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 Evl�ya Çeleb� aslen Kütahyalıdır. 1611 yılında İstanbul’da

Unkapanı’nda dünyaya gözler�n� açmıştır. Babası sarayın

kuyumcu başıdır. Çocukluğunda çok meraklı, araştırmayı,

öğrenmey�, soru sormayı seven b�r çocuk olan Çeleb�’n�n

bu özell�kler� yüzünden başına ufak tefek kazalar da

gelm�şt�r. 

 Meraklılığı yüzünden annes�nden zaman zaman ceza

alan Çeleb�, böyle durumları b�le fırsata çev�rmey� çok �y�

b�lm�şt�r. B�r gün annes�n� kızdıran küçük Çeleb� ahıra

kapatılmış ve oradak� ortam onun �ç�n yen� olduğundan

dolayı ahırı ve ahırdak� hayvanları �ncelem�şt�r. Hatta

hayvanların konuştuğunu ve onların da kend�s�ne cevap

verd�ğ�n� b�le hayal etm�şt�r. 



  Babası mesleğ� sebeb�yle ülken�n b�rçok şehr�n� gezm�ş ve buralarda

ed�nd�ğ� deney�mler� oğluyla paylaşmıştır. Öyle k� küçük Çeleb� de

gez�p görmek �ç�n yanıp tutuşmaktadır. Bell� b�r zaman sonra

Pad�şahın da d�kkat�n� çeken bu meraklı çocuk Medrese ’de eğ�t�m

hayatına başlamıştır. Müz�k ve yazı dersler� almıştır. Hafız ve şa�r g�b�

unvanlarının yanı sıra el sanatlarında da b�lg�s� vardır. Hat, nakış g�b�

sanatları da öğrenm�şt�r. 

 Gezmeye olan �lg�s� de babası ve büyükler�n�n anlattıklarından

kaynaklanır. B�r gece rüyasında kalabalık b�r cemaat arasında Hz.

Muhammed’� görmüş, huzuruna varınca; “Şefaat ya Resulallah”

d�yecekken heyecanla; “Seyahat ya Resulallah!” dem�şt�r. Sonrak� gün

rüyasını b�lg�n b�r k�ş� Şeyh� Abdullah Dede’ye paylaştığında Şeyh, bu

rüyanın hayırlı olduğunu ve mutlaka seyahate çıkması gerekt�ğ�n�

tavs�ye etm�şt�r. Kend�s� de artık seyahat etmes� gerekt�ğ� kanısına

varmıştır. 

 Böylece 1640 yılında seyahatler�ne başlamıştır. Gezd�ğ� gördüğü

yerler� Seyahatname adlı b�r eserde toplamıştır. Seyahatname ’de

b�rçok günlük hayat alışkanlıkları, sosyal yaşam b�lg�ler�, gelenek

görenekler ve coğraf� b�lg�ler bulunmaktadır. Aynı zamanda

Seyahatname sayes�nde tar�h, sosyal yapı, şeh�r kültürü konusunda da

b�lg� sah�b� oluyoruz. Görmek, duymak suret�yle heps�n� kayda

geç�rm�şt�r. 

 Evl�ya Çeleb� 17. Yüzyılda yaşamış uzun süre Avrupa, Asya ve Mısır’ı

gezm�şt�r. 



  Evl�ya Çeleb�’n�n günümüze kadar uzanan sözler� b�zlere hala yol göstermekted�r. Bunlarda

bazılarını s�zlerle de paylaşmak �ster�z. 

·Seyahat Ya Rasullallah…

·Ek�l� tarlaya basma!

·Evden eve söz taşıma.

·Davets�z b�r yere g�tme!

·Besmeles�z yemek yeme.

·İy�l�k eden elbette �y�l�k bulur…

·K�msen�n payına/hakkına göz d�kme.

·Her zaman gen�ş kalpl� ve hoş meşrep ol.

·Çünkü Allah’ın âdet�d�r, güneş doğudan doğar.

·Her mecl�ste duyduğun şeyler�/sözler� aklında tut.

Evl�ya Çeleb�'n�n günümüzde Müze olarak kullanılan

Kütahya'dak� ev� 


