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Bu gezi sırasında pek çok macera yaşayacak olan Evli Selelbif, ziyaret ettiği yerler hakkında verdiği bilgilerle tarihin en önemli olaylarına ışık tutacak olan Ackirkman, Belgrad, Gelibolu, Manastır, Öz, Saraybosna, Slovenya, Tokat, Üsküp (2 cilt kutulu) Evli Selebif' i ziyaret ettiği yerler hakkında verdiği
bilgilerle tarihin en önemli olaylarına ışık tutacak. Evliy Selbi, Traveln'me'nin beşinci cildinde doğuya doğru yolculuğunu tamamlar ve batıya yöneler. Uzun süre Beatles'tan ayrıldı ve Tokat üzerinden İstanbul'a geldi. Tüm seyahatlerini paşalarla ve bazen de eskort olarak yapan yolcumuz, 51 yıllık seyahati
sırasında bir kez Sultan'a gitti. Bu, Sultan IV. Ayrıca Avusturya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Lehistan gibi Osmanlı komşularının topraklarını gezecek ve hatta bazı yerlere tekrar tekrar yürüyecek. Menerek köyünün sırtı Akra topraklarında, ancak Musul'daki 500 haneli tam Yezidi Kürtler bir Müslüman'ı
yatırma fırsatı aramak için yönetiyor, Allah onu korusun. İblis'e, Yezid'e ve yüzlerindeki siyah köpeğe söylersen, onu öldürmen için sana zaman ve zaman vermezler. Ve eğer ayaklarınızın altında bir yay ezmek ya da siyah bir köpek ateş, onlar hemen o Müslüman öldürür. Menerek adındaki uğursuz kavun
Yezidi Kürtlerdir ve hepsi de göze kurşun sıkan tuffeng tetikçileridir. Genellikle doğu ve kuzeydeki menar köyünden bir aralık, Bay Desni: Musul'u alçak toprakta yöneten aşiret beylerinden biri. Paşa Musul'a mektubu verdiğinde, Chihan'a sahip oldu ve bize çok şey teklif etti. Hoş konuşma zarif bir adam,
ama 10.000 olağanüstü Tuffeng-atıcılar Yezid ve heinless melun melim. Bunlar Yezid Taifasi, diğer Halidi, Çek Cumhuriyeti, Sincari ve Bepire, Yezidi kavunlarından bin kat daha katı dini Yezidilerdir. Aslında, atalarından beri, Kerbela toprakları yla Karbale Çölü'nde İmam Hüseyin ve diğer şehitlerin kanını
toplayıp her melun evine saklayıp, abd gibi birbirlerine hediyeler verdiler. Eğer bir melek ölürse veya bir çocuk doğarsa, ölülerini ve dirilerini soğan suyu, bapiraları ve ebeleriyle yıkarlar, İmam Hüseyin Hazretlerinin kanını ölülerine ve kirli çocuklarına yakarlar. Kerbela Çölü'nde ailelerinin içinde yüzlerce
melun şehit ve infaz ı var. Aralarında övünen: Atamız hüseyin'i çok dikmiş. İmam Hüseyin'in Kerbela Çölü'nde işkence gördüğü Kerbela topraklarını getirdiklerinde birinin evinde kan kalmamışsa ve tabii ki Müslüman şehit olduklarında Kerbela'nın topraklarını bu kanla karıştırıp gerektiğinde yakıyorlar.
Bunların hepsi Tanrı'nın Yazida'sı. Kürtçe'de bu, son derece savaşçı bir halk anlamına gelen Desni (---) anlamına gelir, ancak Tanrı'nın bilgeliği tarih, dil, halk bilimi, sanat tarihi, topografya, dinler, dinler tarihi, Tasavvuf tarihi ve yerel tarih ve on yedinci yüzyıl klasiği olarak zevkle okunabilen bir edebi
eserdir. Sadece Asya, Avrupa ve Afrika'da gezdiği ve gördüğü yerler için kullandığı dil ve bakış açısıyla ifade veren Evlia Seebey, ilk Türk İstanbul monografisini dev tithing çalışmasının ilk cildiyle aynı anda yazdı. Bugün bilmediğimiz pek çok kaynaktan oluşan mitoloji ve tarihin karışımından, saray
yaşamına adını vermiş olsa bile; Birçok ünlünün kişisel geçmişinden şehrin günlük yaşamına kadar; şehri çevreleyen duvarlardan her türlü mimari anıta kadar; Kapılardan tepelere ve iskelelere; Yüzlerce zanaatkardan savaş ve barışta şehrin ve ordunun ihtiyaçlarını karşılayan bahçelere ve manilere;
padişahlardan yöneticilere, bilim adamlarına ve her sınıftan ilginç insanlara; Devlet tarafından düzenlenen kutlamalardan özel toplantılarda yaşanan eğlenceye kadar akla gelebilecek her şey bu ciltte anlatılıyor. Modern Türkçe'de ve iki kitapta sunulan ilk cildiyle okuyucu, Evlia Seeosi'nin açtığı kapıdan
İstanbul'a uzun bir yolculuk ve şehrin gizeminden çizilen detaylı bir haritaile geziye çıkabiliyor. Gezginlerden biri de Büyük Türk büyükleri arasında harika bir yere sahip olan ve dünyanın ünlü isimlerinden evlia Selbi'dir. Yarım asırdır seyahat ettiği yerleri titizlikle anlattığı ve neredeyse bir oyun gibi çalıştığı
on ciltlik Travelsı, dünyanın en saygın eserleri arasında yerini aldı. Çeşitli dillere çevrilmiş olan bu Traveln'me'nin modern Türkçe'de tam bir yayını yoktur. Osmanlı döneminde sansür kurulları tarafından istenmeyen olarak görülen ve eski harflerle basılan ve daha sonra yayıncıların çalışmalarından
çıkarılan yayınlar Traveln'me'me'yi tam olarak yansıtmamaktadır. Hakkında çok şey yazan ve çok büyük bir bibliyografyası olan Evlia Selbi için kurumlar oluşturuldu, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlendi. Çoğu yabancı araştırmacılar tarafından hazırlanan birçok yayın, Dünyada. Ülkemizde
yaratılan yanlış anlamalar ve eksik bilgiler sonucunda Travelogue hak ettiği ciddiyetle dikkat çekmemiştir. Yabancı araştırma ve yayınlar arttıkça ülkemize olan ilgi de artmaya başladı. Ahmet Hamdi Tanpanar, Evlia Selbi'yi eleştirmek için değil, ona inanmak için okuyorum diyor (Beş şehir, İstanbul 1989. s.
16). Son bilimsel çalışmalar Tanpanar'ı beraat etti. 1896 yılında resmi komisyon tarafından Arapça olarak yayınlanan Seyahat'in ilk cildi, 1996 yılında Orhan Şaik Gyokyai tarafından Theptapi Sarayı'nın kütüphanesinde Bağdat Köşkü 304'te kaydedilen yazılar kullanılarak Latin harflerine çevrilmiştir. Bu
arada, kamu yararı diğer ciltlerin yayınlanması üzerinde büyüdü. Bu istek ve azim karşısında Evlia Selebi Traveln'ı günümüz Türkçesine aktarmıştır. 17. yüzyılın tarihi dilini günümüze aktarmak, anlamı bozmadan, dilin akıcılığından ve Evlia Selelbi'nin havasını kaybetmeden değerlendirmek zor bir
görevdir. Bu transfere başlamadan önce birçok kuralın konması gerekiyordu. Zaman içinde kimlikleri tespit edildi. Giyim, mücevher, para, ağırlık ve uzunluk ölçümleri, askeri araç ve teçhizat, sivil ve askeri kurumlar, güç, rütbe, unvan, takma adlar, meslekler, tüccarlar, vb. birçok isim bugün karşılık gelen
bire bir kelime bulmak mümkün değildi. Bu, dipnotlarla veya çalışmanın sonuna yerleştirilecek bir sözlükle açıklanabilir. Bu tür sözcük sayma tahminleri çok ötesine geçti. Böylece, iş yerinde, sanki tarihsel deyimler ve terimler ayrı bir sözlük oluşturdu. Dipnotlarla metinde bu sözlüğü beslemek için metnin
akıcılığı kayboldu. Bunun yerine, kelime kısaca gerekirse parates verildi; ancak, bugün kullanmak için ortak bir yol varsa, tercih edildi. Çalışmalarınız bugün herkesin anlayacağı modern Türkçe ile test edildi. Metinde Türkiye alfabesinde olmayan harfler kullanılmadı. Bazı kelimeler terimler ve tümcecikler
olarak çalışmanın özellikleri nedeniyle korunur. Evlia, Selbi'nin üslubuna mümkün olduğunca sadıktı ve çok zor bir durumda olmadığı sürece kelimeler bile cümlede değişmedi. Konuşmalar, metinde başkasının ağzından alınan veriler ve Evlia'nın günümüze kadar gelmiş aynı özelliklere sahip bölümleri
korunmuştur. Basitleştirilmiş metindeki hemen hemen her kelimeye bire bir yanıt verildi. Akıcı metin için bazen cümlede bir tasarruf, ancak bilgi kesinlikle hiçbir istisna yoktu. Ayet, Hadis, Arapça ve Farsça Orijinal metinler veya transkripsiyonlar verilmedi, Türkçe cevap verildi. Şiir ve hadisin kaynakları
cümlenin yanında parantez içinde gösterilmiştir. Metinde evlia Seenesse'nin orijinal mektubunda sol görüşlü kelimeler, çizgiler, boşluklar da yer aldı. Çıkışlar ve benzeri yerlerde metinde işaretlenmiş yer yerleştirildi. Kışla'da araştırmacıların rahatı için metinde yazılı sayılar verilmiştir. Bölgesel isimler bugün
ünlü isimleri ile yazılır. Noel'in nedenlerini açıklayan yerel toff'ların ve parçaların açıklamalarına ek olarak, günümüzde Türkçe'de kullandığımız yerlerin isimleri de kullanılmıştır. Ancak, sitenin adının ilk bulunduğu yerde, orijinal ad formu bir kerelik parata ile yazılmıştır. İslambol kelimesi İstanbul olarak
değiştirilse de, İstanbul anlamında kullanılan diğer isimler orijinal haliyle bırakılmıştır. Yabancı yer ve ülkelerin isimleri günümüzde Türkiye'de bilindiği gibi kullanılmıştır. Paylaşılmayan yerlerin adları orijinal biçiminde bırakılmıştır. Günümüzde kullanılan Türk bireysel isimleri yazılmıştır. Ancak Ahmed ve
Mehmed gibi isimlerin yer alan son harfleri gerektiği gibi bırakılmış ve mehemmed gibi isimler eve çevrilmemiş. Evlia Selbi'nin kendisi için kullandığı Hakar sıfatı tevazu olarak kullanıldığı için işe yaramaz olarak çevrilmemiştir. Yabancı uyrukluların isimleri Türkiye'de bilinen bir isimle yazılmıştır. Orijinal
form, yaygın olmayan adlarda kaldı. Arapça isimler gösterilmedi. Metinde dua ve övgü teklifleri basitleştirildi ve çok uygulandı. Eğer metinde çok uzun dua cümleleri duadan başka bir şey ifade etmiyorsa, basitleştirme itally yazılmıştır. Ayetlerin dili dokunulmamış olarak verilmiştir. Beyitin ve soyundan
gelen hikâyenin yanında bir hikaye varsa, di tarihe çevrilmiştir; ayrıca, hesaplamalar, fatura çekleri veya tarih ayarlamaları yapılmamıştır. Kıssalar ve deyimler yabancı bir dilde Türkçe'ye çevrilmiş, Türkçe'nin orijinal Hicri tarihlerle birlikte parantez içinde parantez içinde lirik tarihe çevrilmiştir. Bu çeviri
sırasında Tarih Kurumu tarafından hazırlanan Tarih Çeviri Rehberi (Yücel Da'le, Cumhure zer, Ankara 1997) kullanılmıştır. Orijinal metindeki firist çalışmanın başında yeniden piyasaya sürülmedi, ancak bunun yerine içerik çok genişletildi duyuruldu. Buna ek olarak, çalışmanın daha kolay kullanımı için
çalışmanın sonunda ayrıntılı bir karma indeks hazırlandı. Tek kelimelik koltuklar (???) için işaret içeren noktalar kaynak kodunda boş kalır ve boş satır sayısı parantezler de eklediğimiz yerleri gösterir. Bu yayının hazırlanması sırasında bırakmadığımız değerli eserini bize bırakan hocamız Orhan Şeyh
Gyokai'nin anısını onurlandırıyoruz. Bu konuda çok fazla çalışma ve uzman çalışması net hale getirmek için yapılmıştır. Bu öğretmenlere teşekkür ederiz. Böyle zor bir iş yaparak, hatalarımızı memnuniyetle karşılayan okuyucularımızdan af dileriz. Fikirlerini özenle düzenleyen ve yardımcı olan Orhan
Duru'ya, editörler R. Ömer Koeckner, Enis Batur, Hikmet Konurarp, Ashlian Dine ve Aifer Tunch'a teşekkür ederiz. günümüz türkçesiyle evliya çelebi seyahatnamesi. günümüz türkçesiyle evliya çelebi seyahatnamesi pdf. günümüz türkçesiyle evliya çelebi seyahatnamesi istanbul. günümüz türkçesiyle
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