’de mihrab kitabesinin ve 
cümle kapısı üzerindeki Kelime-i Tevhid’in hatlarının 
Kubûrîzâde Halîl Efendi tarafından yazıldığını ve ken-
disinin de bunları mermere kazıyıp tezhiblerini yaptığını 
yazar. Mihrapta, Anadolu ve Rumeli’deki camilerde sıkça 
kullanılan mihrap ayeti (Âl-i İmran, 37) yazılıdır.

Hakkâk ve Hattat Olarak 
Evliyâ Çelebi

Osmanlı tarihinin renkli simalarından olan Evliyâ Çelebi, daha 
çok Seyahatname’si ile meşhur olmuştur. O iyi bir seyyah ve 

gözlemcidir ama aynı zamanda iyi bir hattât ve hakkâkdır da. 
Seyahatname’nin birkaç yerinde mermer üzerine bizzat kendisinin 
yazdığı kitabelerden bahseder. Bu kitabelerin izlerini süreceğiz...

.........................................
MEHMET TÜTÜNCÜ

Jacob Tollius’un kitabı

Aldığında vezîr-i mülk-ârâ
Eyledi bu kenîseyi ihyâ
Oldu gûyâ ki Mescid-i Aksâ
El-mescidü ummira ale’t-takvâ    
                         Sene 1074/1663
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Evliyâ’nın kazıdığı bu kitabe de yerinde yoktur. 
Uyvar Kalesi Avusturyalıların eline geçtikten sonra, 
burayı tekrar kaybetmekten korkan İmparator VI. Şarl, 
1724-1725 yıllarında kaleyi yıktırmıştır.

Bugün Uyvar’da kaleden ve tabiiki Evliyâ’nın bizzat 
kendisinin mermere kazıdığını belirttiği bu kitabelerden 
hiçbir iz kalmamıştır. Bugün Slovakya sınırlarında 
kalan ve Nove Zamky olarak bilinen Uyvar şehrinde, 
yıkılan surların yerinde açılan caddeye Türk Caddesi 
adı verilmiştir. 

Fakat büyük bir şans eseri bu kitabenin bir kopyası 
1700 yılında Hollanda’da yayınlanmıştır. Hollandalı 
seyyah Jacob Tollius, 1633-1696 yıllarında yaşamış çok 
yönlü bir şahsiyettir. O aynı zamanda hekim, fizikçi, 
antikacı, Cezayir konsolosu, tarihçi ve Almanya’nın 
Duisburg şehrinde yaşayan bir profesördür.

1687 yılında Avrupa gezisine çıkan Jacob Tollius, 
Almanya’da Berlin, Potsdam, Dresden ve Leipzig 
üzerinden Prag şehrine geçer. Buradan da Viyana ve 
Budapeşte’ye uğrar. Tollius, bu seyahatlerini ve gördük-
lerini 6 mektup halinde kâğıda dökmüştür.

Osmanlı’nın, Viyana kuşatmasının başarısızlıkla 
sonuçlanması sonucu Macaristan şehirlerini kaybet-
meye başlaması ve Budin’in 1686 yılında düşmesiyle 
Macaristan artık terkedilmiştir. İşte Jacob Tollius’un 
bu seyahatı, Osmanlı’nın Macaristan’ı terketmesinden 
hemen sonraya rast geldiği için, birinci elden bir 
tanıklıkla Osmanlı Macaristan’ının durumunu anlat-
ması bakımından önemlidir.

Jacob Tollius’un kitabının adı: Jacobi Tollii, Epistolae 
itinerariae, ex Auctoris schedis postumis recensitae, supp-
letae, digestae; Annotationibus, Observationibus, & Figuris 
adornatae cura & studio Henrici Christiani Henninii. 
Amstelaedami 1700. (Jacob Tollius tarafından geride 
bırakılmış Seyahat Mektupları. Gözden geçirip, düzelten, 
notlar ilave eden ve resimlerle süsleyen Henrik Christian 
Heninius, Fr. Halma Yayinevi Amsterdam 1700.)

Tollius, kitabında Osmanlı Macar şehrinin gravürleri 
ile Uyvar ve Budin’de gördüğü Osmanlı kitabelerinin 
kopyalarını yayınlamıştır. Osmanlıca bilmese de Arap 
harfli kitabelerin kopyalarını aynen almaya gayret 
eden Tollius, Uyvar’da not ettiği kitabeleri Epistolae 

Tollius’un kitabında Budin (Buda) ve Peşte şehirleri, ortadan Tuna akmakta
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Itineraria’nın 150. sayfasında yayınlarken şu açıklamada 
bulunur: “İki tane harabe hale gelmiş mabedi gezerken, 
altınla yaldızlanmış kitabelerin kopyasını aldım. 1 tanesi bir 
mabedin dış kapısında, diğeri ise ondan da harap başka bir 
mabedin iç duvarında (mihrapta) bulunmaktadır.”

Kitabeler, seyahatnamede şu başlık altında yayınlan-
mıştır: Neuheufelæ äd Templum Turcarum (Uyvar’da 
Türklerin mabedinin yapım kitabesi)

Tollius, Evliyâ’nın bahsettiği mihrap kitabesinin 
kopyasını da almıştır. Evliyâ’nın buna göre; iki yuvarlak 
levha içinde yer alan Hulefâ-yı Raşidîn’in isimleri 
arasına mihrap ayeti yerleştirilmiştir. 

Osmanlı’nın en kuzeybatı ucunda, mimari ve sanat 
tarihimiz bakımından oldukça önemli bu kitabeler 
yok edilmiş olsalar da kopyaları, Hollandalı Tollius 
sayesinde günümüze ulaşmıştır. Seyahatname’de metni 
bulunan bu Uyvar kitabeleri, Evliya’nın bizzat kazımış 
olması bakımından gayet önemlidir.

Budin Kitabeleri
Tollius kitabının 198. sayfasında ikinci bir levha, 

levhada Budin camilerinden bazı kitabeler vardır.  
Levhanın bir kopyasını makalemizin sonunda, sayfa 
73’te görebilirsiniz. Bu levhadaki kitabeler şunlardır: 

Hacı Safer Camii Kitabesi
Köprü yakınında bulunan bir caminin mihrabındaki 

Kelime-i Tevhid kitabesi ve Allah, Muhammed ve 
Ebubekir, Ömer isimlerinden oluşan tablolar.

Bu mescid, Hacı Safer Camii olmalıdır. Eski Budin 
haritalarında görüldüğü gibi köprü yakınlarında iki 
cami vardır. Bunlar sur içindeki Hacı Safer ve sur 
dışında Gürz İlyas Dağı’na yakın ılıcaların arasında 
bulunan Mustafa Paşa Camileridir. Tahminimizce 
Tollius’un kopyalarını verdiği kitabeler Hacı Sefer 
Camii’ne ait olmalıdır.

Büyük Cami Kitabesi
Tollius’un Budin’den kopyasını aldığı ikinci kitabe ise 

Matyas, St. Stephan veya Marya (Meryem) adları ile 
anılan ve şehrin en büyük kilisesi iken camiye çevrilen 
ibadethanedendir. 

Evliya’da adı geçmeyen bu camiden Tollius bir 
ayet levhasının kopyasını vermektedir. Bu ayet, Nahl 
Suresi’nin 90. ayetinin başlangıcıdır.

Muhakkak ki Allah, adâleti ve iyiliği emreder.
Böylece hiç bir kaynakda zikredilmeyen St. Stephan 

Kilisesindeki bir levhadan Tolliıus sayesinde haberdar 
oluyoruz.

Budin Kale Kapısı Kitabeleri 
Tollius’un Budin’den verdiği diğer kitabeler ise ikinci 

kapının (kale kapısı) üstünde bulunduğunu belirttiği bir 
Kelime-i Tevhid ve onun altında bulunan bir çift başlı 
kılıç (Zülfikar) tasviridir. Bu kılıcın altında yer alan 
daireler içinde Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, 
Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin isimleri yazılıdır. Bu 
levhaların bulunduğu yer büyük bir ihtimalle Budin 
Saray Kapısı olmalıdır. Sarayın girişine Kelime-i 

Evliya Çelebi’nin Uyvar Kalesi’nde Sultan 
Dördüncü Mehmed Camii için yazdığı kitabe. 

Kitabeler, Tollius’ın seyahatnamesinde 
”Türklerin mabedinin yapım kitabesi” başlığı 

altında yayınlanmıştır

Uyvar Kalesi’ndeki kitabenin metni

Uyvar Kalesi içindeki 
bir Avusturya kilisesi 
bir zamanlar Valide 
Camii adıyla camiye 
çevrilmişti. Evliyâ Çelebi, 
Seyahatname’sinin 
7. cildinde bu camiye 
çevirme işi sırasında 
kitabeler yazıldığını 
ve mihrabın tezyiniyle 
bilhassa kendisinin 
meşgul olduğunu not 
etmiştir.
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Tevhid ve Zülfikar’ın, serhadde cihad ruhunu canlı 
tutmak maksadıyla konulduğunu zannediyorum. 
Budin Sarayı’nın içkalesindeki kitabelerden ve buradaki 
resimlerden yine Tollius sayesinde haberimiz oluyor.

Girit-Kandiye
Evliyâ Çelebi, Fazıl Ahmed Paşa ile Girit’in fethinde 

de bulunmuş ve Sultan Mehmed Han Gazi Camii’nde 
8 Cemaziyelevvel 1080 (27 Eylül 1669) günü kılınan ilk 
Cuma namazına katılmıştır.

Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa 1077 senesinde, fetihten 
3 yıl önce askerleriyle akın yaparak bu kiliseyi uzaktan 
görmüş ve “İnşâallâhu teâlâ ba‘de’l-feth bu sâl-i garrâda 
bu deyr-i kebîri saâdetlü pâdişâhımız içün cami-i şerîf 
ederiz” demiştir.

Fetihten hemen sonra da bu kilise camiye çevrilmiş 
ve Evliyâ Çelebi, meâlen: “(Bundan böyle), yüzünü 
Mescid-i Haram yönüne çevir.” (Bakara Suresi, 144, 
149, 150) ayetini mihrab duvarına yazmıştır.

Evliyâ, Bakara Suresi’nin bu ayetinin ebced hesabıyla 
tam 1077’yi gösterdiğini ve sadrazamın:“Bu âyet-i 
şerîfe, bu kalanın fethine şürû‘ etdiğimize ve bu câmii 

kenîseden mihrâb-ı Muhammediye’ye vely edeceğimiz 
niyyetine târîh olmuşdur” dediğini aktarır ve ilave eder:

“Hatta bu âyet-i şerîfeyi mihrâb dîvârının soluna 
Karahisâri tarzı celî hatt ile rûy-i dîvâra tahrîr edüp 
sadrazamdan yüz altun ihsân alup âsaf-ı âlî-himem 
buyurdular kim...”

Aynı şekilde Bakara Suresi’ndeki bu ayetin verdiği 
1077 tarihi Evliyâ için büyük bir sevinç kaynağıdır. 
Nitekim Evliyâ Çelebi, Manya’daki başka bir köy olan 
Andrusa’da bir camiyi ziyaretinde yapım tarihi olarak 
bu ayeti bulduğunu sevinerek anlatır. Evliyâ burada, 
bu ayetin ebced hesabı ile inşa tarihine denk geldiğini 
söyleyerek okuyucularını hayretler içinde bırakır.

Mora Zarnata Kalesi
Mora Yarımadası’nın Manya bölgesi inatçı ve savaşçı 

karakterdeki insanları ile meşhurdur. Girit’in fethinden 
sonra Manya da fethedilmiş ve buradaki Zarnata Kalesi 
1081 yılında tamir edilerek güçlendirilmiştir. Evliyâ, 
burada Müslümanların ilk girdiği kapı yani “fetih 
kapısı”nın üzerine konulan şu mermer kitabeyi kazımış, 
altın ve lacivert boya ile renklendirmiştir:

Tollius’un kitabında Budin (Buda) şehrinin gravürü
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Avn-i Hakk ile Ali Paşa yapup bu kal‘ayı
Manya mülkü bî-emân iken olup emn-i emîn
Evliyâ hayır du‘â ile dedi târîhin 
Hakk Te‘âlâ eyleye bu hısnı a‘dâdan emîn 
Sene 1081

Son mısra, ebced hesabı ile 1072’yi verse de Evliyâ 
Çelebi aynı tarih beytini Kandiye Kalesi’nin fethine de 
tarih olarak vermiştir:

Evliyâ fethin görüp dedi bu hısnın târîhin 
Hakk Te‘âlâ eyleye bu hısnı a‘dâdan emîn 
Zarnata Kalesi’nde yazdığı bu tarih ve şiirlerden eser 

kalmamıştır.
Mora Zarnata Camii
Evliyâ bunun yanında Zarnata’da Hünkar Camii’nde 

de kitabeler yazmıştır. Seyahatname’de bu konuda 
aynen şöyle der:

Zarnata’da ve Hünkâr Câmii’nin mihrabı üzre 
mermerde Karahisâri tarzı müzehheb hatt ile mihrab 
âyetini ve minber üzre Kelime-i Tevhid ism-i celâllerin 
ve bâlâda tahrir olunan şikeste beste ve güfte târîhleri 
mermer üzre hakîr yazup hakkâki sikke-i mermerde kazup 
kala kapuları üzre koyup niçe yüz gûne âsâr-ı acîbeler 
edüp hakîrin inşa etdirdiği tekyeme dükkanları vakf edüp 
tekyeyi gûya nûr etdim.

Zarnata’daki bu eserlerinden şimdiye kadar bir iz 
bulunamamıştır.

Fetih Ordusunun Hakkâkı
Evliya Çelebi
Bu kitabelere topluca baktığımızda hepsinin bir 

şehir veya bölgenin fethinden hemen sonra bir kilisenin 
camiye çevrilmesiyle yazılmış olduğu ortaya çıkmak-
tadır. Belli ki Evliyâ, fetih ordusunun içinde bu işe en 
layık kişiydi. Barış zamanında veya başka yerlerde böyle 
mermere kazıdığı kitabelerden Seyahatname’sinde 
bahsetmez. Barış zamanlarında sadece duvar yazıları 
ile meşgul olmuştur. Buna göre Evliyâ iyi derecede bir 
hakkâktı. Kitabelerin oyma usulü ile mi yoksa kabart-
ma ile mi yazıldığı konusunda ise kabartma usulu daha 
akla yatkın görünüyor. Zira Evliyâ’nın yazdığı ve Tollius 
tarafından tasdiklendiği üzere yazılar altın ve lacivertle 
süslenmiştir ve yaldızlanmış olduğuna göre bunlar 
ancak kabartma yazı olması gerekmektedir. Oyma 
yazının altınla süslenmesi mümkün değildir.

Maalesef Evliyâ’nın bu kitabelerinden hiçbir iz 
kalmamıştır. Bu şekilde Evliyâ’nın mermere yazdığını 
belirttiği 3 kitabeden sadece bir tanesinin, Uyvar 
Kalesi’ndeki kitabenin bir kopyası Tollius sayesinde 
günümüze ulaşabilmiştir. ıı

Kaynak: Yedikıta Dergisi, “Evliya Çelebi’nin Bilinmeyen El Yazısı”, Nisan 
2011, s.20.

Budapeşte ve Tuna Nehri

Budin Kale Kapısı kitabeleri 

Bugün Slovakya sınırlarında kalan 
ve Nove Zamky olarak bilinen Uyvar 

şehrinde, yıkılan surların yerinde açılan 
caddeye Türk Caddesi adı verilmiştir. 




