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ÖZET
Bu makalede Ercüment Ekrem’in Evliyâ-y› Cedid ve Zeyl-i Evliyâ-y› Cedid adl› eserlerindeki halk bilimsel ögeler üzerinde durulmuﬂtur. Eserler ‹stanbul’daki yeme-içme, dans, müzik, e¤lence, oyun, piknik, çarﬂ›-pazar, kutlama ve törenler gibi halk kültürünü yak›ndan ilgilendiren zengin malzemeye sahiptir. Geleneksel ile modernin yanyana görüldü¤ü eserlerden yap›lan al›nt›lar makalede günümüz Türkçesiyle özetlenerek
verilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler
Evliyâ-y› Cedid, Zeyl-i Evliyâ-y› Cedid, ‹stanbul, ﬁehzadebaﬂ›, Direkler Aras›, geleneksel, âdet
ABSTRACT
In this article, the scientific elements of the folklore in Evliyâ-y› Cedid and Zeyl-i Evliyâ-y› Cedid written by Ercüment Ekrem, are clarified. These books cover the rich folkloric material from Istanbul, as such the
eating-drinking, the dancing, the music, the joys, the plays, the picnic, the bazaars, the celebrations and the
communications. Traditional and modern lines seen both in the novels are summarized by means of using contemporary Turkish.
Key Words
Evliyâ-y› Cedid, Zeyl-i Evliyâ-y› Cedid, Istanbul, ﬁehzadebaﬂ›, Direkler Aras›, traditional, customs,
folklore

Giriﬂ
Cumhuriyet devri mizah ustalar›ndan olan Ercüment Ekrem Talu, 13381340/1922-1924 y›llar› aras›nda ‹leri gazetesinde tefrika edilen Evliyâ-y› Cedid
ile 1339/1923 y›l›nda vatan gazetesinde
yay›nlad›ktan sonra 1341/1925 y›l›nda
Zeyl-i Evliyâ-y› Cedid ad›yla kitap haline getirdi¤i eserleriyle Evliya Çelebi tarz›n› devam ettirmiﬂ bir edibimizdir. Bundan dolay› da Evliyâ-y› Sâni olarak an›lm›ﬂt›r. Eserlerin meydana gelmesinde
Evliyâ Çelebi (Haf›z Mehmet Z›llî Bin
Derviﬂ Hazretleri)’nin büyük katk›s› olmuﬂtur. Eseri yazmaktaki amac›, eserde
zikredilen olaylar ve bahsi geçen müﬂahedeleri unutulmadan gelecek nesillere

yadigâr b›rakmakt›r. Zira, ‹stanbul’da
Evliyâ Çelebi’nin zaman›ndan (17.yüzy›l) beri epeyce de¤iﬂiklik olmuﬂtur. Çelebi, Sultan IV. Murad zaman›na kadar
meydana gelen olaylar› Seyahatnamesinde anlatm›ﬂ, ondan sonra hiçbir himmet sahibi ç›k›p da onun eserini taklit ve
ikmal etmemiﬂtir. Evliyâ-y› Cedid’e yazd›¤› mukaddemede Hüseyin Rahmi’nin
de belirtti¤i gibi, bu zahmetli iﬂe Ercüment Ekrem cesaret etmiﬂtir. Hüseyin
Rahmi’ye göre, Evliyâ-y› Cedid “eskinin
hemen hemen üç yüz seneye yak›n bir
zaman sonra gelen yenisidir.” Evliyâ Çelebi birçok ülkeyi dolaﬂarak alt› ciltlik
Seyahatnameyi bize yadigâr b›rakm›ﬂ,
fakat yeni Evliyâ eskisi kadar gezip do-
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laﬂamam›ﬂt›r. Çünkü Evliyâl›k eskiye
oranla çok zordur. Bu devirde insanlar
herﬂeye kolayca inanmamaktad›r. Tenkid de ﬂimdiki gibi aya¤a düﬂmemiﬂtir
(Ercüment Ekrem 1338-1340: 2-3).
‹ﬂte böyle bir devirde böyle bir iﬂe
kalk›ﬂan Ercüment Ekrem, iki eserinde
Seyahatnamede bulunmayan imârât,
hayrat, örf-âdet, yaﬂay›ﬂ, zevk, dans,
müzik, e¤lence, giyim, kuﬂam, oyun,
al›ﬂveriﬂ, dekorasyon, kutlamalar, ﬂenlikler vb. konularla ilgili çeﬂitli bilgileri
gözlemlerine dayanarak, zaman zaman
da bir öykü kurgusu içinde, nükteli bir
biçimde yans›tarak bir dönem ‹stanbulunu ebedileﬂtirmiﬂtir.
Evliyâ-y› Cedid ve Zeyl-i Evliyây› Cedid’de Halk Bilimsel Ögeler
Ercüment Ekrem, gezilerini ‹stanbul’la s›n›rland›rd›¤› iki eserinde halk
biliminin kapsam›na giren ﬂu konular
üzerinde durmuﬂtur:
1. Dans, müzik, e¤lence, oyun.
a. Geleneksel ramazan e¤lenceleri ve e¤lence mekânlar›
Evliyâ-y› Sâni’nin (bundan böyle sadece Evliyâ olarak an›lacakt›r) ‹stanbul
gezintileri ilk kitapta ço¤unlukla, ikincisinde ise tamamen ramazana rastlamaktad›r. Evliyâ dostlar›yla beraber iftar ve namazdan sonra Saraçhanebaﬂ›,
Direkler Aras›, Vezneciler, ﬁehzadebaﬂ›
ve Sultan Beyazid meydan›nda dolaﬂmay› âdet edinmiﬂtir. ‹stanbul’un ramazan›
dünyada meﬂhurdur ve ‹stanbul böyle
zamanlarda, bütün al›ﬂveriﬂ merkezlerinin bulundu¤u bir belde, büyük bir gezinti yeridir. Özellikle ﬁehzadebaﬂ› denilen büyük bir ana yol vard›r ki, gezip görülmeye de¤erdir (Ercüment Ekrem
1338-1340:47).
Evliyâ dostlar›yla birlikte bir arkadaﬂ›n›n tavsiyesine uyarak, Harbiye Nezâreti’nin önünden geçip Maliye hazinesine yak›n olmas›ndan dolay› Vezneciler
diye an›lan semte, oradan da Darülfünun binas›n›n sa¤›na yönelip Direkler
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Aras›’na var›r. Buras› çok büyük sa¤lam
taﬂtan sütunlar üzerine kurulmuﬂ ve güzel çat›larla süslenmiﬂtir. Ancak daha
sonra bu sütunlar, beldenin hayrat›n›n
tamam› gibi, y›k›l›p tahrip edilerek, ad›
geçen semt, garp medeniyetine yak›ﬂ›r
bir cadde (!) haline getirilmiﬂtir. ‹ﬂte bu
Direkler Aras› mamur ve ﬂen bir çarﬂ›
olup esnaf burada toplanm›ﬂt›r. Ayn› zamanda ilim ve kalem erbab› için dinlenecek bir yerdir. ‹lim-irfan mektebine benzer çayhane ve k›raathaneleri vard›r.
Bunlardan Mersin Efendi ve Yakup
Efendi’nin meﬂhur çayhanelerinde toplanan emekli vs. kalabal›k fecrden akﬂama
kadar buray› mekân tutar, tavla, babal›k, prafe, sitte ve sittin gibi nice oyunlar
oynar, can sohbetleri ederler. Evliyâ ve
dostlar› da bu çayhanelerden birine girip
güzel kokulu çay ve nargile içerlerken
d›ﬂar›da “dalga misali coﬂan” bir kalabal›k görürler. Bu insanlar›n nereye gittiklerini soran Evliyâ piyasaya (p›rasa vezninde) cevab›n› al›r. Sonradan bu halk›n
bir k›sm›n›n tiyatro ve sinema denilen
temaﬂâhânelere gittiklerini anlar.
On dokuzuncu yüzy›l›n önemli e¤lence merkezlerinden biri olan Direkler
Aras›, Osmanl› döneminden bu yüzy›la
kadar yeniçerilerin gezinti ve e¤lence yeridir. Türk sahne hayat›n›n kuruluﬂ ve
geliﬂmesinde büyük pay› olmuﬂtur. O y›llarda Direkler Aras›’n›n as›l e¤lenceleri
Karagöz, Meddah ve pehlivan güreﬂleridir. Güllü Agop burada temsiller vermiﬂtir. Ancak onun suflörlü tiyatro oynama
tekelini elde etmesinden sonra baz›
oyuncular suflörsüz oyun oynamaya giriﬂmiﬂ, bunun sonucunda da tulüât tiyatrolar› denilen ve Hamdi, ‹smail, ﬁevki, Abdürrezzak ve Kel Hasan gibi devrin büyük oyuncular›n›n kurdu¤u topluluklar Direkler Aras›’nda sahnelenmeye
baﬂlam›ﬂt›r. 1880’den sonra burada çeﬂitli tiyatro binalar› yapt›r›lm›ﬂt›r. ‹stanbul’da gece hayat›n›n Beyo¤lu’na kaymas›yla Direkler Aras› da eski canl›l›¤›-
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n› kaybetmiﬂtir (Ana Britannica 1993:
307-308).
Evliyâ ad› geçen eserlerinde Direkler Aras›’n› eski ve yeni haliyle tan›t›r.
Art›k eski geleneklerin, e¤lencelerin yerini yenileri alm›ﬂ, Direkler Aras› tiyatro
ve güreﬂ oyunlar›n›n yan›nda yeni e¤lence ve oyunlara da mekân olmuﬂtur.
Eserin zeylinde de ramazan akﬂamlar›nda ‹stanbul halk›n›n e¤lencelerine
yer verilmiﬂtir. ‹ftardan sonra Fatih türbesinden itibaren coﬂkun bir kalabal›k
âdetâ caddelerden taﬂar. Yak›ﬂ›kl› erkeklerle, güzel, melek yüzlü kad›nlar kolkola, birbirlerine iltifatlar ederek geçerler.
Yer yer, neﬂeli çocuklar maytaplar yakarak, koﬂarak ve gülüﬂerek birbirlerini
kovalar. Ana caddenin her iki taraf›nda
kepenk ve duvar› beyaz ile k›rm›z›yla boyanm›ﬂ, çeﬂitli Uﬂak ve ‹ran küçük hal›lar›yla süslü, ayd›nl›k ve gösteriﬂli çayhane ve kahvehaneler a¤z›na kadar insanla dolar; kimi Çin iﬂi fincan içinde
mis kokulu kahve veya kokulu çay, kimi
de billur nargilelerle ‹ran tönbekisi içer.
Bu çayhane ve kahvehanelerin baz›lar›nda çingene üstadlar geleneksel zurna
ve nekkâre ile ﬂevki artt›r›c› fas›llarla
cana can katarlar. Baz›lar›nda da modern bir müzik aleti olan gramofon çal›ﬂ›r (Ercüment Ekrem 1341:52-53).
Evliyâ’n›n, gezintilerinde ﬁehzadebaﬂ›, Direkler Aras›, Vezneciler, Beyazid
Meydan› gibi semtleri tercih nedeni, buralar›n Beyo¤lu’na göre daha geleneksel
oluﬂudur. Ona göre Beyo¤lu, e¤lence,
meyhane, kahvehane ile dolu, saz, söz,
kad›n ve içkiyle vakit geçiren, hay huy
eden insanlar›n mekân› oldu¤u için ﬂer
ve fesat yuvas›d›r.
b. Yeni e¤lence biçimleri
Evliyâ-y› Cedid ve zeylinde geleneksel e¤lence biçimleri ile yenileri üzerinde
durularak zamanla birlikte meydana gelen de¤iﬂimler ortaya konmuﬂtur.
Eskiden zevk erbab› ve gam ile tasay› unutmuﬂ safâ sahipleri felekten
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kâm almak istediklerinde, yer yer birer
ayd›nl›k yerde toplan›p saz üstadlar›n›
davet edip saz, çö¤ür, ney ve tambur ile
Hüseyin Baykara fas›llar›1 düzenleyerek
rahatlamak, canlanmak isterlerdi. Uﬂﬂak, gerdaniye, buselik, rast gibi makamlar›nda karar k›larlard›. Ama durum ﬂimdi eskisinden farkl›d›r ve e¤lence biçimleri de¤iﬂmiﬂtir.
1920’li y›llarda, Evliyâ’n›n gözüyle,
‹stanbullunun e¤lence biçimini çayhane
ve k›raathanelerdeki sazl› sözlü e¤lencelerden baﬂka sinema, tiyatro, opera ve
operetler, bar, bale ve kulüplerdeki faaliyetler oluﬂturur.
Ramazan geceleri ﬁehzadebaﬂ›’ndaki tiyatro salonunda hânende, sâzende,
rakkas, piﬂekâr, mukallid vb. kiﬂiler yetmiﬂ tastan fele¤in çemberinden geçmiﬂ
ﬂehir çocuklar›n›n hepsi bir araya gelerek tiyatroya gider, taﬂtan binalar›n içinde otuz gece oyunlar oynar, her gecesinde oyun izlemeye gelen halktan keseler
dolusu paralar al›rlar. Bunlar aﬂa¤› yukar› ikiyüz kiﬂiden oluﬂur; s›n›flar›na da
kumpanya denir. Evliyâ k›sa k›sa bu
kumpanyalar› ﬂöyle tan›t›r:
1. Dârülbedâyi S›n›f›: Bunlar dönemin ünlü oyuncular›d›r. ﬁadi Çelebi,
Behzat Çelebi, Raﬂit Çelebi, ﬁefkati Nureddin Çelebi, Adil Çelebi ve arkadaﬂlar›
dönemin yegâne mukallidleridir. Eliza
Banu ile Roza Banu ise üstad ve sanat
ehli bayanlard›r. Bunlar›n kendilerine
özgü k›yafetleri ve saçlar› vard›r. Oyun
icab› gülüp a¤lamalar›n› görenlerin akl›
periﬂan olur. Oyunlar› da görülmeye de¤erdir. Kiﬂinin bin derdi olsa, gidip bir
kez bunlar›n mukallidliklerini izlese, s›k›nt›s›ndan kurtulur. Bir kaynana ve damat oyunu vard›r ki görülmeye de¤er.
Grubun di¤er oyunlar› ﬂunlard›r: Sekizinci, Gönül Oyunu, Bir Donanma Gecesi Oyunu, Hançer Oyunu, Baykuﬂ ve Bora Oyunlar›... (Ercüment Ekrem
1341:48-49).
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2. Esnaf-› Operetciyân-› ‹stanbul: Bu da çok meﬂhur bir operettir. Küçük Ömer, Aynar, Cemal, Sahir Çelebi,
Nevvaret (kad›n ﬂark›c›) mensuplar›ndand›r. Hepsi de çok baﬂar›l›d›r. Hakk›
Necip Çelebi Moda Ç›lg›nlar› aras›ndaki
Paﬂal› Arif oyununda, Sezai Nâm›k Çelebi Atl› Ases oyununda baﬂar›l› taklitleriyle dikkat çekerler. Bunlar›n ﬂöhreti tâ
Hindu Sind’e kadar ulaﬂm›ﬂt›r.
‹stanbul’un operetlerinde güzel çal›p söyleyen saz ve söz sanatç›lar› vard›r.
Bunlar oyuna baﬂlamadan önce halk›n
huzurunda fas›l yaparlar. Bu gösteriler
de¤il ‹stanbul’da, belki Âdem’den beri
yeryüzünde görülmemiﬂtir. Bunlar›n
gösterilerinden elde edilen gelir savaﬂ
meydan›nda mâlûl olan gazilere harcanaca¤›ndan izlemesi sevapt›r (Ercüment
Ekrem, 1341:50).
3. Naﬂit Kulu Çelebi: Naﬂit Çelebi
de çok iyi bir mukalliddir. Günahkâr kâfirlerin, vesâirin dillerini ve tav›rlar›n›
hiciv ve taklid konusunda benzeri yoktur. Sohbet s›ras›nda öyle lâtif ve zarif,
nükteli sözler söyler ki, kimse bir tekini
bile tanzir edemez: Her gece k›yafet de¤iﬂtirip civan, nigâr, Arap ve Arnavud,
bekri, külhanbeyi, abdal, bozac›, turﬂucu, harema¤as›, hamile kad›n taklitleri
yapar ki, bir kere dinleyen gülmekten
bay›l›r. II. Abdülhamid’in huzurunda
özel olarak hikâye ve f›kra anlatm›ﬂ ve
Sultan’› e¤lendirmiﬂtir. Kendisi çok k›ymetli, her dilde k›ssa anlatan, güzel ve
zarif konuﬂan biri ise de rakkas ve rakkaselerin ne yaz›k ki lisanlar› acayiptir
ve kendileri de güzellikten yoksun kimselerdir (Ercüment Ekrem, 1341:50-51).
4. Esnaf› Operetciyan-› Hâle:
Bunlar Beyo¤lu Tepebaﬂ›’nda hünerlerini gösterirler. Mâhir ve üstad adamlard›r. Pîrleri, güzellikte seçkin, ﬂuh ve nazl› matmazel Efraz ad›nda taze bir güzeldir ve çengi tefçi¤i çalmakta hepsinden
ileridir. Mahmut ‹brahim Çelebi, Ömer
Ayd›n Çelebi de çok müstesna mukallid-
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lerdir. Bayanlar ise boy ve endamlar› yerinde, gül yüzlü, nergis gözlü güzellerdir.
Gösterileri her gece izleyenleri büyüler
(Ercüment Ekrem, 1341:51).
‹stanbul’da izlemeye de¤er bir de
opera fas›llar› vard›r. Türkçe’de “büselik” mânâs›na gelir. Feryad ü figandan
ibarettir. Üstad bestekâr Muhlis Sabahattin’in Çaresâz ad›yla besteledi¤i birinci operas› vard›r ki dinleyeni hayran
b›rak›r. ﬁehzadebaﬂ› semtinde bulunan
oyun yerinde üstad sanatkârlar her gece
bunu ve baﬂar›l› bir ﬂekilde düzenlenmiﬂ
di¤er fas›llar› icrâ edip milleti ﬂenlendirirler. Lâtif temâﬂâd›r (Ercüment Ekrem, 1341:20).
‹stanbul’da tarabhâne (sevinç ve
coﬂkunluk evi) ve tiyatrohâneler gece yar›s› tatil olduklar›ndan, aﬂ›klar da kap›lardan grup grup ç›kan yosmalar›n güzel
yüzünü seyretmek istediklerinden bu saatte buralar dâimâ adam deryas› kesilirmiﬂ. Evliyâ da hemen hemen geleneksel
bir hal alan bu durumdan dolay› evine
gitmekte gecikmiﬂtir (Ercüment Ekrem,
1341:55).
‹stanbul’da halk›n ra¤bet etti¤i e¤lence yerlerinden bir k›sm› da bar ve balolar’d›r. Buralara girmek için de âdetler vard›r. Bu raks âlemlerine girmek
için siyah çukadan özel bir elbise giymek
zorunludur. Bu, pantolon, câmedan ve firak denen ete¤i uzun bir çeﬂit h›rkadan
ibarettir. Adam bu acayip elbisenin içinde o derece muzip olur ki, günlük giydi¤i
ferah esvab›ndan sonra bu firak›yla baya¤› inler. Fakat güzel kad›n ve k›zlar›n
naz ve iﬂveyle yan›na gelip iltifat etmeleriyle çabucak içinde bulundu¤u gam ve
s›k›nt›dan kurtulur, ﬂen ve mutlu olur
(Ercüment Ekrem, 1341:46).
Halk›n e¤lence mekânlar›ndan biri
de kulüplerdir. Buralarda toplant›lar
düzenlenip sabaha kadar ebûger sohbetleri edilir. Bu, çok güzel bir oyundur ancak müptelâlar›n› k›sa sürede iflâsa
mahkûm eder. Onu icad eden kiﬂinin,
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tüm mal›n› mülkünü kaybettikten sonra
ﬂöyle beddua etti¤i rivayet olunur: “Her
kimse ebuger oynar ise hân›mân› harap
olsun” “Ercüment Ekrem, 1341:47).
De¤iﬂen e¤lence biçimine uygun
olarak kullan›lan sazlarda da farkl›l›k
vard›r. Geleneksel sazlar›n yan›nda Bat›
kaynakl› yeni sazlar da e¤lencenin bir
parças›d›r. Örne¤in, viyolonsel. Büyük
ve garip bir alet olarak tan›t›lan viyolonsel, Evliya’ya göre, gelen gidenin aya¤›n›
çekip yere düﬂürdü¤ü için bu ad› alm›ﬂt›r: Vay-olan-çel. Çok büyük oldu¤u için,
çalan kiﬂi onu canan yaslar gibi sinesine
yaslay›p öyle çalar.
Halk dilinde cezbend olarak an›lan
cazband› ise Evliyâ hay huy olarak de¤erlendirir. Viyolonselde oldu¤u gibi
bunda da nükteli bir aç›klama yapar:
Onu sürekli dinleyen cezbesine kap›l›p
esiri olur. Bu yüzden de cezbend, zincirbendden galatt›r (Ercüment Ekrem,
1341:20-21).
c. Spor
Spor daha çok erkeklerin râ¤bet etti¤i bir oyundur. Burada geleneksel bir
spor olan ve bir zamanlar Direkler Aras›’nda moda olan güreﬂin yan›nda, boks
ve futbol gibi Bat›l› oyunlara da yer verilmiﬂtir.
Evliyâ gezintileri s›ras›nda bir çad›ra girip güreﬂ de izler. Rumeli ve Anadolu’nun gürbüz, güçlü, hünerli, ulu erleri
her gece teravihten sonra toplan›p güreﬂ
ederler. Evliyâ da bu geleneksel sporumuzu zevkle seyreder.
‹stanbullular yaz k›ﬂ, so¤uk s›cak
demeden, boﬂ kald›klar› zaman ﬂehrin
meydan ve boﬂ arsalar›na giderek orada
futbol denen oyun oynarlar. Bu, çocuklar
hatta büyükler aras›nda bile makbul ve
çok sevilen bir oyundur. Evliyâ eserinde
Taksim’de seyretti¤i bir futbol maç› ile
yeni bir oyun olan boks maç›n› nükteli
bir biçimde anlat›r.
2. Beyo¤lu
Evliyâ’n›n iki eserinde de yeni ya-
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ﬂam tarz›n›n benimsendi¤i Beyo¤lu’nun
ayr› bir yeri vard›r. “ﬁer ve fesat yuvas›”
olarak de¤erlendirdi¤i Beyo¤lu’nu, Vezneciler, Direkler Aras›, ﬁehzadebaﬂ› gibi
geleneksel yaﬂant›n›n devam etti¤i
semtlerden ayr› tutar. Beyo¤lu’nun tarihçesini verir: Buras›n› Frenkler kurmuﬂtur. II. Murad zaman›nda Fransa
Kral› III. Hanry’nin elçisi (ﬁövalye de
Jermini) adl› ﬂah›s, bugün Fransa elçilik
binas›n›n bulundu¤u yere bir köﬂk inﬂa
ettirerek buraya yerleﬂmiﬂtir. Daha sonra Venedik, Leh ve Flemenk elçileri de
onu taklit edip Beyo¤lu’nu mekân tutmuﬂlard›r. Beyo¤lu’nun binalar› üstad
Mimar elinden ç›km›ﬂ, güzellik âbidesidir. Kat kat olan bu binalara apartman
denir. Apartman›, isminin nas›l ortaya
ç›kt›¤›n› nükteli bir dille anlatan Evliyâ,
semtteki ticarî hayat›n az›nl›klar›n elinde oldu¤unu belirtir (Ercüment Ekrem,
1341:14).
Evliyâ eski Beyo¤lu ile yenisini bir
arada tan›t›r. Eski Beyo¤lu’nun etraf› çepeçevre dört yüz bin ad›md›r. Burç ve barusu yoktur. Kalesi harap olup y›k›lm›ﬂt›r. Ceneviz devrinden kalma bir kalesi
vard›r ve yüz yirmi zirâ2 bir binad›r.
Gökyüzüne baﬂ çekmiﬂtir âdetâ. Zirvesinde kule a¤açlar› gece gündüz nöbet
bekleyip ‹stanbul’un herhangi bir yerinde yang›n baﬂlang›c› görseler, gündüz ise
rengârenk bayrak çekerek, gece ise kandil yakarak ahaliye ilân ederler. Âdet
böyledir. Bu kulenin ﬂekli yuvarlakt›r.
‹çindeki merdivenle zirvesine ç›k›ld›¤›nda ﬂehrin her taraf›n› buradan güzelce
seyretmek kolayd›r. Buras› bugün Galata kulesi dedi¤imiz kuledir (Ercüment
Ekrem, 1341:14).
Evliyâ, Evliyâ-y› At›k’tan da nakiller yapar. Eski Evliyâ’n›n ifadesine göre,
Beyo¤lu’nun meyhaneleri Rum, sat›c›lar› Ermeni, hal›c›lar› Yahudi’dir. Ama zaman›n hükmü herﬂeyi de¤iﬂtirdi¤inden
bu üç sanat bugün yaln›z Rumlar›n elindedir (Ercüment Ekrem, 1341:15).
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Beyo¤lu’nun yiyecek ve içece¤i de
dünyada meﬂhurdur. Has ve beyaz francala ekme¤i, ﬂekerleri, lâ’l-gün katresi
haram, türlü türlü ﬂarapnâblar› vard›r
ki, yemekten sonra yolunu ﬂaﬂ›ranlar
oradan geçerken, kokusuyla sarhoﬂ olur
(Ercüment Ekrem, 1341:14).
3. Giyim-Kuﬂam
Evliyâ’ya göre ‹stanbul’da yaﬂam
tarz›na ba¤l› olarak giyim tarz› da de¤iﬂmiﬂtir. Eskiden Konstantaniye’de oturan
erkekler baﬂlar›na imame ve kavuk takarken, ﬂimdi kurnaz Bulgar gibi, siyah
kuzu derisinden kalpak veya Cezayir
Rumlar› gibi k›rm›z› fes, çuka don yerine
pantalon, bir nevi dar dizlik ve zekât
vezninde cekât denilen bir çeﬂit h›rka giyerler. Eski tarzda giyinen Evliyâ’y› da
yad›rgarlar.
Evliyâ’y› erkeklerden çok kad›nlar›n giyimi ilgilendirdi¤inden, biz burada
kad›n konusuna da de¤inmeyi uygun buluyoruz.
Evliyâ Çelebi’den beri ‹stanbul’da
çok de¤iﬂiklik oldu¤unu kaydeden Evliyâ, iﬂe zaman›n ‹stanbul kad›nlar›n›n giyim-kuﬂam ve yaﬂam tarz› ile ilgili bilgiler vermekle baﬂlar. Ona göre ‹stanbul’un kad›nlar› cennetteki hurileri and›r›r, melek yüzlü, nazl› ve iﬂvelidir. K›yafetleri de kendileri gibi gayet hoﬂ ve
zariftir. Hanto vezninde manto denen bir
uzun h›rka giyip öyle dolaﬂ›rlar. Bunlar
sanki tavus kuﬂu gibi, ‹rem ba¤›nda sal›na sal›na naz ve edâ ile yürüyen güzellerdir. Baz›lar›n›n mantolar› tek parça
samurdand›r ve çok de¤erli kaftana benzer. Nedendir bilinmez, baz› kad›nlar bu
kürkleri ters giyip öyle gezerler. Bu acayip durumu bir türlü anlayamayan Evliyâ ﬂöyle düﬂünür: “Muhtemeldir ki, lânetlenmiﬂ iblisi baﬂtan ç›karmaya karﬂ›
bir tedbir olsun.” Kad›nlar›n etekleri gayet k›sad›r; ayak ve bacaklar› onlara
hasret olanlar›n gözlerine görünür. Fakat her k›sa etekli kad›n namuslu de¤ildir. Baz› kir ve pislikten korunursalar da
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di¤er tehlikelerden korunmak için tedbir
yeterli olmaz (Ercüment Ekrem,
1341:18).
Kad›nlar›n hemen hepsinin giysileri ensesinden kesiktir. Daima spor yaparak zay›f ve nahif kal›rlar. Bu nedenle
her biri yeni yetiﬂip gelen delikanl› köleye benzerler ve âﬂ›klar›n makbulü olurlar. Bundan böyle meclislerde her kim
saç› uzun akl› k›sa diye sürç-i lisan etse
hemen öfkelenip bizim saç›m›z k›sa akl›m›z uzundur, diyerek o zat› azarlarlar.
Kad›nlar aras›nda kaptan, süvari, hükümet kaleminde kâtip, hatta doktor olanlar da vard›r. Ama bunlara gönül vermek
iyi de¤ildir (Ercüment Ekrem, 1341:21).
‹stanbul’un meﬂhur kad›nlar› genellikle zevk ve e¤lenceye düﬂkündür,
meclisleri bezm-i Cem, muhabbetleri
gamdan uzakt›r. K›ﬂ›n çay âyinleri, saz
ve raks fas›llar› icrâ edip felekten kâm
al›rlar. Yaz›n ise Kad›köyü, Moda Sahilleri, Ayastefanos taraflar›na veya K›z›l
Adalar’a (Heybeli, K›nal›, Burgaz, Büyükada) giderler. Gül dolu cennet gibi bahçelerde dolaﬂ›rlar veya denizde yüzerek
onlara müptelâ olanlar›n ak›llar›n› baﬂlar›ndan al›rlar (Ercüment Ekrem,
1341:21).
Kad›nlar genellikle çaya düﬂkündür. Çay› tek baﬂlar›na de¤il de cemaatle içme al›ﬂkanl›klar› vard›r. Bektaﬂilerin toplanma âyinlerini taklit ederek çay
âyinleri düzenlerler. Evliyâ da baz›lar›nda bulunmuﬂtur. Baz›lar› ﬂiir ve musikide Nabi ve Farabi’nin ö¤rencileri gibidir.
Dünyan›n hiçbir yerinde (Hind, ‹ran,
Frengistan ve Türkistan zemininde) böyle kad›nlar yoktur.
Çay ayini s›ras›nda dans denilen bir
çeﬂit rakslar› vard›r. Bunlardan ﬁemmi
(koklamayla ilgili) denen bir tür dans
dikkati çeker. Evliyâ da bu dans› izlemiﬂ
ve hayran kalm›ﬂt›r. Dans ﬂöyledir: ‹ki
güzel ve hoﬂ görünümlü kad›n karﬂ› karﬂ›ya geçip hareketlerini saza uydurarak
saral› gibi bedenlerinin her bir uzvunu
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ayr› ayr› titreterek bir saat kadar dans
ederler. Kad›nlar›n parfümü de orada
bulunanlar› etkiler. Bu nedenle bu oyunun ad› ﬁemmi olmuﬂtur. Yani koku ile
ilgili bir oyundur. Bununla beraber kad›nlar fokstrot, vanastip, tango ve vals
gibi, dönemin modern ve ibret verici, ayn› zamanda bütün kad›nlar taraf›ndan
be¤enilen danslar›n› da bilir ve uygularlar.
Kad›n›n k›yafetini ve zarafetini tamamlayan makyajdan da söz edilir ikinci kitapta. Yüzlerine pudra süren, t›rnaklar›n› kedi t›rna¤› gibi sivriltip cilalayan -ço¤u kez aﬂ›klar›n› bunlarla yaralarlar- bu kad›nlar ﬂeffaf k›yafetleriyle
adam›n akl›n› baﬂ›ndan al›rlar (Ercüment Ekrem, 1341:18-21).
Burada sözü edilen 20’li y›llar›n kad›nlar› yaﬂam tarzlar›na uygun seçtikleri k›yafetleri ve makyajlar› ile zarafet ve
güzelliklerini bütünleﬂtiren modern kad›nlard›r.
4. Parklar, gezinti ve pazar yerleri
Evliyâ döneminin mesire ve pazar
yerlerine de dikkat çekti¤i ikinci eserinde buralar›n özelliklerinden ve insanlar
aras›ndaki sosyal iliﬂkilerden de bahseder.
‹stanbul halk› o y›llarda bu gezinti
yerlerinde, özellikle yaz aylar›nda vakit
geçirip e¤lenir. Her yerin müﬂterisi farkl›d›r. Örne¤in, Sarayburnu’ndaki
Park evi bark› olmayan serserilerin mekân›d›r, ayn› zamanda aﬂ›klar›n da buluﬂma yeridir. Ondan biraz daha küçük
olan Sultan Ahmet Park› da âﬂ›klar›n
mekân›d›r. Gül bahçesi meﬂhur olan Fatih Park› da ‹stanbullu’nun u¤rad›¤›
gezinti yerlerinden biridir.
‹stanbulluyu evsiz barks›z b›rakan
ac›mas›z yang›nlar, ﬂehrin baz› k›s›mlar›n› harabeye çevirmiﬂtir. Buralar herkesin, özellikle de kötü ve fesat insanlar›n
u¤rak yeri oldu¤undan tekin de¤ildir.
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Zorunlu olmad›kça namuslular yang›n
yerlerinden geçmezler.
Üsküdar’daki Do¤anc›lar Park›,
Üsküdar’›n ünlü dilberlerinin sevgilileriyle buluﬂma yeridir. Yine Üsküdar’da
deniz kenar›nda bulunan ﬁemsi Paﬂa
Seyrangâh› da âﬂ›klar›n mekân›d›r.
Marmara sahilinde hoﬂ bir gezinti yeri
olan Moda Burnu- Avratâbâd’da akﬂam olunca Kad›köyü’ndeki bayanlar çeﬂit çeﬂit elbiselerle hava al›rlar. Üzerlerindeki ﬂebboy, yasemen, misk, anber ve
›t›rﬂâhi kokular›yla hava kokuya bo¤ulur. Bu kokulu kad›nlar kol kola yürürken onlar› görenler seyyar çiçek bahçesi
san›r.
Büyük Çaml›ca denen mesire yeri,
Üsküdar civar›nda yüksek bir tepenin
üzerine kurulmuﬂ, insana ferahl›k veren
bir yerdedir. Yaz›n binlerce zevk ve safa
sahibi gelip burada sabahtan akﬂama
kadar sazl› sözlü vakit geçirirler. Havas›
ve suyu çok temizdir. Dünyada eﬂi yoktur. Karadeniz’den Marmara’ya kadar
bütün ﬂehri buradan seyretmek cana
can katar. Buraya ulaﬂmak, di¤erlerine
göre daha zordur.
Bugün Ka¤›thâne-Gubârâbâd,
eskiden de Sadâbâd olarak an›lan bu
mesire yeri zaman›nda öyle güzelmiﬂ ki,
buray› gören Acem, Hind, Yemen ve Habeﬂ seyyahlar dünyada benzeri olmad›¤›n› söylemiﬂlerdir. Damad ‹brahim Paﬂa
taraf›ndan imar edilip büyük bir saray
yapt›r›lan Sadâbâd devrin önemli mesire
yerlerindendir. ﬁair Nedim Sadâbâd ile
ilgili gazel ve kasideler söyleyerek buray› ebedileﬂtirmiﬂtir. Birkaç sene evveline
kadar tatil günleri binlerce genç ve güzel
âﬂ›k bu insan› ferahlatan yere gelip e¤lenirlerdi. Ortadaki hoﬂ nehrin etraf›ndaki a¤açlar›n alt›nda kokulu ot ve yoncadan ibaret çimenlik üzerine öbek öbek
toplan›p Hüseyin Baykara sohbetleri
ederlerdi. Burada saz ve sözün s›n›r›
yoktur. Ama günümüzde bu gönül açan
gezinti yeri terkedilmiﬂ ve unutulmuﬂ,
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ara s›ra gidip gelenler toza bulanm›ﬂ bir
ﬂekilde dönmüﬂler ve gördükleri hüzünlü manzara karﬂ›s›nda ci¤erleri parçalanm›ﬂt›r.
Marmara’n›n ortas›nda bulunan
dört adet havadar ada K›z›l Adalar olarak an›l›r. ‹stanbul’un kibar tüccarlar›
hava de¤iﬂikli¤i için yaz›n oralara giderler. Güzellerinin güzelliklerini ve yüzünü anlatmaya dil yetmez. Bu adalar›n
baﬂl›calar› olan Büyükada ve Heybeliada’da büyük çam ormanlar› oldu¤undan iklimi de¤iﬂtirir. Ancak akan suyu
olmad›¤› için Ada halk› sarn›çlar kaz›p
ya¤mur sular›n› biriktirirler. Adan›n baz› çiçek ve meyveleri ünlüdür. Yasemen
ve anber çiçe¤i, Frenk eri¤i zevkini bilenler için makbuldür. Büyükada’n›n en
yüksek yerinde Ayayorgi ad›nda bir kilise vard›r. Adan›n sahili tamamen kumsald›r. Binlerce güzel, temmuz ay›nda
pembe gül misali nazik vücutlar›n› lâcivert ibriﬂimden futalara sar›p bal›k gibi
yüzerler. Görenlerin akl› periﬂan olur.
Mavi göletinden k›rm›z› renkli lezzetli
ve nefis bir bal›k ç›kar, bu bal›k damak
zevki olanlar için vazgeçilmezdir (Ercüment Ekrem, 1341:40-43).
Bir dönemin gözde park ve gezinti
yerlerinden baﬂka Evliyâ çarﬂ›-pazarlardan da bahseder.
‹stanbul’un çarﬂ›lar› da meﬂhurdur.
Al›ﬂveriﬂe giderken güzel giyinmek de
âdettendir. Örne¤in, Büyük Çarﬂ›’ya kad›nlar en güzel elbiselerini ve ziynetlerini tak›p gelirler. Artlar›ndan dükkan sahipleri dükkanlar›ndan d›ﬂar› ç›karak
“Buyur Sultan›m! Arad›¤›n›z bizde vard›r. Al verelim, sar›verelim. Teﬂrif edin
iki gözüm!” diye lâf atarlar, bayanlar ise
buna alçak sesle gülerek karﬂ›l›k verirler. Büyük Çarﬂ›’da her çeﬂit esnaf›n aralar›nda iltifat etmeleri eski bir adetmiﬂ.
Bu çarﬂ›da eski pirinç mangallar,
sedefli, yeﬂil ve pembe dalgal› sedeften
rahleler, de¤erli ev eﬂyalar›, resimler vb.
eﬂyalar sat›l›r.
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Mahmut Paﬂa’da ise caddenin ortas›na sat›lacak eﬂyalar› koyan tüccar›n
gelip geçene seslenerek al›ﬂ veriﬂe teﬂvik
etmesi de gelenektendir. Yedi cihanda en
uygun al›ﬂveriﬂ yeri buras›d›r. Kuﬂ sütüne var›ncaya kadar herﬂeyi ucuza burada bulmak mümkündür (Ercüment Ekrem, 1341:62-63).
5. Yeme-içme
Evliyâ bu konuyla ilgili olarak ﬁiﬂli’de davetli oldu¤u bir iftar sofras›n› anlat›r. Bu sofra elit tabakaya ait olmakla
birlikte, yiyeceklerin bir k›sm› (hurma,
reçel, portakal, zeytin vb.) ramazan sofralar›na ait geleneksel yiyeceklerdir. Akﬂam olunca ‹stanbul’un yedi yerinden
at›lan birer pâre balyemez toplar› güneﬂin bat›ﬂ›n› haber verince, herkes iftar
için odaya girer. Büyük bir sofra üzerinde k›rk bir adet Çin iﬂi tabak içinde mis
kokulu hamurlar, k›rm›z› renkli Flemenk peynirleri, her biri elma irili¤inde
zeytinler, Frenk üzümü, ahududu, unnâb3, taze ceviz, menekﬂe, portakal, mis
kokulu reçeller, lâl renkli Kayseri past›rmas›, Tunus hurmas› ve daha bir çok nefis yiyecek yendikten sonra s›ra çorbaya
gelir. Ondan sonra kebap yap›lm›ﬂ koyun eti kavurmas› yenir. Onu takiben on
yedi türlü nefis nimetlerden yiyen misafirler ﬂükrederek sofradan kalkarlar. Yemekten sonra salonda, üstüne mücevher
zarfl› fincanlarla kahveler içilerek yeme¤e son verilir (Ercüment Ekrem,
1341:80-83).
‹stanbul sosyetesi bu mükellef sofradan çay partileri ve nefis Beyo¤lu yiyeceklerinden baﬂka baz› içkilere de düﬂkündür. Bunlar vermud, bira, vokta, cin,
koktely, mâder ve ﬂampanyad›r. Bir
damlas› karum olan içkileri içip sarhoﬂ
olan sosyete mensuplar›, Ankara’da Millet Meclisi’nin bu içkilerin sat›ﬂ›n› ve
kullan›m›n› yasaklamas›ndan dolay› bir
rahats›zl›k duysalar da, bir çaresini bularak bunlar› kendi evlerinde yapma karar› al›rlar.
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“Ba¤ban bir gül için bin hâra hizmetkâr olur” fetvas›nca her türlü s›k›nt›y› göze al›p istediklerini yapmaktan da
geri kalmazlar (Ercüment Ekrem, 1341:
47).
Daha önce de belirtildi¤i gibi, Beyo¤lu’nun has beyaz francala ekme¤i, ﬂekerleri ve ﬂaraplar› ünlüdür. Ayr›ca, ‹stanbullu han›mlar›n çay partileri de belli bir zevki, yaﬂant›y› yans›tmas› bak›m›ndan dikkate de¤erdir.
6. Ev döﬂemesi
Evliyâ apartman›n moda oldu¤u dönemlerde, ﬁiﬂli’de gitti¤i bir apartman
dairesinin döﬂemesi hakk›nda da bilgi
verir. Kendi fakirhanesinin yan›nda oldukça gösteriﬂli eﬂyalarla döﬂenmiﬂ olan
bu ev, dönemin -yine belli bir kesime aitev döﬂeme zevki ve âdetini göstermesi
bak›m›ndan önemlidir.
Evliyâ, cümle kap›s›ndan içeri girdikten sonra yüz on sekiz basamakl›
mermer bir merdivenden yukar› ç›k›p
kalayc› küre¤i benzeri, can› a¤z›ndan ç›kacakm›ﬂ gibi soluyarak durup bekler ve
kap›y› çalar. Kap›y› matemli siyah elbiseler içinde, billûr gerdanl›, kollar› yar›
aç›k, saçlar› bir çeﬂit alt›ndan taç gibi
baﬂ›n›n tepesinde toplu, sürmeli bir rum
k›z› açar ve gönül avlayan bir sesle misafiri buyur eder.
Hizmetçilerin genellikle rum k›z›
olmas› ve giyim tarz› o dönem için çok
eski olmamakla birlikte, daha sonralar›
bu hizmetçi tipi geleneksel hale gelmiﬂtir.
Evin döﬂemesi mükemmeldir. Ev
Hind iﬂi, Çin iﬂi, Avrupa iﬂi, sedef, süslü
ve nak›ﬂl› eﬂyalarla döﬂelidir. Yerde
renkli, tek parça eﬂsiz ‹ran hal›s› serilidir. ﬁah›n saray›nda bile böylesi yoktur.
Frenk iﬂi, renkli süslü bir sedir (kanepe),
alt› adet dört ayakl› sandalye, ayr›ca
dörder ayak ve ikiﬂer kollu fotvi sandalye, bir adet piyano, bir dönen, cilal›, tek
parça odundan yap›lm›ﬂ “geridun” denilen sofra, içinde alt›n ve gümüﬂ kapka-
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caklar, kehribar tesbihler, mücevher saatler, k›ymetli Çin porselenden yap›lm›ﬂ
kâseler, buhardan, lüledan, gümüﬂ sini
ve sahanlar, nadide kalemtraﬂ ve divitler, gül a¤ac›ndan yap›lm›ﬂ büyük camekân dolap (vitrin), alt›n yald›zl› çerçevelerle çevrilmiﬂ bukelemun resimli peri
yüzler ve billûr avizelerle oda a¤z›na kadar dolu oldu¤undan serbestçe içip hareket edecek boﬂ yer yoktur.
Evde geleneksel ve k›ymetli eﬂyalar›n yan›nda bir de günün teknolojik yeniliklerinden olan ve modern semt ﬁiﬂli’deki apartmanlarda faaliyete geçen
kalorifer dikkati çeker (Ercüment Ekrem, 1341:80-83).
7. Törenler, kutlamalar
Evliyâ bu baﬂl›k alt›nda toplanabilecek yaz›lar›nda 23 Nisan, ‹zmir ve ‹stanbul’un düﬂman iﬂgalinden kurtulmas›ndan sonra yap›lan törenler ve kutlamalardan söz eder. Gazete yaz›lar› oldu¤u için o günlerde güncel olan bu konular›n aﬂa¤› yukar› günü gününe yaz›lm›ﬂ
olabilece¤ini tahmin etmekteyiz. Evliyâ’n›n anlatt›¤› 23 Nisan törenleri de ilk
olmas› bak›m›ndan önem taﬂ›r.
23 Nisan 1923’teki bayram töreni
çeﬂitli ﬂenlik ve e¤lencelerin düzenlendi¤i özel bir gündür. Bu günde hükümet
daireleri, okullar, çarﬂ› ve bedestendeki
dükkânlar kapat›lm›ﬂ, tramvaylar›n hareketi yasaklanm›ﬂt›r. ‹stanbul’un her
köﬂesi lâle bahçesi gibi süslenmiﬂtir. Sabah›n erken saatlerinden beri insanlar
dalga dalga çarﬂ› pazara dökülmüﬂ, coﬂkun bir sel gibi Gülhane Ba¤› taraflar›na
aceleyle koﬂmaktad›r. K›sa sürede etraf
öyle kalabal›klaﬂ›r ki, “adam dünyas›”
buna derler. At meydan›, Ayasofya Meydan› ve Sarayiçi hiçbir zaman böyle kalabal›k görmemiﬂtir. Bu merasim
1048’de Sultan IV. Murad ferman›yla
Ba¤dat fethine Sultan›n gidiﬂi gerçekleﬂmeden önce düzenlenen büyük merasime benzer.
Bu törene asker, izci, ö¤renci, dük-
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kân sahibi, esnaf, amele, ﬂeyhler,kethüdalar, yi¤itbaﬂlar›, çavuﬂlar ve piyadelerden oluﬂan büyük bir kalabal›k kat›lm›ﬂ,
gece de çeﬂitli fenerler ve meﬂaleler yak›larak ana caddeler ve al›ﬂveriﬂ merkezleri iki defa dolaﬂ›lm›ﬂt›r.
Törene ﬂair ve yazarlar da kat›l›r.
Bunlar Ali Ekrem, Yusuf Ziya, Yahyâ
Kemal, Ahmet Haﬂim ve Celâl Sahir’dir.
Gündüz yap›lan töreni ayr›nt›lar›yla anlatan Evliyâ, gece düzenlenen e¤lenceler hakk›nda da ﬂunlar› söyler:
Gece halk sokaklara dökülür, imsak
vaktine kadar herkes saz ve sözle vakit
geçirir, can sohbetleri ve Hüseyin Baykara fas›llar› icra eder. Bu milli bayram
gününü kutlamaktan herkes memnundur (Ercüment Ekrem, 1341:32-39).
Evliyâ ikinci olarak ‹zmir’in düﬂman iﬂgalinden kurtulmak üzere oldu¤unun haberini alan ‹stanbullular taraf›ndan düzenlenen kutlama törenlerini
anlat›r. Buna göre, düﬂman›n ‹zmir’i terketmek üzere oldu¤u müjdesini alan ‹stanbullular baﬂ›n› topra¤a koyup ﬂükran
secdesine kapanm›ﬂlar, taze can bulmuﬂlard›r. ‹stanbul bir uçtan bir uca bayrak
ve sancaklarla bir lâle bahçesine dönmüﬂ; her yerde davul-zurnalar vurulmuﬂ, ney, zurna, tambur ve sentur ile
Hüseyin Baykara fas›llar› yap›l›p geceden sehere kadar e¤lenilmiﬂ, yer gök
güm güm gümlemiﬂtir.
Sevincinden bir yerde duramayan
halk, bölük bölük Fatih, Sultan Ahmet,
Beyazid vb. meydanlara giderek gruplar
oluﬂturmuﬂ, çeﬂitli fener ve meﬂaleler
yak›p tekbir sesleriyle etraf› inletmiﬂlerdir. Mustafa Kemal Paﬂa’ya dualar,
Konstantin gibilere de beddualar edilmiﬂtir.
Ayr›nt›l› bir biçimde anlat›lan törenin bir k›sm› da yabanc›lar›n yo¤un oldu¤u Galata ve Beyo¤lu semtlerinde gerçekleﬂtirilerek gövde gösterisine dönüﬂtürülmüﬂtür. ‹zmir alay› böylece tamamlanm›ﬂt›r (Ercüment Ekrem, 1925: 125129).
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Lozan Antlaﬂmas›ndan sonra düﬂman kuvvetleri ‹stanbul’u terketmiﬂlerdir. ‹smet Paﬂa’n›n yard›mc›lar›ndan
Adnan Paﬂa’n›n huzuruna gelen düﬂman
komutanlar› yapt›klar›ndan dolay› özür
diler ve askerlerini toplay›p giderler. Bugün, ‹stanbullu için bir bayram günü gibidir.
Gazeteler o sabah düﬂman kuvvetlerinin Dolmabahçe Meydan›’nda toplan›p veda merasimi yapacaklar›n› haber
verince halk sevincinden ne yapaca¤›n›
bilemez. Sokaklar erkenden dolar, her
taraf âdetâ mahﬂer yeri gibi kalabal›kt›r.
Küçük bir tören düzenlenir. Yabanc› generaller askeri teftiﬂ edip her devletin
band›ras›n› ve Türk sanca¤›n› ayr› ayr›
selamlay›p çekilirler (Ercüment Ekrem,
1925:130-234).
Büyük millet Meclisi taraf›ndan ‹stanbul’u teslim almakla görevlendirilen
Rafet Paﬂa’n›n ‹stanbul’a geliﬂi de halk
üzerinde bayram sevinci etkisi yarat›r
ve bu özel gün de kutlan›r (Ercüment
Ekrem, 1925: 135-138).
‹smet Paﬂa’n›n Lozan Antlaﬂmas›n›n imzalanmas›ndan sonra yurda dönece¤i haberi üzerine karﬂ›lama töreni düzenlenir. Çatalca’ya trenle giden ‹stanbul’un ileri gelenleri dönüﬂte ‹smet Paﬂa
ile hoﬂ sohbetler eder. Aralar›nda Evliyâ
da vard›r (Ercüment Ekrem, 1925:139143).
Özel günler için düzenlenen bütün
bu kutlama ve törenlerden 23 Nisan töreni hariç, di¤erleri birer kere yap›lm›ﬂ,
23 Nisan töreni ise gelenekselleﬂmiﬂtir.
Sonuç
Evliyâ-y› Cedid ile Zeyl-i Evliyâ-y›
Cedid adl› eserlerin yazar› Ercüment
Ekrem, Evliyâ-y› Sâni olarak an›lm›ﬂ,
modern bir Evliyâ Çelebi’dir. Bu eserleri
yazarak Evliyâ Çelebi’yi yirminci yüzy›la taﬂ›m›ﬂt›r. Çelebi’nin nükteli ve eleﬂtirici tavr›n› taklid ederek, onun gibi uzun
cümleler kurmuﬂ ve zaman zaman da
olaylar› bir öykü gibi kurgulam›ﬂt›r.
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Evliyâ Çelebi’nin yaﬂad›¤› zamandan o güne de¤in ‹stanbul’da meydana
gelen de¤iﬂiklikleri kaydederek gelecek
nesillere ulaﬂt›rmay› kendine görev bilen Ercüment Ekrem, gerçekten de
1920’li y›llar›n ‹stanbulunu çeﬂitli yönleriyle aksettirmeyi baﬂarm›ﬂt›r.
Eserler muhtevâ yönünden oldukça
zengindir. Biz burada yazar›n, halk bilimini ilgilendiren zevk, e¤lence, oyun,
dans, müzik, giyim-kuﬂam, yeme-içme,
spor, çarﬂ›-pazar, piknik yerleriyle ilgili
hususlar, k›sacas› ‹stanbullunun o y›llardaki yaﬂam biçimini nas›l ortaya koydu¤unu göstermek istedik. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Evliyâ’n›n
dolaﬂt›¤› muhitlerdeki insanlar›n yaﬂam
tarz› ve al›ﬂkanl›klar›n›n maddî ve kültürel yönden iyi durumda olduklar›d›r.
Örne¤in, Evliyâ ﬁiﬂli’deki apartman dairesinin döﬂeniﬂi, iftar sofras›, misafir
karﬂ›lan›ﬂ› gibi hususlar› anlatt›¤› yaz›s›nda, oray› kendi fakirhanesinden çok
çok farkl› bulur. Pahal› ve zevkli eﬂyalarla döﬂeli evdeki iftar sofras› da ayn› zevki ve maddi gücü yans›t›r. Oradaki insanlar pahal› yiyecekler yiyip mücevher
zarfl› fincanlarda kahve içerler. Moda
sahilleri ve K›z›l Adalar›n sahillerinde
bayanlar mayo giyer, denize girip kumsalda güneﬂlenir. Bu kad›nlar›n giyimkuﬂam› da çok modern ve bazen pahal›d›r. Yine bunlar tiyatro, sinema, bar, balo ve kulüplere gidip e¤lenirler. Dans ve
çay partileri düzenlerler. Her ne yaparlarsa yaps›nlar bu kad›nlar yere göre giyinip davranmas›n› bilen görgülü kad›nlard›r.
Eserlerde, özellikle Zeyl’de geleneksel olan baz› de¤er ve al›ﬂkanl›klardan
da söz edilir. Örne¤in, ‹stanbul’un çayhane ve kahvehanelerinde baz› geleneklerin hâlâ devam etti¤i görülür. Buralarda ilim-irfan sahiplerinin buluﬂup sohbet etmesi, ilim ve kalem erbab›n›n kokulu çay ve nargile içerek dinlenmesi,
zurna, nekkare ile çingene üstadlar›n fa-
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s›llar yapmas›, Hüseyin Baykara fas›llar› vb. piknik, mesire, çarﬂ› pazara güzel
giyinilerek gidilmesi, Büyükçarﬂ›’da esnaf›n özellikle bayanlar› al›ﬂveriﬂe teﬂvik için nazikâne lâf atmalar› da gelenekselleﬂmiﬂtir.
Ercüment Ekrem 1920’li y›llar›n geleneksel ile moderni birarada yaﬂayan
‹stanbullu’nun yaﬂam tarz›n›, al›ﬂkanl›k
ve davran›ﬂlar›n› nüktedan bir bak›ﬂ aç›s›yla anlatmaya çal›ﬂt›¤› bu iki eseriyle
edebiyat›m›zda Evliya Çelebi gelene¤ini
sürdürmüﬂtür.
NOTLAR
1
Hüseyin Baykara, lâkâb› Ebu’l-gazi, tam ad›:
Hüseyin Bin G›yaseddin Mansur Bin Baykara
(d.Haziran 1438, Herat, ö-4 May›s 1506, Baba ‹lahi,
Herat yak›nlar›). Timurlu hükümdar› ve ﬂair. Taht
kavgalar› ve savaﬂlarla geçen uzun saltanat döneminde bilim, sanat ve edebiyatta büyük geliﬂmeler
sa¤lanm›ﬂt›r.
Timurlu soyunun son büyük hükümdar› olan
H.Baykara, Türk kültürünün Çin, Kuzey Asya ve
hatta Hind etkilerini özümleyerek parlak bir düzeye
ulaﬂmas›nda önemli rol oynam›ﬂt›r. Herat’taki saray›n› canl› bir bilim merkezi durumuna getirmiﬂ, döneminin önde gelen düﬂünür ve sanatç›lar›n› koruma alt›na alm›ﬂ ve onlar›n yak›nl›klar›n› kazanm›ﬂt›r. (...) Hüseyin mahlas›yla Türkçe ve Farsça ﬂiirler
de yazan H. Baykara’n›n Türkçe ﬂiirleri Divan-› Sultan Hüseyin Mirza Baykara ad›yla yay›nlanm›ﬂt›r
(Ana Britannica 1993:316, Türk Ans. 1971:416).
2
Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan bir
uzunluk ölçüsü birimi; 75-90 cm. aras›nda de¤iﬂen
ﬂekilleri vard›r (Devellio¤lu, 1978:1430).
3
Bir çeﬂit sert meyve.
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