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onu taşralı olarak tanımlamam uzun ınüddet

başkentten uzak

ve bıırada
htıdut boy,r.'duki bir eyaletin merkeziırde, Budin'de yaşamış

bile
ölmüş ol'ması.rdar-,dırj efendi dememin sebebi de' ölümünde
yani Ali Çelebi denilmesindendir"
Çeıelıi
'
olarak' XV" yüzyılda'
Çelebi sözü, rütbe, clerece adlandırması
yAni Os_
ercti..rle Timur'a esir düşen Sultan Bayezicl'in oğullarrırrn,
zary:üzyı]l
buçuk
nıaııIı hanedaıır şelrzadelerinin sıfatı idi, fakat bir
flnc]a. kelime Macaristan'a gelinceye kadar, eski anlamrndan çok şey
defterdarrıırn'
kar}:etmişti. xVI. yüzyll o.tasr"da brı kelimeye taşra
münrastlanır;
yanrnd_a
adl
taciriılin
o.,r-,r, .,,..-urunun, hattA Türk
bilen, edebiyattan
hası.ran vüksek memuriyetlere bağlanmaksızın, yazr

de nadir
aıriaı.an" kimseleri işaret ediyordu. Ali adına eklenmesi
degiid;; n-ıeselö ,5aj a. Bursa,da ölmüş bulunan şair ve mütercimin,
\.isi _\lisi'ı.ıin adı da Ali Çelebi idi. ı 55o sıralarında Budin defterdarını

daAliÇelebiolarakgortiyoruz.Ancak,aynrdevirdebuikikişiyi
biribirinjen ayrracak rğtıu, kullanılmaksı.zln, Ali Çelebi demedikleri-

bir karışıklığa
ni farzetmemiz gerekir , zira, öze]Ilikle aynı resmİ dairede

ııeden olurdu'
Evi ve yaşaylşına göz gezdirmeyi düşündüğümüz Ali Çelebi
az Sayl'
ı587 sonlarında öldü ve ölümündeıı önceki 2o Sene boyunca'
ı569
adr
onun
Iık
defa
a"uxi u.ıgeıerimizde çok kez rol oynamaktadır.
Ahmed
Hacı
da bir t"ereke listesinde geçmektedir' o sene Budin'de
bir defter
adrnda Şam,lı bir tacir öIrnüştü ve terekesi resmen yazılmış,
zamanlar
lıazırlanmrştr. Bu defterin son krsmında Ali Çelebi; bir
müteveffadan
geçen
adı
olarak
kasap
Istanbul'da yaşayan, bu sırada
gibi
eskiden cıdüni alclıiı meblağı (3ıio akçe) odemiş.bir kimse
ruzgünırük
zikredilmekteJir ı. Dört sene Sonra, ı573 de Ali Çelebi
1\.i}.anaNat..Bibl.clekiyazmabeigeTürkçeclefterG.ıstav"Flügelklsaca
der k'tanıtnaktadır. Die arabischen, persisch." ,rnd türkischen Handschriften
sözü
gerek
aşağıda
gerek
tıu
belgenin
Holbiblioüek zu \\rien, Wien ı865, nu ı4o3 -
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nAme dcftcrinde rençber, yani bir tacirolarak
kaydeditmiştir, iki sefer_
dc

aoo Ve I50 forint değeriırdeki malı gümrükten ge
çirmiştir z.
Altı ve yedi yıI soırra, I579 Ve ı5Bo de Budin,de ,,emin-i
.
tezkerehA-i
timarlıA" göreviııi yapmaktadr. u.- b, sıfatla
hazine-i Amire,ye resmİ
paraları teslim etmışti o. (b., belgeye Kaldy
- Nugy G;i; aıı.ı*utimı

çekmiştir ki, kendisij"
.rJrameyi yiyrnu i"r*i".*ş,ır). ı58ı
TtBudin
başında Ali Çelebi Efendi
kadısı r,e vilAyet muharriri olarak
Peşte nahiyesinde bazı nıuhallcfatı tesbit
etmiştia. ,5B';;;r"da bir
timar icmal defterinde onuıı adr ile karşılaşıiorur;"n,
ı*u|rttu ,,aıı
ÇeIebi'nin hesabı bununla son bulclu,? denilmektedir 5. Bu icmal
defteri timarlarrn belirli işlerini sancaklara
g,ı.. topi, bir şekilde
gösteriyor ve Btıclin sancağından sonraki
;u 1c;ıtnıje Estergon ve
Fehirv5r sancaklarr ite ilgiii kayrtta o günkü
tarih
bir]ikte evve]ki
gibi "Ali Çelebi'nin hesabı burada s"on brıldu,, ile
cümlesi yazıiıdır.
Bir ay sonra, 15 ocak ı5BB de son olarak Ali
Çelebi adını okuyorLlz; bu defa kr:ndi muhalicfatı için lıazırlanmış
defierde aciı geçmek_
tedir6' Bu envantcr rınu bir ,ru^"ttasarruf
cdenzaimolarak taııım]ryor ki, böyle bir dirlik yaraılık gösteren
sipahilcre
gini, Türk
maliyesinde çalışan göreviileriir istihkakiarı için ".dıaigi
de taisii edilirdi.
Türk toplumu ite iJgili konularda bilgilerimiz o
kadar yetersiz ve
Macaristan'daki Türk IrAkimiyetinin ilk nesilleriııde
bir kıslm Türkler;n
kariyerlerinin seyri o derece karnraşıktır ki,
bu hususta bir karara var_
mak güçtür; yiııi, bu iki - ı-ıç senede bir ı'ukubı_ılan
durumlarr (İstanbul i<ökenli, Budiıı'de kasap, Budin çeşitli -"rl"kl..i ,r.
kadısı ve iI muharriri, dirlik sahibi, mali;'e muhasebecisi) birbirinde
n ayırmak mr gelekir, yoksa, bütün bunları bir
şahsa mai etmeye, hzıkkımrz var mı? ve
yine farzedebilir miyiz ki, Buclin mulrasebeciıig;rae
ıB yrl toyrrrca
sadece tek bir Ali Çelüi mi vazifc gördü?
halde,
Şimdiii
ç.ş;,ii go..rrlcrde rol oynayan,'\li
Çelebi'nin uyr, şahıs olduğu ştipı..r;ra;. ve buna
t:cli]cr:ek

diğer belgelerin mikroijlml..;

lrclsefe Fakültesi T ıırkoloji Enstitüsünde
bulunmaktadır.

2 G..Flügel,

3
a
6

No. ı356.

ruznamenin yavın

çalışmaları
.Bu
Leipzig, Stadtisclıe Bibliothek,
Tıirkçe yur^uıur, No.
Avnı verde.

G. Flügcl, No. ı3Bı.

yapılmaı<tadır.
36o.

j "G Irlügel, No. ı4oı. Defterin başlığı şöyledir: ..Defter-i nıuhallefat_ı merhum
Ali'. Çt:l<;bi'ıın
zu'amA cl _ mütcveffA cıcr Bııdun cı - vAki fİ
ı5 safer."r'. 99o,, Budin,de
iilcn Zı:Aıncl tas:ırı:uf cden Ali (]<:lcbi ınulıallctatı (ı5
ocak ı58B).
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giirl' Ali ()ıllı:lıi'nin hayat hikAyesini şöylece özetliyebiliriz: Ali Çelebi
lsı:ııılııll kiikt:nliclir. Kanuni Su]tan Süleyman fütuhatını izleyerek
ı r,(iı1 ıllııı lız iiıı<:tl Budin'e gelmiştir; zira, o seneki kayıtlarda "eskiden
lsı;ııılıııl'tl:ı. s:ıkin idi" diye bahsedilmektedir' Budin eyaletinde bu
sıı';ıl;lı'tl;ı,'['iirk dCV]et idaresinin ilk zamanlarrnda memleketin yarısınln
lıiitiiıl lıı1lı'lı.k gclirleri, yönetim şekli birdenbire değişmeye, dağıtılmaya
lı:ışl:ıtlı vı' ( )srrıırnlı hanedanrna hizmet eden bir çoklarr bu paylaşmada
lı;tli iıltli;ı t'l-tilr:r ve kazandılar. o, Ali Çelebi, önceleri kasap ve tacir
iıli, ljılı,lı{ Iııı rırt:slck]crde de Çelebi, yini tahsil görmüş ve okuma yazma
lıilı'ıı lıiı'isi ııit<:liğiırde görüıımektedir. Daha sonra sipahilere mahsus
ıliılilı slılıilıi ıl|cltı, önce küçük bir timar, sonra daha büyük bir dirlik,
z,ı';ıılıı'l ı'ltll'ı'l-ti ki, lıu türliisü bütün Macar arazisinde sadece Ioo-2oo
klıtl:ll'r,;ııılt. Vc bu dirlik orta dereceli bir memuriyetin karşılığı idi,
v;ılıııt lt'ı'siılt: iiı'lcc resmi vazifeye geldi sonra bunuır karşrlığrnda para
(ıı|ıili') yl'ı'iııc zcırmetin sahibi oldu. O halde aynr zamanda sipahi ve
ylızı işl,'ı'ilıtlc çalışan bir memur, para işlerine bakan muhasebeci idi ve
ıil(laliiii 7.;lrltztTl onun terekesi için hazrrlanan muhallefat defteri tıpkı
ı,ıııııı :ı.<lı iIt: ilk defa karşrlaştlğımız zamanki gibi görünüyordu.

llıı tı'l't'ktl defteri kuru, ruhsuZ eşya sı.ralaması, fakat, o devir
'|'iııIi ılııttlcli kiiltiirünün talrınmasrnrn değerli bir kaynağı ve Türk
iıllıı't' lıiıy;ıt'ıııda srk slk raslanan yazılı bir üründür"
'l'aiı'li itlirr<l sistcminde, ölülerin bıraktıkları varhklarınr, eğer

r,;tıislt'ı :ıı'ıısııı(lıııı Jıirisi uzakta veya küçük yaşta ise, vArislerin me nlillrtl<,ı'ilıi kıırılmak icin, resmi olarak bir defter halinde (mulıallefat
ılt'lit'ıi) tcsl-ıit ctınek gerekiyoıdu; bundan başka, eğer ölmüş adam

lı:ıziııt' işlcriııde ve hizmetlerinde çalışmışsa, hazine menfaatlerini
11iirıı:ııı:t: altına almak düşüncesiyle bu iş yapılırdı. Ali Çelebi muhal]etiıltlı'licridc böyle bir şer'i ve hukuki ihtiyacı ile ı5, ı7, ıB Ocak ı5BB
ıl<', l'ıız;ırtcsi, Çarşamba ve Perşembe günlerinde vücuda gelmişti
(lıi< ı'l ı.ırih ilc ı5, ı7, ıB Safer 996).
llıı ıırıılrııllcfat defteri ı6 sahife den ve 5B4 kalem eşyadan mürekkı'1ıliı (lıiı kaç ycrde sıralama belirsizdi).
llıı ı'şy;ılııı' kısmcn asli şekilleri ile gruplaştırılmışlardır: bir çok
t'llıiıı' ı'iıısiııılı'ıı, siliılı, kitap, mutfak ve kilere ait eşyalar birbiri
ylııııııı'lit sıı'ııl;ırııı'rıştır; fakat bu gruplaşmalardan ayrr olanlara da
ı'ıısllıyılı'ıız. 7,iı'ı,ı, ı:rı son t-'le geçen eşyalar önceki gruplara aittirler.
l|iızı kltlt'ııılt:ırlt: t:şyanıır zıyrlntılr nitCliği bcIirtiliyor, meselA ceket,
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palto gibi giyeceklerde ne renkte, nasll bir kumaştan yapıldrğı, astan
neden olduğu, nasıl bir düğmesi, üstünde kürk olup olmadıgı kaydedilmiştir; başka kalemler daha az açıklamalıdrr.

I}ıı ycdi Mrsır seccadesi Ali Çelebi'nin evinde herhangi bir süs ve
kt.yil'içiıı değil, günde beş kez tekrarlanarr ibadet için, bu evin bütün

Bu muhallefat defteri evdeki buttın eşyayı tamamiyle göstermiyor,
eV eşyası olarak her yerde rastlanan bir
çok eşya noksandır. Bugünkü
hali ile belki de bir parçası yırtılmrştır; mümkündür ki, Salı
ğtrttı
envanter kaybolmuştur" Fakat bu etüde esas olan fotokopi suretinden
bunu anlamak mümkün değildir. Bu fotokopi suretinin başka bir
eksiği de satrrlarrn sonu bir kaç yerde okunamaz durumda olmasıdır.
Bu muhallefat defteri 7, eyAletlerdeki bir Türk efendisinin, XVI.
yizyılda Budin'de yaşayan bir Çelebi'nin eviııin nasrl olduğu, bu
evde ne gibi eşyaları, nasrl döşenmiş bulunduğu, elbiseleri,
Çelebinin
evinde ne ile meşgul olduğu, nasıl vakit geçirdiği konularını tesbit
etmemize yarayan bir kaynak niteligindedir. Ali
Çelebi'yi uyandığr,
başından arakıyyesini, kendini yorganrıı altından
çıkardığı bir sırada
bulduğumuzu düşünelim. Yattığı yeri muhallefat defteri biıdi.miyor.
(benzer envanter]erde sedir adr geçer ki, bu, alçak ayaklar üzerinde
yapılmış yatacak bir yerdi, mutat üzere pamuk
şilte idi), fakat arakıyyelerini ve yorganlarlnı slra ile kaydediyor. Arakıyye aslrrıda ,,teri
tLıtan", sıkrca başa geçen ince bir takye, Türklerce genellikle kullanıIan
bir giysi idi ve gündüz de giyilirdi. Daha fakir evlerde de rastlanırdr,
Ali Çelebi ise onlarr serbestçe değiştirebilirdi. on arakıyyesi vardı,
bunlardan dördü beyaz renkli idi, üç tanesi çuhadan yapıimştı, diğer
ikisi sof denilen kumaştandı, onuncusu, neden yapıldığı ielirtilmeden,
eski olarak işaret olunmuştur. Yorganları da boldu; tıç velençe denilen
örtüsü vardı, bunlardan biri acem yaprsr, ikisi se]Anik denilen cinsten
idi ve bir çok yemeni denilen kumaş parçalarr kayıtlıdır ki, bunlar hem
yorgan gibi üste örtülüyor hem de masa örtüsü gibi kullanılıyordu.
Günlük yaşamrna el ayak yrkamasr ile, yani İslöm dininin emrettiği
abdest almakla başlardı Ve Sonra bir köşeye öze] seccadesini sererek
sabah namaz.nl kılardı. Ali Çelebi devrinde dinin emri yaşayan bir
kanun idi ve bunun yerine getirilmesini devlet ve toplum aynı
şekilde
talep ederdi.
? Bu defterden bir kısım parçaları
Velies Antal Macar tercümesinde yayınla_
mışü: A rnagyaroı'szilgi török kincstiri defterck, Brıdapest ıB9o, II. 654. Bu neşir
şcklinc tcmas ctmiyonım.
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ıiyı.lı'ı.iııiır kıbleye dönerek secdeye Varması. için kullanılırdı" Evde
;ıy;ıkllı'ı.ıııa işlemeli eV papucu (mestce_i münakkaş), eğer evden çıkarsa
sıık:ık 1ıııllucu (papuş) giyerdi; bu sonuncu deriden yapılmış, alçak
iikı;l li, sivri uçlu idi. Evde her zaman ev terliği ile dolaşrr, eğer halı
iızı.ıiııı. lıılsarsa onu da ayağından çrkarırdı; iki sokak papuçu, iki
l.ıııı' ılı: t:vde giyilen Papuç (terlik) bulunuyordu"

l)iııi vccibelerin sevki ile yıkanmak istediği za'ırran kaplrcalardan
iııı' 14itltlrcli; yıkanmak için gerekli olan şeyleri, ayak altına seri]en
(|iı:,ı'ııtt. (rltişr:me-i hamam), hamamda giyilen nalın (na'lin), hamam
lıiı

kı'ıt'..;i, 1ıt'ştcmal, hamam bornozu (makrama-i hamam), sabun, sırt
L;t:;ıııı;ıV;r mahsus abanozdan yapılmış kaşağı gibi hamam taklmlarrnr,
lıizıııı.ll;i tzrşlrdr beraberinde, hamam kesesi ile Sırtını kese]etirdi. Altı

l,ıııı. lı;lıIııım bornuzu vardı, bunlardan biri ipek işlemeli ketenden idi,
lıı.ı 7.;lnı,rn kokulu sabun (sabun-ı miskiy) kullanırdr; mııhallefat
llt'lıı'ı'iııt]ı': bıınlardan bir yerde 3 parça, başka bir yerde 56 parça
k;ıyıtlıtlıı,. Havluların Şayrsını hesaplamak güçtür, bunlar detsmöl,
kez zikredilmiştir.
1lı'ş|ı.ıııiı.l ıı<]ları ile çeşitli yerlerde on kez, onbeş
vardı; başka bir
surh)
(xyine-i
billür,
ayna
kristal
t;ıııt.kırmızr
llil
dört
Taranmada
belirtilmektedir"
ı,tııı.siııiıı ;ıltııı yaldrzlı çerçevesi
ağacınabanoz
siyah
biri
t;ıı;ılil;ııı (şin<l) birini seçebilirdi;bun]ardan
tl;ııı (şlıııı'-i :ıllııı-ıos-i siyah) idi. onun devrinde sakal tarağı her halde
;ıtlt.t ılı,ğilrJi. Toplumda mevki sahibi olaı kimseler o asırda sakallı
itlilı'ı', ()sıııaıllı şehzadeleri, meseli, tahta cülüs ettikten sonra artık
lıiç tıiış <ıInrıızlardı. Bununla beraber, Ali Çelebi'nin ölümünden sonra
tı'ır.ki.siııclc lıcş acem usturası (ustura-i acem) ve bir tane (bileği-i
;ıı.l.ııı) lılılrındu; belki bunlar gençlik çağının eşyalarr idiler, ya da
lıiışk:ı l-ıir maksatla kullanrlıyordu. Tuvaletinin asıl tamamlayrcısı
kııkıılıı sıılıırr idi. Kokulu sularrn zengin çeşitleri vardr; Ab_ı buhur
iki şişı'<lc, gül - suyu bir çanakta ve bir şişede, gül - yağı bir şişede,
kıılııııyıı sııyıı iki şişede - ki onun zamanında da adı kolonya idi-, bııytık
lıiı 1ı:ıı'l;iı ıııisk, lıırttö. bunun öğütülmesine mahsus ince mermerden
y,r1,,ı,,,,ş ııı.isk <lılğirrncni görülmektedir. Kötü kokularr yok etmek için
i,,ı' ç"şiıli giizt.l k<ıkulhrı seçebiliyordu. Güzelleştirmeğe yarayan kaş
ı,itılıkı i<;iıı kıılııııya (kolonya-i rastiki) ve çin krnası (lügat kitapları
kıııııyı Aı.ılıistııır l-ıitkisi gibi tanıtırlar), bir hokkada tutuluyordu"
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Kınanrn kurııtulırrıış t0ztıı1ı-ı kıı<lınlar trrnaklarrna ve el ayalarrna
yakarlıır, y;ı.şlr tlrkcklt'r ist: saık;ıl Iıoyası. olarak kul]anırlardı.
(}iyinıılı' t'llıisı:lt:riııin scçimindc düşünmesi gereken
şey, askerİ
lıclki tll' ztrlılı ııskcr kıyalbti, ya da sivil giyinmek mi söz konusu olduğu
itli:ııltı giiıııltlği ırrasrndan buna göre, zırh altrna uygun olan lçırmrzr
lılıg;ısi kııııılışındlrn gömleği ya da başka birini giyerlerdi.
l'ııılltı|ııııııı'ııı da, diğer elbise takımlarrna, daha doğrusu mevsime
p1iiı'ı' sı'ı;iyııırlıı. I)anto]onlarr şalvar ve
çakşır adları ile kaydedilmiş
giiriiyııı'lız. liiı'i bclde ve topuk kemiğinde srkıca vücuda yapışan cinslt'ıı. lı;ışlı:ı lıiri dalıa kısa, muhtemelen dizin altına kadar gelen ve
tıı;tr|;ı ı|;ıl':tlıtıı bir cins pantolon idi. Her iki ke]ime de değerli bir
rllıiıı' ;ıltı ı_;ısırıır delilet eder ki, orta halli kimselerde bile süslü olabilirdi
vl' lıı'llıi ılı'lıa.badan oğula ve toruna intikal ederdi. Nadiren, bayram
gilıılı'ıilı<lılgiyilirdi. Ali Çelebi'nin bu tür elbise]eri de ayrr bir işlemeli
[ıı,|ıı, ;ıı l;ı tt.ıtuluyordu.
(lt'ııt:llikle bir çok eşya yanında' 15-2o yerde herhangi bir elbiseııiıı işlı'ıııcli bohça Veya yemeni içinde saklandığı. hakklnda kayıt
ırıiı ıı\ıııı'ttz. Şalvar olarak Çelebi'nin bir kırmrzr skarlat kumaşrndan
ı'.ı1ıılıııış pantolunu, mrsır peştemalı ile bir]ikte ele geçti, çakşır olarak
ll;ı :ılıı tzıne bulundu. Btı çakşırlar arasında biri beyaz bezden, biri
liıııııızı ]ıind bezinden, üç tanesi leylak rengi ve krrmızı kemha kumai,lııtl;ııı (Macar dilinin o zarrları Ttirkçeden aldığı kelime : Kamuka
iıli) vc leylak rengi ya da krrmrzı skarlat kumaşından yapılmıştı.
I)aııtolon uçkur veya miyön - bend denilen kuşakla bele bağlaıııı'tlı. Uçkur adı taşryan kuşak olarak tor denilen kumaştan yapılmış
ilii tzıııe görülmektedir; bunlardan biri sarı, öteki mavi renk]i idi. MiyAnlıt'ırd adlı kuşak ise on taneden fazlaidi. Bunlardan ikisi leylak renginde
i1ıckten, biri beyaz hind ipeğinden yapılmıştr, bir tane beyaz - alaca
lıind kumaşrndan, diğer bir miyin - bend aynr zamanda önlük gibi
kullaırılıyordu. Bir tane alelAde deve tüyünden, bir diğeri yine deve
tüyünden, fakat çizgileri gümüşlü, ya da gümüş renkli idi, üç miyin bend beyaz tülden, kenarları ipek işlemeli idi. Gene bir alaca renkli,
ve bir deve tüyünden belbağı vardı ki, bu sonuncu aynı zamanda kılıç

iiç tane buldular; biri beyaz atlastandı ve siyah tavşan derısr ile
lı.aplanmıştı, diğer iki tane nimtene-i ferAce adı ile leylak ve b.j
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kuşağı vazifesini görüyordu.
Ali Çelebi metrukötr arasında, bugün ceket veya zıbrn denebile_
cek elbiseler 5-6 ad ite çok sayıda mevcuttu. Bir türlüsü minten (mintan) idi ki, yeleğe benzeyen kolsuz bir cins elbiseden terekeyi yazanlar
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ıcnginde idiler"

Yenhi adı ile rastlanan, belki de mintanrn kolları olarak onu

ı-;ımamlryordu.

Ceketin diğer bir tür]üsü zıbın (Macarca zubbony sözünden alınıııa) icii; kırmızi çuhadan bir yeni bir eski, bir tane de beyaz kurnaştan
zıllln kayıtlı idi defterde. . .

Ceketindiğerbirtürüdolamaidi(Macarcadolminysözüburakaydediyor. Bunlar
-uhiıı.fat defteri bu adı ile ız elbiseyiRumeli diye tanım,,.or-dun ikisi atlastaıı yapılmıştr ve dolama-i
liıırmrştı; dört tanesi beyaz ve yeşil çuhadan, diğer dört tane men_
zc]Avii 8 denilen kemha kumaşından idi, birisinin astarı kırmrzı tafta

<laıı

gelir),

idi.

Büyükçebirpaltoüzerinegiyilebilecekgibiolankebeadlrkrsa
t.lbiseden iki tane vardı; birisi açıkça Bulgaristan'daki Yanbolu'da

yapıldığı için Yanbolui denilen cinstendi ki, bu ttır]tı bir giysi hemen
i'c-., büttın muhal]efat defterlerinde görülebilir ve herkesin giydiği
lıir şeycli; diğeri Erdel beyaz kebesi (kebe-i Erdel, beyaz) idi, bu belki
rle abadan yapılmış bir yelekti'
Yağmurlu bir hava için ayrı bir giysi börini vardr' Bu cinsten
iki tane kayıtlıdır. Biri kırmızı skarlat çuhadan yapllmıştı, deniz hayrenvanları kabuğundan (şir mAhi) yapılmış düğmeler}e; diğeri leylak

gi çuhadan yapılmış eskice idi'

Daha başka bir-giysi tıriı abnyi idi. Kadifeden ve altınla işlenmiş
l;ir tane ile tüIbentten yapılmış diğer bir tanesi Ali Çelebi metrükitında görülmektedir.
Kürdi denilen giysiden de iki tane vardr, biri siyah, diğeri leylAk
Ferace
rengi çuhadan idi. bn ziyade ferace denilen giysiyi giyerdi"
8 Bu kelimenin anlamını Arap dünyasında buluyoruz. Edrı'ard William Lane:

Th Zenker) Leipzig ıB5z,
Sitten und gebrauche der heutigen Agypter (çeviren J.
o kadar heyecan uyanüzerinde
müridleri
bu
şeyh
III' 7ı.ı bii şevhten bahseder,
merasimle üzerılerinden
kapanrr'
secdeye
şeyh
hepsi
önünde
atl
ki,
clırmıştı
şeyhin
Muhammed
.t, ıı. g.çtiği vakit hiç bir 'c"l"ym"l'rdr'_Bu şeyhin adı Seyyid
için
bu eserden
aydınlatılması
meselelerin
bazı
.ı _ ıvı..rr.ıa.,i idi. Bu -uku.ı.d"ki
Constantinopel oder
in
Drei
White,
Char]es
Jahre
başka
bunclan
ettim.
isti[ade
Fink) Stuttgart, 1846
Sittcn und Einrichtungen der Türken (çeviren Gottlah
adlı

eser.
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hemen hemen yere kadar ıJzanan' kaftana benzeyen uzun kollu,
tırnaklara kadar kesilmiş bir giysi idi. Bu, Ali Çelebi,nin de dahil
bulunduğu tahsil görmüş insanların giysisi idi. Bu türden hepsi e3
tane görülmektedir defterde. ., bunlarrn btıylik bir kısmr kırmrzr
renkte çuhadan, daha az yeşil, leylAk rengi, siyah
çuhadan, bir tanesi
de Macar karaziasından idi. Fcraceler renkli atlas ipek ite dikilmiş
kemha denilen kurnaş ile tııft astar i]e astarlanmıştı, ya.kası kürklü
veya içi samur, sansar ya da tavşan kürkü ile kaplanmıştı. Biri,
çaprast
denilen gümüş kaplıımalı kancalarla bezenmişti. Ali
Çelebi, bir çok
Türkün yaptığı gibi, ccbiııdc mendil, makrama bulundurmayı ödet
edinmişti. Türklcr makramayr bir çok yerde kullanırlardı; elbiseyi,
pek çok ufak telbk şcyi makramaya koyarak saklamayr severlerdi ve
bir hediyeyi ancak makrama içinde vermek gerekirdi; fakat berberler,
yiyecek satanlar vc başka crkeklere mahsus işleri yapanların beyaz
alacalı çizgili önlükleri, kadınların başörtüleri, cepteki mendil de
makrama adını taşırdı. Silııhtar tarihinde okuduğumuza göre iki
dost, olgun yaşta sakaltı iki kişi, rakipleri olan Merzifonlu Kara
Mustafa Paşa'nrn Viyana bozgunundan sonra, katledildiğini, böylece
ondan kurtuldııklarını öğrendikleri vakit ceplerinden makramalarr_
nı çıkarmışlar, odada döne döne oynamrşlardı9; Ali Çelebi,nin tereke_
sinde çok sayıda makrama ele geçti, defterde yemeni, hindi diye
kayıtlıdır ki, bu, bunlarrn Yemen ve Hint ile ilgili olmalarından, bu
memleketlere ait malzeme ile yapıIdıklarına Veya işlendiklerine delölet

etse gerektir.

Kürkü sadece bir tane idi, siyah renkte idi, başkaca tarif edilmemişti. Kürk'e mahsus ayrrca şalları vardı, bunlar bohçada saklanryorlardı.

Ali Çelebi'nin evinde başına örttüğü serpuşlarr da çoktu, o devir
zevkine göre giyinirdi. Doğu milletleri çok defa başIarına giydikleri
serpuşa göre adlandrrılmlşlardı' Kızıl _ baş, Yeşil - baş, hattö açık - baş,
daha başka Kara - kalpak, siyah _ külahan (kara külAhlılar : ermeni
papasları) V.s. Ve kavuklarr daima büyük saygı ile korurlardı, evde
bile ayıı bir yere koymayı Adet etmişlerdi ki, buraya pek bir şey
koymazlardı. E. W. Lane geçen yüzyılın başında şu olayı kaydetmektedir: Kahire'de sokakta bir katrrın bir hocayı yere attığı zaman
sokakta, bulunanlar "sarığa yazrk oldu, sarrk oradadır" dğe bağır_
e Silahtar tarihi,

II. ı ı9, İstanbul ı9ıB.
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ııııiil:ıı'' lııı<:;ı da hiddetle onlara dönerek sarığa acrmayrn bana acryrn
ıll.ıııişli Ill. 'fürkler başlarına giydikleri Serpuşun pek çok çeşitlerini
l*ııll.ılıllıl;ır ve Ali Çelebi'nin tereksi arasında muhtelif yerlerde ve
ı.ı;;ılli ;ıtlllıı.da ı5 kar..uk bulundrı. Bunlaıın içinde bir tane çuhadan
1,,ı1,ı|ıııış kızrl kavuk, üç tane destir (sarık) için kavuk, bir tane börk,
_ki
ll{, l,|ü|(" llt.st.;ırlr börk, iki tane yeni o]arak kaydedilen destAr
lıııl lı;lııtlı.lıııri diye diğeri kenarlarr dantelli olarak belirtilmiştir_
ıLı |,ıııı. kııll;tırrlmış destAr. iki tane silindir şeklinde, merasimlcrde
giyilecek
11ıı,ıl, ıl ıız.ıııı müCevveze kavuk, içlerinde rıygun olanlarla
lii ,l l,ıııı. ,ılllıl yırldrzlr "şöh destör", belki miğfer gibi bir şey üzerindeki
ııi|('liili lıışıyordu.
'ıli1
|',1il ı ııskcrİ bir kıyafet taşlmasr gerekiyorsa buna uygun giysiler,
liıl ,ıı'ıtl,ı lıiiylc lıir çizme (kefş) giymek Adetti; muhallefat defterinde,
lılı ,.ılı liıı'ıııızı lıir çift sarı. deriden yapılmış iki çift çizme ile bunlar
ıi- ıı ı ı l,,ı ı ı- ili ı'ıllılımuz kaydedilmişti ki, bunlardan bir çift alfin kaplama,
ıl,ıtl ı ilü ı-izıııı: üzerine giyilen şermuze idi. Meninszky'e göre kaluçni
!ı ı.i ııı;ıIııııııı. ile giyilirdi, bunlardan biri sarı renkli ve yeni, biri
}'ıııııı:.ı ı,'ıılıli lıt'şinci çift ise eskice idi. Elbisesinin üzerine zı.rh alırdr
i,ı. l,ıı. llt.lıl.ı.<lt'ki kayda göre çok güzel idi ve rnahfazasr da vardı.
i İıl,l ,lıı,,ı'ıtlı' lıir zırhı daha bulunrıyordu, ayrrca zırh kolluklarr, iki
,'ilı l.lıl ı,l,lir,ı.ıılt.ı'i, Ilir çok kemerlerinden başka ayrıCa kılıç kuşanacak
l.r lılllıılzı l.;,tlili.rlcn yapılmış kemeri vardı. Merasimler için üç togıılp.'iıııı,l,ııl lliı i a]tın kaplamalı idi ve bu süslü askeri togulgası
ııı'ıltı,lı ki, lıı'lki }_ıu sebeple defterde en başta yazılmıştı'
Alıl.'ı.ı i ıı'ı.lıizlrtınr silAh]arı tamamlı.yordu. Ali Çelebi'nin terekegıılil, lıiı l;ıııı'ıııIim yaptığı yay (kepAde) bir tane harp yayı (kemAn),
ııl ;llıı|;ı 1ı;ıı'ıııııüı koruyan zihgir, bir tane gümüşle işlemeli kırmlzı
1,,,l|1|1'ılı'ıl y;ı1ıılııırş Mısır tirkeşi (tirkeş-i Mısır) ayrı bir mendile
ıı,,ıılı -;ıı ıık lııılıındu. Ali Çelebi'nin iki tane de gümüşlü gönderli
l,,ıll,ılıı (ıı.lıt.ı.lıi_i simin) iki Macar şişi (şiş-i Macari) -biri altın kaplilıll;lll giiıııiiş kııIızır]r _, altrnla ve kıymetli taşlarla kaplı bir hançeri, üç
l;ıııl. ıl,.ı iılı.ıı vı. lıir türlü kumaştan yapılmış silah kılfl ile topuzluk ve
l.iıl! İ;lVl(liI lııçiıüı varclı. Muhallefat defteri bunlarr bıçak olarak
lı.ıçılt,ı|iyııı., :ıııtla'k, kılıç kadar büyük olanlarr da vardı. ı6 bıçak
lı!ııııtılı lıiı'şı.kiltli: tasvir cdilmişti, hepsi de tezyinatlı bir şekilde ya_
diğeri damarlr akik
1,ilııiı1ıı. Iliı'i ıııtlı't:ııır ıığrzlr zrltın yaldızIı bıçak, bir
ll| l\ılı grçcır t:st'r' I' :ılı'
Bıllı!ın C. XIJII,

3o
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Ve yakut kabzalı, ucunda mercanla süslenmiş altın bıçak, zümrüt
başlı, sarrmtırak akik kabzalı altın bıçak; balık dişi iie süslenmiş
kıymetli taşlardan kabzalı emsalsiz hurma yapraklı ve zeberceddle
kaplamalı bıçak, iırci kabzalr ucunda ]Aciverd taş ile süslenmiş bıçak;
gerçek zümrüt, ucunda kırmrzı akik ve hurma yaprağı kabzalı büyük
altln blçak, abonoz saplı, başlnda kıymetli taşla süslcnmiş, gümüşlü
blçak. Ayrıca üc tane sedefli altın yaldızlı Macar bıçağı da vardı. Böy]ece si]ih olarak kullarıılabi]en brçaklar başka gruplarda da görülmektedir; ezcümle bir kez üç Macar bıçağı ipek bağı ite üç aleöIde Macar
bıçağı, bir tane Nemçe yap*r' bıçak. Bu terekeyi yazan\ar sililılar ve
brçakların süslerini çok iyi biliyorlardı, fakat, ülri- ;çi, değerli taş_
]arrn vasıflarınl Ve kıymetlerini an]amak oldrıkça güçtür, ,ira sozıtikıer
her bir kelimenin anlamrnı bir çok kıymetli taşın bat] c]il]erindeki
adı ile vermekteydiler ve çeşitli taşlarrn anlamrnı aynı kelimelerle bildirmektedir" Klymetli taşların raslanan Arap, Fars ve Ttırkçe adları,
şunlardır: Akik, yakut, kırmrzı yakut, sarı yakut, lö'l, süleymini lA'l,
zeberced, balgam, yeşim, balgami yeşim, zümrüt, lAciverdi, melcan.
Elbisesini, kavuğunu ve sili.lrlarıru seçip üzerine alan Ali
Çelebi avlu_
ya çlkabilir, at.,na biner ya dayaya olarak yoluna gidebitirdi. Muhallefat defterinin son]arında cariye ve şakird zikredilmiştir, bundan
başka hemen bütün benzer tereke]erde görülen özel hizmetkirları
da mevcuttu. Ali Çclebi'nin de böyle malları vardı. Ş1kird ahurda
da hizmet ederdi. A}i Çelebi'nin atları da bulunuyordu, özellikle
bir kır atı bir doru atr, bir csp denilen kahve ıenkte yük atı, bir
tane beygiri vardı. Eğer herhangi bir atrıır eğerletirse şakird önce
yumuşak kalın bir keçeyi (tecelti) atln sırtrna koyardı ki, eğer onu
acrtmasın. Evde hepsi B tecelti görüldü, 5 beyaz renkte Ve tane
3
krrmrzr; bu sonuncular yeni idiler. üç
için ı4 eğer (zin) içinde
"sp
seçim yapmak mümkündü, bunlar tafsilatiyle
kaydedilmişlerdir: buna
göre, bunları bugün bile biribirinden ayrrtetmekteyiz. Bazrlarr kırmrzr
çuhadaır yapılmışlardı ve Rumeli deniliyordu, bir diğeri Arap eğeri
denilen gösterişli ve Rus usulüne göre hazırlanmış deriden, telAtinden
yapılmıştı, bir başka gümüş kaplamalı ve altrn yaldızlı takımlı eğer;
3 tane leylak rengi çuhadan yapılmıştı, diğer üç tane altın yalJızlı
takımlar]a gümüşlü eğer. Biı tane de palan denilen eğer vardr ki,
bunu merasimlerde, resmi geçitlerde kazaskerler kullanıilardı, bu da
gümüş ile kaplanmıştı.
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l'ii1t'ı iı,iıı tizcngi (rikab) beş çift bulundu; bunlardan iki çifti
lll;l(;lı'1 ıliğ1ı'ı' iki çifti giimüş olarak kaydedilmiştir. Eğerin öteki ta_
klıııl;ıı'ı tlı1ıkıır vc kolan adlarr ile belir]enmişti, bunlardan altı parça

ıııı'ı'ı ııl l ıı.

lt;ışlık ıırlı ile dizgin bir kaç yerde kaydedilmiştir" Ali Çelebi'nin
, ı'ıııllı' ıııısı'i rlcnilen gümüş kaplamalı bir dizgin vardı, kezA göğüslük

ı.ı, 1iıııııiiş gcnı ile birlikte zikredilir. Göğüslük sine - bend adı ile
p,.ı'ı.ıııi:;li <ltlIt-crc, ı5 yerde kaydedilmişti, bazrlarr deriden, özellikle
üı l;ıliılı'ıı yıı.1ıılınrştr. Ayrrca bir alınhk da vardı. Dizgin'in tamamla_
1'lı li;ı 1.,t'111 tli)rt yerde geçer, üçünün yanrnda gümüş ile kaplı olduğu
\,ıııılıııışııı', rliğer üçünün Nemçe yapIsı ve yeni olduğu belirtilir.
lıııı1iıı ı,t'licAm adı ile II parça görülür, bir üçüncü yerde 72
;,;ıı,;.ı li;ıılilildcn yapılmış olarak yazılmrştır. AlelAde at takımr olarak
7 vı'ıl, ktlı'ş r'c üç ıştranca denilen ip kayıtlıdır. Daha süslü at takımrnrn
l,iı 1ı;ııı;;ısı rla 4 tane aİnazarlığı (hamAil-i esp) idi ki, bunlardan biri
İ]iiltıaişı('ıı(li, lıaşkaca koruyucu gücü oIduğu sanrlan sarı akik taşından
Il;l/.ll - l,ı,ııcl,

'Lırınların

içine kortıyuclı dualar veya krsa kur'an

Ayet_

i ı,;ızıtı1ı koılurdu. Bir başka gümüşten olan pAzbend de kaydedilıııiiıi, l;ıl<;ıt, bunun at için mi yoksa insan için mi olduğu be]irtilme-

l.'ı

ılii;;ıiı.

]\1

ı'ı't:aııdan yapılmış at küpesi sadece bir süs olarak kullanılırdı.

\'iik lıtlygiri takımından olan su ile dolu tulum ve her hangi bir
i iş:ıı't:t sayllabilecek kuyruklar, belki de at kuyruğu, vardı ki
lııııll;ıılllııı tcırekede üç tane boyalı kuyruk bulunmuştu.
ı\li (jı'lcbi evinden yaya olarak çalıştığı daireye giderken kemeriııiıı it;iııt: kalem ve mürekkep malzemesini (devit) alırdl, bunu da
1-iiiıııiıştt:ıı yapılmış uzunca kutuyu yazr kalemleri, şişkin krsmrna
;ı.,kı'l

(lılıkkiı) ıırürekkep ile ıslak sünger için yer vardr. Üzerine si]Ah almazılı' Siı'<lt'ctl sapı sedef olan bastonunu ya da tesbihini eline alırdı. Üç
ıı'slıilli v:ırdı, buırun taneleri kokulu ağaçtan, kalembekten yaprlmıştı
ki, ııııılı:ıllefat defteri de böylece kaydediyor: Tesbih-i kalembek
(l(lılt'ııılıck Hint okyaııusunda bir adadır, burada sandal ağacının bir
lıilıiısiı yctişmektedir ve bu ağacın adı da kalembek'dir) Tesbih
lıljünıllıı'lıı dua etmelerine yarar, dine bağlı bir Müslüma1ın hayatrnılıı vitktiylc onu çekerek her tanesine Allahın sıfatlarınr zikretmesine
lıiz.ıııılt cderdi, fakat zamanla, özellikle Türklerde, çocukların ve yeıişkiıı ııtlarnlarrn elinde bir oyuncak haline geldi. Yaşlı kimseler, gezı:İ'|ç1',,, vakit geçirmek maksadiyle onu ellerinde çeviıirlerdi ve Bu:
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din Beylerbeyi, Murteza Paşa, nador EszlerhAzy ]Vliklös elçisinin şikiyeti üzerine, Hatvan kadısrnr, kanunsuz hareketinden dolayı 5oo
değnek vulma Cezaslna çarptığı zaman) bu sayıyr tesbih tanelerini
sayarak belirle mişti ıı.

Ali Çelebi işi dolayısıyle

evden uzak bulunduğu süre içinde ev
halkı evi düzeltmek ve öğle, akşam yemeklerini hazırlamakla meşgul
olurlardı. Cariye, önce, Ali Celebi'nin yattığı odayr temizlerdi, sonra
halılar Ve ev eşyası ile meşgul olurdu. Yattığı yerde sadece yastıklarr
bırakırdı yerlerinde, bunlar renk renk idiler ve gündüzleri de odanrn

ve bAlin
adları ile göstermektedir. Lugatlar bu iki ke]ime arasrnda anlam
bakımrndan bir ayrıcalık belirtmezler, Meninsky lügati bile _ ki
köşesinde dayalı kalrrdı. Muhallefat defteri yastıkları yastık

tereke defterimizden ancak 6o-8o sene önceye aittir _ bunun]a beraber, envanter, lıemen hemen sebepsiz yere, yastıklan tesadüfen birbiri
yanında sıralarken onları ayrı adlarla tanımlamaktadır. Ali Çelebi'nin
birer tane kırmrzr ve siyah kadifeden yastığı vardı, iki tane kırmızı
çuhadan, başkaca iki tane yemeni'den bAlin diye adlandırılan değirmi
Veya yuvarlak eşkilde iki tane yemeni kılıfl ile, diğer iki bölin deridendi, bunlardan biri meşin adlı deriden, diğeri telAtin deni]en deriden
idi. Şade adlı eşya da büyük olasılıkla bir yastık ya da yastık kılıfı idi.
odarun döşemesine halılar serilmişti; defterde büyük bir halı (kaliçe),
B küçük Şeccade, kaydedilmiş, bunlardan yedisinin Mısır yapısr olduğu
belirtilmiştir; ayruca kullanılmış bir halı daha vardl, oğlak derisi
olarak geçen şeyin de zemine döşendiği söylenebilir. Mobilya olarak
Iastlanan bir dolap, ve iki yerde zikredi]en dolAbı küçük vardı; bu
Sonuncu iki kayıt belki de aynı şeye aittir, bir üçüncü, belki de dördün-

cü dolap Rus modeline göre deriden yapılmıştı (bulgari dolap). Bir
çok ufak tefek şeyi, Ali Çelebi, uzak memleketler ağacr olan sedir,
abanoz, yüsrü ağacından yapılmış süslü kutusunu, hokkasını, kitaplarrnı, kiğıdını, yazı takımlarınr belki de bunlarda saklıyordu"
Elbiseleri de üç - dört dolaba yerleştirilmişti ve onlara sığmayanlar
bohça ve yemeni denilen işlemeli örtülere sarılarak sandıklara konulurdu. Sandık bir çok yerde geçmektedir" Bir boyalı sandık Vardr, ayrrca
muhtemelen kakma kaplamalarla süslü bir çok sandık güney memleketlerinin nidide malzemesinden yapllmrşh: sandık-ı yüsürkAri adı

ıı Salamon
ıBB4 ııe

Ferene, KĞt Magyar diplomata (iki Macar diplomatı) Budapeşt
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tane de deri sepeti vardı ki, biri meşin
de çanta'
,l,,,ı|,.ı, ıll.ı.itlt:n, öteki telatin denilen cinstendi ve bir tane
Destör
idi.
lı;ıltlt: küçük ve hafif bir
çünkü tülbentten
|ıi,1

l,.ı ıı.kı.ıırlanmaktadır. İki

!lıı. lıı,l

şeydi,

için, özel askrsr vardı'
,li.ıııiz.lt'mc malzemesi olarak kullanılan iki fırçadan biri tızellikle
üç tane
ılltii ü'\.V(.z(' <lcırilen kavuğun temizlenmesine mahsustu Ve
pek o kadar idi
{l|!llıl'lı(' sii1ıiirgesi (çarüb-Ikıpti) mevcuttu ki, bunlar
olarak kaydebağlanmış
bir kuşakla
1,,vl, , ,l,'ğilıli, zira üçü de zarif
ılilıııı',l,'ı'tli.
eksik
|',ı, ('şylısl ve aracları, defterde kaydedildiklerine göre'
- yukarl şunlardrr:
ıııiı iiıııııı'ktt'clirler. Ruriıurrun alelide eşya aşağı
ağaç kaşık,
kullarulmış
ı4
tepsi,
Ii,. l.ıiı;iik scpet, bir tepsi, bir cam
bir sepetli
büyük
l,ıı l.;ıl;ıyt|aır sirke tuuogr, kabı ile lıiçıiı< bir şişe,
iki
tencere'
bakır
ıı,,, ' lııijiik bir kova, bi huni, eski bir çanta, bir
tabak
tri.,,,', t,,rl,.,k, biri ağaçtan, bir kaç çanak, bir iki bardak' şişe'
herhangi
r,, l ,ı ı ı;t ık safi olarak"y -r1unvaro. ğrrrlurı Muhallefat defteri
toprak
sayrda
büyük
aynl
şekilde
l,i' 1,'y lı.lıllı olarak kaydediyor Ve
belirtiyor"
suretle
bu
da
ıl,:;lı\'i. kılvırnoz ve çeşitli nitelikteki hokkayı
bunlardan ı9 u porselen, 5
l l,,l'kll isiırrli vazod un' 37 purçu ele geçti;
gümüşten'
ı,ııı,'si lı:tkrr, bir tane yukrttu, (kıymetli bir taş türü) biri de
eşya'
lııı |ııılı.kıı altln yaldıziı idi. Türk evlerinde çok kullanılan pek çok
mahsus
koymaya
ateş
Ve
yarayan
,,,:ık iı'iıı s;rçayağı, odayr ısıtmaya
ılı,ı ıı1iltl V.s. Muhallefat defterinde yoktur'

l|ı

ııllı'ıı lıiı' kavuğun,

kırrşmamasr

(..)ııt'nr]imutfakeşyaslndanbiridekafelidi'LAtincedeadıamyris
yavaş yakı_
k,ıli.l ııl:ııl kafel çok srcak memleket ağacıdrr ve mutfakta
tütsülemebu
yarardı;
l'ı ı ;ı k yı'ınck tencerelerini tütsüleyerek pişirmeye
yemeklere
,1,,' 11iirr,l kokular hasrl oluyor ve bu haftala'ca kahyordu'
Hindisuzak
bir
12
değerli
şeydi'
Kafel kuşkusuz çok
ılı' ı't l<i yırpryordu.
ve Ali
ölçmüşler
dirhemle
|;lıı'tl;ııı gc:tirtiliyordr. Ervu',t'ri yizan|ai
(.]ı'lı'lıi'ııiiı evinde ı5o dirhem bulmuşlardı'
TürkYı'ınt:ği günlük işlerin sonuna doğru hazrrlamak gerekirdi'
nisbetinde
lı'ıiıı lı;ış yL-.gı ukşu* yemeği idi ve mevsimin müsaadesi
araçları da vardr'
vl'ııl.ı'klt:rini giir, ,i$rja yJrlerdi' Aydlnlatma
tane
iıi t.l,.lt,ııi t"i.k.rirrd"e tiç yerde mum zikredilmişti, bir yerde ikidikkat
ışlğında
bunların
çok
kİıü;l şırm,_i asel,den buhis ourdı, fakat

lı

tI ,|';rtı:ıkların tütsülenmesi hakkında
ııltı'lık lııı}ıscder I. ı57

E.w. LAND adı geçen eserinde ayrıntı-
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isteyen bir iş yapılarrıazdı. Mumlar için Macar şamdanlarr (şam'dAn-i
macari) vardı, bunun konacağı ayrı küçük bir masa bulunurdu.
Yemek sofrasrnr yemekten önce zamanrnda hazrrlamak gerekirdi.

ıt l'|., :;ı.Itı' iiııl:ı., I}t:hram ve Ali adlarında iki Türk tAcirinin Budin'e
ı.i,l" lıli|.l;ıııllı k;ılıve getirip sattıkları kayrtlıdır.
l\lıılılıllı.liıl dcftcri gıda maddelerinin bir kısmr hakkında şematik
l,ıı l,ilıii v<"ı'ıııı'littlc]ir. Bir torbada çorba için şehriye (şa'riyye), hasır

4]o

Yemek sofrasrnın altına alçak bir sofra ayağı konurdu, bu, süslü,
ve sedefli idi, bunun üzerine değirmi veya köşeli sini koyarlardr,
bunun üstüne de deriden sofra örtüsü serilirdi (bu deri sofra örtüsün_
den evde iki tane vardı) ve yemekleri buraya dizerlerdi. Ev halkı halı
üzerinde Türk usulüne göre alçak yemek sofrasrnrn etrafı.na otururlardı" Sofrada peşgir ku]laııılrrdr ki, buıılardan üç yerde kayıtlı B tane
görüyoruz, birinde beş parça yemeni olarak kaydedilmiştir. Muhalle_
fat defterinde yemek tabağı görmüyoruz, halbuki Budin çarşısrnda
kolayhkla bulmak mümkündü, zira o zamanki gümrük kayrtlarına
göre su üzerinde gemide, karada arabalarda binlercesini satmaya
getirtirlerdi. Yemek yemek için özellikle kaşık ve mil'aka kullanrlırdı,
ortadaki yemek kabrndan bu kaşıkla yenir ve yemek tüketilirdi.
Sofra bıçağından, bir yerde mahfazaları içinde 12 tane bulundu,
her halde batı malı idi, çüırkü doğ'uda düzine 9 Veya ıo olurdu; başka
bir yerde Io tane kaydedilmişti. Kuru et yemeğini bir parça ekmekle
üç parmakları ile ortak kaptan alırlardı. Daima sağ elleri ile,
yerlerdi, scıl el onlarca da çirkin el idi (şaka dilinde hamse_i mübArek
sözü ile beş parmak kasdedilir, macarca "beş kollu villa"). Yemek
esnaslnda müezzinin ezan sesi dahi onları yemekten alıkoymaz,
Peygamberlerin emri böyledir ı3.
Ali Çelebi'nin terekesinde sofra sinisi olarak büyük bir iznik

sinisi kaydedilmiştir (KAse tabak-i büyük an İznik) ve bir tane ağrr çin
porseleni (kAse tabak an fagfuri, büzürk), bir hoşafkAsesi (tis-ı hoşAb)
büyük kapağı ile (kapak-ı büzürk), bir kaç kap, bir tanesi bronzdan,

7 İznik fincanı, 7 paıça beyaz kulakslz fincan (fincön* YAkıti-i

beyaz) 9 palça Çin porseleninden (fincAn_ı faglüri) ; btı sonuncuya ait
ve bizim yumurta kabına benzeyen fincan tabağı ki 1a, çok sıcak olan
fincanı elde tutmak mümkün olsun, bunlar şimşir ağacından yapılmış

ve altln yaldızlı idiler.
Bu fincanlardan Ali Çelebi ev ]ıalkının kahve içtikleri

düşünü-

lebilir; Budin gümrük muhasebe defterinde, Ali Çelebi'nin ölümünden
ı3 E. w. Lane, I. ı56.
ıa Bu orijinal benzeyişi son zaman]arda hem Ch. White hem de E.
NE'in hemen hemen birbuçuk yüzyıllık eserinde bulmuştum.
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li|ı|iıııl l,iı'şişt'dc zeytinyağı, ağaçtan yapılmış bir Macar tuzlukta masa
lıı,.ıı' \,ıisiiı' ırğzrcındaıl oyma bir sandıkta saklanan B kelle şeker
i,,1;|.1 i lı:ı1zı';1.n';. Buna karşılık fasulye, mercimek, irmik, pirinç v.s'
11t,ııılıııı'ıııı.ktt.ciir, lralbrıki bunlar hergünkü gıda maddeleri idiler ve
ılı,l.ı1l:;ı1,lı" lııı ı:r,de en önemli yiyeceklerin hangileri olduğunu güçlüklı t,l';,lr.r,ııı l'ıltlbiliyoruz. Öte yandan yemekten sonra yenen tatlılar
lı,ıl. l.ıııı|;ı ıllıtlı'ı zcngin bir fikir sahibi olabiliyoruz.
( l,
şiıli lı-tlılar ve reçeiler defterde o kadar çok yer işgal eder ki,
lııl,'ıı l,il11ill.ıirırizi de arttrrmaktadırlar. Reçel adlı tatlı B yerde geçer,
'1 l.,ır,ııl,,z.<l:l kııv,.ın reçeli, üç karranoz ayva reçeli, bir tane de helvacı
l.'ı|,,ıt,ı ı.,'t't.li, lıelki gül-i mükerrer, .qül-i limon, gülbeşeker isimli
lLiıll,,(.l\'(,l(,ı rlt. l_ıu guruba giriyorlardı. ili kavanozda perverde denilen
:l1\.l lııüıls(,ı'\/('lCri görülmektedir. Pekmez adı i]e 4 kavanozda ve hok|,,ı,l,ı lıiı tiirlü ckşi vardı, claima ekşi pekmez o|arak geçel, halbuki
|ıııl.ıı kil;ı1ılırıına göre pekmez İ-aI|ı cinsindendir, kaynatrlarak elde
, tlllıııii; şıı';ıclır, şekeri kıt yerlerde yemekler bununla tatlılaştırılır. Bir
tiıl lill|ıııııı ııdı }ıamire idi ki, öğütülmüş menekşeden elde ediliyor,
l,,ı\,ıııt,z.ıl:ı., lıcı]ıkada saklanıyordu; murabba adı ile sarmrsaktan,
l,'ılı;ıl.t.ııı, l.uIptan ve tatlı portakaldan sert lezzetli kuru yemeklik
1,,,1,ı1ı,ı llıı'tlı. Büyiik bir kavanozda güzel beyaz bal vardı. Bu envanteri
l,ıı11ılıı iııtlt:lllyen biri mrsır'ın anlaml üzerinde duraklar; mısrr gerçi
l',lr.l l,ılğ<l:ıy, tatar buğdayı, mlslr anlamlndadır, fakat Ali Çelebi'nin
ı ı,iııtlı'ı;tığtı kcz lıokkada, hatta gümüş hokkada tutu]urdu ve anlaşılııı,ıl,ı ı,iit; lıir şeyclir ki, ister kara buğday ister mrsrr olsun, bu kadar
ıl,;,,'1 ı't:ı'ilırrcsinin sebebi ne idi?
lr;ıv;ııır-ızlırrda bulundurulan şarap (şarap, şerbet) özel bir önem
t,ı,;ıı, ı;iiııkii |+kez' bir çok değişik şekilde rastlanıyor. Ali Çelebi'nin
l ı.iıııl.. ılıiı.ı Iıokkada bal şarabı, iki hokkada öğütülmüş menekşe
ı.ıı.ı.Iiııtlt'ıı yllpılmış ekşimtrak nıenekşe şarabl, ay:l:lca ballı menekşe
ş,ııiılıı. ııiliili:r şarabı buiunuyordu; bunlardan başka üç kavanozda
vişne şarabl, nar şarabı,
1,,lil ;;;ııiıliı, il<i lrokkada kırmrzr gül şarabı,
lıılııı iizii ııı şarabr, kızllcrktan yapılmış şarab ve limon şarabı da
ııııı|ılıllı.{iı.t clcfterinde görülmektedir" Şarap denilenlerin bir krsmrııııı şı.ı.|ıt.t cılması mümkündür, Vişne şurubu, üzüm şurubu yerine,
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insan ister istemez tahammür etmiş içkiyi, vişne şaralrr ve üzüm şarabı
olabileceğini dtıştinüyor.

Kilerlerde konserveler, marmelatlar şerbet ve şaraP destileri
arasrnda yabancı kcıkenli otlar, tohumlar ve buniardan yapılmış
müstahzarlar, ilAçlar da vardı. 3oo dirhem baharat, nüşdArü denilen
ve lügatlere göre zehirlenmeye karşr kullanrlan hazrr bir ilöç olarak
şerbetli ilAç, ve ferah]atıcı su (mü{brrih_i yakııti) görülmektedir.
Üç yerde bers ve berş isimli kendir yaprağından veya karamuk yaprağından yapılmrş afyonlu bir maddeyi enı,anterde görüyoruz ki, bu
müstahzarın muhtelif çeşitleri insanı konuşnraya, şarkı söylcmeye ya da
oyun oynamaya sevketmekte, yahut da tersine, insanr teskin edip bir
huzur vermektedir, bunun Türkçe adı kadın tıızluğu olan cinsi veya
çeşidi iki yerde bir kavanozda ve bir porselen hokkada olarak kaydedilmiştir. Keza muhtelif baharatla ve şekerden yapılmış çok çeşitli
harikulAde mAcün (pöte aphrodisiaque), naneden, kestane Veya meşe
palamutundan, tatlr portakaldaır ve zencefilden }ıazırlanmıştı' Zencefilin bugün sadece adı var, fakat o devirde büyük şöhreti ve değeri
olabilirdi, yukarıda zikredilen gümrük defterinde uzaklardan getirilmiş
baharat türleri araslnda biberden sonra birinci yeri zencefil işgal
etmekte idi ve Ali Çelebi'nin kilerinde de 7 hokkada sak]anan zencefi|
mAcunu ele geçmişti. Bu gibi şeyleri meslekten yetişen mAcuncular ve
aktArlar, o devrin eczacı|arı, hazır bir şekilde tıpkr herkesin kullandrğı
şeyler olarak, satarlardr ve ınuhallefat defterini yazanlar bunları
tanıyor ve isimlerini biliyorlardl; özellikle yaşlanan erkekler büyük bir
umutla bunlarr kullanrrlardı, çünkü, bazr hallerde tecrübe ve bilgi
sahibi olarak, bazılarında ise istek Ve arzu onlara şifalı gücü veriyordu.
Belki Ali Çelebi d,e bizzat bu türlü mAcunlarr yapıyordu. Gerçekten
bir ilaç kitabı, müteaddit hassas terazileri vardr; bunlardan biri eczacı
terazisi idi" Mümkündür ki, yukarıda zikrettiğimiz misk değirmeni bu
müstahzarlarrıl öğütülmesine yarıyordu Ve bunları karıştrrmaya
mahsus özel küçük eczacl kaşığı (mibla) evde mevcuttu.
İıaçlar gurubunda altı şişede bulunan su da sayılabilir" Birinde
zerızem) Mekke'nin kutsal suyu vardr, dini inanç buna şifAlı bir hassa
izAfe etmektedir, günlük hayatta dini anlamda bir rahatlık, bir kolaylık sağlamaktadır. Çok kez abanozdan yapılmış tarak, tesbih, misvAk
gibi şeyleri zemzem suyu ile yıkamak iyi idi 15, Ali Çelebi beş şişede
ı6 E.

w. Lane III.
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lll]i,|lI YilğIrıuru suyunu (Abı nisAn) saklamıştı; bu husus, tıpkı bir
lnı lltıı, ı,,.ylı clcyimin lügatlerde gösterilen karşılrğınrn onun muhtevası
L,ıı,ıııııılıı tırnıamen anlamsız kalması, meseli kara - buğday veya

lılı',tlIıl 11iiınüş hokkada tutulmasr konusunda olduğu gibi, tek başına
l,lı lı'ıl ıılı-ırııdığına da örnektir.
l\llılılıllcfat defterinin bizr klsrmları Ali Çelebi'nin evinde bu]un,ı,,l'' 1,,ıı:ılıır lrakkrnda bilgi vermektedir. Filhakika, Ali Çelebi devletin
ll,ıı'ı:'llıiI lılıkıyordu ve metrukitlnın yazrlmas].nın bir amacı bu paral,ııııı |,;ıylıolmaması idi" Terekede çeşitli para türleri ele geçti ki,
l,ıtııl.ıı l>i.ı.zat meskükAt ilmi araştırmalarına da kıymetli kat]<ıda
|,ı ı l ı ı l ı,, ı :iı'li lıiteliktedir. Bunlar arasında Macar altını (hasene-i macari),
ıl1 | l.lit 1ıııpalık altını (hasene-i kass), Osmaıılr altııır, Avrupa Fransrz
'ıliıııı (lı:ı'scıre-i efrenci), gümüş para, tedavülden kalkmrş akçe, eski
.,.ilıi. ıllilıılıııi adı verilen paralar, son harzem Sultanı, Moğollara karşı
''.tr.tlıl;| ı:ıı de ölen CelAleddin Ekber taraflndan bastrrrlmrş 5 parça
,ılüııl 1ııı'ı'iı. (lırınlar Ali Çelebi devrinde artık 35o senelik müzelere ait
1,.,ı,ıl:ıı iclilr:r), ayrrca bir torba guruş Ve akçe "efendi mühürü ile
ııılılıiiıIı.ııııriş" bir halde ki, bunu defteri yazanlar saymamışlardr.
]i,ır,ıl;ııı 1ııııaların değeri akçe olarak belirtilmiş, Türk hesabrna göre
l l l l'.i1. ıtkçe takriben 2ooo taller değeri olduğu kaydedilmiştir
ı ılııııı yt'ııiÇcrinin bir aylık ulüfesi aşağı - yukarı bu kadardı), fakat
l,,ııııl;ııı ıı<: kadarr Ali Çelebi'nin idi, bu bilinmiyor; Ali Çelebi'
ııııı ıiz.t.l scrveti bu belirlenmemiş meblöğ dışında, bilhassa, evinde
ı"l, ıııııı'ıııiş bir halde bulunan giysi malzemesinden oluşuyordu.
\lıılı:lIlı,I'ııt dcfterinde bu işleırmemiş elbiselikler çuha, kumaş türlerin,l, ıı ıılıt,ıııli miktarda kaydedilmişti. Atlas kumaşı 7 kalemde krrmrzı,
.'ll ı't' ıııııvi renkte, çuha kumaşı 7 kalemde leylak rengi, yeşil ve siyah
1',
t, tılilı', ltt'mlıA adlı ipek kunıaş 3 kalemde, belirlenmemiş miktarda,
l'ıııııızı lıiııd kumaşı, ayrıCa blfte adlı kumaş yeşil renkli Io arşın,
:,.ıl,ıııı;lııtlı:ı'tipiııde Io arşın, kırmlzr reırkli 7 arşm ve bir parça moher
t';ıltlı. l'ıııltalonu için sırma şerit, kirpis adlı kumaş iki parçada
r',' ilti li:ılı'nrde hepsi BB arşın, 4 1/, arşın beyaz yağmur geçirmez
lıııııı:ış, sltı.ık için gerekli ipek çeşitli yerlerde yerleştirilmişti. Bunlardan
lı.,:;ll,ı lıiı' kııç lıulgari denilen Rus usu]üne göre hazırlanmış kırmrzı
ılı,ıi, ı'iillıt'ılt örtü, hind kadifesi, Abani tülbend ve şurada burada
|ı;ııı kiiı,:(ik 1larçalar bu zenginliği tamamlayan şeylerdi; çoğunlukla
lıııııl;ıı' lılı'zıı' r:lbiselerin sıralamasrnda rastlanan kumaş nevileri idi.
[\,lıllıııllt.lııt' clcfterini düzeıleyenlerin şurada burada buldukları
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süSlü abanoz, sedir ağacından yapılmış kutularda, ya da hokkalarda
bulunan eşya kıymet baklrnından, 1"ukardakilere fazla bir şey ekl
miyorlar, fakat Ali Çelebi'nin evindeki refahı kanıthyordu. Bu türl
küçük kıymetler şunlardı: Be ş parça şAh de stür, belki miğfer örtüs
veya benzer baş süsü, kadın mücevheri o]arak iki madeni gerdanl
(tok), biri her halde kıymetli madenden; zira zarfı da vardr; beş altın
yüzük, sekiz gümüş yüzük, yaldızlı düğmeler, gümüş düğmeler, elmas
ve kıymetli taşlar, şimşir bir kutuda üç gümüş baston, gümüş bAzbentler tek bir Macar kisbeti (Macar fibulası); Bir vakitler güzel ola
giysilerden veya başka şeylerden kalan eksiklikler, kalıntrlar, müsta
eşyalar her evde gizlenirler, zira, iıısan onlara karşı bilinç altında bir
c?ızibe duyar ve onları atmaktansa görmemezlikten gelir. Ancak
çarşıdan alınmış kıymetli eşyası yoktu, Macaristan'daki Türk beylerini
ağlr hazineleri genellikle bulunamazdı, bütün değerli şeylerini kendileri ile birlikte taşıyabilirlerdi.
Ali Çelebi defterdarlık memuru idi ve görevi, dairedeki işinden
dolayı yazı kAğldı ve ya^ takımı konusunda zengindi. Terekesinde
yazı lle meşgul bir Tıirk adamrnrn bütün malzemesi ortaya kondu. Ali
Çelebi'nin yazı masasl yoktu, Türkler yazı yazarken kAğıdı ufki bir
zemin üzerine koymazlar, sol ellerinde tutarak yazar|ardı, yazı takımrnr önlerindeki küçük bir rahle üzerinde bulunduı_urlardı. Terekede
kAğıt muhtelif cinslerde ı ı kalemde o kadar çok miktarda ele geçti ki,
mutat ihtiyacı hayli geçiyordu. Bunlar çeşitli isimlerde ve türlerde
kAğıtlardı: ı6 parça efşAnı kağıt (belki yazı?), zz parça devlet öbAd
kAğıt, 3 deste devletabadi kxğıt _bu isim o zaman'ıdan sonra ortadan
kalkmış olan Hindistan şehirlerinden gelmektedir_ 46 deste hind
denilen heyaz kiğıt, iki kere iki deste, yini onar parça ve birinde
beş deste renkli kAğıt, mikdarl belirtilmemiş renkli kAğıt diğer üç
yerde idi; bazı kAğltlar be]üdi denilen kestane renginde idi.
Ali Çelebi'nin kAğıt kesmeye mahsus makası, ayrrca başka bir
makası daha vardı. Yazı ka]emi kamıştandr, bir yerde 3o alelide
kalem, bir başka yerde bir cedvelli kalem (kalem-i cedvel) kaydedilmiştir. (İstanbullu kxtipler iran'da ve Trabzon yöresiııde yetişen kamrş
kalemleri daha iyi buluyorlardı). Kamış kalemi kalemtraş ile kendisi
keserdi. Terekesinde bu kalemtraşIarın çeşitli türleri bulundu. Elinin
altında bir mercan saplı veya bahk kabuğu saplı kalemtraş bulund
düşüntilebilir. Uzaktaki takımları arasında 5 tane balık kabuğundan
yapılmış, yakınındakilerde ise ıB ve 7 tane, nasıl olduğu belirtilme-
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alel1de olduğu anlaşılan kalemtraşr deftere kaydedilmişti.
bir bileğisi (bileği-i kalemtraş), kamış
makta (ch) vardr. Maktö'lar,
üç
l,,l, lıılı'ı'i kesmeye yarayan
,,ıı.'lıl ,ıl;ı.ı.ıık yaprlmrş, küçiik, masa öleti idiler; biri abonoz ağacından,
l,ııı lı;ıllk pulundan ve üçüncüsü de bakırdan olan bu maktA'lar ucu
|ı,,ltlllttl|c olan kamrş kalemleri törpülemeye veya ucunu sivriltmeye
ı,ı ı ı\ ı,l.tlt]. Kalemi doğrudan doğruya mürekkebe batrrmazdr, mürekl,1,lı siiııQcre ya da çuha parçasrna sürerdi" Mürekkeplenmiş süngeri
1l \.l r,'ıılııı parçasını gümüş bir zarfta bulundururdu, mürekkep
ı.ıl.ııııı lıiiyükçe bir şişeye (kumkuma) konurdu. Yazıyı kağıt üzerinde
l.ııııılııııı tozu ile kuruturdu ki, bu toz (dekka) ayrı bir kalem olarak
l.,ı 1, lı't li lnriştir.
i\4ıılıallefat defterinde dört deste altrn varak yazllrdrr. Ali Çelebi
|,,lrılltıl;r yaldız yapardr, keırdi resmi dairesinde onun buna ihtiyacı
ı,,l. lıı' .ı.iraLaşradeftar]ıklarr a]trn ya|dızyapmaz|ardı. Ali Çelebi bunu
l ııı|i ı.scrlerinde, el yazılarr istinsahında, metinlerde tebarüz ettirmek
'
ı,ı,ıliii'i ciimlelerin yazılışında, yaz:;rr1n süslenmesinde, sahifelerin
l,, ıı,ıı.llı'ı-ıııı çizmekte kullanırdl, bu maksatla ayfl bir mistarı (rt-)

1,,ı

l;ıli.ııt.

l. 'ıl, ltllı'ılşleırr bilemeğe mahsus

ı.ııılı.
Ali Çt:lebi,nin başkaları için metin istinsahları yaptığı faraziye,lll{,ı ııııırldi durumunun çok iyi olduğu sebebiyle, inanılmaz.
;\li Çclebi'nin bir denrir pergeli (perkal'an Ahen) vardt, para

şcylerin ölçülmesi için bir terazisi ve bunlara gcrekli agırlık
ı, ıliılıt.rırleri de mevcuttu" Sünger adı ile iki yerde ispone adı ile bir
ııı ılll(.ii ycrde kayıt vardır, kamış kalemi bunun üzerinde mürekkeplü lıl(.li, yiı cla başka bir parça ile kAğıdı irazırlamak için kullanılırdı. Bu
lı,ırıı lılr, kiğıdın belirli bir sertleştirici mahlülüır sürülmesi ve parlatrlıı,;l:,ıııtl:ııI ibaretti; parlatılmış kxğıt ve çok siyah mürekkep rengi
r

ı

1' 1

|;.1s(n

;ıı.ıiilıırllt çıIl'pıCr bir ayı'ılık ]rusule gelir ve bu yazıyı hoş bir şekilde
l,,ı|ı;ıı,tıl'rlı ki, bıınu yazı i|e meşgul olan kimseler çok beğenirlerdi.
Ali (lı:lcbi defterdar nruhasebecisi olduğu cihetle şüphesiz sık sık
tlı'lıı.ılıiııt:yc giderdi. Bugiiıı Budin defterhanesinin yerini bilmiyoruz
{;lııı';ı'k tliişiiırülcbilir ki, Türk hazine dairesi her halde kırallık maliye
ıliıiı,<.ıiııılıl lııılrınuyordu), ve Ali Çelebi niteligindeki memurlarrn
ıt,ıtıııi 1ı.iiı't,r,l<'riıri miinhasıran defterhanede yaptıklarrnı da bilmiyoı.ıır, (")yl.. giiriiııüyor ki, evlerinde de bu gibi resmi muameleleri ifa
rtliyııı'l;ıı.ılı; AIi Çelebi'nin metrükitı arasında bir çok resmi evralın
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ele geçmesinden de bunu düşünebiliyoruz" Muhallefat defterini tanzim
edenler ı5 kalemde defterler, ruznimeler, kanunnAmeler, ayr|ca'
önemli sayıda resmİ evrak buldular; bunlar tölik, nesih, divAni ve
sülüs yazı tiplerinde yazılmışlardı; o halde resmİ evrak ve kadılık
krıccetleri idiler. Bu resmi nitelikteki evrakdan başka, Türkiye,de
yazıyl San'at seviyesine yükselten KarahisAri kaleminden cıkmış ,,yazının KarahisAri'dir ağartan yüzünü" bir tomar güzel yazı ele geçmişti ve Ali Çelebi'nin hattathkta da kendini yetiştirmek lsteaiği rarzedilebilir. Muhallefat defteri nihayet önemli sayrda kitabı sıralamak_
tadır' Bunlar arasrnda, Maliye işleri ile ilgili kanunnAmeler, raporlar,
yazı koleksiyonlarr ve inşa mecmualarr bulunuyordu. Evdeki eşyaların
tanrtılmasından şimdiye kadar, şu nokta göze
çarpmaktadır ki, Hin_
distan, Yemen, Kandahar ve Çin adları sıfat olarak ya da menşe, gibi,
Ali Çelebi'nin eşyaları için, sanki bu yerler Ali Çelebi,nin evine
Iıerhangi bir Huistiyaıı komşu memleket veya şehrinden daha yakrn
imiş gibi sık sık geçmektedir. Bu hAl Ali Çelebi,nin kendini bamiaşka
bir diyar hududunda hissetmesi, onun kitaplarından ve yazrlarrndan
daha iyi anlaşılmaktadır. KAfir yazısl ve dili sadece tek bir defa rol
oynuyoI terekesinde, o da, bir tomar kAğıdı sarmak, onu muhafaza
etmek için kullanılmıştır. Ali Çelebi'ııin çok sayıdaki kitabı, bu_
gün Budin'den çok uzaklardaki dillerde yazrlmrştı, Arapça, Farsça
ve Türkçe icli ve bu üç dildcki kitaplar Arap, Fars ve Trlrk dıirryusının bilgilerini Ali Çelebi'ye getiriyordu ve üç yerde işaret edilen
Arapça ve Farsça lügatleriırden ikisi Farsça ve biri Arapça idi; bunlar
onun yardımcr kitapları idi. Ancak kitaplarının adlarından bu eserlerin hangi dilde yazılmlş olduğunu anlamak her zaman mümkün olma_
maktadrr; zira aynı kitap adlarl lıem aslının ]rem de tercümesinin
adlarr idi; bundan başka, Türkçe kitapların da adları Arapça ve Farsça
olabiliyordu. Kitaplar arasrnda birinci sırayr kur'anı kerim ve süre-i
en'Am adları ile bildirilen kur'an ve Ayetleri alıyordu. Ayet-i
şerif
başlıkh iki kitap da bunlardan idi. Bunlar tabiatiyle Arapça idiler ve
belki yağmur için olan dua kitabı (istiskanAme) ile dini biriemizlik ve
yıkanma adabrndan bahseden kitap olan kitAb-ı tahAret de bu türlü
idiler. Farsça dilinde dini nitelikteki MecAlis el - uşşök adlı kitap,
Allaha karşı aşk ve muhabbet gösteren 74 tasaııııf ehlinin, şeyhlerin,
hal tercümelcriıri ve hayatlarınr tanrtmaktadır. Tıırkçe o|arak yazıl-

mış bu tür kitaplar Hazret-i Muhammedin peygamberliğini isbat eden
"büyük Ttırkçe kitap" olan ŞevAhid el - nübüwe adlı kitap, 4o hadis
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lı ıt ıiıııı'silıden hadİs-i erba'in, Musö peygamber tarihi, Tezkere
ı ı ı'liyi-cl-incil idiler. Bir kaç dinİ mAhiyetteki eserin hangi dilde
,..ı-.ılllığt yalnızca adlarından anlaşılamamaktadır. Bu gibi eserler,
l\l,, ııılı-i ricAl el-gayb, Risile-i beyAn-ı ittihAd-ı evliyA el_kiröm,
l |, ı,rlliı- Iil-maAni el-tasawuf'dur.

ı

\li Çclebi tarih kitapları da okuyordu; onun tarihe karşı ilgisini

l ılı l ı.l' vı' Farsça yazılmış kitaplar kanıtlamaktadır.

Türkçe olanlar,

ı.ılilı-i ili osman, Tevirih-i Türki, İbn-i Ceıaı, Tarih-i Mrsrr adlı
, , ıl, ı itli. Ali Çelebi Farsça Timur]enk tarihini, Timurnime'yi okuı|'ıllıl. lııı eser şüphesiz ki Zafern?ıme ile aynıdrr, bunun hakkında şu
l,

,:il'ıl.ıı,llı Ii. Tauer'in yaptrğr bir ba.skı ile bilgi sahibi olmuştuk, başka
|,iı , '', ı lilırisi tevArih adlr kitaptu ki, kataloglarda şimdiye kadar buna
,l,ııl l,iı llilgi aIamadım. Bir politik nitelikteki eserin Nasöyih al\l,ılııl. İiitabının hangi dilde yazılmış olduğu bi]inemez.
li,ızı kitaplar onu bilim ve düşünce alanrna sevkediyordu" Rasadit.lIlll ;l(|ll bir kitap yıldızlar hakkında idi ve bu türden diğer bir eser
r|, ır''ıırı |lıl) olarak kaydedilmişti, her hangi bir yıldızın veya ay ve gün
: ııl..', l'l,ğini ölçmek istediği zarnan bununla meseieyi çözümlüyordu.
llıı l.ıııı' ıı1ı ilmi ile ilgiliTürkçe kitabı, bir satrançkitabı, muammaları,
ı,ılı ıııı'st'lt'lCrini ihtiva eden bir kitabı hangi dilde olduğu belirtilmeyen
l.ılıı'ııııt.r,t: Türkçe rüya tAbirnAmeki tabrvardı. Bu son ikikitapaslında
ı.ı',,,k liit:ıpliırdı; dini emirler hem rüya tAbirnamesini, hem de falnA111ı 1; y;ıs;ıklıımıştı;çünkü bunlar geleceği haber veren kitaplardr, hal_
l,ııl, ı, istiklıılli ancak Allah bilirdi" Ancak, doğu halklarr başka tür]ü dü_
.iııııı\,ııı'llır(lı (rüya tibirnamesinin bizdeki adı "Mısır" txbirnAmesi idi
\ ( \'ittlııl 1lslr öırcc çarşılarda, vedAlaşma sıralarlnda çok revaçta idi) ;
ııır'.ı lilıiı'lı'ı'i vc gelecekten haber Verme Tıirkleri yiJ;zy+l|arca esAret
"ılüııı,l;ı tııtl.ıı; ı:ski kroniklere göre, hAnedanrn kurucusu Osman, XIII.
tııı'\,ılıl.ı ı'iiyıısıııda ocağının parlak istikbalini görmüştü, kezi daha
ı,,ıkılı Ziılıı:ıııllı.ı'ılıı saray tarihçisinin eserinden biliyoruz ki, XVIII.
t'ıı,ıyıl ıııliııııı|;l, tı zamanki Rus - osmanlr savaşlarında btiytık Tiirk
tı ııı14 l ı l i v t. I i ı lt l' ı ı iiııce, saray müneccimbaşısr, yıldızların durumundan
iılll ıllıı ıliişıııiıııı ılıırğlüp etmek için fevkalAde bir flrsat hasıl olduğunu
ı,{-rıl|lıl.Il l,iltliı'ıııişti. Ali Çelebi'nin kitaplarınrn büyük bir kısmı edebiy_iıl i.iılIiıİiılı;ı iıitti. Kırktan fazla kitabın adlarrndan çok tanrnmış o
lrrırlüll ü'üi(.|'i liıııııııııktayız ve bu kitapların büyük bir krsnıı Farsça idi'
ı\li (,lı'lı'lıi'ııiıı ltitııplığında büyük }-ars klasikleri bulunuyordu: Şahı

ı

l
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nAme'nin btıyık kıt'a bir nüshası, çoklarınrn şarkı olarak söylediği
Yusuf ve Züleyha'nın iki nüshası veya iki Varyantr (müellif belirtilmimiştir), kezö HulAsa-i hamse adlr eserin iki nüshasl veya iki Varyantı;
biri ızoı de ölen Nizömi'nin eseri olduğu kayıtlıdrr; I3B9 da ölen
Höfız'rn iki nüshası, Nö.runcAt, SevdAyi divanr, Ali Çelebi,nin adaşı,
ı543 de ölen Bursalı Ali Çelebi tarafindan tercüme edilmiş, HumAyunnAme, Hüsn-i Zeyl-i Aheni, Türkl manzum-i Külli, LAciverdi. Ali
Çelebi sAdece eski klAsikleri değil çağdaşlarınrn eserlerini de okuyordu.
Eskiden ölmüş çağdaşlar arasında CAmi (ı49z de öldü) divanı, Silsilet
el-Zehep adlr eser; bu sonuncu üç nüsha ya da variyant olarak, Hilali,nin (ı53o da öldü) ŞAh ve derviş adlı eseri, bunun başka bir nüshasr,
ŞAhi ve Asafİ divanı ile birlikte, doğrudan doğruya çagduşlu, arasında
Bağdad'da yaşayan Fuzuli (ı56z de öldü) divAnı,
Şabtavi (ı59o sıralarrnda öldü)nin ŞAh ve GedA adlı eseri. Tanrnmış müellifler arasından
belki on tanesinde işaret edilmişti ki, bu eserler altın yaldrzlr acem
cildi ile (bA cild-i acem) cildlenmiştir; kitap cildinde de Türkler Acemleri ustaları sayıyorlardr.
Ali Çelebi'nin edebiyat kitapları arasrnda gazeliyat ayrr bir
gurubu oluşturuyordu; bunlar kısa manzum krt'alardr ki, Araplar
İranlılar ve Türkler İslAmiyetten beri -belki daha önce de_ hayAiAta
dalmayı, dünyada şarap, güzellik ve aşkdan başka bir şey olmadığr ve
insanrn bunlardan nasibedar olup olamıyacağı hususlarını düşünmeyi
ödet etmişlerdi. Muhallefat defterinde gazeliyat-i SalAtin-i mAziye
gazel mecmuası, Ma'Ani gazelleri, ayİrca sekiz kalemde tavsifi yrprımayan sekiz cilt gazel, yine muhteviyatr belirtilmeyen ız diğer cilt ki
her halde gazel mecmuası idi_ kayıtlıdır. Gaze| bir edebi
ş.tiı ;ai ı.;,
Ali Çelebi'yi özellikle ilgilendiriyordu ve bir kitabı da Kit1b_ı Bahrel
Maörif adlı eserdi ki, kez?ı bir çağdaşı Kanuni Sultan Süleyman
şehzAdesi Mustafa namrna yazmıştr Ve nazım kaidelerini öğrenmeye yarı-

yordu"
Bu makale, ilk zamanlarda XVI. ynzyı|da taşralı bir Türk beyinin
evine krsa göz gezdirmek imkönını veriyordu. Fakat metrukAt listesinin
büyük sayrdaki ruhsuz eşyalarrnın tahlili ve bir meslekdaşrmız Nimeth
Gyula ile bir çok heyecanlr tartışma sonucunda, adrm adım bu Türk

efendisi, bu adam da meydana çıkmıştı; zira normal olarak evini

insarun kendisi yaratrr ve evi de o iruanın karakterini meydana koyar.

Ancak, ev de, insan da çok cepheli ve çok dallı - budaklıiır,
kolaylıkla tarunamaz. Ali Çelebi'nin evi de kendisi de böyle idi. Resmİ
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muhallefatdefterinegöre,AliÇelebi,ninişlemelisaplıkrhcını,öteki
altrn yaldızlı üzengisini sıra
silöhlarrnr, büyük ,uyr"auı.i at takrmlarınr,
rütbe ve derecesi olan bir
,.*-"rı" Ali

Çelebi'nin
ile gördük, bunları
ki' böyle bir aske-ri o devirlerde
mümkündür
asker olduğunu dtıştinmek
kaplı 3o-4o kaftarun tasvirini
işsiz ve ekmeksiz brruk,',u'lu'dı; kürklerle
sevdiği ve bunun usulünü
Sonuna kadar oku1'unca onun ihtişamı
tanlyınca, bu ı4
lıiJicı düşünülebili.ai; aestilerdeki i4 tiirlü şarabınıbilgilerimizin
son
Ancak
eski desti de onun ozeiliklerine ekleniyordu.
gözden
kadar
sona
bölümünde eıi çcıeııi'nin ıı9 kitabinı baştan
vermekte duraklıhüküm
hakkında
zarnan,-_Ali

geçirdiğimiz
yoTtJz.

Ali

Çeleü

gibi' ı5B7 de ölmüştü'
Çelebi, yukarrda işaret ettiğimiz

TürklerinibrahimMtıteferrikadedikleriveTürkiye,yematbaayı
Ali
ibrahim'den I50 sene önce gelmişti' o halde'

getiren Kolozsvar'lr
el
başlamasrndan I50 sene önce- ı ı9 tane
Çelebi, Türk matbaacılrğlnrn
kitaplı$
ıi. yurrı..rş kitaba sahipti '1r. 9 k.dr. değişik muhtevalı.bir

evindebuluncluruyo.d,ki,PadişahınMacaristan,dakieyaletinde
böylesinebelkide,ud"..ıırıı.ikitaplıkbulunuyordu.Birçokkaftanı,
süslüsilihlarlVeattakımlarımaddirefahını,askerihazrrlrklarrnr
alanlarırı'
gtıst..*.rt.dir; kitaplarından fikri .alAkalarının çeşitli dayanarak
Kitaplarına
kültürünü u. uya,rr--ıişliğini anlıyabiliyoruz.
ve emir ve
kültürlü bir defterdu'i'k"*'*""''' ku"'nnAmelerden
sadece
okuyan
geçmişini
fermanlardan başka Ttirklerin asırlar bo1.u
değil' Timurlenk SaVaşzafer|eri, osmanlı su]tanlarrnın başarılarını
bir yenilgisini de
larrnı, osmanoğulla.ı'dan bir palişahın bıiyıik
kültürlü bir
öğrenen birisini tasavuır edebiliyoruz' Onun şahsında
olan
geçmişi
o Zamar- 5oo senelik .bir
Çelebi'yi, e| yazma|arından
kenanryoruz;
saygı ile
Firdevsi'yi ,. çugau|, Fuzuli'yi okuyan birisini
edebiliriz, o, Kur'an'ın
disinde belki dini li, -ı*tlı. meyil tasavvur
yanındaıuı,,ap.ygu*u.,.u.ıt,;.,iveİncil,dek\aziz\erinhayatrnrda
yanrnda Höflz'rn. zoo senelik
bulunduruyordu, dini taharet kurallarr

humanistini bulduğuerotik şiirlerini de Ji1meı. isteyen me çhul birTürk
görüyoruz ki' o' lirik şiire_karşı büyük
-ua-u-ai
rrıızı farzedebiliriz, ve açrkça
ve Macaristan'da XVI. yüzyıl
bir ilgi gösteren btıytık ni.

sonlarrndaTürkçegazelleritoplamıştı;osrralardaBalassiTürkşairleri
gi;ı, gur.ı Stili;d; -ozellikle,
süze| Ma9ar şiirleri yazıyordu-'
bir iok manzum kitabı' Ali Çelebi'yi
Pek çok kitanı,
onu edebiyat ve
devlet memurları ,rrur..rdu yükseklere çıkarryor,
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şiirle uğraşanlar arasrna yerleştiriyordu. Bu yüzden onu yukarıda
zikrettiğimiz adaşr Bursalr Ali Çelebi'deıı. ayrrt etmek gerekir ve
Budinli Ali Çelebi olarak tanıtabiliriz.
Budinli Ali Çelebi'nin evi ve kişiliğini tanımak için bu makale
mütevazi
bir vasıtadrr; bunu bir miizedeki sergide teşhir edilen
çok
bir şeye, resimler ve kitaplar, krlıçlar ve kaftanları. tanıtmaksrzın
basılmış bir rehbere benzetebiliriz. Ancak, bu tanrtıcı klavuz sadece
bir ilk rapor niteliğindedir; eğer yüzyılların kAğıt değirmenleri her
yaz|yl iyi öğütmediler ve ortadan kaldırmadılarsa şüphesiz herhangi
birisi yine Budinli Ali Çelebi'den bahsedecektir.

