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Girifl
Cumhuriyet devri mizah ustalar›n-

dan olan Ercüment Ekrem Talu, 1338-
1340/1922-1924 y›llar› aras›nda ‹leri ga-
zetesinde 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 hali-
ne getirdi¤i eserleriyle Evliya Çelebi tar-
z›n› devam ettirmifl bir edibimizdir. Bun-
dan dolay› da Evliyâ-y› Sâni olarak an›l-
m›flt›r. Eserlerin meydana gelmesinde
Evliyâ Çelebi (Haf›z Mehmet Z›llî Bin
Dervifl Hazretleri)’nin büyük katk›s› ol-
mufltur. Eseri yazmaktaki amac›, eserde
zikredilen olaylar ve bahsi geçen müfla-
hedeleri unutulmadan gelecek nesillere

yadigâr b›rakmakt›r. Zira, ‹stanbul’da
Evliyâ Çelebi’nin zaman›ndan (17.yüz-
y›l) beri epeyce de¤ifliklik olmufltur. Çe-
lebi, Sultan IV. Murad zaman›na kadar
meydana gelen olaylar› Seyahatname-
sinde anlatm›fl, ondan sonra hiçbir him-
met sahibi ç›k›p da onun eserini taklit ve
ikmal etmemifltir. Evliyâ-y› Cedid’e yaz-
d›¤› mukaddemede Hüseyin Rahmi’nin
de belirtti¤i gibi, bu zahmetli ifle Ercü-
ment Ekrem cesaret etmifltir. Hüseyin
Rahmi’ye göre, Evliyâ-y› Cedid “eskinin
hemen hemen üç yüz seneye yak›n bir
zaman sonra gelen yenisidir.” Evliyâ Çe-
lebi 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. Ten-
kid 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, flen-
likler vb. konularla ilgili çeflitli bilgileri
gözlemlerine dayanarak, zaman zaman
da bir öykü kurgusu içinde, nükteli bir
biçimde yans›tarak bir dönem ‹stanbu-
lunu ebedilefltirmifltir. 

Evliyâ-y› Cedid ve Zeyl-i Evliyâ-
y› Cedid’de Halk Bilimsel Ögeler

Ercüment Ekrem, gezilerini ‹stan-
bul’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¤lence-

leri ve e¤lence mekânlar›
Evliyâ-y› Sâni’nin (bundan böyle sa-

dece Evliyâ olarak an›lacakt›r) ‹stanbul
gezintileri ilk kitapta ço¤unlukla, ikinci-
sinde ise tamamen ramazana rastla-
maktad›r. Evliyâ dostlar›yla beraber if-
tar ve namazdan sonra Saraçhanebafl›,
Direkler Aras›, Vezneciler, fiehzadebafl›
ve Sultan Beyazid meydan›nda dolaflma-
y› âdet edinmifltir. ‹stanbul’un ramazan›
dünyada meflhurdur ve ‹stanbul böyle
zamanlarda, bütün al›flverifl merkezleri-
nin bulundu¤u bir belde, büyük bir ge-
zinti yeridir. Özellikle fiehzadebafl› deni-
len büyük bir ana yol vard›r ki, gezip gö-
rülmeye de¤erdir (Ercüment Ekrem
1338-1340:47).

Evliyâ dostlar›yla birlikte bir arka-
dafl›n›n tavsiyesine uyarak, Harbiye Ne-
zâreti’nin önünden geçip Maliye hazine-
sine yak›n olmas›ndan dolay› Vezneciler
diye an›lan semte, oradan da Darülfü-
nun binas›n›n sa¤›na yönelip Direkler

Aras›’na var›r. Buras› çok büyük sa¤lam
tafltan sütunlar üzerine kurulmufl ve gü-
zel 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› za-
manda ilim ve kalem erbab› için dinlene-
cek bir yerdir. ‹lim-irfan mektebine ben-
zer çayhane ve k›raathaneleri vard›r.
Bunlardan Mersin Efendi ve Yakup
Efendi’nin meflhur çayhanelerinde topla-
nan emekli vs. kalabal›k fecrden akflama
kadar buray› mekân tutar, tavla, baba-
l›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 kalaba-
l›k görürler. Bu insanlar›n nereye gittik-
lerini soran Evliyâ piyasaya (p›rasa vez-
ninde) 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 ye-
ridir. Türk sahne hayat›n›n kurulufl ve
geliflmesinde büyük pay› olmufltur. O y›l-
larda Direkler Aras›’n›n as›l e¤lenceleri
Karagöz, Meddah ve pehlivan güreflleri-
dir. Güllü Agop burada temsiller vermifl-
tir. Ancak onun suflörlü tiyatro oynama
tekelini elde etmesinden sonra baz›
oyuncular suflörsüz oyun oynamaya gi-
riflmifl, bunun sonucunda da tulüât ti-
yatrolar› denilen ve Hamdi, ‹smail, fiev-
ki, Abdürrezzak ve Kel Hasan gibi dev-
rin büyük oyuncular›n›n kurdu¤u toplu-
luklar Direkler Aras›’nda sahnelenmeye
bafllam›flt›r. 1880’den sonra burada çe-
flitli tiyatro binalar› yapt›r›lm›flt›r. ‹stan-
bul’da gece hayat›n›n Beyo¤lu’na kay-
mas›yla Direkler Aras› da eski canl›l›¤›-
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n› kaybetmifltir (Ana Britannica 1993:
307-308). 

Evliyâ ad› geçen eserlerinde Direk-
ler Aras›’n› eski ve yeni haliyle tan›t›r.
Art›k eski geleneklerin, e¤lencelerin ye-
rini yenileri alm›fl, Direkler Aras› tiyatro
ve gürefl oyunlar›n›n yan›nda yeni e¤len-
ce ve oyunlara da mekân olmufltur. 

Eserin zeylinde de ramazan akflam-
lar›nda ‹stanbul halk›n›n e¤lencelerine
yer verilmifltir. ‹ftardan sonra Fatih tür-
besinden itibaren coflkun bir kalabal›k
âdetâ caddelerden taflar. Yak›fl›kl› erkek-
lerle, güzel, melek yüzlü kad›nlar kolko-
la, birbirlerine iltifatlar ederek geçerler.
Yer yer, nefleli çocuklar maytaplar yaka-
rak, koflarak ve gülüflerek birbirlerini
kovalar. Ana caddenin her iki taraf›nda
kepenk ve duvar› beyaz ile k›rm›z›yla bo-
yanm›fl, çeflitli Uflak ve ‹ran küçük hal›-
lar›yla süslü, ayd›nl›k ve gösteriflli çay-
hane ve kahvehaneler a¤z›na kadar in-
sanla dolar; kimi Çin ifli fincan içinde
mis kokulu kahve veya kokulu çay, kimi
de billur nargilelerle ‹ran tönbekisi içer.
Bu çayhane ve kahvehanelerin baz›la-
r›nda çingene üstadlar geleneksel zurna
ve nekkâre ile flevki artt›r›c› fas›llarla
cana can katarlar. Baz›lar›nda da mo-
dern bir müzik aleti olan gramofon çal›-
fl›r (Ercüment Ekrem 1341:52-53). 

Evliyâ’n›n, gezintilerinde fiehzade-
bafl›, Direkler Aras›, Vezneciler, Beyazid
Meydan› gibi semtleri tercih nedeni, bu-
ralar›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 gelenek-

sel e¤lence biçimleri ile yenileri üzerinde
durularak zamanla birlikte meydana ge-
len de¤iflimler ortaya konmufltur. 

Eskiden zevk erbab› ve gam ile ta-
say› unutmufl safâ sahipleri felekten

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. Ufl-
flak, gerdaniye, buselik, rast gibi ma-
kamlar›nda karar k›larlard›. Ama du-
rum flimdi eskisinden farkl›d›r ve e¤len-
ce biçimleri de¤iflmifltir. 

1920’li y›llarda, Evliyâ’n›n gözüyle,
‹stanbullunun e¤lence biçimini çayhane
ve k›raathanelerdeki sazl› sözlü e¤lence-
lerden baflka sinema, tiyatro, opera ve
operetler, bar, bale ve kulüplerdeki faali-
yetler oluflturur.

Ramazan geceleri fiehzadebafl›’nda-
ki tiyatro salonunda hânende, sâzende,
rakkas, piflekâr, mukallid vb. kifliler yet-
mifl tastan fele¤in çemberinden geçmifl
flehir çocuklar›n›n hepsi bir araya gele-
rek tiyatroya gider, tafltan binalar›n için-
de otuz gece oyunlar oynar, her gecesin-
de oyun izlemeye gelen halktan keseler
dolusu paralar al›rlar. Bunlar afla¤› yu-
kar› 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 dö-
nemin ünlü oyuncular›d›r. fiadi Çelebi,
Behzat Çelebi, Raflit Çelebi, fiefkati Nu-
reddin 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 da-
mat oyunu vard›r ki görülmeye de¤er.
Grubun di¤er oyunlar› flunlard›r: Seki-
zinci, Gönül Oyunu, Bir Donanma Gece-
si Oyunu, Hançer Oyunu, Baykufl ve Bo-
ra Oyunlar›... (Ercüment Ekrem
1341:48-49). 
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2. Esnaf-› Operetciyân-› ‹stan-
bul: Bu da çok meflhur bir operettir. Kü-
çük Ömer, Aynar, Cemal, Sahir Çelebi,
Nevvaret (kad›n flark›c›) mensuplar›n-
dand›r. Hepsi de çok baflar›l›d›r. Hakk›
Necip Çelebi Moda Ç›lg›nlar› aras›ndaki
Paflal› Arif oyununda, Sezai Nâm›k Çele-
bi Atl› Ases oyununda baflar›l› taklitle-
riyle dikkat çekerler. Bunlar›n flöhreti tâ
Hindu Sind’e kadar ulaflm›flt›r. 

‹stanbul’un operetlerinde güzel ça-
l›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 harca-
naca¤›ndan izlemesi sevapt›r (Ercüment
Ekrem, 1341:50). 

3. Naflit Kulu Çelebi: Naflit Çelebi
de çok iyi bir mukalliddir. Günahkâr kâ-
firlerin, vesâirin dillerini ve tav›rlar›n›
hiciv ve taklid konusunda benzeri yok-
tur. 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›, turflu-
cu, 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›y-
metli, her dilde k›ssa anlatan, güzel ve
zarif konuflan biri ise de rakkas ve rak-
kaselerin ne yaz›k ki lisanlar› acayiptir
ve kendileri de güzellikten yoksun kim-
selerdir (Ercüment Ekrem, 1341:50-51). 

4. Esnaf› Operetciyan-› Hâle:
Bunlar Beyo¤lu Tepebafl›’nda hünerleri-
ni gösterirler. Mâhir ve üstad adamlar-
d›r. Pîrleri, güzellikte seçkin, fluh ve naz-
l› matmazel Efraz ad›nda taze bir güzel-
dir ve çengi tefçi¤i çalmakta hepsinden
ileridir. Mahmut ‹brahim Çelebi, Ömer
Ayd›n Çelebi de çok müstesna mukallid-

lerdir. Bayanlar ise boy ve endamlar› ye-
rinde, 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 “büse-
lik” mânâs›na gelir. Feryad ü figandan
ibarettir. Üstad bestekâr Muhlis Saba-
hattin’in Çaresâz ad›yla besteledi¤i bi-
rinci 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 flenlendi-
rirler. Lâtif temâflâd›r (Ercüment Ek-
rem, 1341:20). 

‹stanbul’da tarabhâne (sevinç ve
coflkunluk evi) ve tiyatrohâneler gece ya-
r›s› tatil olduklar›ndan, afl›klar da kap›-
lardan grup grup ç›kan yosmalar›n güzel
yüzünü seyretmek istediklerinden bu sa-
atte buralar dâimâ adam deryas› kesilir-
mifl. 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 ba-
lolar’d›r. Buralara girmek için de âdet-
ler vard›r. Bu raks âlemlerine girmek
için siyah çukadan özel bir elbise giymek
zorunludur. Bu, pantolon, câmedan ve fi-
rak denen ete¤i uzun bir çeflit h›rkadan
ibarettir. Adam bu acayip elbisenin için-
de o derece muzip olur ki, günlük giydi¤i
ferah esvab›ndan sonra bu firak›yla ba-
ya¤› inler. Fakat güzel kad›n ve k›zlar›n
naz ve iflveyle yan›na gelip iltifat etmele-
riyle 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 sohbet-
leri edilir. Bu, çok güzel bir oyundur an-
cak 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 viyolon-
sel, Evliya’ya göre, gelen gidenin aya¤›n›
çekip yere düflürdü¤ü için bu ad› alm›fl-
t›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, zincir-
bendden galatt›r (Ercüment Ekrem,
1341:20-21). 

c. Spor
Spor daha çok erkeklerin râ¤bet et-

ti¤i bir oyundur. Burada geleneksel bir
spor olan ve bir zamanlar Direkler Ara-
s›’nda moda olan güreflin yan›nda, boks
ve futbol gibi Bat›l› oyunlara da yer ve-
rilmifltir. 

Evliyâ gezintileri s›ras›nda bir çad›-
ra girip gürefl de izler. Rumeli ve Anado-
lu’nun gürbüz, güçlü, hünerli, ulu erleri
her gece teravihten sonra toplan›p gürefl
ederler. Evliyâ da bu geleneksel sporu-
muzu 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-

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, Vez-
neciler, Direkler Aras›, fiehzadebafl› gibi
geleneksel yaflant›n›n devam etti¤i
semtlerden ayr› tutar. Beyo¤lu’nun ta-
rihçesini verir: Buras›n› Frenkler kur-
mufltur. 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 son-
ra Venedik, Leh ve Flemenk elçileri de
onu taklit edip Beyo¤lu’nu mekân tut-
mufllard›r. Beyo¤lu’nun binalar› üstad
Mimar elinden ç›km›fl, güzellik âbidesi-
dir. 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 elin-
de oldu¤unu belirtir (Ercüment Ekrem,
1341:14). 

Evliyâ eski Beyo¤lu ile yenisini bir
arada tan›t›r. Eski Beyo¤lu’nun etraf› çe-
peçevre dört yüz bin ad›md›r. Burç ve ba-
rusu yoktur. Kalesi harap olup y›k›lm›fl-
t›r. Ceneviz devrinden kalma bir kalesi
vard›r ve yüz yirmi zirâ2 bir binad›r.
Gökyüzüne bafl çekmifltir âdetâ. Zirve-
sinde kule a¤açlar› gece gündüz nöbet
bekleyip ‹stanbul’un herhangi bir yerin-
de yang›n bafllang›c› görseler, gündüz ise
rengârenk bayrak çekerek, gece ise kan-
dil yakarak ahaliye ilân ederler. Âdet
böyledir. Bu kulenin flekli yuvarlakt›r.
‹çindeki merdivenle zirvesine ç›k›ld›¤›n-
da flehrin her taraf›n› buradan güzelce
seyretmek kolayd›r. Buras› bugün Gala-
ta kulesi dedi¤imiz kuledir (Ercüment
Ekrem, 1341:14). 

Evliyâ, Evliyâ-y› At›k’tan da nakil-
ler yapar. Eski Evliyâ’n›n ifadesine göre,
Beyo¤lu’nun meyhaneleri Rum, sat›c›la-
r› Ermeni, hal›c›lar› Yahudi’dir. Ama za-
man›n hükmü herfleyi de¤ifltirdi¤inden
bu üç sanat bugün yaln›z Rumlar›n elin-
dedir (Ercüment Ekrem, 1341:15). 
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Beyo¤lu’nun yiyecek ve içece¤i de
dünyada meflhurdur. Has ve beyaz fran-
cala 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¤ifl-
mifltir. Eskiden Konstantaniye’de oturan
erkekler bafllar›na imame ve kavuk ta-
karken, 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 gi-
yerler. Eski tarzda giyinen Evliyâ’y› da
yad›rgarlar. 

Evliyâ’y› erkeklerden çok kad›nla-
r›n giyimi ilgilendirdi¤inden, biz burada
kad›n konusuna da de¤inmeyi uygun bu-
luyoruz. 

Evliyâ Çelebi’den beri ‹stanbul’da
çok de¤ifliklik oldu¤unu kaydeden Evli-
yâ, ifle zaman›n ‹stanbul kad›nlar›n›n gi-
yim-kuflam ve yaflam tarz› ile ilgili bilgi-
ler vermekle bafllar. Ona göre ‹stan-
bul’un kad›nlar› cennetteki hurileri an-
d›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 sa-
l›na sal›na naz ve edâ ile yürüyen güzel-
lerdir. Baz›lar›n›n mantolar› tek parça
samurdand›r ve çok de¤erli kaftana ben-
zer. Nedendir bilinmez, baz› kad›nlar bu
kürkleri ters giyip öyle gezerler. Bu aca-
yip durumu bir türlü anlayamayan Evli-
yâ flöyle düflünür: “Muhtemeldir ki, lâ-
netlenmifl iblisi bafltan ç›karmaya karfl›
bir tedbir olsun.” Kad›nlar›n etekleri ga-
yet k›sad›r; ayak ve bacaklar› onlara
hasret olanlar›n gözlerine görünür. Fa-
kat her k›sa etekli kad›n namuslu de¤il-
dir. Baz› kir ve pislikten korunursalar da

di¤er tehlikelerden korunmak için tedbir
yeterli olmaz (Ercüment Ekrem,
1341:18). 

Kad›nlar›n hemen hepsinin giysile-
ri ensesinden kesiktir. Daima spor yapa-
rak zay›f ve nahif kal›rlar. Bu nedenle
her biri yeni yetiflip gelen delikanl› köle-
ye benzerler ve âfl›klar›n makbulü olur-
lar. 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, hükü-
met kaleminde kâtip, hatta doktor olan-
lar da vard›r. Ama bunlara gönül vermek
iyi de¤ildir (Ercüment Ekrem, 1341:21). 

‹stanbul’un meflhur kad›nlar› ge-
nellikle 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 Sahil-
leri, Ayastefanos taraflar›na veya K›z›l
Adalar’a (Heybeli, K›nal›, Burgaz, Büyü-
kada) giderler. Gül dolu cennet gibi bah-
çelerde dolafl›rlar veya denizde yüzerek
onlara müptelâ olanlar›n ak›llar›n› bafl-
lar›ndan al›rlar (Ercüment Ekrem,
1341:21). 

Kad›nlar genellikle çaya düflkün-
dür. Çay› tek bafllar›na de¤il de cemaat-
le içme al›flkanl›klar› vard›r. Bektaflile-
rin toplanma âyinlerini taklit ederek çay
âyinleri düzenlerler. Evliyâ da baz›lar›n-
da bulunmufltur. Baz›lar› fliir ve musiki-
de Nabi ve Farabi’nin ö¤rencileri gibidir.
Dünyan›n hiçbir yerinde (Hind, ‹ran,
Frengistan ve Türkistan zemininde) böy-
le 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› kar-
fl›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 oyu-
nun ad› fiemmi olmufltur. Yani koku ile
ilgili bir oyundur. Bununla beraber ka-
d›nlar fokstrot, vanastip, tango ve vals
gibi, dönemin modern ve ibret verici, ay-
n› zamanda bütün kad›nlar taraf›ndan
be¤enilen danslar›n› da bilir ve uygular-
lar. 

Kad›n›n k›yafetini ve zarafetini ta-
mamlayan makyajdan da söz edilir ikin-
ci kitapta. Yüzlerine pudra süren, t›r-
naklar›n› kedi t›rna¤› gibi sivriltip cila-
layan -ço¤u kez afl›klar›n› bunlarla yara-
larlar- bu kad›nlar fleffaf k›yafetleriyle
adam›n akl›n› bafl›ndan al›rlar (Ercü-
ment Ekrem, 1341:18-21). 

Burada sözü edilen 20’li y›llar›n ka-
d›nlar› yaflam tarzlar›na uygun seçtikle-
ri k›yafetleri ve makyajlar› ile zarafet ve
güzelliklerini bütünlefltiren modern ka-
d›nlard›r.

4. Parklar, gezinti ve pazar yer-
leri

Evliyâ döneminin mesire ve pazar
yerlerine de dikkat çekti¤i ikinci eserin-
de buralar›n özelliklerinden ve insanlar
aras›ndaki sosyal iliflkilerden de bahse-
der. 

‹stanbul halk› o y›llarda bu gezinti
yerlerinde, özellikle yaz aylar›nda vakit
geçirip e¤lenir. Her yerin müflterisi fark-
l›d›r. Örne¤in, Sarayburnu’ndaki
Park evi bark› olmayan serserilerin me-
kân›d›r, ayn› zamanda afl›klar›n da bu-
luflma yeridir. Ondan biraz daha küçük
olan Sultan Ahmet Park› da âfl›klar›n
mekân›d›r. Gül bahçesi meflhur olan Fa-
tih Park› da ‹stanbullu’nun u¤rad›¤›
gezinti yerlerinden biridir. 

‹stanbulluyu evsiz barks›z b›rakan
ac›mas›z yang›nlar, flehrin baz› k›s›mla-
r›n› harabeye çevirmifltir. Buralar herke-
sin, özellikle de kötü ve fesat insanlar›n
u¤rak yeri oldu¤undan tekin de¤ildir.

Zorunlu olmad›kça namuslular yang›n
yerlerinden geçmezler. 

Üsküdar’daki Do¤anc›lar Park›,
Üsküdar’›n ünlü dilberlerinin sevgilile-
riyle 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 ak-
flam olunca Kad›köyü’ndeki bayanlar çe-
flit çeflit elbiselerle hava al›rlar. Üzerle-
rindeki flebboy, yasemen, misk, anber ve
›t›rflâhi kokular›yla hava kokuya bo¤u-
lur. Bu kokulu kad›nlar kol kola yürür-
ken 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 yok-
tur. 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 Ha-
befl 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 bura-
y› ebedilefltirmifltir. Birkaç sene evveline
kadar tatil günleri binlerce genç ve güzel
âfl›k bu insan› ferahlatan yere gelip e¤le-
nirlerdi. Ortadaki hofl nehrin etraf›nda-
ki a¤açlar›n alt›nda kokulu ot ve yonca-
dan 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 hüzün-
lü manzara karfl›s›nda ci¤erleri parça-
lanm›flt›r. 

Marmara’n›n ortas›nda bulunan
dört adet havadar ada K›z›l Adalar ola-
rak an›l›r. ‹stanbul’un kibar tüccarlar›
hava de¤iflikli¤i için yaz›n oralara gider-
ler. Güzellerinin güzelliklerini ve yüzü-
nü anlatmaya dil yetmez. Bu adalar›n
bafll›calar› olan Büyükada ve Heybeli-
ada’da büyük çam ormanlar› oldu¤un-
dan iklimi de¤ifltirir. Ancak akan suyu
olmad›¤› için Ada halk› sarn›çlar kaz›p
ya¤mur sular›n› biriktirirler. Adan›n ba-
z› çiçek ve meyveleri ünlüdür. Yasemen
ve anber çiçe¤i, Frenk eri¤i zevkini bi-
lenler için makbuldür. Büyükada’n›n en
yüksek yerinde Ayayorgi ad›nda bir kili-
se vard›r. Adan›n sahili tamamen kum-
sald›r. Binlerce güzel, temmuz ay›nda
pembe gül misali nazik vücutlar›n› lâci-
vert 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 (Ercü-
ment Ekrem, 1341:40-43). 

Bir dönemin gözde park ve gezinti
yerlerinden baflka Evliyâ çarfl›-pazar-
lardan da bahseder. 

‹stanbul’un çarfl›lar› da meflhurdur.
Al›flverifle giderken güzel giyinmek de
âdettendir. Örne¤in, Büyük Çarfl›’ya ka-
d›nlar en güzel elbiselerini ve ziynetleri-
ni tak›p gelirler. Artlar›ndan dükkan sa-
hipleri dükkanlar›ndan d›flar› ç›karak
“Buyur Sultan›m! Arad›¤›n›z bizde var-
d›r. Al verelim, sar›verelim. Teflrif edin
iki gözüm!” diye lâf atarlar, bayanlar ise
buna alçak sesle gülerek karfl›l›k verir-
ler. Büyük Çarfl›’da her çeflit esnaf›n ara-
lar›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. 

Mahmut Pafla’da ise caddenin orta-
s›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 sütü-
ne var›ncaya kadar herfleyi ucuza bura-
da bulmak mümkündür (Ercüment Ek-
rem, 1341:62-63). 

5. Yeme-içme
Evliyâ bu konuyla ilgili olarak fiifl-

li’de davetli oldu¤u bir iftar sofras›n› an-
lat›r. Bu sofra elit tabakaya ait olmakla
birlikte, yiyeceklerin bir k›sm› (hurma,
reçel, portakal, zeytin vb.) ramazan sof-
ralar›na ait geleneksel yiyeceklerdir. Ak-
flam olunca ‹stanbul’un yedi yerinden
at›lan birer pâre balyemez toplar› güne-
flin bat›fl›n› haber verince, herkes iftar
için odaya girer. Büyük bir sofra üzerin-
de k›rk bir adet Çin ifli tabak içinde mis
kokulu hamurlar, k›rm›z› renkli Fle-
menk peynirleri, her biri elma irili¤inde
zeytinler, Frenk üzümü, ahududu, un-
nâb3, taze ceviz, menekfle, portakal, mis
kokulu reçeller, lâl renkli Kayseri past›r-
mas›, Tunus hurmas› ve daha bir çok ne-
fis yiyecek yendikten sonra s›ra çorbaya
gelir. Ondan sonra kebap yap›lm›fl ko-
yun eti kavurmas› yenir. Onu takiben on
yedi türlü nefis nimetlerden yiyen misa-
firler flükrederek sofradan kalkarlar. Ye-
mekten sonra salonda, üstüne mücevher
zarfl› fincanlarla kahveler içilerek yeme-
¤e son verilir (Ercüment Ekrem,
1341:80-83). 

‹stanbul sosyetesi bu mükellef sof-
radan çay partileri ve nefis Beyo¤lu yiye-
ceklerinden baflka baz› içkilere de düfl-
kündür. Bunlar vermud, bira, vokta, cin,
koktely, mâder ve flampanyad›r. Bir
damlas› karum olan içkileri içip sarhofl
olan sosyete mensuplar›, Ankara’da Mil-
let Meclisi’nin bu içkilerin sat›fl›n› ve
kullan›m›n› yasaklamas›ndan dolay› bir
rahats›zl›k duysalar da, bir çaresini bu-
larak bunlar› kendi evlerinde yapma ka-
rar› al›rlar.
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“Ba¤ban bir gül için bin hâra hiz-
metkâr 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, Be-
yo¤lu’nun has beyaz francala ekme¤i, fle-
kerleri ve flaraplar› ünlüdür. Ayr›ca, ‹s-
tanbullu han›mlar›n çay partileri de bel-
li bir zevki, yaflant›y› yans›tmas› bak›-
m›ndan dikkate de¤erdir. 

6. Ev döflemesi
Evliyâ apartman›n moda oldu¤u dö-

nemlerde, fiiflli’de gitti¤i bir apartman
dairesinin döflemesi hakk›nda da bilgi
verir. Kendi fakirhanesinin yan›nda ol-
dukça gösteriflli eflyalarla döflenmifl olan
bu ev, dönemin -yine belli bir kesime ait-
ev döfleme zevki ve âdetini göstermesi
bak›m›ndan önemlidir. 

Evliyâ, cümle kap›s›ndan içeri gir-
dikten 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 elbi-
seler 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 misa-
firi 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 gelmifl-
tir. 

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› serili-
dir. 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 sandal-
ye, bir adet piyano, bir dönen, cilal›, tek
parça odundan yap›lm›fl “geridun” deni-
len sofra, içinde alt›n ve gümüfl kapka-

caklar, kehribar tesbihler, mücevher sa-
atler, k›ymetli Çin porselenden yap›lm›fl
kâseler, buhardan, lüledan, gümüfl sini
ve sahanlar, nadide kalemtrafl ve divit-
ler, gül a¤ac›ndan yap›lm›fl büyük came-
kân dolap (vitrin), alt›n yald›zl› çerçeve-
lerle çevrilmifl bukelemun resimli peri
yüzler ve billûr avizelerle oda a¤z›na ka-
dar dolu oldu¤undan serbestçe içip hare-
ket edecek bofl yer yoktur. 

Evde geleneksel ve k›ymetli eflyala-
r›n yan›nda bir de günün teknolojik ye-
niliklerinden olan ve modern semt fiifl-
li’deki apartmanlarda faaliyete geçen
kalorifer dikkati çeker (Ercüment Ek-
rem, 1341:80-83). 

7. Törenler, kutlamalar
Evliyâ bu bafll›k alt›nda toplanabi-

lecek yaz›lar›nda 23 Nisan, ‹zmir ve ‹s-
tanbul’un düflman iflgalinden kurtulma-
s›ndan sonra yap›lan törenler ve kutla-
malardan söz eder. Gazete yaz›lar› oldu-
¤u için o günlerde güncel olan bu konu-
lar›n afla¤› yukar› günü gününe yaz›lm›fl
olabilece¤ini tahmin etmekteyiz. Evli-
yâ’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 ha-
reketi yasaklanm›flt›r. ‹stanbul’un her
köflesi lâle bahçesi gibi süslenmifltir. Sa-
bah›n erken saatlerinden beri insanlar
dalga dalga çarfl› pazara dökülmüfl, cofl-
kun 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 Mey-
dan› ve Sarayiçi hiçbir zaman böyle ka-
labal›k görmemifltir. Bu merasim
1048’de Sultan IV. Murad ferman›yla
Ba¤dat fethine Sultan›n gidifli gerçeklefl-
meden önce düzenlenen büyük merasi-
me benzer. 

Bu törene asker, izci, ö¤renci, dük-
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kân sahibi, esnaf, amele, fleyhler,kethü-
dalar, yi¤itbafllar›, çavufllar ve piyadeler-
den oluflan büyük bir kalabal›k kat›lm›fl,
gece de çeflitli fenerler ve meflaleler yak›-
larak ana caddeler ve al›flverifl merkezle-
ri 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›y-
la 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 Bay-
kara fas›llar› icra eder. Bu milli bayram
gününü kutlamaktan herkes memnun-
dur (Ercüment Ekrem, 1341:32-39). 

Evliyâ ikinci olarak ‹zmir’in düfl-
man iflgalinden kurtulmak üzere oldu-
¤unun haberini alan ‹stanbullular tara-
f›ndan düzenlenen kutlama törenlerini
anlat›r. Buna göre, düflman›n ‹zmir’i ter-
ketmek üzere oldu¤u müjdesini alan ‹s-
tanbullular bafl›n› topra¤a koyup flükran
secdesine kapanm›fllar, taze can bulmufl-
lard›r. ‹stanbul bir uçtan bir uca bayrak
ve sancaklarla bir lâle bahçesine dön-
müfl; her yerde davul-zurnalar vurul-
mufl, ney, zurna, tambur ve sentur ile
Hüseyin Baykara fas›llar› yap›l›p gece-
den 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› inletmifller-
dir. Mustafa Kemal Pafla’ya dualar,
Konstantin gibilere de beddualar edil-
mifltir. 

Ayr›nt›l› bir biçimde anlat›lan töre-
nin bir k›sm› da yabanc›lar›n yo¤un ol-
du¤u Galata ve Beyo¤lu semtlerinde ger-
çeklefltirilerek gövde gösterisine dönüfl-
türülmüfltür. ‹zmir alay› böylece tamam-
lanm›flt›r (Ercüment Ekrem, 1925: 125-
129). 

Lozan Antlaflmas›ndan sonra düfl-
man kuvvetleri ‹stanbul’u terketmifller-
dir. ‹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. Bu-
gün, ‹stanbullu için bir bayram günü gi-
bidir. 

Gazeteler o sabah düflman kuvvet-
lerinin Dolmabahçe Meydan›’nda topla-
n›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› ge-
neraller 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 ‹s-
tanbul’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 döne-
ce¤i haberi üzerine karfl›lama töreni dü-
zenlenir. Çatalca’ya trenle giden ‹stan-
bul’un ileri gelenleri dönüflte ‹smet Pafla
ile hofl sohbetler eder. Aralar›nda Evliyâ
da vard›r (Ercüment Ekrem, 1925:139-
143). 

Özel günler için düzenlenen bütün
bu kutlama ve törenlerden 23 Nisan tö-
reni 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 eleflti-
rici 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›¤› zaman-
dan o güne de¤in ‹stanbul’da meydana
gelen de¤ifliklikleri kaydederek gelecek
nesillere ulaflt›rmay› kendine görev bi-
len Ercüment Ekrem, gerçekten de
1920’li y›llar›n ‹stanbulunu çeflitli yönle-
riyle aksettirmeyi baflarm›flt›r. 

Eserler muhtevâ yönünden oldukça
zengindir. Biz burada yazar›n, halk bili-
mini ilgilendiren zevk, e¤lence, oyun,
dans, müzik, giyim-kuflam, yeme-içme,
spor, çarfl›-pazar, piknik yerleriyle ilgili
hususlar, k›sacas› ‹stanbullunun o y›l-
lardaki yaflam biçimini nas›l ortaya koy-
du¤unu göstermek istedik. Burada dik-
kat edilmesi gereken husus, Evliyâ’n›n
dolaflt›¤› muhitlerdeki insanlar›n yaflam
tarz› ve al›flkanl›klar›n›n maddî ve kül-
türel yönden iyi durumda olduklar›d›r.
Örne¤in, Evliyâ fiiflli’deki apartman da-
iresinin döflenifli, iftar sofras›, misafir
karfl›lan›fl› gibi hususlar› anlatt›¤› yaz›-
s›nda, oray› kendi fakirhanesinden çok
çok farkl› bulur. Pahal› ve zevkli eflyalar-
la döfleli evdeki iftar sofras› da ayn› zev-
ki ve maddi gücü yans›t›r. Oradaki in-
sanlar pahal› yiyecekler yiyip mücevher
zarfl› fincanlarda kahve içerler. Moda
sahilleri ve K›z›l Adalar›n sahillerinde
bayanlar mayo giyer, denize girip kum-
salda günefllenir. Bu kad›nlar›n giyim-
kuflam› da çok modern ve bazen pahal›-
d›r. Yine bunlar tiyatro, sinema, bar, ba-
lo ve kulüplere gidip e¤lenirler. Dans ve
çay partileri düzenlerler. Her ne yapar-
larsa yaps›nlar bu kad›nlar yere göre gi-
yinip davranmas›n› bilen görgülü kad›n-
lard›r. 

Eserlerde, özellikle Zeyl’de gelenek-
sel olan baz› de¤er ve al›flkanl›klardan
da söz edilir. Örne¤in, ‹stanbul’un çay-
hane ve kahvehanelerinde baz› gelenek-
lerin hâlâ devam etti¤i görülür. Buralar-
da ilim-irfan sahiplerinin buluflup soh-
bet etmesi, ilim ve kalem erbab›n›n ko-
kulu çay ve nargile içerek dinlenmesi,
zurna, nekkare ile çingene üstadlar›n fa-

s›llar yapmas›, Hüseyin Baykara fas›lla-
r› vb. piknik, mesire, çarfl› pazara güzel
giyinilerek gidilmesi, Büyükçarfl›’da es-
naf›n özellikle bayanlar› al›flverifle tefl-
vik için nazikâne lâf atmalar› da gele-
nekselleflmifltir. 

Ercüment Ekrem 1920’li y›llar›n ge-
leneksel 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 döne-
minde 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 sara-
y›n› canl› bir bilim merkezi durumuna getirmifl, dö-
neminin önde gelen düflünür ve sanatç›lar›n› koru-
ma alt›na alm›fl ve onlar›n yak›nl›klar›n› kazanm›fl-
t›r. (...) Hüseyin mahlas›yla Türkçe ve Farsça fliirler
de yazan H. Baykara’n›n Türkçe fliirleri Divan-› Sul-
tan 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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