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SEYAHATNÂME PENCERESİNDEN KOSOVA VE CİVARI
Yrd. Doç. Dr. Erkan HİRİK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
erkanhirik@gmail.com
ÖZET
Yalnız çağının değil tüm dönemlerin en önemli şahsiyetleri içerisinde yer alan Evliyâ Çelebi, Türk dünyasının olduğu
gibi tüm dünyanın araştırmalarına konu ettiği seyyahların başında
gelmektedir. Evliya Çelebi’ye atfedilen bu önem Seyahatnâme’nin tarihi bir vesika olmasıyla birlikte kendisinin çok
yönlü kişiliğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Osmanlı sahasının hemen hemen her bölgesiyle ilgili bilgilerin bulunduğu
Seyahatnâme’de Kosova ve civarından da oldukça bahsedilmektedir. Kosova’nın gerek coğrafî konum gerekse Osmanlı yönetimi
için önemli oluşu seyahatnameye konu ediliş miktarıyla da paralellik arz etmektedir. On ciltten meydana gelen Seyahatnâme’nin
dokuzuncu ve onuncu cildi hariç her cildinde Kosova ve civarı ile
ilgili bilgilere rastlamak mümkündür. Bu çalışmada Evliyâ Çelebi’nin Kosova ve civarıyla ilgili verdiği bilgiler çok yönlü bir
bakış açısıyla ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Seyahatnâme, Evliyâ Çelebi, Kosova, Balkanlar

0. Giriş
Yalnız çağının değil tüm dönemlerin en önemli şahsiyetleri içerisinde yer alan Evliyâ
Çelebi, Türk dünyasının olduğu gibi tüm dünyanın araştırmalarına konu ettiği seyyahların
başında gelmektedir. Evliya Çelebi’ye atfedilen bu önem Seyahatnâme’nin tarihi bir vesika olmasıyla birlikte kendisinin çok yönlü kişiliğe sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Türk dilinin ve kültürünün önemli bir taşıyıcısı olan Seyahatnâme’yi elli yılı aşkın
bir sürede gerçekleştirdiği seyahatleri neticesinde kaleme alan Evliyâ Çelebi, gittiği yerlerin imaretlerinden, coğrafyasından, ikliminden, tarihinden, dillerinden, örf ve adetlerinden vb. bahsetmiştir. Türk edebiyatı içerisinde hem nitelik hem de nicelik bakımından en
önemli seyahatname olan Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi bu özelliğini İslâm edebiyatının
en uzun ve en kapsamlı eseri olmasıyla da sürdürmektedir. Seyyah dönemini gerek kendi
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gözlemleriyle doğrudan gerekse dönem için önemli eserleri okumak ve onları aktarmak
suretiyle dolaylı olarak aktarmaktadır.
Eserin muhteva bakımından oldukça geniş bir çerçeveye sahip olması farklı disiplinlerin eseri incelemesini gerekli kılmıştır. Dolayısı ile dil, halk bilimi, sanat tarihi, dinler
tarihi, tasavvuf, coğrafya, edebiyat vb. birçok disiplin Seyahatnâme’yi hem incelemiş
hem de başka konulardaki incelemelerinde kaynak olarak kullanmıştır.
Günümüzde dünyanın her yerinde izlerini devam ettiren Türk kültürünün unsurları yanında diğer milletlerin de kültür birikimlerine yer veren Evliyâ Çelebi’nin eseri bu anlamda evrensel bir boyuta sahiptir.
Osmanlı sahasının hemen hemen her bölgesiyle ilgili bilgilerin bulunduğu Seyahatnâme’de Kosova ve civarından da oldukça bahsedilmektedir.
1. Osmanlı Döneminde Kosova Genel Durumu
1389 tarihli I. Kosova Savaşı’ndan sonra Osman Devleti topraklarına I. Murat zamanında katılan Kosova, 1913 tarihli Londra Antlaşması ile Sırbistan Krallığı’na bırakıldı.
Doğu ve batıyı birbirine ticari anlamda bağlayan ticaret yollarının üzerinde bulunması
nedeniyle Osmanlı yönetimi, devşirme ve İslamlaştırma politikasını Kosova’da yoğun bir
şekilde uyguladı. Roma döneminden beri istikrarlı bir konuma gelemeyen Kosova Osmanlı ile birlikte düzene kavuştu. Burada daha önceden var olan Müslüman olmayan
Türkler ile Osmanlı vasıtasıyla gelen Müslüman Türklerin bir araya gelmesi Türk nüfusunun bölgede artmasını sağladı. Osmanlı hâkimiyetinin 1912 yılında bölgede kalktığı
döneme kadar Kosova’da Türkçe genel kültürel dil kimliğindeydi. Bölgede var olan Türk
nüfusunun da bunda etkisi büyüktü. Bölgenin Türk olmayan halkları da Türkçe ile birçok
yönden gelişme imkânı buldular (Kutlu 2007). Tüm bunlar Osmanlı döneminde Kosova’nın hem Osmanlı için hem de orada yaşayan halk için önemli konumda kalmasını
sağladı.
2. Seyahatnâme’de Kosova ile Civarı
Kosova’nın gerek coğrafî konum gerekse Osmanlı yönetimi için önemli oluşu seyahatnameye konu ediliş miktarıyla da paralellik arz etmektedir. On ciltten meydana gelen
Seyahatnâme’nin dokuzuncu ve onuncu cildi hariç her cildinde Kosova ve civarı ile ilgili
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bilgilere rastlamak mümkündür. Kosova ve civarıyla ilgili bilgi en fazla beşinci ciltte bulunmaktadır. Bununla birlikte altıncı ciltte yer alan bilgiler de azımsanmayacak ölçüdedir.
Evliyâ Çelebi’nin Seyahatnâme’de Kosova ile ilgili olarak en sık anlattığı olay I. Kosova savaşı ve bu savaşta I. Murat’ın şehit edilmesidir.1 Evliyâ Çelebi, herhangi bir konudan bahsederken dahi konu Kosova ile ilgili bir boyuta sahipse bu savaşta I. Murat’ın
şehit edilmesinden bahsetmeden geçmemektedir. Yalnızca dördüncü ve dokuzuncu ciltte
bu olaydan bahsetmeyen Evliyâ Çelebi diğer ciltlerde bir vesile ile bu olayı farklı uzunlukta ve kimisinde farklı varyantlarla anlatmayı ihmal etmemektedir. Hatta bazen aynı
ciltte bile olayı birden fazla anlattığı görülmektedir.
1/[23b]
Andan sene (---) târîhinde Gâzî Hudâvendigâr halîfe olup müstakillen
Rûm diyârına deryâ-misâl asker çeküp mukaddemâ Alâeddîn Sultân'ın ve
Hacı Bektaş-ı Velî'nin nasîhatıyla Kostantıniyye'yi feth etmek içün cânib-i
erba‘asın evvel feth etmeğe Gâzî Murâd-ı Evvel cüyûş-ı Muhammedî ile sene
(---) târîhinde bizzât Gâzî Hudâvendigâr Gâzî Murâd-ı Evvel'dir, Edirne
kal‘asın İdrivne tekuru elinden feth edüp kabza-i teshîre alup cümle Anatolu'da ümmet-i Muhammed Edirne câniblerinde mâl-â-mâl olup İslâmbol'dan
taşra küffâr-ı hâk-sâr çıkamaz oldu. Ammâ bi-takdîri Hallâk-ı âlem Gâzî
Hudâvendigâr yedi kerre yüz bin küffâr-ı hâksâr ile Rûmeli hâkinde ve Vuçitrin kal‘ası dâmeninde Kosova nâm sahrâda küffâr ile ceng edüp yedi kerre
yüz bin küffâr münhedim olup cümlesi dendân-ı tîğ-ı âteş-tâbdan geçüp Gâzî
Hudâvendigâr hamd-i Hudâ ederek lâşe-i küffâr-ı dûzah-karârları seyr [ü]
temâşâ ederken lâşeler içinden Vilaşkobla nâm kâfir elinde tîğ-ı Dahhâkdan nişân verir bir bıçağile Gâzî Hudâvendigâr'ı urup şehîd eyleyüp ol
mel‘ûnu dahi anda pâre pâre edüp guzât-ı müslimîn bî-hisâb mâl-ı ganâyimle
mansûr [u] muzaffer Edirne'ye gelüp Yıldırım Bâyezîd Hân taht-nişîn [24a]
müstakil pâdişâh olup etrâf-ı kâfiristâna Yıldırım Hân yıldırım gibi şakıyup
babasının intikâmın almağiçün diyâr-ı deyr-i küffâristâna kılıç urup (---) sene
târîhinde,

1

Sultan Murad’ın şehadeti için bk. (Uzunçarşılı 2011: 256)
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1/[176b]
Beşinci sikke Priştine kurbünde Novaborda'dır, azîm gümüşhânedir. Ve
Murâd Hân-ı Evvel bu gazâda Kosova'da leşler içinde Viloş Koblaki nâm
bir mel‘ûn çıkup elindeki bıçağ ile Murâd Hân'ı şehîd edüp na‘şı Bursa'da
Eski Kaplıca'da medfûndur.
2/[234a]
Vefât-ı Gâzî Hüdâvendigâr der-Gazâ-yı Kosova Yedi yüz doksan birde
Kosova cenginde üç kerre yüz bin kâfiri dendân-ı tîğdan geçirüp gazâ-yı
ekber etmişken küffâr-ı hâk-sâr leşlerin temâşâ ederken Miloş Koblaki nâm
kâfir leşler içinden kalkup Murâd Hân'ı ol mahalde bıçağıyla urup şehîd
etdi. Karnın yarup kalbin Piriştine hâricinde nehr-i Gülâb kenarında bir
kubbe-i âlîde defn etdiler. Hâlâ ziyâretgâh-ı inâsdır. Melek Ahmed Paşa efendimiz Bosna'dan gelirken ta‘mîr [u] termîm edüp dürr-i beyz-âsâ bir kubbe-i
pür-nûr olup içine türbedâr ve eczâ-hânlar ta‘yîn eyledi. Ve na‘ş-ı Murâd
Hân'ı {Bursa'ya getürdüler}.
8/[347b]
Ba‘dehu hakîkatü'l-hâl fâtih-i Usturumça Gâzî Hudâvendigâr (...)
Sultân Murâd-ı Evvel sene (---) târîhinde Kosova'da Seleşdi kral ile ceng-i
azîm edüp yedi kerre yüz bin aded küffârları dendân-ı tîğdan geçirüp kendüleri lâşe-i murdâr küffârı seyr [ü] temâşâ edüp,
"İlâhî, havl [ü] kuvvet [ü] kudret [u] nusret senindir. Bu gazâda hikmetin vardır" deyü hamd ederken hemân leşler içinden Miloş Koblaki nâm bir
kefere kalkup Sultân Murâd'ın yakasına yap[ış]up hançer-i fecâmıyla
Murâd Hân'ı ura ura şehîd eder. Bir rivâyetde bu mel‘ûn elçilikle gelüp
Murâd Hân'ın destin bûs ederken bıçağıyla taht üzre Murâd Hân'ı urup şehîd
edüp Miloş Koblaki kâfiri dahi pâre pâre edüp Murâd Hân'ın kalbini Kosova'da Piriştine şehri kurbunda Klab nehri kenârında bir kubbe içre defn edüp
vücûd-ı Murâd Hân'ı Bursa'ya götürüp Eski Kaplıca câmi‘inde türbe-i pürenvârında defn ederler.
Evliyâ Çelebi tarafından bu olayın bu kadar çok dile getirilmesinin nedeni devletin
başında bulunan ve “Hüdavendigar” unvanına sahip bir yöneticinin Türkler tarafından
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kazanılan bir savaşta şehit olması sonucu millette, dolayısıyla Evliyâ Çelebi’de derin izler
bırakmış olmasıdır. Bu olay yalnızca Türk tarihi için önem arz etmez. Savaş sırasında I.
Murat’ın bir Sırp tarafından şehit edilmesi Sırplar arasında büyük infial yaratmış ve kaybedilen bir savaş Sırplar arasında adeta kazanılmış gibi düşünülmüştür. Savaşın etkisi
Sırp toplumu arasında geliştirilen mitolojilere ve efsanelere kadar yansıyarak yüzyıllar
boyu sürmüştür (Türbedar 2007: 19). Bu olayın etkisiyle I. Kosova Savaşı tarihte Sırp
milliyetçiliğinin ilk yeşerdiği ve bugün dahi Sırpların büyük önem verdiği bir savaştır
(Emecen 2010: 124). I. Murat’ın muzaffer ordusunu denetlemeye gittiği savaş alanında
bağlılığını bildirmeye gelmiş bir Sırp askeri tarafından öldürülmesi ve Sırpların bu savaştaki yenilgisi Sırp şiirinde ve folklorunda efsane boyutlarına ulaştı, 19. yüzyılda bu savaş
bir ulusal ilham kaynağına dönüştürülerek bugün de olduğu gibi kullanıldı (Ahmad 2010:
9). Birinci Kosova Savaşı’nı kazanmış gibi davranan Sırplar, 28 Haziran tarihini en kutsal
günleri arasında saymakta ve “Vidovdan” (St. Vitus Day) adı altında kutlamaktadırlar
(Djordjević 1990).
2.1. Kosova
Evliyâ Çelebi’nin sıkça anlattığı I. Murat’ın Kosova’da şehit edilmesi hadisesi
münasebetiyle eserin aşağıdaki bölümünde Priştine, Vuçitrin kalesi ve Kosova isimlerinden söz edilmektedir. Yine bu münasebetle Osmanlı padişahını ziyaret eden
elçinin kim olursa olsun padişahın yanına kadar getirilmediği ve uzunca bir hilatın
yere uzandığı ve onun öpülerek huzurda durulduğu anlatılmaktadır. Yani I. Kosova
Savaşı’nda yaşanan hadise ile padişahın huzuruna çıkma törenleri arasındaki bağlantı seyyah tarafından bu şekilde ifade edilmektedir. Bununla birlikte Evliyâ Çelebi’nin Melek Ahmet Paşa ile birlikte Murat Gazi’nin türbesini ziyareti ve buranın
yenilenmesi için yaptıkları yine aşağıda ifade edilmektedir:
3/[11a]
Ba‘dehû sene (---) târîhinde Gâzî Hudâvendigâr Rûmeli'nde Priştine şehri
ile Vuçütirin kal‘ası sahrâsı ki Kosova nâmıyla mevsûf sahrâda Miloş Koblaki nâm kral-ı dâllin üç kerre yüz bin askerin dendân-ı tîğdan geçirüp
mansûr u muzaffer olmuşken Gâzî Hudâvendigâr ya‘nî Koca Murâd Hân-ı
Evvel lâşe-i küffârları seyr [u] temâşâ ederken iki kellesiz küffâr ayağ üzre
durduğun görüp "Sübhânallah! Bu ne sırdır?" dedikde Baba Ni‘metullah eydür kim "Her bir küffâr yüz bin küffârın katl olduğuna nişândır kim iki küffâr
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başsız ayak üzre dururlar" derken hemân lâşe-i küffârların içinden cebe ve
cevşene müstağrak olmuş küffar dal-bıçak olup Gâzî Murâd Hân'ı ol mahal
şehîd edüp Miloş Koblaki kâfiri dahi pâre pâre ederler. Bir rivâyetde Miloş-i
la‘în tebdîl-i câme elçilik bahânesiyle gelüp dest-bûs ederken Murâd Hân'ı
şehîd eder. Anınçün Devlet-i Âl-i Osmân'da her kankı elçi olursa pâdişâh
yanına getirmeyüp iki yanından kapucular kethüdâsı ve çavuşbaşı dutup
[11b] taht-ı pâdişâhîden bir uzun hil‘at yeni uzanmışdır anı öper. Hâlâ
âyîn-i Osmânî budur. Anda Murâd Gâzî'nin kalbini ve derûnunda olanları
Kosova sahrâsında defn edüp hâlâ üzerinde bir kubbe-i âlî binâ olunmuşdur.
Sene 1071 târîhinde Melek Ahmed Paşa efendimiz Bosna'dan ma‘zûlen
Rûmeli eyâletine mutasarrıf olup gelirken bu kubbe-i Murâd Hân'a gelüp
harâb binâsın ta‘mîr ü termîm edüp cânib-i erba‘asına havlı dîvârı gibi bir
metîn dîvâr çeküp içini bâğ-ı İrem edüp kubbe-i kadîmi beyâz [beyz-i] münevver edüp eczâ-hânlar ve türbedârlar ta‘yîn eyledi.
Mitroviçse kalesinden sonra Evliyâ Çelebi bir sınır kasabası olan İzevçan’a giderek
ora hakkında kısa bir bilgi verir.
5/[167b]
Evsâf-ı âhirü'l-hudûd-ı kasaba-i İzevçan (…) Bu rabta-i ma‘mûre Kosova sahrâsında üç yüz kiremit ile mestûr hâneli ve câmi‘ ve hân u hammâmı
ve birkaç fâhir dükkânlı ve hâkim[l]i ve voyvadalı (ve) ma‘mûr kasabadır.
Evliyâ Çelebi Kosova’da yetişen ürünlerle ilgili de bilgi vermektedir. Kosova’da yetişen ürünlerin hangilerinin meşhur olduğunu şu şekilde ifade etmektedir:
5/[171b]
Der-şi‘r-i hubûbât-ı mahsûlât: Kosova'da ve Ofçabolu'da dânedâr buğdayı ve arpası ve bakla ve böğrülce ve kırahı meşhûrdur.
Seyahatnâme’nin yedinci cildinde Evliyâ Çelebi Osmanlı tarihinde gerçekleşen
en büyük savaşları belirtmektedir. Bu savaşlardan birisi Kosova savaşıdır. Mezkûr
bu savaşlar eserde şu şekilde ifade edilmektedir:
7/[40a]
Ve Âl-i Osmân zuhûr edeli dörd aded tabur cengi olmuşdur. Biri sene 709
târîhinde Gâzî Hudâvendigâr'ın Sırf ve Hersek kâfirleriyle Kosova sahrâsı
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cengi, biri de sene 920 târîhinde Selîm Şâh-ı Evvel ile Şâh İsmâ‘îl'in Çıldır
gazâsı ve biri de sene 932 târîhinde Süleymân Hân ile Lagoş Kral'ın Mihaç
gazâsı, biri dahi bu Mehemmed Hân-ı Sâlis'in Nemse ve Macar ve yedi kral
ve yedi kerre yüz bin asker-i küffârı kırdığı Eğre'nin tabur gazâsı olmuşdur,
ammâ bu cümle gazâlara gâlib olmuşdur, zîrâ bu arbedede yedi kralın beşi
mürd olup ikisi firâr edüp yedi kral cünûd-ı cünübünden azacık küffâr rehâ
bulmuşdur.
2.2. Gazi Hüdavendigar Türbesi
I. Murat’ın türbesi bugün Kosova sınırları içerisinde bulunan Priştine ile Vıçıtırın şehirleri arasındaki yolda bulunmaktadır. I. Kosova Savaşı’nda şehit olan I. Murat’ın bazı
iç organları buraya defnedilmiştir2.
Evliyâ Çelebi gittiği yerlerde bulunan dinî, tasavvufî açıdan önemli şahsiyetlerin türbelerini ziyaret etmeyi ihmal etmemiştir. Bununla birlikte toplum açısından önemli şahsiyetlere ait türbeler de Evliyâ Çelebi’nin ziyaret ettiği yerler arasındadır. Evliyâ Çelebi’nin etkisinde kalarak birkaç kez anlattığı I. Murat’ın şehit edilmesi olayı beşinci ciltte
Gazi Hüdavendigar türbesi ziyaretini yaptığı ziyaret ile tekrar edilir. Evliyâ Çelebi “Koblaki” adındaki Sırp’ın I. Murat’ı şehit etmesiyle birlikte onun vücudundan kalbinin, böbreğinin ve ciğerinin çıkarılarak Kosova’da defnedildiğini söylemektedir. Yıldırım Bayezid de buraya bir türbe yaptırmıştır. Bugün Priştine-Vıçıtırın yolunda bulunan I. Murat’ın
ahşasının defnedildiği türbe ve bu olay şu şekilde aktarılmaktadır:
5/[168a]
Nehr-i Klab kenârında beyâbân içre kalmış bir kubbe-i âlî içinde mübârek
kalb-i şerîfleri ve cemî‘i ahlat-ı fazalâtları bu mahalde sene 852 târîhinde
ceng-i azîm olup bâlâda tahrîr olduğu üzre menkûs Koblaki nâm la‘în ü bîdîn böyle bir pâdişâh-ı Cem-cenâbı şehîd edüp batn-ı şerîfin yardıklarında
cemî‘i yürek ve böbrek ve ciğer ve kalbin bu mahalle defn edüp ba‘dehû bu
kubbe-i ulyâyı Yıldırım Bâyezîd Hân binâ etmişdir (…) Hamd-i Hudâ mezkûr
olan yedi aded gazâlarda cümle küffâr kralları mürd olurlardı, lâkin ancak
bu Kosova cenginde ba‘de'l-ceng âsûde-hâl mahallinde hîle ile Gâzî Murâd

2

(Atanasije 1961)
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Hân şehîd olup kalb-i şerîfi bu türbe-i mehbat-ı pür-envârda kalup mübârek
cesed-i şerîfleri hâlâ Bursa'da Eski Kaplıca nâm mahalde câmi‘-i kebîrinin
sâhasında bir kubbe-i âlî içinde medfûndur kim ziyâretgâh-ı erbâb-ı dilândır.
Evliyâ Çelebi, Melek Ahmed Paşa ile birlikte bu türbeyi ziyaret ettiklerinde türbenin
bakımsız olduğunu görmüşlerdir. Hatta türbeye girerken Melek Ahmed Paşa’nın eteğine
pislik bulaşmıştır. Evliyâ orada yaşayan keferelerin Priştine ve Vıçıtırın şehirlerine giderken bu türbenin içine girip hacet giderdiklerinden bahsetmektedir. Evliyâ Çelebi bu durumdan rahatsız olur ve Melek Ahmet Paşa’ya buranın bakımının yapılması ve bir türbedar atanması için istekte bulunur3. Bu olay şu şekilde ifade edilmektedir:
5/[168a]
Ammâ garâ’ib bunda kim bu Kosova'daki kubbesine girirken efendimiz
Melek Ahmed Paşa'nın bile dâmeni necâset ile mülevves oldu. Meğer cemî‘i
re‘âyâ kefereleri etrâf kurâlardan Priştine ve Vuçitrin şehirlerine bâzârlığa
giderken ihânet içün bu türbeye girüp tebevvül ü tagayyuz ederlermiş. Melek
Ahmed Paşa bu bed-râyiha ve muzahrafâtları görünce gazab-âlûd oldu.
Hakîr eyitdim: "Sultânım bu pâdişâhı şehîd eden menkûs kâfir ise karşu
dağda bir manastır içinde cevâhir kandiller ile misk ü amber-i hâm râyihalarıyla mu‘attar bir kubbe-i müzeyyen içre yatup bu kadar ruhbân
huddâmları var ve bu kadar evkâfları var kim subh u mesâ bu kadar yüz kefere ve müslimler gelüp mihmân olur giderler, ammâ bu bizim gâzî pâdişâhımızın ne türbedârı ve ne evkâfı olmadığından cemî‘i küffâr gelüp ihâneten
tağavvut ederler. Gerekdir kim cemî‘i etrâf kurâlar kefereleri gelüp yine anlar bu kubbeyi tathîr edüp amâr edesiz. Ve İzevçan hâssından bir yük akçe ile
amâr edüp etrâfın kal‘a-misâl dîvâr çeküp bir türbedâr ehl [ü] ıyâliyle
ta‘[y]în edesiz" dediğimde, âhâlî-yi vilâyete iki kîse guruş verüp cümle kurâ
keferelerine kubbeyi tathîr edüp bir haftada etrâf-ı kubbeye bir yüksek dîvâr
çeküp bir âlî kapu etdi kim atlılar girmeye ve beş yüz meyve dırahtı diküp bir
âb-ı hayât kuyu hafr edüp ehl [ü] ıyâliyle bir türbedâr ta‘[y]în eyledi kim,

3

bk. (Šabanović 1979)
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"Anda sâkin olup İzevçan voyva[da]sından vazîfe-i mu‘ayyenesin alup
türbe-i pür-envârda olan ibrişim haliçe ve şam‘dân u buhûrdân ve gülâbdân
ve kanâdilleri görüp gözede" deyü a‘yân-ı vilâyeti bu vakfullâha nâzırü'nnuzzâr ta‘yîn edüp bir hayrât-ı azîme oldu. Hâlâ ziyâretgâh-ı hâss u âmdır,
rahmetullâhi aleyh.
Evliyâ Çelebi, bu türbenin yanında ayrıca Alemdâr Baba ve Şeyh Şehîd İlyâs Dede ve
Timurtaş Paşazâde Yasavul Beğ gibi birçok büyüğün de medfûn olduğunu belirtmektedir.
2.3. Priştine
Bugünkü Kosova’nın başkenti olan Priştine’de I. Kosova savaşından sonra yeni bir
dönem başlamıştır. Bu dönemde Osmanlı Devlet idaresi kurumlarıyla beraber bu şehre
yerleşmiştir. Osmanlı ile birlikte İslâmî özellikler kazanmaya başlayan şehrin Priştineli
Îsâ Mesihî4 gibi birçok divan ve halk şairi yetiştirdiği, yeni bir kimlik kazandığı bilinmektedir.
Evliyâ Çelebi, Priştine kalesi ile ilgili bir takım bilgiler verdikten sonra şehir hakkında
bilgiler vermektedir. Priştine kalesini yapanların Sırp krallar olduğunu belirten Evliyâ
Çelebi, buranın fethinin yine Gazi Hüdavendigar tarafından yapıldığını belirtmektedir.
Fetihten sonra kalenin yıkıldığını belirten Evliyâ, Priştine’nin Rumeli eyaletinde yüz elli
akçelik payı olan bir voyvodalık olduğunu ifade etmektedir. Daha sonra şehirde yer alan
yapılardan, çarşısından, mescitlerinden, hanlardan, hamamlardan bahsetmektedir. Evliyâ,
hamamlardan birinin şifa verme özelliğin sahip olduğunu bu nedenle ziyaretgâh olduğunu
ifade etmektedir. Seyyah şehre göre dükkânlarının az, havasının güzel, bağ ve bahçelerinde üzümlerin iyi olduğunu belirtmektedir. Halkının çok dost canlısı olduğunu söyleyen
Evliyâ Çelebi, misafirsiz gece olmadığını ifade etmektedir.

4

(Mengi 1995) ve http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6119
03.11.2015
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5/[168b]
Evsâf-ı (---) (---), ya‘nî (---) kal‘a-i Priştine Lisân-ı Latince (---) (---) (---)
demekdir. Bânîsi Sırf krallarıdır. Fâtihi yine sene 792 târîhinde Gâzî
Hudâvendigâr'dır. Ba‘de'l-feth kal‘ası münhedim olmuşdur. Rûmeli eyâletinde voyvadalıkdır ve yüz elli akçe pâyesiyle şerîf kazâdır. (---) aded nâhiye
kurâlarından kadılara ber-vech-i adâlet beş kîse hâsıl olur.
Kethüdâyeri ve yeniçeri serdârı ve a‘yân [ü] eşrâfı gâyet çokdur. şehri
Kosova sahrâsının poyraz cânibine vâki‘ olmuş cümle (---) aded mahalledir.
5/[169a]
Ve çârsû içinde birkaç hânları dahi var, ammâ kurşumlu imâretleri yokdur. (---) (---) (---) (---)
Ve cümle (---) aded hammâmlardır. Cümleden çârsû içre Ebü'l-feth Sultân
Mehemmed Hân hammâmı hâlâ ziyâretgâh hammâmdır, zîrâ sağ cânibinde
olan halvetde kibâr-ı evliyâullâhdan biri halvetde halvet-i erba‘în çıkarup ve
du‘â etmiş kim,
"İlahî bu halvete giren hasta girse şifâ bula" buyurmuşlar. İlâ hâze'l-ân ol
halvete marîz girse bi-emrillâhi Te‘âlâ şifâ bulur. Çârsû içinde Eski hammâm
dahi havâsı ve binâsı hûb u müferrah ü dil-küşâdır. (---) (---) (---) (---) (---)
(---) (---) (---) (---)
Ve cümle üç yüz aded dekâkînlerdir, lâkin kârgîr binâ bezzâzistânı yokdur.
şehrine göre dükkânları azdır, ammâ yine her şey mevcûddur.
Ve âb [u] havâsı latîf olduğundan mahbûb u mahbûbesi gâyet memdûh
müstesnâ cüvânları var kim diyâr-ı Rûm'da meşhûrdur.
Ve bâğ u bâğçesi firâvândır. Memdûhâtından üzümü ve emrûdu (---) (---)
(---) (---) (---) (---) (---)
Ve a‘yân [u] eşrâfları gâyet garîb-dost ve çerâğ sâhibleri olup bay u
gedâya ve pîr [u] cüvâna ni‘metleri mebzûl olup her gece müsâfirsiz olmazlar.
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I. Murat’ın şehit edilmesi ve Priştine dışında bir türbeye defnedilmesi münasebetiyle
“Piriştine” şehrinin ismi zikredilmektedir.
2/[234a]
Vefât-ı Gâzî Hüdâvendigâr der-Gazâ-yı Kosova
Yedi yüz doksan birde Kosova cenginde üç kerre yüz bin kâfiri dendân-ı
tîğdan geçirüp gazâ-yı ekber etmişken küffâr-ı hâk-sâr leşlerin temâşâ ederken Miloş Koblaki nâm kâfir leşler içinden kalkup Murâd Hân'ı ol mahalde
bıçağıyla urup şehîd etdi. Karnın yarup kalbin Piriştine hâricinde nehr-i
Gülâb kenarında bir kubbe-i âlîde defn etdiler. Hâlâ ziyâretgâh-ı inâsdır. Melek Ahmed Paşa efendimiz Bosna'dan gelirken ta‘mîr [u] termîm edüp dürr-i
beyz-âsâ bir kubbe-i pür-nûr olup içine türbedâr ve eczâ-hânlar ta‘yîn eyledi.
Ve na‘ş-ı Murâd Hân'ı {Bursa'ya getürdüler}.
2.4. Prizren
Kosova’nın bugün büyük şehirlerinden olan Prizren günümüzde Makedonya ve Arnavutluk ile sınırdaştır. Osmanlı Devleti’nin eline geçmesinden önce Sırp yönetiminde olan
Prizren, Sultan I. Murat tarafından 1389 I. Kosova savaşı ile geçirilmiş, şehrin kesin fethi
ise Fatih Sultan Mehmed döneminde gerçekleşmiştir (Derviş 2007: 7). Çokça Türk şairin
yetiştiği şehir zamanla bir Türk kültürünü yansıtan merkez haline gelmiştir. Şehrin kültürel bu özelliği dile de yansımıştır. Türkçe günümüzde de Prizren’de oldukça yaygındır.
Evliyâ Çelebi çeşitli münasebetlerle kimi yerde şehrin yalnızca adını geçirmekle yetinse de Seyahatnâme’de şehirden bahsetmektedir.
“Livâ-i Prizrin” ifadesi eserde Rumeli eyaletlerinden bahsedildiği bölümde yazılmıştır:
1/[50a]
Evvelâ Eyâlet-i Rûmeli (…) Sancakları bunlardır kim zikr olunur: Sancağ-ı
Sofya paşanın tahtıdır. Livâ-i Köstendil, livâ-i İskenderiyye, livâ-i Tırhala, livâ-i
Ohri, livâ-i Avlonya, livâ-i Delvinye, livâ-i Yanya, livâ-i Elbasan, livâ-i Çirmen,
livâ-i Selânik, livâ-i Üsküb, livâ-i Dukagin, livâ-i Vidin, livâ-i Alacahisâr, livâ-i
Prizrin, livâ-i Vuçitrin, livâ-i Sağ-kol, livâ-i Sol-kol (…)
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Yine aynı şekilde Rumeli sancaklarından bahsedilirken Seyahatnâme’de Prizren ifadesi tekrar edilir:
3/[138b]
Rûmeli eyâletinde olan sancakları beyân eder
Evvelâ Köstendil sancağı ve İskenderiyye sancağı ve Tırhala sancağı ve
Ohri sancağı ve Avlonya sancağı ve Yanya sancağı ve Elbasan sancağı ve
Selânik sancağı ve Delonya sancağı ve Üsküp sancağı ve Dukagin sancağı ve
Alacahisâr sancağı ve livâ-yı Prizren ve livâ-yı Vuçetrin ve livâ-yı Çirmen on
altı sancak bunlardır, ammâ livâ-yı Sofya paşa sancağıdır.
4/[351b]
Ammâ garâ’ib-i acîbe diyâr-ı Rûm'un Arnâ‘ûd vilâyetinde ya‘nî Arnavudistân'ın İskenderiyye'sinde ve Pirizren sancağında ve Dukagin'inde ve Elbasan'ında ve Avlonya ve Delvinye ve Yanya sancaklarında Mu‘âviye ve
Yezîd'e ol kadar sebb ederler kim Kızılbaş-ı ser-tıraş ol kadar sebb idemez ve
zerde ta‘âmın ve boza müskirin Mu‘âviye peydâ etdiğiyçün ne ne zerde yerler
ve boza içerler.
Evliyâ Çelebi gittiği kültür merkezlerinde yetişmiş edebî şahsiyetler ile ilgili de bilgiler vermektedir. Prizrenli iki şairin ismini şu şekilde zikretmektedir:
1/[101b]
Sa‘yî: Piriznelidir.
Sûzî: Bu dahi Piriznelidir. Mücâhidün fî sebîlillâh olup Mihaloğlu Alî Beğ
ile hem-ınân şu‘arâ-yı bahâdırân ammâ sâhib-i dîvân değildir. Lâkin penc
beyt ve müfredâtda lâ-nazîrdir.
Evliyâ Çelebi’nin Prizren şehri ile ilgili verdiği bilgilerden birisi de Prizren ve Dukagin sancağı sınırında Arnavutluk içerisinde Palak kalesi dağlarından doğan Tihotine nehri
ile ilgilidir.
3/[115b]
Nehr-i Tihotine: İle bir olur. Mezkûr Tihotine, Pirizren ve Dukagin sancağı hudûdında Arnavutluk içre Palak kal‘ası dağlarından çıkup Istarı Ulah
kurbundan geçüp Foça'da nehr-i Dirin'e mahlût olur.
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2.5. Vıçıtırın (Vuçitrin)
Bugün Kosova’nın kuzeyinde, Mitroviça şehrinin güneyinde ve Osmanlıdan kalan yapıların bir bölümünün halen yaşadığı bir şehir olan “Vıçıtırın” şehri Seyahatnâme’de Vuçitrin olarak geçmektedir. Türkçe kaynaklarda Vıçıtırın ve Vuçıtırın şeklinde geçen şehrin adı Sırpça şekli Vuçitrn’in analojik baskısıyla5 ve yerel halkın ifadesinin de etkisiyle
Seyahatnâme’de Vuçitrin (kal‘ası)

olarak geçmektedir. Kelimenin imlasını

Sırp dilindeki biçimiyle yapması Evliyâ Çelebi’nin fonetik farklılıklara karşı hassas oluşunu göstermesi bakımından önemlidir. Seyyahın bu hassasiyeti dönemin lehçe ve ağızlarında var olan kelimelerin ses özelliklerini gösterebilmesini sağlamaktadır.6 Vıçıtırın
kelimesi Seyahatnâme’de Vuçitrin kal‘ası, livâ-i Vuçitrin, Vuçitrin sancağı, Priştine ve
Vuçitrin şehirleri şeklinde birkaç yerde geçmektedir.
Seyahatnâme’de Vuçitrin kalesi özellikleri Seyyah tarafından oldukça detaylı bir şekilde verilmektedir. Vuçitrin kelimesinin Latince etimolojisini vermek üzere yazmada o
bölgeyi boş bırakan Evliyâ Çelebi kalenin kurucularının Sırp krallar olduğunu söylemektedir. Gazi Hüdavendigar tarafından fethedildiğini söylediği kalenin tekrar küffara yar
olmaması için yıkıldığını belirten Evliyâ Çelebi, kalenin temellerinin halen görünür olduğunu ifade etmektedir. Evliyâ Çelebi kalenin askerî özellikleri ile fizikî özelliklerini şu
şekilde anlatmaktadır:
5/[168a]
Evsâf-ı (---), ya‘nî livâ-i kadîm kal‘a-i Vuçitrin
Lisân-ı Latince (---) (---) (---) (---) demekdir. Bânîsi Sırf krallarıdır. Sene
792 târîhinde bizzât Gâzî Hudâvendigâr fethidir. Ba‘de'l-feth bir dahi küffâra
cây-ı amân olmasın içün kal‘ası münhedim olunup hâlâ temelleri zâhir ü
bâhirdir. Rûmeli eyâletinde sancakbeği tahtıdır. Beğinin taraf-ı pâdişâhîden
hâss-ı hümâyûnu (---) akçedir ve livâsında (---) ze‘âmetdir ve (---) aded
tîmârdır.
Alaybeğisi ve çeribaşısı ve yüzbaşısı vardır. Bu tâ’ifelerin kanûn üzre cebelüleri ile beğinin askeriyle cümle dörd bin asker olur. Müftîsi ve nakîbi ve

5

bk. (Hafız 1979)

6

bk. (Halasi-Kun 1979-80).
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yüz elli akçe pâyesiyle kadısı ve (---) aded nâhiye kurâları var. Sipâh kethüdâyeri ve yeniçeri serdârı ve muhtesibi ve bâcdârı ve harâc ağası ve a‘yân
[ü] eşrâfları vardır. (---) (---) (---).
Evliya Çelebi kale ile ilgili bu bilgileri verdikten sonra şehir ile ilgili bir takım bilgiler
vermektedir. Verdiği bilgilerde şehrin içerisinde Girit fethinden önce birçok önemli kişilerin saraylarının kapandığını bu yüzden şehrin biraz harap halde olduğunu söyleyen Evliya Çelebi, bu şehrin Kosova gibi verimli olduğunu, havasının güzel olduğunu bu yüzden
tekrar imar olacağını belirtmektedir. Şehrin Nobırda (Novaborda) dağlarının eteklerinde
bağlar ve bahçelerle dolu bir şehir olduğunu söyleyen Evliyâ Çelebi halkın Boşnakça bilmediğini çoğunluğun Türkçe ve Arnavutça konuştuğunu ifade ederek halkın giyimi hakkında da bilgi vermektedir. Şehrin ve özelliklerinin tarifi Seyahatnâme’de şu şekildedir:
5/[168a]
Cümle (---) aded mahallâtdır. Evvelâ şühedâ mahallesi, Alaybeğzâde mahallesi, Eski mahalle, Yukaru mahalle, Aşağı mahalle, ma‘lûmum bunlardır.
Ve cümle (---) aded kârgîr binâ tahtânî ve fevkânî serâpâ kiremit örtülü iki
bin ma‘mûr hâne-i vâsi‘lerdir. Ve cümle (---) aded mihrâbdır. Evvelâ çârsû
içre Eski câmi‘ Hudâvendigâr evkâfıdır. (…)
Bunlardan mâ‘adâ mesâcidlerdir.
Medrese ve tekyeleri ve mektebleri ve müte‘addid hânları ve mahkeme kurbunda bir kesîf hammâmı var, ammâ çârsûsu azdır. Bezzâzistânı ve me’âkil-i
imâreti yokdur, ammâ her hânedânlarında âyende vü revendeye ni‘metleri
mebzûldür.
Cezîre-i Girid fethi açılmazdan mukaddem bu şehir içre yüz elli hânedân
sâhibi a‘yân [u] kibâr sarâyları kapanmışdır. Hâlâ anıniçün bu şehir harâba
yüz dutmuştur, ammâ inşâ’allâh yine amâr olur, zîrâ Kosova gibi mahsûldâr
zemîn-i vâsi‘atü'l-aktâra vâki‘ olup âb [u] havâsı latîfdir, zîrâ zemîni Novaborda dağları dâmeninde bâğ u bâğçeli şehr-i garîbdir.
Nehr-i Klab, sahrâsından cereyân eder. İbtidâ tulû‘u Arnavudluk'dan gelüp mezkûr Mitroviçse kal‘ası dibinde nehr-i (---) mahlût olup andan nehr-i
Morava ile nehr-i Tuna'ya munsabb olur.
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Bu şehir halkı cümle Rûmeli kavmidir. Çokluk lisân-ı Bosnevî tekellüm etmezler. Ekseriyyâ Arnavud lisânın ve Türk lisânın tekellüm ederler. Cümle
çuka esvâblar geyüp serhadli kürk ve semmûr alçak tâclı kırmızı kalpak geyüp
kalpağın kürkün çevirüp kalpakları kenârında siyâh dârâyî pervâzları görünüp teybend kuşak ve kortela varsak bıçak taşıyup kırmızı sıkma gümüş kopçalı çakşırlar ile kubâdî nâzük pabuç geyerler kim eyâlet-i Rûmeli insânı
böyle libâs-ı fâhirelerdir.
Evliyâ Çelebi I. Kosova savaşının geçtiği yeri anlatırken Vıçıtırın kalesinin ismini şu
şekilde zikretmektedir:
1/[23b]
(…) Ammâ bi-takdîri Hallâk-ı âlem Gâzî Hudâvendigâr yedi kerre yüz bin
küffâr-ı hâksâr ile Rûmeli hâkinde ve Vuçitrin kal‘ası dâmeninde Kosova
nâm sahrâda küffâr ile ceng edüp yedi kerre yüz bin küffâr münhedim olup
cümlesi dendân-ı tîğ-ı âteş-tâbdan geçüp (…)
“Vuçitrin sancağı” ifadesi İzevçan kasabasının anlatıldığı 1/[167b]’de yazılırken
“Livâ-i Vuçitrin” ifadesi ise eserde Rumeli eyaletlerinden bahsedildiği bölümde yazılmıştır:
1/[50a]
Evvelâ Eyâlet-i Rûmeli (…) Sancakları bunlardır kim zikr olunur: Sancağ-ı Sofya paşanın tahtıdır. Livâ-i Köstendil, livâ-i İskenderiyye, livâ-i Tırhala, livâ-i Ohri, livâ-i Avlonya, livâ-i Delvinye, livâ-i Yanya, livâ-i Elbasan,
livâ-i Çirmen, livâ-i Selânik, livâ-i Üsküb, livâ-i Dukagin, livâ-i Vidin, livâ-i
Alacahisâr, livâ-i Prizrin, livâ-i Vuçitrin, livâ-i Sağ-kol, livâ-i Sol-kol (…)
1/[167b]
Ve bir tarafı Pojega ile müşâdır ve bir semti Budin eyâletiyle ve bir ucu
İzvornik'de Sirem sancağıyla müşâdır ve cânib-i şarkîsi Rûmeli Alacahisârı'yla müşâdır ve bir ucu bu kıble semtinde bu İzevçan'da ve Vuçitrin sancağıyla müşâ bir sevâd-ı mu‘azzam eyâlet-i kebîrdir kim bunda ola[n]
kal‘alar bir diyârda yokdur.
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2.6. Nobırda (Novaborda)
Kosova’nın doğusunda bir şehirdir. Bazı eserlerde Novaberde, Novaborda gibi isimlendirmelerle görülen şehir Seyahatnâme’de Novaborda biçiminde zikredilmektedir. Eski
dönemlerden günümüze dek dağ şekiller ve madenleriyle ünlü olan şehir ticaret yönüne
de sahiptir.
Şehrin madenleriyle ünlü olmasıyla ilgili Seyahatnâme’de şu ifadeler yer almaktadır:
1/[176b]
Beşinci sikke Priştine kurbünde Novaborda'dır, azîm gümüşhânedir.
2/[327a]
Rûmeli'nde olan gümüş ma‘denleri bunlardır kim zikr olunur
Bosna hudûdunda Sirebreniçse ve Üsküp kurbunda Kıratova'da ve Priştine
kurbunda Novaborda'da ve Selânik kurbunda Sidirkapsi'de ve niçe yerlerde
dahi ma‘âdinler vardır ammâ rakîk damarlardır. Ammâ bu Canha şehri gümüşhanesinin damarı bi-emrillahi Te‘âlâ yedi koldan kol kalınlığı damarlar
ve cümlesi kurşumsuz hâlis gevherlerdir ve hâlâ bu şehr içre Emîn mahallesinde darbhânesi vardır.
Novaborda şehrinin kurucusunun Sırp krallarından “Destpot” olduğunu belirten
Evliyâ Çelebi şehrin fethinin II. Murat tarafından Lala Şahin Paşa ile gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Bu şehrin Vıçıtırın (Vuçitrin) sancağına dahil bir gümüş merkezi olduğunu belirten Evliyâ şehirde halen büyükçe gümüş madeni damarlarının
olduğunu belirtmektedir. IV. Murat tarafından burada darphane kurulduğunu belirten seyyah kendisinin de buranın gümüş akçesine sahip olduğunu belirtmektedir.
Fakat darphanenin artık kapalı olduğunu da söylemektedir.
5/[181b]
Evsâf-ı ma‘den-i sîm burd, ya‘nî hisâr-ı üstüvâr-ı Novaborda: Lisân-ı
Latin'de (---) (---) (---) (---) demekdir. Bânîsi Sırf krallarından Destpot Kral
binâsıdır. Fâtihi sene 843 târîhinde Ebü'l-feth Mehemmed Hân pederi Koca
Sultân Murâd Hân-ı Sânî fethidir, be-dest-i Lala şahin Paşa. Rûmeli eyâletinde Vuçitrin sancağı hâkinde mu‘âf u müsellem gümüşhâne emîni hâkimdir.
Yüz âdem ile hidmet edüp yigirmi yük akçe iltizâmdır. Anıniçün başka
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maktû‘ü'[l]-kadem ve mefrûzü'l-kalem hükûmetdir. Hâlâ üç kol gümüş damarları var. Ka‘r-ı zemîninden mücrimler cevherin çıkaru[p] mu‘âf [u] müsellem re‘âyâlar cevheri pâk edüp emîne teslîm edüp emîn dahi huzûrunda
cevherleri kal edüp fürûht ederek mîrî mâl verir, ammâ Sultân Murâd Hân-ı
Râbi‘ asrında bu şehir içre darbhâne işleyüp "Azze nasrahu duribe Novaborda" deyü sîm-i hâlis akçesi olup hakîr çok mâlik olmuşdum, ammâ hâlâ
darbhânesi mesdûd olup Selânikli Cufûd Yahyâ nâm mülakkab âdem gümüşhânesi emînidir ve Novabordalı Hilye-i şerîf mü'ellifi şâ‘ir ve mâhir Zuhûrî
Efendi ma‘den kâtibidir ve bu ma‘den berekâtıyla bu şehrin ahâlîleri ankâ
âdemlerdir.
Ve bir hâkimi dahi yüz elli akçe pâyesiyle âlî kazâdır ve cümle (---) aded
nâhiye kurâlarıdır.
Kal‘a dizdârı ve yigirmi aded neferâtları ve sipâh kethüdâyeri ve yeniçeri
serdârı ve harâc ağası ve muhtesibi ve bâcdârı ve şehir kethüdâsı vardır,
ammâ müftî ve nakîbi yokdur.
2.7. Yakova
Bugünkü Kosova’nın batısında yer alan Yakova, nüfusunun çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu, Türk, Boşnak gibi milletlerin de yaşadığı şehirdir. Osmanlı Devletinin
hâkimiyetinden çıktıktan sonra şehirdeki Türk nüfusu giderek azalmıştır.
Evliyâ Çelebi Yakova şehrinin kuruluşuyla ilgili olarak bilgiler verdikten sonra şehrin
fatihinin “Sarhoş İbrâhîm Paşa ceddi Gâzî Arnavud Memi Paşa” olduğunu söylemektedir.
5/[159b] Evsâf-ı (---), ya‘nî dâr-ı mücâhidân kal‘a-i Yakova;
Lisân-ı Latince bu kal‘anın ismi (---) (---) (---) demekdir. Bânîsi Unguru[s]
krallarından (---) kral-ı dâlldir, ammâ fâtihi sene (---) târîhinde Sarhoş
İbrâhîm Paşa ceddi Gâzî Arnavud Memi Paşa feth edüp evlâd-ı evlâda ocaklık ihsân olunmuşdur. Anıniçün hâlâ İbrâhîm Paşa bu kal‘a içre sâkin olup
bir sâhib-i tab‘ sahiyyü'l-vücûd kerem-kârâ-yı dilâverândır.
Yakova kalesiyle ilgili olarak da bazı bilgilerin bulunduğu bölgede Seyahatnâme’de
boşluklar bulunmaktadır. Evliyâ bu bilgileri daha sonra doldurmayı düşünmüş ancak
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ömrü vefa etmemiştir. “5/[159b] Dağlıkdadır. şekl-i muhammes şeddadî tula ve ağaç şarampav dolma rıhtım binâdır ve dâ’iren-mâdâr cirmi (---) adımdır.” şeklinde tarifinden
sonra şehirle ilgili medreseleri, tekke dervişleri, hamamı, tüccarı, çarşısı gibi bilgileri vermiştir7.
Yakova ile ilgili verilen bilgilerden birisi burada var olan dağlardan doğan Sava Nehri
ile ilgilidir. Evliyâ Çelebi nehrin gemiyle geçildiğini ancak Tuna gibi olmadığını belirtir.
Suyunun Tuna gibi lezzetli olmadığını belirten Evliyâ Çelebi, zevk sahibi kişilerin Sava
Nehri’nin Tuna’ya karışmadığı yerlerden su getirdiğini belirtmektedir. Yakova’dan doğan bir diğer nehir ise Kırasiçe Nehri’dir. Seyyah bu nehrin Yakova ile Pejeğe dağlarından doğarak Tuna nehrine karıştığını belirtmektedir.
3/[115b] İkincisi bu nehr-i Sava'dır. Gemiyle ubûr olunur ammâ Tuna gibi lezîz
değildir. Zîrâ Kıradışka dağlarında demir me‘âdinlerine uğradığından şehr-i Belgrad'ın sâhib-i tab‘ olan ahâlîleri nehr-i Sava, Tuna'ya mahlût olmadığı mahallerde
Zimon kal‘ası cânibinden kayıklar ile sâfî Tuna suyu getirdirler. Yakova Budin yolu
üzre kal‘a-i Volkovar dibinde Tuna'ya mahlût olup Yakova dağlarından gelir küçük
[116a] nehirdir (…) Nehr-i Kırasiçe: Yakova ile Pejeğe dağlarından cem‘ olup
Ösek'e karîb Valpova kal‘asından geçüp nehr-i Dirava ile nehr-i Tuna'ya rîzân
olur.
Dobrakuga kalesinin anlatıldığı bölümde bir cümlesinde seyyah Yakova şehrinin fatihinin “Sarhoş İbrâhîm Paşa ceddi Gâzi Arnavud Memi Paşa” olduğunu tekrar etmektedir.
3/[158b]
Evsâf-ı (---), ya‘nî kal‘a-i garîb Dobrakuga Lisân-ı Latin'de (---) (---)
(---) demekdir. Bânîsi Koca Zirin'dir. Fâtihi (---) senede Yakova fâtihi Sarhoş
İbrâhîm Paşa ceddi Gâzî Arnavud Memi Paşa'dır.
2.8. Mitroviça (Mitroviçse)
Kosova’nın kuzeyinde yer alan şehir Osmanlı Devletinin hâkimiyetindeyken Mitroviça ya da Mitroviçe olarak adlandırılmaktadır. Fakat Seyahatnâme’de şehir Mitroviçse
olarak ifade edilmektedir. Bu durum Evliyâ Çelebi’nin kendi tasarrufundan kaynaklıdır.

7

bk. 5/[159b]
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Evliyâ Çelebi Kosova’nın batısında yer alan Mitroviçse kalesini de eserine konu edinmiştir. Yine bu kaleyi anlatmadan evvel I. Murat’ın şehit edilmesini anlatmıştır. I. Murat’ı
şehit edenin atına binip kaçması esnasında yaşlı bir kadının ortaya çıkar ve kaçan kişinin
atının tırnağından vurulması gerektiğini söylemektedir. Evliyâ Çelebi atın da kaçan keferenin de “demir giyimli” olduğunu aktarmaktadır. Bu olaydan dolayı Miroviçse kalesine
“kal‘a-i menhûs” denildiğini belirterek kalenin tasvirini seci sanatı ile vermektedir.
5/[167a-167b]
Anıniçün bu Mitroviçse kal‘asına kal‘a-i menhûs derler kim bu kal‘a-i
bâlâ Kosova sahrâsının mağribî cânibi nihâyetinde havâlesiz yumurta-misâl
şekl-i müdevver seng-i tırâş bir kal‘a-i savaş meteris ve lağım kabûl etmez
bir hısn-ı hasîn ve sedd-i metîndir.
Ancak bir kapusu var. İçinde aslâ ma‘mûrâtdan bir eyü binâ yokdur.
[167b] Ammâ bu kal‘a dibinden (---) (---) (---) cârîdir. Arnavudluk'da İpek
dağlarından gelüp nehr-i Klab ile bir olup iner, nehr-i Morava'ya mahlût
olur. Bu kal‘aya bu diyârlarda Kosova Mitroviçesi derler. Birine dahi Sirem
Mitroviçesi derler, ammâ anın kal‘ası harâbdır.
Evliyâ Çelebi Mitroviçe haklının Osmanlı askerlerine verdiği ziyafeti şu şekilde
aktarmaktadır:
6/[137a]
Menzil-i kasaba-i Mitroviçe: Bu kasaba ahâlîsi asâkir-i Âl-i Osmân'a eyle
ziyâfetler etdiler kim cümle guzât-ı müslimînin harbendeleri bile ta‘âm yemeden müstagnî oldular.
2.9. Kaçanik
Makedonya-Kosova sınır şeridinin kuzeyinde yer alan Kaçanik’in şehir olarak gelişimi
Osmanlı Devleti ile başlamıştır. XVI. yüzyılda Koca Sinan Paşa ile şehir bugüne kadar
gelen yapılarına kavuşmuştur. Koca Sinan Paşa zamanında cami, imaret, hanlar ve hamam bulunmaktaydı.
Evliyâ Çelebi gittiği yerlerin isimlerinin etimolojik tahlillerini de yapmıştır. Her ne
kadar halk etimolojisi olsa da bu tahliller dil ve folklor verisi olarak önem arz etmektedir.
Etimolojik tahlillerinden birisi de bir Kosova şehri olan Kaçanik ile ilgilidir. Evliyâ’nın
cümleleriyle Kaçanik’in etimolojisi şu şekildedir:
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5/[169a]
Evsâf-ı (---) (---), ya‘nî (---) (---) kal‘a-i Kaçanik
Sebeb-i tesmiyesi oldur kim şehr-i Üsküb'ü bir kerre Arnavud eşkıyâları
basup kaçarlar. Bu mahalle gelüp karâr-dâde olam zann edüp cümle kaçanları bu mahalde kırdıklarıyçün kaçanlardan galat Kaçanik derler.
Seyyah Kaçanik kalesini kare taş bir bina olduğunu söyleyerek etrafının ölçüsünü vermektedir. Bununla birlikte kalenin sahip olduğu dizdar, asker ve top sayısını da bildirmektedir.
5/[169a]
Ba‘dehû bu boğaz ağzına nehr-i Lipense kenârında sene (---) târîhinde
Fâtih-i Yemen Sinân Paşa şekl-i murabba‘ seng binâ bir sûr-ı ra‘nâ binâ edüp
dâ’iren-mâdâr cirmi sekiz yüz adımdır, ammâ bir dere içinde vâki‘ olmağile
etrâfında havâlesi çokdur. Dizdârı ve elli aded neferâtları ve iki topu ve bir
kapusu var.
Kaçanik şehriyle ilgili olarak da kırk-elli kadar evlerinin olduğunu çok fazla ev olmadığını belirten Evliya, taşrasında da yüz adet kiremit örtülü bahçeli evlerinin olduğunu
söylemektedir. Kaçanik’te bir Bektaşî dergâhının olduğunu söyleyen Seyyah, bunun birlikte han, okul, hamam gibi yapıları hakkında da bilgi vermektedir. Kaçanik şehri ile ilgili
Seyahatname’deki bilgiler şu şekildedir:
5/[169a]
Derûn-ı hisârda kırk elli neferât hâneleri var, gayrı imâret yokdur, ammâ
taşra varoşu yüz aded hâneleri var, cümle kiremit örtülü ve bâğçeli evlerdir.
Ve bir müferrih câmi‘inin atebe-i ulyâsı üzre târîhi budur:
Vallâhi Dâ‘î dedi târîhin
Ma‘bed-i hûb makâm-ı Mahmûd
Sene 1003
Ve bir tekye-i dervîşân-ı Bektaşîyânı var. Ve bir mekteb-i sıbyânı var. Ve
bir hân-ı azîmi var, kayalar dibinde vâki‘ olmuş.
Ve bir küçük hammâmı var, ammâ çârsû-yı bâzârdan bir alâmet yokdur,
zîrâ şehr-i Üsküb yakındır.
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Ve bu Kaçanik'den akan nehr-i (---) bu dereler içre cereyân ederek Gâzî
İsâ Beğ kemerleriyle cereyân ederek inüp şehr-i Üsküb'ün hân u câmi‘ u
hammâm u medreselerine taksîm olur azîm hayrâtdır.
Ve bu Kaçanik başka kazâdır kim yüz elli akçe pâyesiyle Üskübî Veysî
Efendizâde'ye mü’ebbeden ihsân olunmuşdur ve Üsküb sancağı voyvadalığıdır.
Evliyâ Çelebi Kaçanik dağlarında toplanarak Üsküp’e oradan da Vardar nehrine akan
ırmağın billur temiz, berrak olduğunu belirtmektedir.
5/[170b]
Evvelâ şehrin cemî‘i imâretlerine taksîm olan kal‘a-i Kaçanik'den berü nehr-i
Lipense İsâ Beğ kemerleriyle gelüp şehre tevzî‘ olur. Bu ayn-ı câriyenin mahreci
yine Kaçanik dağlarından (---) (---) cem‘ olup bu şehr-i Üsküb altında nehr-i Vardar'a mahlût olur, billûr-misâl bir âb-ı nâbdır.
2.10. İpek
Kosova’nın kuzeybatısında yer alan İpek şehri Osmanlı hâkimiyetine girmesiyle beraber halkın Türkleşmesi ve Müslümanlaşması hız kazanmıştır. Mehmet Âkif Ersoy’un babası İpekli Tahir Efendi de burada doğmuştur. Balkan savaşından sonra Sırbistan sınırlarına katılan şehirde günümüzde halen birçok Osmanlı yapısı bulunmaktadır.
Seyahatnâme’de Kosova’nın şehirlerinden olan İpek birkaç yerde zikrolunmaktadır.
Bunlardan birisi Vardar Nehri’nin anlatıldığı bölümdedir. Bir diğeri ise Üsküp şehrinin
konumunu tasvir ederken bahsedildiği bölümdedir.
5/[170b]
Andan nehr-i kebîr Vardar Arnavudluk'da Kalkandelen ve İpek'den ve Pirizren şehirleri dağlarından cem‘ olup bu Üsküb altından ubûr edüp iner.
şehr-i Köpürlü içinden dahi güzer edüp Karaferye kurbunda bir ağaç cisr
altından ubûr edüp Selânik kurbunda (---) (---) nâm mahalde Akdeniz'e
mahlût olur. (---) (---) (---) (---) (---) (---) (---) (---) (---)
5/[172a]
Şehr-i İpek ve sancağ-ı Dukagin ve şehr-i Pirizren şehr-i müzeyyen Üsküb'ün garbında dağlar ardında birer ikişer konak yer karîb şehirlerdir.
Cânib-i kıblesine bir konak kal‘a-i Köpürlü ve iki konak şehr-i İştib'dir ve
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cânib-i şarkında bir menzilde kasaba-i Kıratova'dır. Bir menzil dahi kal‘a-i
Eğridere'dir. (---) (---) (---) (---) (---)
3. Sonuç
Seyahatnâme’nin etkisinin yalnızca yazıldığı yüzyılda kalmayıp günümüzde de devam
etmesinin sebebi onun Türk kültürünün yaşadığı birçok coğrafyayla ilgili çeşitli bilgiler
vermesidir. Yapılan ve yapılacak olan çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından Seyahatnâme önem arz etmektedir.
Evliyâ Çelebi gittiği yerlerle ilgili birçok bilgiyi eserine aktararak dönemindeki bilgilerin bugün de ulaşılabilir olmasını sağlamaktadır. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Kosova ve civarı ile ilgili bilgiler azımsanmayacak boyuttadır. Seyyah bu bölgedeki yerleşim yerlerinin, yapıların, bitki örtüsünün özelliklerini tasvir ettiği gibi bu bölgede yaşayan
insanların dillerinden, giyimlerinden, geleneklerinden de bahsetmektedir.
Seyahatnâme’de Kosova’nın en önemli yeri I. Kosova Savaşı’nda I. Murat’ın bir Sırp
tarafından şehit edilmesiyle ilgilidir. On ciltlik eserde yalnızca dört ve dokuzuncu ciltte
bu olayın aktarılmaması diğer ciltlerde çok kez tekrarı bu olayın önemini göstermesi bakımından ve Evliyâ Çelebi’de bıraktığı izleri aktarması bakımından önemlidir.
Türk kültürünün yaşadığı ve yaşamakta olduğu bölgelerin incelenirken Seyahatnâme
gibi Türk şaheserlerinin büyük bir titizlikle disiplinler arası bir yöntemle ele alınması gerektiği bir gerçektir.
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