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Özet: XVII. yüzyln ve bütün Türk tarihinin bilinen en büyük 

seyyah Evliyâ Çelebi Bosna ve Hersek’i de ziyaret etmiş, Seyâhat-
nâmesi’nde bu bölgeye geniş yer ayrmş ve günümüz için de değerli 
bilgileri kayda geçirmiştir. Bu makalede Seyâhat-nâme’de anlan ve övülen 
Bosna yaylalar, Bosna’da yaylaclk, Evliyâ Çelebi’nin yaylalar 
hakkndaki düşünceleri, yaylalarn Bosna Hersek millî snrlarn 
belirtmedeki rolü ve belgesel değeri anlatlmştr. Yaylalar, Seyâhat-
nâme’de özel olarak ve tekrarlanarak zikredilir. Bu tasarrufun sebebi 
üzerinde durulup Bosna ve Hersek’in (eski) millî snrlar hakknda bilgi 
verilmiştir. Yer adlar, aşağ yukar her Seyâhat-nâme neşrinde problem 
çkarmaktadr. Bu problemin çözümü -Travnik örneğinden hareketle- 
açklanmş, öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Bosna ve Hersek, Evliyâ Çelebi, Seyâhat-
nâme, yayla, Ravna, Köprez, Çemerne, Jobça, Travnik. 

 
Bosnia and Herzegovina Highlands Forenamed in  

Evliya Çelebi’s Book of Travels 
 

Abstract: Evliya Çelebi who is the greatest known traveler of 
17th century and whole Turkish history also visited Bosnia and 
Herzegovina, and he gave wide coverage to this area in his “Seyâhat-nâme” 
and registered some information which is valued even today. In this article, 
Bosnian highlands which are mentioned and praised in “Seyâhat-nâme”, 
transhumance in Bosnia, the thoughts of Evliya Çelebi about highlands, the 
role of highlands to identify national border of Bosnia and Herzegovina, 
and the value of this book as a document are told. Highlands are specifically 
and repetitively mentioned in “Seyâhat-nâme”. It is discoursed on the 

                                                            
 Bu yaz, Saraybosna Üniversitesi ile Nevşehir Hac Bektaş Veli Üniversitesi tarafndan 

düzenlenen Türk Kültürü Araştrmalar Sempozyumu’nda (2015) sunulmuş, ancak sehven 
bildiri kitabna alnmamş bildirinin geliştirilmiş şeklidir. 

 Prof. Dr., İstanbul Aydn Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat 
Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul / TÜRKİYE. metinakar@aydin.edu.tr 

1

Aydın Türklük Bilgisi Dergisi Yıl 2 Sayı 3 - 2016 (1-22)



      

2

Evliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylaları

reason of this saving and informed about Bosnia and Herzegovina’s (old) 
national boundaries. Place names stir up trouble for almost every 
publication of travel book. The solution for this problem is explained (with 
reference to Travnik example), and some proposals have been made.  

Key words: Bosnia and Herzegovina, Evliyâ Çelebi, “Seyâhat-
nâme”, highland, Ravna, Köprez, Çemerne, Jobça, Travnik.  

 
Giriş 
1.Yayla ve Yaylaclk 
Yayla, 1. ‘yazn göçülen yüksek ve serin yer’; 2. ‘otlak, 

yaz otlağ’;˂yaylak. Daha sonra ‘plato’ anlamn almştr; Eski 
ve Orta Türkçede yaylag, Eski Kpçakçada yaylak biçimi 
kullanlrd (Eren,1999: 446).1 Türkçe Sözlük’te yayla, 
“Akarsularla derin biçimde yarlmş, parçalanmş, üzerinde 
düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden 
yüksek yeryüzü parças, plato” diye tanmlanmştr (Akaln, 
2011: 2557). Baz Türkçe sözlüklerde ‘yayla’ kelimesinin 
karşlğ ‘plato’ sözcüğü ile de karşlanr. Bat dillerinden 
alnan bu kelime, hem geldiği dillerde; hem Türkiye 
Türkçesinde tepsi, sini, tabla, stüdyo düzlüğü, düzlük, sahne, 
sahanlk’ta olduğu gibi genel olarak düz nesneleri veya dağlar 
ve pikaplar için kullanldğnda nesnelerin en yüksek yerlerini 
veya düz parçalarn ifade eder (Saraç, 1976: 988).  Yayla veya 
zaman zaman onun yerine kullanlan yaylak, coğrafya, 
ekonomi, turizm, hukuk ve sosyoloji terimi olarak 
kullanldğnda farkl tanmlarla da karşmza çkar.2 

                                                            
1 Merhum Prof. Dr. Hasan Eren, etimolojik sözlüğünün yayla, yaz ve yaz maddelerinde 

ayrntl ve ilgi çekici bilgiler vermiştir.    
2 Yayla: “Yaz aylarnda hayvan otlatmak veya tarmsal faaliyette bulunmak amacyla gidilen 

geçici yerleşmelerdir. Yaylalar dinlenmek amacyla gidilen yazlk sayfiye yerleri de 
olabilir.” sosyalbilgisentezi.blogspot. com/p/ cografya-terimler-sozlugu_8288.html; 
“Genellikle dağlk alanlarda ve platolarda yazn hayvan otlatlan ve geçici olarak 
konaklanan yer.” http://www.cografya.gen.tr/sozluk/yayla-4-1.htm; “Bir veya birkaç köy 
ya da beldeye, ayr ayr veya ortak olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarn 
otlatmalar için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanlagelen arazi. Hayvanlarn 
yaylp otlamasna uygun yer; otlak.” http://www.cografya.gen.tr/sozluk/yayla-4-1.htm; 
“Yazn barnlan yer. Ordularn, göçebe oymaklarn hayvanlar ile birlikte yaylaya çkarak 

Yayla kelimesiyle ilgili olan şu sözcükleri de 
zikredebiliriz: Yaylakiye, Yaylak Hakk, Krtl: Koyun 
sürülerini yaylaya çkaran ve otlatan sürü sahiplerinin, 
eski devirlerde devlete veya hakana (Ögel, 1991: 26-27), 
yeni zamanlarda yaylak sahiplerine veya ilçe 
yönetimlerine veya mahallî idarelere ödedikleri kira 
bedeli. Doğu Karadeniz’de yaylakiye yerine ‘krtl’ 
terimi kullanlr. 

 
2. Evliyâ Çelebi ve Seyâhat-nâme’si Hakknda Ksa 

Bilgiler3 
Evliyâ Çelebi, 25 Mart 1611 tarihinde İstanbul’da, 

Unkapan semtindeki evlerinde doğar. Babas Derviş Mehmed 
Zllî Efendi’dir. Çocukluğunda, devrinin Ahfeş Efendi ve 
Evliyâ Mehmed Efendi gibi ünlü hocalarndan dersler alr.  
Enderun’da dört yl öğrenim görerek “sipâhî” olur. 1630 
                                                            

konakladklar yer.” http://www. cografya.gen.tr/sozluk/yayla-4-1.htm; “Çiftçilerin 
hayvanlar ile birlikte yaz mevsimini geçirmeleri, hayvanlarn otlatmalar ve otundan 
yararlanmalar için tahsis edilen veya kadimden beri bu amaçla kullanlan yer.” 
http://www.cografya.gen.tr/sozluk/yayla-4-1.htm Derli toplu bir yayla maddesi: “Yayla, ya 
masa duruşlu tabakalarla örtülü düz yerlerin, ya da henüz iyice yarlmamş yükseltilerin, 
akarsularn aşndrmasyla yarlmş bulunan düzlükleridir. Yayla, dağlk bölgelerde kşn 
geçilmesi güç, yazn ise serin olan yüksek yerlerdeki hayvan otlatma yerleri. Böyle yerler 
ya orman snrnn daha yukarsndaki çallk otluk yerlerdir, ya da biraz daha aşağlarda 
ormann yok edilmesiyle elde edilmiş yerlerdir. Buralarda taze otluklar, soğuk pnarlar, ar 
ve duru sulu dereler bulunur. … Yayla kelimesi, İslâmlktan önceki eski Türkçede şimdiki 
yaz anlamna gelen yay kelimesinden gelmedir. O zamanlar, yaz kelimesi, ilkbahar 
anlamna gelirdi.  … Yaylalarn kimisi köy sürülerinin yazn en scak aylarnda çkp aylarca 
kaldklar dağ otlağ durumundadr. Böyle yerlerde sürü sahiplerinin kiraladklar yurt'lar 
bulunur. Yurt'larda kl çadrlar içinde oturulur. Yaylalarn kimisi her türlü ekime elverişli 
yerleri olan, çevresinde sürüleri yayacak yerleri bulunan, köylünün, bir bölümünün, ya da 
bütününün göçtüğü bir çeşit çiftliktir. Buralar çok yükseklerde olmayabilir. Kimisi de 
yalnz kşn oturulan, çevresinde sürüleri otlatacak yeri bulunan bir veya birkaç ev topluluğu 
gösteren yaylalardr. Ayrca yayla, yazlk dinlenme yeri, anlamna da gelir. Adana'nn 
Börücek yaylas gibi. Bütün bunlardan başka yayla kelimesi plato terimini de karşlar ki, 
dağ ve ovaya karşlk bir de yer biçimi olarak yayla vardr, yaylak, Yaylaclk, Otlak, Kşlak, 
Güzle vardr.” http://www.cografya.gen.tr/sozluk/yayla-4-1.htm. Bu dipnottaki adreslere 
erişim tarihi: 24 Temmuz 2015. 

3 Makalemizin bu bölümünde özet olarak verilen bilgiler için yararlandğmz eserler: M. 
Cavit Baysun, “Evliyâ Çelebi”, İA, C.IV, İstanbul 1948, s. 400-412 ve “Evliyâ Çelebi’ye 
dair notlar” , TM, C. XII, İstanbul 1955, s. 256-264; Mücteba İlgürel, “Evliyâ Çelebi”, 
DİA, C.XI, İstanbul 1995, s. 529-533. 
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ylnda, rüyasnda Hz. Peygamber’i görür; ona, “Şefâ’at yâ 
Resûlullâh!” diyeceği yerde dili dolaşr ve “Seyâhat yâ 
Resûlullâh!” deyiverir. Hz. Peygamber de gülerek duasnn 
makbul olmasn temenni eder. Bu sâlih rüyadan sonra içine, 
gezip görmek arzusu ve ateşi düşer. Önce İstanbul’u, sonra 
Bursa ve İzmit gibi başkente yakn şehirleri gezer. Tandğ 
devlet adamlarnn, özellikle de akrabas Melek Ahmed 
Paşa’nn4 yannda görev alp onunla taşraya çkar veya askerî 
seferlere katlr. Böylece Anadolu, İran, Kafkasya, Krm, 
Suriye, Filistin, Msr, Sudan, Habeşistan, Girit, Balkanlar, 
Avusturya, Almanya’y gezer, görür, yazar. Evliyâ Çelebi’nin 
hangi tarihte ve nerede son seferine çktğ bilinmemektedir. 
1678 ylndan sonra, 1685 yl civarnda vefat ettiği sanlyor.  

Evliyâ Çelebi yaklaşk elli yl gezmiştir. Dünyann 
büyük seyyahlarndan biri, belki de kat ettiği yol, incelediği 
eserler ve yazdklar bakmndan en büyüğüdür. Seyâhat 
izlenimlerini Defter-i Havâdis veya meşhur adyla Seyâhat-
nâme adl on ciltlik elyazmas eserinde anlatmştr.5 Bu kitapta 
tarih, coğrafya, biyografi, folklor, dil, sosyoloji, bilim tarihi, 
edebiyat, sanat tarihi konularnda çok zengin bilgi ve malzeme 
vardr. Seyâhatleri esnasnda başndan geçen olaylar nükteli 
bir dille anlatr. Duyduklarn da eleştirmeden, olduğu gibi 
yazya geçirir. Halk diline yakn bir dille, sâde ve samimî bir 
üslûpla yazdğ için sevilerek okunmaktadr.  

Seyâhat-nâme önce J. V. Hammer (1774–1856), F. 
Taeschner (1888-1967) gibi Batl bilginlerin dikkatini 
çekmiş, sonra da Türkiye’de değeri daha iyi anlaşlmştr. 

                                                            
4 Melek Ahmed Paşa (1013-1073/1604-1662) (ve tabiî olarak Evliyâ Çelebi) Ahmed Yesevî 

soyundandr. Bu husus bizzat Evliyâ Çelebi tarafndan bildirilmektedir. 
5 Seyâhat-nâme’nin elyazmas nüshalarnn bulunduğu baz kütüphaneler şunlardr: Topkap 

Saray Bağdat Köşkü, nr.304 (1ve 2. ciltler), nr.305 (3 ve 4. ciltler), nr.307 (5. cilt), nr.1457 
(6. cilt), nr.308 (7 ve 8. ciltler), nr.306 (9. cilt); İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, nr.5939 
(10. cilt). 

Eserin ilk sekiz cildi (1898-1928 yllar arasnda) eski yaz ile, 
son iki cildi de yeni yaz ile (1935-1938) baslmştr. Seçme 
metin yaynlar da yaplmştr.6 

Seyâhat-nâme’nin eski elyazmas nüshalarna 
dayanlarak yaplan ciddî bir yaynn merhum Dr. Yücel 
Dağl’nn sabr ve gayretlerine borçluyuz. Bu son çalşma 
İstanbul’da Yap Kredi Bankas yaynlar arasnda, on cilt 
hâlinde yaymlanmştr. İşin zor olan ksm, bir avuç cesur ve 
sabrl insann gayretleri ile başaryla sonuçlandrlmştr. 
Bundan sonra yaplacak iş bu ilmî yaynda yer alan bilgileri 
mahallinde, arşivlerde ve kütüphanelerde yaplacak 
çalşmalarla daha sağlkl duruma getirmek, metin tamiri 
yapmak ve daha sonra da Evliyâ Çelebi Ansiklopedisi 
hazrlamaktr. Bunlar elbette bir bilim enstitüsü, bütçe ve 
yetişmiş kadrolarla sağlanabilecektir.  
 
 3. Evliyâ  Çelebi’nin Bosna ve Hersek Seferleri  

Evliyâ Çelebi, 23 Safer 1070/09 Kasm 1659 tarihinde, 
Melek Ahmed Paşa’nn maiyetinde Eflak ve Boğdan seferine 
katlmak üzere yola koyulur. Büyükçekmece’de bir hazinedar 
ile kavga eden Çelebi sefere katlamaz, İstanbul’a döner. Bu 
olay, Seyâhat-nâme’nin beşinci cildinde, “Bu hakîrin cemî’i 
levâzmâtlarn görüp Boğdan seferine gitdiğimizi beyân eder.”  
başlğ altnda bildirilir (Çelebi, 2001: 172, yk.100b). Bir süre 
sonra, 15 Şa’ban 1070/26 Nisan 1660 tarihinde, Edirne’den, 
Serdâr Köse Ali Paşa’nn maiyetinde Erdel’e, Vârat kalesini 
fethetmek üzere yola çkarlar. Filibe, Niş, Yagodina, Hisarck, 

                                                            
6 Reşat Ekrem Koçu, Evliyâ Çelebi Seçmesi, 5 cilt, 1943-1951; Mustafa Nihat Özön, Seyâhat-

nâme, 3 cilt, 1944-1945; Mehmet Aksoy – Server İskit, Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nden 
En Güzel Parçalar, 1962; Zuhuri Danşman, Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, 10 cilt, 1969-
1970; Nihal Atsz, Evliyâ Çelebi’den Seçmeler, 2 cilt, 1971, 1972; Robert Dankoff, Evliyâ 
Çelebi in Albania and adjacent regions (Kosovo, Montenegro, Ohrid), The relevant sections 
of the Seyâhatnâme, Brill, Leiden, New York, Cologne 2000. 
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Paşa’nn4 yannda görev alp onunla taşraya çkar veya askerî 
seferlere katlr. Böylece Anadolu, İran, Kafkasya, Krm, 
Suriye, Filistin, Msr, Sudan, Habeşistan, Girit, Balkanlar, 
Avusturya, Almanya’y gezer, görür, yazar. Evliyâ Çelebi’nin 
hangi tarihte ve nerede son seferine çktğ bilinmemektedir. 
1678 ylndan sonra, 1685 yl civarnda vefat ettiği sanlyor.  

Evliyâ Çelebi yaklaşk elli yl gezmiştir. Dünyann 
büyük seyyahlarndan biri, belki de kat ettiği yol, incelediği 
eserler ve yazdklar bakmndan en büyüğüdür. Seyâhat 
izlenimlerini Defter-i Havâdis veya meşhur adyla Seyâhat-
nâme adl on ciltlik elyazmas eserinde anlatmştr.5 Bu kitapta 
tarih, coğrafya, biyografi, folklor, dil, sosyoloji, bilim tarihi, 
edebiyat, sanat tarihi konularnda çok zengin bilgi ve malzeme 
vardr. Seyâhatleri esnasnda başndan geçen olaylar nükteli 
bir dille anlatr. Duyduklarn da eleştirmeden, olduğu gibi 
yazya geçirir. Halk diline yakn bir dille, sâde ve samimî bir 
üslûpla yazdğ için sevilerek okunmaktadr.  

Seyâhat-nâme önce J. V. Hammer (1774–1856), F. 
Taeschner (1888-1967) gibi Batl bilginlerin dikkatini 
çekmiş, sonra da Türkiye’de değeri daha iyi anlaşlmştr. 

                                                            
4 Melek Ahmed Paşa (1013-1073/1604-1662) (ve tabiî olarak Evliyâ Çelebi) Ahmed Yesevî 

soyundandr. Bu husus bizzat Evliyâ Çelebi tarafndan bildirilmektedir. 
5 Seyâhat-nâme’nin elyazmas nüshalarnn bulunduğu baz kütüphaneler şunlardr: Topkap 

Saray Bağdat Köşkü, nr.304 (1ve 2. ciltler), nr.305 (3 ve 4. ciltler), nr.307 (5. cilt), nr.1457 
(6. cilt), nr.308 (7 ve 8. ciltler), nr.306 (9. cilt); İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, nr.5939 
(10. cilt). 

Eserin ilk sekiz cildi (1898-1928 yllar arasnda) eski yaz ile, 
son iki cildi de yeni yaz ile (1935-1938) baslmştr. Seçme 
metin yaynlar da yaplmştr.6 

Seyâhat-nâme’nin eski elyazmas nüshalarna 
dayanlarak yaplan ciddî bir yaynn merhum Dr. Yücel 
Dağl’nn sabr ve gayretlerine borçluyuz. Bu son çalşma 
İstanbul’da Yap Kredi Bankas yaynlar arasnda, on cilt 
hâlinde yaymlanmştr. İşin zor olan ksm, bir avuç cesur ve 
sabrl insann gayretleri ile başaryla sonuçlandrlmştr. 
Bundan sonra yaplacak iş bu ilmî yaynda yer alan bilgileri 
mahallinde, arşivlerde ve kütüphanelerde yaplacak 
çalşmalarla daha sağlkl duruma getirmek, metin tamiri 
yapmak ve daha sonra da Evliyâ Çelebi Ansiklopedisi 
hazrlamaktr. Bunlar elbette bir bilim enstitüsü, bütçe ve 
yetişmiş kadrolarla sağlanabilecektir.  
 
 3. Evliyâ  Çelebi’nin Bosna ve Hersek Seferleri  

Evliyâ Çelebi, 23 Safer 1070/09 Kasm 1659 tarihinde, 
Melek Ahmed Paşa’nn maiyetinde Eflak ve Boğdan seferine 
katlmak üzere yola koyulur. Büyükçekmece’de bir hazinedar 
ile kavga eden Çelebi sefere katlamaz, İstanbul’a döner. Bu 
olay, Seyâhat-nâme’nin beşinci cildinde, “Bu hakîrin cemî’i 
levâzmâtlarn görüp Boğdan seferine gitdiğimizi beyân eder.”  
başlğ altnda bildirilir (Çelebi, 2001: 172, yk.100b). Bir süre 
sonra, 15 Şa’ban 1070/26 Nisan 1660 tarihinde, Edirne’den, 
Serdâr Köse Ali Paşa’nn maiyetinde Erdel’e, Vârat kalesini 
fethetmek üzere yola çkarlar. Filibe, Niş, Yagodina, Hisarck, 

                                                            
6 Reşat Ekrem Koçu, Evliyâ Çelebi Seçmesi, 5 cilt, 1943-1951; Mustafa Nihat Özön, Seyâhat-

nâme, 3 cilt, 1944-1945; Mehmet Aksoy – Server İskit, Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi’nden 
En Güzel Parçalar, 1962; Zuhuri Danşman, Evliyâ Çelebi Seyâhatnâmesi, 10 cilt, 1969-
1970; Nihal Atsz, Evliyâ Çelebi’den Seçmeler, 2 cilt, 1971, 1972; Robert Dankoff, Evliyâ 
Çelebi in Albania and adjacent regions (Kosovo, Montenegro, Ohrid), The relevant sections 
of the Seyâhatnâme, Brill, Leiden, New York, Cologne 2000. 
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Evliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylaları

Belgrad, Tmşvar, Lipova üzerinden Vârat’a gelinir, kale 
fethedilir. Dönüşte Belgrad, Valiva yoluyla Bosna snrn 
çizen Drin [Drina] nehrine ulaşrlar. Nehir geçilip Bosna 
topraklarna girilir.7 

Bosna ile ilgili bilgilerin bir bölümü “Vilâyet-i Hâk-i 
Bosna” başlğ altnda Seyâhat-nâme’nin beşinci cildinde yer 
alr (Çelebi, 2001:222-269, yk.127b-154a). Hersek (bugünkü 
Srbistan, Hrvatistan ve Bosna Hersek topraklarnn bir ksm) 
ise altnc cilttedir.8 VI. cildin 139. yaprağnn b yüzünden 
başlayan Bosna ve Hersek notlar 170. yaprağn b yüzünde 
biter. Yücel Dağl neşrinde bu bilgiler VI. cildin 243-297. 
sayfalar arasnda yer alr. Ayrca, bu ciltte daha çok Mostar 

                                                            
7 Evliyâ Çelebi Seyâhat-nâmesi’ndeki Bosna ve Hersek güzergâh şöyledir: Serebrenitsa, 

Ravna yaylas, Poçepye, Kalasinça ve Mokra üzerinden Bosnasaray’a ulaşrlar. Melek 
Ahmed Paşa ile buluşmak üzere Ekşisu [Ekşisu], Posovaça, Travnik, [Oborça], Üskopya 
Vakf [Donyi Vakuf], Akhisar [yani Prusac], Köprez [Kupres] yaylas, Şuviçse [Şuica?], 
Hilevne [Livno]'ye gelirler. Çelebi ve Vârat fatihi Ali Paşa, Melek Ahmed Paşa ile 
buluşurlar. Kavga ettiği hazinedar ile barştrlr. Tekrar, Zadra ve Şibenik'in yağmas için 
yola koyulurlar; Porolog, Tin dağ, Sin, Kilis [Klis], Trogr, İspilet ,[Spilt] Kaminler, Virlika 
[Vrlika], Kinin [Knin], Karaorman, Otrez, Nadin, Iskradin, Sedd-i İslam, İvranya, Oburça, 
Karin, Varya Liman, Zemonik, Çik, Porodin, Varda, Zemonik, Tin, Virene, Çoltaroğlu, 
Ustarviçe, Kinin, Karaorman, Çelbik, Atlbeğzadeler, Hilevne, Şoviçse, Kelp kalesi, 
Köprez, Şoviçse, Hilevne, Atlbeğzadeler, Porolog, Baba Ahmed Köprüsü, Çetine nehri 
geçidi, SİN geçidi, Sultanzade çiftliği, Virba, Virpolis [Virpolye], Karavulhane, Pirinç 
Pirnik [Bilice], Şibenik, Ribniçse, Danilova, Mandalina kalesi, Kamin, Kaminkrad, Dirniş, 
Zop deresi, Çetine kenar, Baba Ahmed kulesi, Hilevne, Köprez, Şuviçse, Duna, 
Maşkoblad, Hilevne, VENEDİĞE DOĞRU SEFER: Baba Ahmed kalesi, Sin, Solin, 
Kilis, İspilet [Spilt], KLİS, Baba Ahmed kulesi, Hilevne. Banyaluka’ya doğruGlamuç, 
Vinçaz [Vinas] (Yayçe’nin güneyinde yaylalar var, Vrabas nehri kenarnda), Yayçe, 
Gölhisar [Mile?, güneybatya, Pileve boyunda], Varsal [Varçal], Banyaluka, Tiran [Trn], 
Kragişka [Gradişka], Yasanoviçe [Yasenovas], Dobnicse [Dubica], Kosdaniçse 
[Kostaynice], Bihke [Bihaç], Kosdaniçse [Kestenovas], Koknovi [Kuk], Bihke, 
LikaAtlanmş: Yenihisar, Siska [Sisak], Zagreb, Siska, Korpa, Oburça, Pudak, Dereslak, 
Zirin, Krm, Rakpinçe, Kerlad, Bihke, Kostaniçse, Yasanoviçe, Çernik, Velika, Belusitina, 
Pakriçsa, Jabça, Sezçe, Ostobçaniçse, Dobrokuga, Vokin, Virotoviçe, Maslovine, Pojega, 
Rahoviçse, Yakova, Brut, Virovotiçse, Zirinoğlu, Maslavino, Çakatorna, Ligratçk. 

8 Seyâhat-nâme’nin eski Yugoslavya ilgili olan bölümleri Hazm Şabanoviç tarafndan 
Boşnakçaya çevrilmiştir (Evlija Çelebi, Putopis,  Odlomci o Jugoslavenskim Zemjema, 
Sarayevo 1967). Ancak bu çalşma noksan ve ilmî olmayan yaynlar üzerinden yaplmştr. 
Yeni ve ilmî yaynlara dayanlarak gözden geçirilmesine ihtiyaç vardr. 

topraklar, çok az Hrvat topraklar, bir miktar da Bosna 
bölgesi anlatlmştr.9 

 
Seyâhat-Nâme’de Ad Geçen, Anlatlan ve Övülen 

Bosna ve Hersek Yaylalar  
Evliyâ  Çelebi, yaylalar kimi zaman sadece cins ismi 

“…Bu kurâlar 12 sâ’atde cümle dağlar ve beller ve yaylalar 
ve drahtistân yerler aşup giderek.”  (Çelebi, 2002: 244, 
yk.139b.), kimi zaman has ismiyle birlikte bulunduğu yeri 
anarak zikreder “Öziçe’den cânib-i kbleye sâ’atde, menzil-i 
karye-i Umaniçse, andan Tornik yaylas dağn aşup …” 

                                                            
9 Evliyâ Çelebi Seyâhat-nâmesi’nin VI. cildinde, Bosna ve Hersek güzergâh: “Belgrad’dan 

Bosna eyâletinde Hersek Sancağnda Sührâb Mehmed Paşa’ya muhafaza emirleri 
götürdüğüm menâzilleri ve klâ‘ ve şehirleri beyan eder” başlğ altnda (C. VI, yk 139b) 
güzergâh bilgileri verilir. 23 Ramazan 1074/19 Nisan 1664 tarihinde, Belgrad’dan güneye, 
Havâle kalesine doğru yürüyüş başlar. Uğradğ yerler şunlardr: Rojay, Perayo, Lisovik, 
Baroşça, Bisririçe, Tirepoşna, İsmirli Kovaş, Dodoçan, Libye, Moraviçe, Islavkoça, 
Karadağ yaylalar, Banya  (1072/1662’de de buradan geçmiş), Tovaçin, Koştonik, 
Dorjvenik, Gonyagor, Siridne, Dobrina, Dona Dobrina, Dolna Dobrina, Dobriçse, Hotan, 
Dobrodo, Tvirdik, Sovolno, Öziçe, Umaniçe, Tornik yaylas, Yablaniçse, Yablaniçse 
yaylas, Lim nehri kenar. Buraya kadar olan yerler Bosna toprağ değildir. Lim nehrini aşar, 
Roda menzili ile Bosna’ya girer. Roda’dan sonraki konak yerleri şöyledir: Pirboy [Priboy], 
Marjik manastr, Kovin, Pirebol, (Mileşova nehri boyunca yürür, Mileşova(dan kuzeye 
yönelir), Pirepol, Taşlca [Plyevlya]’dan batya, Bulehnikli Cafer Bey Ocağ, Çayniçse, 
Mahmud Sipahi,  Foça, (Drina nehri boyunca) Üstikolina, Dobropol, Yelaç, Çengizade, 
Yeleçse, Oluk, Nevesin, (güneye yönelir) Zobdol, Dabra, Dol, Ustolça, Tin [Lubin], 
Lubomir, [Hrvat topraklarnda, Islana kulesi, Bandşka, Dobra Venedik kaleleri, Mirsinçe, 
Çeyne, Çevrekop, Boglipa], Novateyn, (doğuya doğru) Jobça yaylas, [Batya doğru, Hrvat 
topraklar: Sinko,  Dobro Venedik], Islana kulesi, Lubomir, Bileyke [Bileça], Perast, 
(sahilden) Kotur, (kuzeye yönelir) Perast, Veriga boğaz kulesi, Risna(dan) Pive ve Nikşik 
dağlar, Pive, Nikşik, Bangan, Durobnak’tan Risna’ya dönüş. Risna’dan batya, Kulibuk 
[Klabuk], Çerniçse, (kuzeye yöneliş) Gaçka. “Gaçka sahrasndan Venedik Hazinesi 
imdadna gittiğimiz menzilleri beyân eder” başlğ altnda: Çemerne yaylas,  (doğuya 
yönelir) Foça. “Der-beyân- panayur- Yaylağ- azim-i kûh- Çemerne” başlğ ile Çemerne,  
(batya yöneliş) Gaçka, Kovinç, Zalom yaylas, Nevesin, Bolagay, Poçetel kalesi, 
Tasuçayik, Popuva, Gabele, Korpi kulesi, Norin kulesi (ve tekrar Poçetel kalesi. Poçetel’den 
Mostar, Lipete yaylas, Lipete kulesi, Foniçse (son Hersek şehridir. Bundan Sonra yine 
Bosna başlar), Abdi Ağa Ocağ, Tuşile, Raknipçe, Aksular yaylas, Bireniçe, Bosnasaray. 
“Şehr-i Bosna-saray’ndan Kanije kurbunda Yenikal‘a gazâsna gittiğimiz menâzilleri 
beyân eder” başlğ altnda: Bosna-saray, (doğuya yöneliş) Mokra, Klaniçe, (büyük yoldan 
kuzeye) Çopur İmam, Yeni Kasaba, (batya dağlara) Konevik, (batya) Kolşad, İzvornik, 
Tuzla, (kuzeye) Kozluk, (kuzeye) Beline, (kuzeye) Raça, Moavik. Moravik Bosna’nn en 
son şehridir. Bundan sonra Bosna biter, Nemçe topraklar başlar (C.VI, yk. 170b). 
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Belgrad, Tmşvar, Lipova üzerinden Vârat’a gelinir, kale 
fethedilir. Dönüşte Belgrad, Valiva yoluyla Bosna snrn 
çizen Drin [Drina] nehrine ulaşrlar. Nehir geçilip Bosna 
topraklarna girilir.7 

Bosna ile ilgili bilgilerin bir bölümü “Vilâyet-i Hâk-i 
Bosna” başlğ altnda Seyâhat-nâme’nin beşinci cildinde yer 
alr (Çelebi, 2001:222-269, yk.127b-154a). Hersek (bugünkü 
Srbistan, Hrvatistan ve Bosna Hersek topraklarnn bir ksm) 
ise altnc cilttedir.8 VI. cildin 139. yaprağnn b yüzünden 
başlayan Bosna ve Hersek notlar 170. yaprağn b yüzünde 
biter. Yücel Dağl neşrinde bu bilgiler VI. cildin 243-297. 
sayfalar arasnda yer alr. Ayrca, bu ciltte daha çok Mostar 

                                                            
7 Evliyâ Çelebi Seyâhat-nâmesi’ndeki Bosna ve Hersek güzergâh şöyledir: Serebrenitsa, 

Ravna yaylas, Poçepye, Kalasinça ve Mokra üzerinden Bosnasaray’a ulaşrlar. Melek 
Ahmed Paşa ile buluşmak üzere Ekşisu [Ekşisu], Posovaça, Travnik, [Oborça], Üskopya 
Vakf [Donyi Vakuf], Akhisar [yani Prusac], Köprez [Kupres] yaylas, Şuviçse [Şuica?], 
Hilevne [Livno]'ye gelirler. Çelebi ve Vârat fatihi Ali Paşa, Melek Ahmed Paşa ile 
buluşurlar. Kavga ettiği hazinedar ile barştrlr. Tekrar, Zadra ve Şibenik'in yağmas için 
yola koyulurlar; Porolog, Tin dağ, Sin, Kilis [Klis], Trogr, İspilet ,[Spilt] Kaminler, Virlika 
[Vrlika], Kinin [Knin], Karaorman, Otrez, Nadin, Iskradin, Sedd-i İslam, İvranya, Oburça, 
Karin, Varya Liman, Zemonik, Çik, Porodin, Varda, Zemonik, Tin, Virene, Çoltaroğlu, 
Ustarviçe, Kinin, Karaorman, Çelbik, Atlbeğzadeler, Hilevne, Şoviçse, Kelp kalesi, 
Köprez, Şoviçse, Hilevne, Atlbeğzadeler, Porolog, Baba Ahmed Köprüsü, Çetine nehri 
geçidi, SİN geçidi, Sultanzade çiftliği, Virba, Virpolis [Virpolye], Karavulhane, Pirinç 
Pirnik [Bilice], Şibenik, Ribniçse, Danilova, Mandalina kalesi, Kamin, Kaminkrad, Dirniş, 
Zop deresi, Çetine kenar, Baba Ahmed kulesi, Hilevne, Köprez, Şuviçse, Duna, 
Maşkoblad, Hilevne, VENEDİĞE DOĞRU SEFER: Baba Ahmed kalesi, Sin, Solin, 
Kilis, İspilet [Spilt], KLİS, Baba Ahmed kulesi, Hilevne. Banyaluka’ya doğruGlamuç, 
Vinçaz [Vinas] (Yayçe’nin güneyinde yaylalar var, Vrabas nehri kenarnda), Yayçe, 
Gölhisar [Mile?, güneybatya, Pileve boyunda], Varsal [Varçal], Banyaluka, Tiran [Trn], 
Kragişka [Gradişka], Yasanoviçe [Yasenovas], Dobnicse [Dubica], Kosdaniçse 
[Kostaynice], Bihke [Bihaç], Kosdaniçse [Kestenovas], Koknovi [Kuk], Bihke, 
LikaAtlanmş: Yenihisar, Siska [Sisak], Zagreb, Siska, Korpa, Oburça, Pudak, Dereslak, 
Zirin, Krm, Rakpinçe, Kerlad, Bihke, Kostaniçse, Yasanoviçe, Çernik, Velika, Belusitina, 
Pakriçsa, Jabça, Sezçe, Ostobçaniçse, Dobrokuga, Vokin, Virotoviçe, Maslovine, Pojega, 
Rahoviçse, Yakova, Brut, Virovotiçse, Zirinoğlu, Maslavino, Çakatorna, Ligratçk. 

8 Seyâhat-nâme’nin eski Yugoslavya ilgili olan bölümleri Hazm Şabanoviç tarafndan 
Boşnakçaya çevrilmiştir (Evlija Çelebi, Putopis,  Odlomci o Jugoslavenskim Zemjema, 
Sarayevo 1967). Ancak bu çalşma noksan ve ilmî olmayan yaynlar üzerinden yaplmştr. 
Yeni ve ilmî yaynlara dayanlarak gözden geçirilmesine ihtiyaç vardr. 

topraklar, çok az Hrvat topraklar, bir miktar da Bosna 
bölgesi anlatlmştr.9 

 
Seyâhat-Nâme’de Ad Geçen, Anlatlan ve Övülen 

Bosna ve Hersek Yaylalar  
Evliyâ  Çelebi, yaylalar kimi zaman sadece cins ismi 

“…Bu kurâlar 12 sâ’atde cümle dağlar ve beller ve yaylalar 
ve drahtistân yerler aşup giderek.”  (Çelebi, 2002: 244, 
yk.139b.), kimi zaman has ismiyle birlikte bulunduğu yeri 
anarak zikreder “Öziçe’den cânib-i kbleye sâ’atde, menzil-i 
karye-i Umaniçse, andan Tornik yaylas dağn aşup …” 

                                                            
9 Evliyâ Çelebi Seyâhat-nâmesi’nin VI. cildinde, Bosna ve Hersek güzergâh: “Belgrad’dan 

Bosna eyâletinde Hersek Sancağnda Sührâb Mehmed Paşa’ya muhafaza emirleri 
götürdüğüm menâzilleri ve klâ‘ ve şehirleri beyan eder” başlğ altnda (C. VI, yk 139b) 
güzergâh bilgileri verilir. 23 Ramazan 1074/19 Nisan 1664 tarihinde, Belgrad’dan güneye, 
Havâle kalesine doğru yürüyüş başlar. Uğradğ yerler şunlardr: Rojay, Perayo, Lisovik, 
Baroşça, Bisririçe, Tirepoşna, İsmirli Kovaş, Dodoçan, Libye, Moraviçe, Islavkoça, 
Karadağ yaylalar, Banya  (1072/1662’de de buradan geçmiş), Tovaçin, Koştonik, 
Dorjvenik, Gonyagor, Siridne, Dobrina, Dona Dobrina, Dolna Dobrina, Dobriçse, Hotan, 
Dobrodo, Tvirdik, Sovolno, Öziçe, Umaniçe, Tornik yaylas, Yablaniçse, Yablaniçse 
yaylas, Lim nehri kenar. Buraya kadar olan yerler Bosna toprağ değildir. Lim nehrini aşar, 
Roda menzili ile Bosna’ya girer. Roda’dan sonraki konak yerleri şöyledir: Pirboy [Priboy], 
Marjik manastr, Kovin, Pirebol, (Mileşova nehri boyunca yürür, Mileşova(dan kuzeye 
yönelir), Pirepol, Taşlca [Plyevlya]’dan batya, Bulehnikli Cafer Bey Ocağ, Çayniçse, 
Mahmud Sipahi,  Foça, (Drina nehri boyunca) Üstikolina, Dobropol, Yelaç, Çengizade, 
Yeleçse, Oluk, Nevesin, (güneye yönelir) Zobdol, Dabra, Dol, Ustolça, Tin [Lubin], 
Lubomir, [Hrvat topraklarnda, Islana kulesi, Bandşka, Dobra Venedik kaleleri, Mirsinçe, 
Çeyne, Çevrekop, Boglipa], Novateyn, (doğuya doğru) Jobça yaylas, [Batya doğru, Hrvat 
topraklar: Sinko,  Dobro Venedik], Islana kulesi, Lubomir, Bileyke [Bileça], Perast, 
(sahilden) Kotur, (kuzeye yönelir) Perast, Veriga boğaz kulesi, Risna(dan) Pive ve Nikşik 
dağlar, Pive, Nikşik, Bangan, Durobnak’tan Risna’ya dönüş. Risna’dan batya, Kulibuk 
[Klabuk], Çerniçse, (kuzeye yöneliş) Gaçka. “Gaçka sahrasndan Venedik Hazinesi 
imdadna gittiğimiz menzilleri beyân eder” başlğ altnda: Çemerne yaylas,  (doğuya 
yönelir) Foça. “Der-beyân- panayur- Yaylağ- azim-i kûh- Çemerne” başlğ ile Çemerne,  
(batya yöneliş) Gaçka, Kovinç, Zalom yaylas, Nevesin, Bolagay, Poçetel kalesi, 
Tasuçayik, Popuva, Gabele, Korpi kulesi, Norin kulesi (ve tekrar Poçetel kalesi. Poçetel’den 
Mostar, Lipete yaylas, Lipete kulesi, Foniçse (son Hersek şehridir. Bundan Sonra yine 
Bosna başlar), Abdi Ağa Ocağ, Tuşile, Raknipçe, Aksular yaylas, Bireniçe, Bosnasaray. 
“Şehr-i Bosna-saray’ndan Kanije kurbunda Yenikal‘a gazâsna gittiğimiz menâzilleri 
beyân eder” başlğ altnda: Bosna-saray, (doğuya yöneliş) Mokra, Klaniçe, (büyük yoldan 
kuzeye) Çopur İmam, Yeni Kasaba, (batya dağlara) Konevik, (batya) Kolşad, İzvornik, 
Tuzla, (kuzeye) Kozluk, (kuzeye) Beline, (kuzeye) Raça, Moavik. Moravik Bosna’nn en 
son şehridir. Bundan sonra Bosna biter, Nemçe topraklar başlar (C.VI, yk. 170b). 
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(Çelebi, 2002: 247, yk.141b); “Çayniçe … her cânib yaylal 
dağlar ve bağlardr.” (Çelebi, 2002:254, yk.145); kimi zaman 
da, Çemerne (Çelebi, 2002: 279,yk.160a-160b) ve Köprez’de 
olduğu gibi (Çelebi, 2001: 234, yk.134a; 249, yk.142b) 
ayrntl bilgiler verir.         

  
I. Birinci Seferde Zikredilen Yaylalar 
Ravna yaylağ. Sirebne-Poçeye arasnda. “Andan 

[Sirebne’den] kalkup Ravna yaylağn aşarken Cenâb- 
Kibriyâ’nn yed-i kudret ile halk ettiği eşcâr- müntehâlar seyr 
etdiğimiz tahrîr eylesek Hudâ’ya ma’lûmdur kim bir vech ile 
vasf olunmaz. … Hattâ cemî’i Tuna gemilerinin kerasteleri bu 
Ravna dağndan kesilir kim Rûm ve Arab u Acem’de Ravna 
yaylas meşhûr- âfâkdr.” (Çelebi, 2001: 222, yk.128a).  

Poçepye-Maçkosa aras yaylalar içinde Şahinpaşa 
hânedân menzili (Çelebi, 2001: 234, yk.128a). 

Akhisar-Şuviçse arasnda (Çelebi, 2001:234, yk.134a). 
Şoviçse-Atlbeğzade menzili arasnda (Çelebi, 2001:249, 
yk.142b), Hilevne-Şoviçse arasnda “Menzil-i sahrâ-y 
çemenzâr [u] lâle-zâr Köprez (Çelebi, 2001: 259, yk.148a) 
Köprez [Kupres] yaylas. Yayçe yaknlarndaki Vinçaz kalesi, 
“nehr-i Virbaz kenarnda cânib-i erba’as yaylak havâleli 
dağlar ortasnda bir sivri kayal alçack depe üzre bir küçük 
sa’b kal’adr kim …” (Çelebi, 2001: 264, yk.151b). 

 
II. İkinci Seferde Zikredilen Yaylalar 
Hersek yaylalar: Tihotin nehri “Hersek sancağ 

yaylaklarndan çkar.” (Çelebi, 2002: 252, yk.144a). 
Pirepol’den Taşlca’ya gelirken Babine yaylağnda …” 
(Çelebi, 2002: 252, yk.144b.). Çayniçse’den bahsederken: “… 
her cânibi yaylal dağlar ve bağlardr ki …” (Çelebi, 2002: 
254, yk.145b.) Foça-Nevesin arasnda, “Bâhusûs Yezero 

yaylasndan ve İlok deresinden …” (Çelebi, 2002:259, 
yk.148b.). “… Nova’nn Karaca suyu ve Topla suyunun bir 
frkas, Jobça yaylasndan tulû’ edüp…” (Çelebi, 2002:271, 
yk.155b). Foça-Gaçka arasnda, Çemerne yaylas, Çemerne 
yaylas panayr (Çelebi, 2002: 279, yk.160a.). “Nehr-i Drin 
vilâyet-i Hersek’de Çemerne yaylasndan çkup …” (Çelebi, 
2002: 295, yk.169a). Kovinç (Foça)-Nevesin arasnda, Zalom 
yaylas (Çelebi, 2002:279, yk.160b). Mostar-Lipete kulesi 
arasnda, Lipete yaylas (Çelebi, 2002: 291, yk.167a). Foniçse 
anlatlrken, “…hamd- Hudâ cümle kurâ ve kasabalar ve 
şehrleri ve klâ’lar ve cümle yaylalarn seyr (ü) temaşa etdik.” 
(Çelebi, 2002: 292, yk.167b.). Foniçse bahsinde, “Ve [âb] u 
havâs yaylak olmağile Mostar gibi inciri..” (Çelebi, 2002, 
292, yk.167b). Foniçse’den sonra Bosna yaylalar: Raknipçe–
Bireniçe arasnda, Aksular yaylas (Çelebi, 2002:292, 
yk.167b) “Foniçse’den kalkup şark tarafna taşlkl dallar 
beller aşup 10 sâ’atde Biyemlik yaylasna geldik.” (Çelebi, 
2002: 292, yk.167b).  

  

III. Bosna Yaylalar 
Bosna yaylalar içinde, üç defa ziyaret ettiği ve en çok 

bilgi verdiği yayla Köprez yaylasdr:“Menzil-i sahrâ-y 
yaylağ- azîm Köprez: [Çelebi, bu bölümde, Köprez yaylas 
hakknda fazla bilgi vermiyor. Melek Ahmed Paşa’nn 8 bin 
seçme askeri buradadr. Onlarla birlikte zevk ve safâ 
yaparlarken Köprülü Mehmed Paşa’dan bir buyruk gelir, 
Bihke kalesi komutan Zirinoğlu’na esir düşen bir 
[Osmanly], 100 kese … vererek kurtarlmas emredilir. 
Sancak beyleri askerleriyle Köprez’e çağrlr. YAYLA O 
KADAR GENİŞTİR Kİ 53 bin  asker harp alet ve edevatyla 
sğar. Evliyâ   buradan Bihke kalesine müteveccihen yola 
çkar.] (Çelebi, 2001:249, yk.142b)  



9Aydın Türklük Bilgisi Dergisi Yıl 2 Sayı 3 - 2016 (1-22)

Metin AKAR

(Çelebi, 2002: 247, yk.141b); “Çayniçe … her cânib yaylal 
dağlar ve bağlardr.” (Çelebi, 2002:254, yk.145); kimi zaman 
da, Çemerne (Çelebi, 2002: 279,yk.160a-160b) ve Köprez’de 
olduğu gibi (Çelebi, 2001: 234, yk.134a; 249, yk.142b) 
ayrntl bilgiler verir.         
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Ravna yaylağ. Sirebne-Poçeye arasnda. “Andan 
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vasf olunmaz. … Hattâ cemî’i Tuna gemilerinin kerasteleri bu 
Ravna dağndan kesilir kim Rûm ve Arab u Acem’de Ravna 
yaylas meşhûr- âfâkdr.” (Çelebi, 2001: 222, yk.128a).  

Poçepye-Maçkosa aras yaylalar içinde Şahinpaşa 
hânedân menzili (Çelebi, 2001: 234, yk.128a). 

Akhisar-Şuviçse arasnda (Çelebi, 2001:234, yk.134a). 
Şoviçse-Atlbeğzade menzili arasnda (Çelebi, 2001:249, 
yk.142b), Hilevne-Şoviçse arasnda “Menzil-i sahrâ-y 
çemenzâr [u] lâle-zâr Köprez (Çelebi, 2001: 259, yk.148a) 
Köprez [Kupres] yaylas. Yayçe yaknlarndaki Vinçaz kalesi, 
“nehr-i Virbaz kenarnda cânib-i erba’as yaylak havâleli 
dağlar ortasnda bir sivri kayal alçack depe üzre bir küçük 
sa’b kal’adr kim …” (Çelebi, 2001: 264, yk.151b). 

 
II. İkinci Seferde Zikredilen Yaylalar 
Hersek yaylalar: Tihotin nehri “Hersek sancağ 

yaylaklarndan çkar.” (Çelebi, 2002: 252, yk.144a). 
Pirepol’den Taşlca’ya gelirken Babine yaylağnda …” 
(Çelebi, 2002: 252, yk.144b.). Çayniçse’den bahsederken: “… 
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254, yk.145b.) Foça-Nevesin arasnda, “Bâhusûs Yezero 

yaylasndan ve İlok deresinden …” (Çelebi, 2002:259, 
yk.148b.). “… Nova’nn Karaca suyu ve Topla suyunun bir 
frkas, Jobça yaylasndan tulû’ edüp…” (Çelebi, 2002:271, 
yk.155b). Foça-Gaçka arasnda, Çemerne yaylas, Çemerne 
yaylas panayr (Çelebi, 2002: 279, yk.160a.). “Nehr-i Drin 
vilâyet-i Hersek’de Çemerne yaylasndan çkup …” (Çelebi, 
2002: 295, yk.169a). Kovinç (Foça)-Nevesin arasnda, Zalom 
yaylas (Çelebi, 2002:279, yk.160b). Mostar-Lipete kulesi 
arasnda, Lipete yaylas (Çelebi, 2002: 291, yk.167a). Foniçse 
anlatlrken, “…hamd- Hudâ cümle kurâ ve kasabalar ve 
şehrleri ve klâ’lar ve cümle yaylalarn seyr (ü) temaşa etdik.” 
(Çelebi, 2002: 292, yk.167b.). Foniçse bahsinde, “Ve [âb] u 
havâs yaylak olmağile Mostar gibi inciri..” (Çelebi, 2002, 
292, yk.167b). Foniçse’den sonra Bosna yaylalar: Raknipçe–
Bireniçe arasnda, Aksular yaylas (Çelebi, 2002:292, 
yk.167b) “Foniçse’den kalkup şark tarafna taşlkl dallar 
beller aşup 10 sâ’atde Biyemlik yaylasna geldik.” (Çelebi, 
2002: 292, yk.167b).  

  

III. Bosna Yaylalar 
Bosna yaylalar içinde, üç defa ziyaret ettiği ve en çok 

bilgi verdiği yayla Köprez yaylasdr:“Menzil-i sahrâ-y 
yaylağ- azîm Köprez: [Çelebi, bu bölümde, Köprez yaylas 
hakknda fazla bilgi vermiyor. Melek Ahmed Paşa’nn 8 bin 
seçme askeri buradadr. Onlarla birlikte zevk ve safâ 
yaparlarken Köprülü Mehmed Paşa’dan bir buyruk gelir, 
Bihke kalesi komutan Zirinoğlu’na esir düşen bir 
[Osmanly], 100 kese … vererek kurtarlmas emredilir. 
Sancak beyleri askerleriyle Köprez’e çağrlr. YAYLA O 
KADAR GENİŞTİR Kİ 53 bin  asker harp alet ve edevatyla 
sğar. Evliyâ   buradan Bihke kalesine müteveccihen yola 
çkar.] (Çelebi, 2001:249, yk.142b)  
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Travnik ve Akhisar’dan sonra, “Menzil-i karye-i 
Köprez ve evsâf- yaylağ- Köprez [Kupres]: Bu karye sene 
(…) târihinde Gâzî Fazlî Paşa müceddeden bir câmi’i ve bir 
han ve bir hamâm ve birkaç dükkân ve yüz aded tahta ve 
çam kabuğu örtülü fukarâ hânesinin amâr edüp mu’âf u 
müsellem etdi, zîrâ bu yaylada küffâr beher sene niçe bin âdem 
esîr ederdi. Ann içün cümle Bosna eyâletine mutasarrf olan 
vüzerâlar bu yaylada on bin asker ile yaylayup çam 
kabuğundan niçe bin hâneler binâ edüp muhafaza eder. // 
Sitâyiş-i yaylağ- Köprez: Bu yayla eyle bir fezâdr kim Rûm 
ve Arab [u] Acem’de misli var-ise Erzurûm’da Bingöl ve 
Kayseriyye’de (…) ve Van’da cebel-i Sübhân ve Bursa’da 
kûh- Ruhbân ve Nemse’de cebel-i Alaman ola, ammâ bu 
Köprez  yaylasnda Âl-i Osmân ve Hind ve Sind pâdişâhlarnn 
askeri yaylasa yerlerimiz dar demezler bir vâsi’atü’l-aktâr ve 
rahîsatü’l-eş’âr tirfil ve yonca ve ayrk ve bersîm misilli niçe 
bin elvân nebâtât [u] giyâhât ile Cenâb- Kibriyâ-y Zü’l-
Celâ[l] sun’n izhâr içü[n] cemî’i devâbbâtlarn doylamağa bu 
sahrâ-y lâle-izâr sünbül ve benefşe ve zerrîn ve tutyâ ve yer 
gülü ve yer vişnesi ve yer çileği ni’metleriyle bu sahîfe-i 
Köprez’i zeyn etmiş. Ve bunda olan yebru’s-sanem, ya’ni benî 
Âdem sfatnda Abdüsselâm dahi derler, ol ot ve cedvâr- 
Rûmî ve sünbül-i Rûmî ve nergis-i Rûmî ve şekakl ve şekâyk 
ve sa’leb ve râvend-i Rûmî (…) (…) (…) (…) ve bunun emsâli 
niçe kere yüz bin elvân ahşâbât [u] giyâhât nebâtâtlar hâsl olur 
kim hadd [ü] harn yine Hallâk- âlema bilir. // Ve bunda olan 
âb- hayâtlarn adedin âdeme ve cemî’i mahlûkata hayât eren 
Rabbü’l-âlemîn bilir. // Ba’z uyûn- sermâlar var kim mâh- 
Temmuz’da bir âdem ol ayn- zülâlden üç taş çkaramaz. Tâ 
bu mertebe buz pâre-misâl âb- zülâllerdir ve ol kadar 
hâzmü’l-ifrât aynü’l-hayâtlardur kim bir âdem bir toklu 
kuzuyu yeyüp bu sulardan nûş etse ân- vâhidde yediği ta’âm 

hazm eder ve cemî’i devâbbâtlar za’îf ü nahîf olup şâh- 
gedâat gibi olsa bir hafta bu yaylann nebâtâtndan yeyüp âb-
 nâbndan nûş etse ol hayvân eyle semîn olur kim gûyâ 
dâbbetü’l-arz olur ve benî Âdem âb [u] havâsnn letâfet-i ekl 
[ü] şürbinden ten-dürüst olup zinde olur (…) (…) (…). // Bu 
yaylada üç gün meks  edüp gölemez ve kaymağ u yoğurd ve 
teleme peynirleriyle semiz kuzular yeyüp Cenâb- Allâh’a şükr 
edüp andan taraf- cenûba gidüp.” (Çelebi, 2001: 234, 
yk.134a).  

Menzil-i karye-i Poçepye’den sonra, “Menzil-i 
hânedân- Şâhin Paşa: Etrâf hyâbânistan- meşeyistânl bir 
hânedân- azîmdir kim şeb [ü] rûz bin atl konup gider ve beş 
yüz atl inüp kalr. Cümle müsâfirîne çul ve torba ve tencere 
çkarmadan cemî’i müsâfirînin murâd [u] merâmlar üzre 
herkese hücrelerine ta’âmlar varup it’âm ve ikrâmile 
muğtenim ederler. Yetmiş seksen aded yerde müte’addid 
tahtânî ve fevkânî hücreler ve maksûreler ile âreste ve bâğ u 
bâğçeler ile pîrâste olmuş bir latîf hamâml hânedân- azîmdir 
kim cemî’i seyyâhân- berr ü bihârânn ma’lûmu bir 
misâfirhânedir. Tâ Ebü’l-feth Gâzî zamânndan berü bu 
hânedânn âteşi sönmeyüp ilâ mâşallâh ni’met dâ’imdir. …” 
(Çelebi, 2001: 222, yk.128a). 
 

IV. Hersek Yaylalar 
Hersek yaylalarnn en beğenileni Çemerne yaylasdr:  

“Bu diyârda ylda bir kerre niçe yüz bin âdem cem’ olup 
bâzâr- azîm olan yere panayur derler. Ve bu Çemerne yaylas 
Hersek sancağn tâ orta göbeğinde vâk’ olup her tarafda beşer 
konak yerden nümâyân bir kûh- Semengân-misâl tell-i ser-bü-
lenddir. Meğer hikmet-i Hudâ bu mahalde germâ-germ bâzâr 
mahalli olup ecnâs- mahlûkâtn bir cem’iyyet-i kübrâs 
mahalli idi kim inşâallâh hilâf değildir, beş kerre yüz bin benî 
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Travnik ve Akhisar’dan sonra, “Menzil-i karye-i 
Köprez ve evsâf- yaylağ- Köprez [Kupres]: Bu karye sene 
(…) târihinde Gâzî Fazlî Paşa müceddeden bir câmi’i ve bir 
han ve bir hamâm ve birkaç dükkân ve yüz aded tahta ve 
çam kabuğu örtülü fukarâ hânesinin amâr edüp mu’âf u 
müsellem etdi, zîrâ bu yaylada küffâr beher sene niçe bin âdem 
esîr ederdi. Ann içün cümle Bosna eyâletine mutasarrf olan 
vüzerâlar bu yaylada on bin asker ile yaylayup çam 
kabuğundan niçe bin hâneler binâ edüp muhafaza eder. // 
Sitâyiş-i yaylağ- Köprez: Bu yayla eyle bir fezâdr kim Rûm 
ve Arab [u] Acem’de misli var-ise Erzurûm’da Bingöl ve 
Kayseriyye’de (…) ve Van’da cebel-i Sübhân ve Bursa’da 
kûh- Ruhbân ve Nemse’de cebel-i Alaman ola, ammâ bu 
Köprez  yaylasnda Âl-i Osmân ve Hind ve Sind pâdişâhlarnn 
askeri yaylasa yerlerimiz dar demezler bir vâsi’atü’l-aktâr ve 
rahîsatü’l-eş’âr tirfil ve yonca ve ayrk ve bersîm misilli niçe 
bin elvân nebâtât [u] giyâhât ile Cenâb- Kibriyâ-y Zü’l-
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Rabbü’l-âlemîn bilir. // Ba’z uyûn- sermâlar var kim mâh- 
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bu mertebe buz pâre-misâl âb- zülâllerdir ve ol kadar 
hâzmü’l-ifrât aynü’l-hayâtlardur kim bir âdem bir toklu 
kuzuyu yeyüp bu sulardan nûş etse ân- vâhidde yediği ta’âm 

hazm eder ve cemî’i devâbbâtlar za’îf ü nahîf olup şâh- 
gedâat gibi olsa bir hafta bu yaylann nebâtâtndan yeyüp âb-
 nâbndan nûş etse ol hayvân eyle semîn olur kim gûyâ 
dâbbetü’l-arz olur ve benî Âdem âb [u] havâsnn letâfet-i ekl 
[ü] şürbinden ten-dürüst olup zinde olur (…) (…) (…). // Bu 
yaylada üç gün meks  edüp gölemez ve kaymağ u yoğurd ve 
teleme peynirleriyle semiz kuzular yeyüp Cenâb- Allâh’a şükr 
edüp andan taraf- cenûba gidüp.” (Çelebi, 2001: 234, 
yk.134a).  

Menzil-i karye-i Poçepye’den sonra, “Menzil-i 
hânedân- Şâhin Paşa: Etrâf hyâbânistan- meşeyistânl bir 
hânedân- azîmdir kim şeb [ü] rûz bin atl konup gider ve beş 
yüz atl inüp kalr. Cümle müsâfirîne çul ve torba ve tencere 
çkarmadan cemî’i müsâfirînin murâd [u] merâmlar üzre 
herkese hücrelerine ta’âmlar varup it’âm ve ikrâmile 
muğtenim ederler. Yetmiş seksen aded yerde müte’addid 
tahtânî ve fevkânî hücreler ve maksûreler ile âreste ve bâğ u 
bâğçeler ile pîrâste olmuş bir latîf hamâml hânedân- azîmdir 
kim cemî’i seyyâhân- berr ü bihârânn ma’lûmu bir 
misâfirhânedir. Tâ Ebü’l-feth Gâzî zamânndan berü bu 
hânedânn âteşi sönmeyüp ilâ mâşallâh ni’met dâ’imdir. …” 
(Çelebi, 2001: 222, yk.128a). 
 

IV. Hersek Yaylalar 
Hersek yaylalarnn en beğenileni Çemerne yaylasdr:  

“Bu diyârda ylda bir kerre niçe yüz bin âdem cem’ olup 
bâzâr- azîm olan yere panayur derler. Ve bu Çemerne yaylas 
Hersek sancağn tâ orta göbeğinde vâk’ olup her tarafda beşer 
konak yerden nümâyân bir kûh- Semengân-misâl tell-i ser-bü-
lenddir. Meğer hikmet-i Hudâ bu mahalde germâ-germ bâzâr 
mahalli olup ecnâs- mahlûkâtn bir cem’iyyet-i kübrâs 
mahalli idi kim inşâallâh hilâf değildir, beş kerre yüz bin benî 



      

12

Evliyâ Çelebi Seyâhat-Nâmesi’nde Adı Geçen Bosna ve Hersek Yaylaları

Âdem’in Nasârâ ve Uskok’u ve Srf u Bulgar ve Hrvad ve 
Boşnak’ ve Hrtman’ ve Lasman’ ve Latin’i ve Efrenci ve 
Rûm ve Yahûdî ve Ermeni ve’l-hâsl cemî’i millet-i Mesîhiyye 
ve niçe bin ümmet-i Muhammed cem’ olup ve Praçal 
Mustafâ Paşa’y dahi bu cem’iyyet-i kübrâda muhâfazac 
bulup yigirmi gün gece germâ-germ hengâme-i bâzâr imiş. 

// El-hâsl bu Çemerne dağlarn cemî’i kâfiristân 
kefereleri ve avret ve oğlanlar ve hadd [ü] hasrn Hallâk- Ezel 
bilür hayvânâtlar dağ taş zeyn edüp hayme vü hargâh ve 
külbe-i ahzânlar ile bu kûh- çemenzâr müzeyyen olup herkes 
metâ’n fürûht edüp kâr [u] kisb edüp ayş ü işret ederler. // Ve 
bu sahrâ eyle bir fezâ-y bâlâdr kim cemî’i nebâtât u ahşâbât 
ve dâ-i devâ-i giyâhât bunda mevcûddur. Hattâ bu yaylann 
cânib-i garbîsinde bir deyr-i kadîm var. Hâlâ ma’mûr olup bu 
deyrde Eflâtûn ve Bokrât u Sokrât ve Câlinûs ve Ristetâlîs ve 
Batlîmûs ve Feylesof u Feylekos nâm hukemâlar bu deyrde 
sâkin olup bu kûh- bâlâda hâsl olan hâssal edviyelerden 
râvend-i Rûmî ve sünbül-i Rûmî ve yebrûhu’s-sanem, ya’nî 
âdem gibi abdüsselâm otu ve cedvâr- Rûmî ve sa’leb ve 
mahleb ve şkn ve reybâs ve çöpçini ve saparna ve labada 
kökü ve şâhtere ve roka ve havlicân- Rûmî ve sadef ve rk’l-
cenâh ve çilek ve lûzi’n-nebî misilli otlar hukemâ-y 
kudemâlar bu yaylada cem’ etmek içün bu deyri binâ etmişler. 
// İlâ hâze’l-ân cemî’i kâfiristândan hukemâlar bu yaylağa 
gelüp mezkûr edviye otlar ve niçe yüz bin elvân ahşâbâtlar 
cem’ edüp cümle vilâyetlere götürürler. El-hâsl ecele dermân 
olsa bunda bulunur. // Ve bu kûh- ser-bülend eflâkin zirve-i 
a’lâsna kad-keşân olmak ile kble tarafnda kal’a-i Nova ve 
kal’a-i Kotur ve bizim Arnavudluk’da kal’a-i Podgoriçse’miz 
nümâyândr. // Ve cenûb tarafnda vilâyet-i Dobra-Venedik ve 
bizim Gabele kal’as ve karşu tarafda İşpanya’nn cezîre-i 
Pulya’s zâhir ü bâhirdir. Ve şimâl cânibinde Biyelemik 

dağlar ve Bosna-sarây kûhlar âşikâredir. // Hulâsa-i kelâm 
Hersek diyârnn göbeğinde cihân-nümâ bir kûh- ibret-
nümâdr. Bu kûhda olan çârsû-y bâzâr ve âdem deryâsn 
temâşâ edüp ertesi günde bu yaylada hâsl olan sünbül ve 
zerrîn ve müşg-i Rûmî ve karanfil ve şakâyk ve nîlüfer ve 
zanbak ve gayri gûnâ-gûn ezhârlar demet demet cem’ edüp 
şemm ederek bu Çemerne yaylasndan cânib-i garba yokuş 
aşağ enüp bir gün gidüp tekrâr bu kadar baş ve bu kadar dil 
esîr ile serhaddin âyîni üzre tüfeng şâdumânlar ederek 
gülbâng- Muhammedîler çekerek 10 sâ’atde ..” (Çelebi, 2002: 
279, yk.160a). 

Çemerne’den sonra Jobça yaylalarndan da övgü ile 
bahseder: “…yârân- bâ-safâlarmzla atlara süvâr olup 
Nova’dan 3 sâ’at maşrk tarafna gidüp Jobça yaylasna10 3 
sâ’atde güç-ile çkup bir nebâtât [ü] giyâhât nahlistân [u] 
gülisân [u] murgistân içre haymelerimiz kurup Aynu’s-sefâ 
nâm bir mâ-i kevser yannda Sultân Bâyezîd’in nişîmen-i 
sofas üzre meks (edüp) ol gün ol gece sohbet-i hâs edüp semîn 
yayla kuzular11 ve niçe elvân alabalklar tenâvül edüp buz 
pâresi-misâl âb- nâblarn nûş edüp hayât- câvidân bulduk.” 
(Çelebi, 2002: 271, yk.155b). “Ekseriyâ şehr-i Nova’nn 
Karaca suyu ve Topla suyunun bir frkas bu Jobça 
yaylasndan tulu’ edüp cereyân ederek [ş]ehr-i Nova’nn bâğ 
u bâğçeleri ve imâretleri ve hânedânlarn rey edüp benî Âdem 
ve gayri hayvânâtlarn saky edüp ma’a’z-ziyâde sular deryâya 
munsabb olur. Cümle sular karl yaylalardan gelir kim yaz ve 
kş Jobça yaylasnda Tûfân- Nûh’dan berü berf-i rahmet 

                                                            
10 Risa kasabasnn üstünde (kuzeyinde) olan, yüksekliği 1311 metreye ulaşan dağn 

yaylasdr.  
11 “yayla kuzusu”, yaylada doğmuş olan kuzu demektir. Yaylac Türkiye Türklerinin sürüleri 

de kuzularn yaylada doğurur, besler, büyütür. Buradan hareketle Bosnal kardeşlerimizin 
de baz bölgelerde, ihtiyaca göre sürülerini yaylalara çkardğn söyleyebiliriz.  
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vardr. Ve bu yaylada olan niçe yüz bin elvân şükûfelerin 
râyihâ-i tayyibeleri âdemün demâğn muattar edüp atlarmz 
tirfil ve yonca ve ayrk ve kara çayr yemeden fil gibi sâhib-i 
şikem oldular. // Hülâsa-i kelâm iki gün iki gece bu yaylada 
gûnâ-gûn zevk u safâlar edüp andan yine yokuş aşağ 3 sâ’atde 
enüp yine …” (Çelebi, 2002:271, yk.155b-156a). Jobça 
yaylasnda koyun çobanlar vardr: “… cümle ahibbâ ve 
dostânlar ile vedâlaşup koyun çobanlarndan beş nefer esîrleri 
bile alup ale’s-sabâh yine,” (Çelebi, 2002: 279, yk.160a). 
 

V. Bosna’da Yaylaclk 
Bosna ve Hersek’in orta ksmlar ile güneyi dağlktr. 

“Ülkenin bu dağlk bölgelerinde kara iklimi görülür; yazlar 
scak ve kurak, kşlar kar yağşl ve soğuk geçer; ormanclk 
ve koyun besiciliği ekonomide önemli yer tutar.” (Özey, 
2009). Bu iklimin, koyun besiciliğine dayal ev ekonomilerini 
yaylaclğa yöneltmesi tabiîdir. Ancak, Evliyâ Çelebi’nin 
Bosna ve Hersek’te bulunduğu yllarda veya daha öncesinde, 
bu topraklarda yaşayanlarn, Selçuklu, Osmanl ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir ksm aileleri gibi “konargöçer” 
düzeninde yaşayp yaşamadğn bilmiyoruz. Böyle olmakla 
birlikte, Evliyâ Çelebi’nin baz ifadelerinden Bosna ve 
Hersek’te “yaylaclk” yapldğna dair şu ipuçlarna 
rastlyoruz: 

1. Yaylalarda koyunlar ve çobanlar vardr. Köprez 
yaylas anlatlrken “bir âdem bir toklu kuzuyu yeyüp bu 
sulardan nûş etse ân- vâhidde yediği ta’âm hazm eder.” 
(Çelebi, 2001: 234, yk.134a). Jobça yaylalarn da anlatrken 
yayla kuzular yediklerini bildiriyor: (Burada) “… yayla 
kuzular ve niçe elvan alabalklar tenâvül edüp…” (Çelebi, 
2002: 271, yk.155b). Bilindiği gibi,” konargöçer” ailelerin 
kuzular yaylada doğar ve büyür. 

2. Jobça yaylalarnda koyun çobanlar var. Çelebi, 
yayladan ayrlrken “koyun çobanlarndan, beş nefer esîr bile 
alr…” (Çelebi, 2002: 271, yk.156a). 

3. Yaylalarda süt ürünleri imal edilir. Köprez yaylasn 
anlatrken şunlar not eder: “Bu yaylada üç gün meks edüp 
gölemez (?) ve kaymağ u yoğurd ve teleme peyniriyle semiz 
kuzular yeyüp…” (Çelebi, 2001: 234, yk.134a). 

4. Günümüzde Türkiye’de gördüğümüz “yayla 
şenlikleri”nin eski şekilleri “yerel panayrlar” olmaldr. 
Seyâhat-nâme’de, Çemerne yaylas bahsinde bu hususa işaret 
edilmiştir: “Bu diyârda ylda bir kerre niçe yüz bin âdem cem’ 
olup bâzâr- azîm olan yere panayur derler …”, “El-hâsl  bu 
Çemerne dağlarn cemî’i kâfiristân kefereleri ve avret ve 
oğlanlar ve hadd [ü] hasrn Hallâk- Ezel bilür hayvânâtlar 
dağ taş zeyn edüp hayme vü hargâh ve külbe-i ahzânlar ile bu 
kûh- çemenzâr müzeyyen olup herkes metâ’n fürûht edüp kâr 
[u] kisb edüp ayş u işret ederler.” (Çelebi, 2002: 279, yk.160a). 
Yukardaki ifadeden de anlaşlacağ üzere panayrlar sadece 
alş veriş yeri değil, ayn zamanda, bugünkü yayla 
festivallerinde olduğu gibi eğlence mahalleridir. 

5. Yaylalarda, yaylaclarn günlük ve mevsimlik 
ihtiyaçlarn karşlayan basit yapl tesisler, konaklar, camiler, 
ağllar bulunur. Köprez yaylasnda bir cami, bir han, bir 
hamam, birkaç dükkân ve “… yüz adet ve çam kabuğu ile 
örtülü fukarâ hânesi”nin bulunduğunu; Hristiyanlar bu 
bölgeden çokça esir aldklar için Osmanl vezirlerinin bu 
yaylada on bin asker ile yayladğn, askerlerin “çam 
kabuğundan niçe yüz bin hâneler bina edüp muhafaza” 
ettiklerini Evliyâ Çelebi anlatr (Çelebi, 2001: 234, yk.134a).  
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VI. Evliyâ Çelebi’nin Bosna ve Hersek Yaylalar 
Hakkndaki Düşünceleri 

Evliyâ Çelebi, Bosna ve Hersek yaylalarnn çoğunu 
görmüş, ksa sürelerde de olsa buralarda yaylamş, bu 
yaylalarn vasflarn övücü dille tasvir etmiştir. Seyâhat-
nâme’ye göre Osmanl’nn en güzel yaylalar arasnda Bosna 
ve Hersek’in Çemerne, Köprez, Morina, İlok, Nevesin 
yaylalarnn adlarn da sayar (Çelebi, 1999-b, yk.186b, 143a). 

Çelebi, yaylalarn şifal otlarla dolu olduğuna inanr. 
İstanbul salebcileri anlatlrken, salep yapmnda kullanlan 
bitki yumru kökünün toplandğ dağlar ve yaylalar arasnda 
Bosna’daki Köprez, Hersek’teki Çemerne yaylalarnn adn 
zikreder (Çelebi, 1998:yk.172a). Ayrca, Çemerne yaylasnda 
yetişen ve tpta kullanlan otlarn çeşitliliği ve önemi üzerinde 
de önemli bilgiler verir (Çelebi, 2002: 279, yk.160a-160b).  
 

VII.  Yaylalarn Millî Snrlar Belirlemedeki Rolü 
ve Belge Değeri   

Bilindiği gibi Bosna ve Hersek, Fatih Sultan Mehmed 
döneminde Osmanl İmparatorluğu’na katlmşt (Bosna 
Krallğ 1462, Hersek Dükalğ 1480). Bu tarihlerden itibaren 
Osmanl’nn toprak/arazi konusundaki yasa ve örfe dayanan 
uygulamalar, 13 Haziran 1878 tarihli Berlin Kongresi’ne 
kadar devam etmiş olmaldr. İngiltere, Avusturya-Macaristan, 
Fransa, Almanya, Rusya ve Osmanl Devleti arasnda 
imzalanan Kongre kararna istinaden Bosna ve Hersek, 
mülkiyet haklar Osmanl İmparatorluğu’nda kalmak kaydyla 
fiilen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na terk edilmiştir. 
Bu zamana kadar Osmanl Bosna ve Hersek’inde, Osmanl 
tmar ve zeamet sisteminin, Kanûn-nâme-i Sultânî ber-
Mu’ceb-i Örf-i Osmânî’nin nasl uygulandğn, 1858 ylna 
kadar mülk, metruk, mîrî ve vakf arazilerinin tasarruf şekli ve 

şartlarn bilmediğimiz için yaylalar üzerindeki mülkiyet hakk 
konusunda bir fikir sahibi olamyoruz. Ancak yaylalar 
üzerindeki mülkiyet haklar konusunda Türk örfî hukukuna 
dikkat çekmek, Evliyâ Çelebi’nin Bosnallarca meskûn ve 
Bosna ve Hersek arazisi saylan topraklarn, Bosna ve Hersek 
Devleti’nin tabiî snrlarn göstermesi bakmndan hâiz 
olduğu değeri dile getirmek isteriz. 

Tamer Klç’n (Klç, 2014: 50), A. N. Sezer’in bir 
eserine istinaden (Sözer, 1972: 51) bildirdiğine göre, 1858 
Arazi Kanun-nâmesi’nin 97. maddesi hükmünce “Mera, 
yaylak ve kşlaklar devletin hüküm ve tasarrufu altnda 
bulunan yerlerdir; bu topraklar üzerinde bir kimsenin özel 
mülkiyet tesis etmesi yasak”t. Ancak, devlet isterse yaylalar 
“kta, tmar” olarak tahsis edilebilirdi. Ayrca yaylalar, irili 
ufakl obalardan oluşurdu (Akar, 2013:103). Bu obalarda 
kimlerin yaylayacağ, yaylalarn snr da bilinir, bu düzen –
baz istisnaî olaylar dşnda- asrlarca devam ettirilirdi (Ögel, 
1991: 1-2). Bu kural ve uygulamalarn, özellikle de “oba” 
düzeninin Bosna ve Hersek yaylalarnda da geçerliliğini 
koruduğunun araştrlmas ve tespiti, yine millî snrlarn 
önemli nirengi noktalarn ortaya koyabilir. Çünkü yaylalar 
mîrî araziler olduklar için, “yaylak ve kşlaklarn ahkâm, sair 
arazi gibi” olduğu için, millî snrlar içinde bulunduğu için, 
tarihî snrlar tespitte ileride işimize yarayabilir. Yaylalar, 
millî ülkülere yön ve hedef gösterebilir.   
  
EK-1 
 Seyâhat-nâme’de Yer Adlaryla İlgili Problemler 
ve Bunlarn Çözümü Hakknda Öneriler  

Seyâhat-nâme’nin günümüz yazsna aktarlmasnda 
karşlaşlan büyük problemler vardr. Metinlerde boş braklan 
yerlerde ne olduğunun tespiti oldukça güçtür. Yer adlarnn ve 
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baz nesne adlarnn okunmas da kolay değildir. Özellikle yer 
adlarnda problem katmerlenmektedir. 

Travnik kalesinin anlatldğ yerde şöyle bir metin var: 
     [122a] [1.st.] Sitâyiş-i varoş- kal‛a-y Travnik: Bu 
kal’anñ aşağ garb cânibinde bir dereli ve depeli, 
kayal ve toprakl yerde [2.st.] nehr ………. kenârnda 
vâki’ olmuş bâğ- İrem misâl bir şîrîn kasabadr. Bu 
nehir, Uburça dağlarndan gelip bu şehirden aşağ nehr-
i [3.st.] azîm Virbaza, lisân- Boşnakça ya‛ni  
Söğütsuyuna karşr.   
Burada, bir başlk altna yazlmş üç satr ve iki 

cümleden oluşan metinde, önce, birinci cümlede bir nehir ad 
yazlmamş, yeri boş braklmş; ikinci cümlede de bir dağ ad 
ile bir nehir ad (kanaatimizce) yanlş okunmuştur. İlk cümlede 
yeri boş braklan nehrin ad “Laşva”dr. İkinci cümledeki dağ 
ad “Uburça” değil “Oborça”dr [Oborça kelimesi, Bosna ve 
Hersekle ilgili metinlerde, Uburça (Çelebi, 2001: 23, yk.132b) 
ve Oburça (Çelebi, 2001: 244, yk.139b) şekillerinde 
okunmuştur.]; ulu nehrin ad da Virbaza değil “Vrbas”tr. Biz 
bu bilgilere Travnik’te yerinde yaptğmz çalşmalar ile 
günümüzde kullanlan askerî haritalar  inceleyerek ulaştk. 
Yukardaki metnin doğru okunuşu ve dipnotlar şöyle 
olmaldr:  

     [122a] [1.st.] Sitâyiş-i varoş- kal‛a-y Travnik: 
Bu kal’anñ aşağ garb cânibinde bir dereli ve depeli, 
kayal ve toprakl yerde [2.st.] nehr[-i Laşva] 
kenârnda vâki’ olmuş12 bâğ- İrem13 misâl bir şîrîn 

                                                            
12 vâki‘ olmak: (kurulmak), olmak, düşmek. 
13 bâg- İrem: Âd kavmine mensup olan Şeddad tarafndan cennete benzetme iddias ile 

yaptrlan, Şam veya Yemen’de olduğu sanlan bahçe. 

kasabadr. Bu nehir14, Oborça15dağlarndan gelip bu 
şehirden aşağ nehr-i  [3.st.] azîm Vrbas’a16, lisân- 
Boşnakça ya‛ni Söğütsuyuna karşr. (Akar, 2008:165-
171). 
 
Günümüz Bosna’snda, Srp özerk bölgesinde bulunan 

ve şimdi Serebrenitsa şeklinde telaffuz edilen şehrin ad, Yücel 
Dağl ve arkadaşlarnca yaymlanan basksnda Sirebirençse 
(Çelebi, 1988, yk.176b), Sirebreniçse (Çelebi, 1999-a, yk.327a 
ve Çelebi, 2002, yk.79a), Serebzeniçsa (Çelebi, 2003, 
yk.212a), Serebreniçse (Çelebi, 2001:229, yk.131b) olmak 
üzere dört farkl şekilde (ve kanaatimizce yanlş)  okunmuştur. 

Bir öğrencimize yaptrdğmz “Evliyâ Çelebi’nin 
Doğu Karadeniz’de Gördüğü Yerler ve Bu Yerlerin 
Günümüzdeki Hâli” başlkl yüksek lisans tezini (Barmanbay, 
2014) yönetirken, Seyâhat-nâme metninde pek çok boş 
braklmş yerlere rastladk. Bunlarn bir bölümü yerleşim 
yerleri arasndaki mesafeler idi. Harita üzerinde yaptğmz 
çalşmalarla bu mesafeleri tespit edip ilgili boş yerleri 
doldurarak metni tamir ettik. Boş yerlerin bir bölümü cami, 

                                                            
14 Yani Laşva, Evliyâ Çelebi’ye göre “Oborça dağndan gelir”. Bu cümleyi “Laşva’nn bir 

kolu Oborça dağndan doğar “ şeklinde anlamalyz. Evliyâ Çelebi’nin gezi yolu Laşva’nn 
doğduğu kuzey yönünden değil, Türbe’den batya doğru giden yoldur. Laşva’nn 
kollarndan biri işte bu yol kenarndadr. Evliyâ bunu Laşva sanmştr. Veya, Travnik’ten 
yol ve yön gösteren bir insann tarifidir. Bu açdan bakarsak Laşva, gerçekten Oborça 
(Obordtsi)’ya giden yol tarafndan gelmektedir. Bugünkü coğrafyaclara göre Laşva, 
Vilenia (514 m.) ve Vlaşiç (1943 m.) dağlar arasndan doğar. Evliyâ, D. Vakuf’a doğru, 
güzergâh üzerinde gördüğü Komarşitsa deresini Laşva sanmş olabilir. [Zayf bir ihtimal 
olarak şunu da ileri sürebiliriz: Oborça (Obordtsi), anladğmz kadaryla, belki geçiti 
oluşturan dağlardan birinin addr, belki de Türkçe “geçit, dar geçit” anlamnda kullanlmş 
olan bir kelimedir. Nitekim, Bosnal meşhur yazar İve Andriça, Travniçka Hronika adl 
kitabnda Laşva'nn geçip Travnik'e geldiği boğaz şöyle anlatr: “Dağlar iki yandan 
aşağya doğru uzanp incecik bir nehir ve onun yanndaki yola bile dar gelen vadisinde 
keskin bir açyla birleşiyor.”] 

15 Bu dağn Boşnakçada ad Oborça’dr. Uburça okunmas doğru değildir. 
16 Vrbas, elyazmas metinde Virbaza şeklinde harekelenmiştir. Bu kelime Boşnakçada Vrbas 

diye söylenir. Vrbas, Evliyâ Çelebi’ye göre Laşva’nn ulaşp birleştiği rmaktr.  Çelebi 
burada doğru bilgi vermemektedir. Laşva, Vrbas’a değil Bosna rmağna bağlanr. 
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medrese vb. yaplarla ilgili idi. Onlar da ayn asrda yazlan 
seyâhat-nâmelerden ve baz mahallî tarihlerden bularak 
yerlerini doldurduk.  

Evliyâ Çelebi’nin verdiği yanlş bilgiler de vardr. 
Mesela, Karadeniz sahilinden, Ünye’den Trabzon’a doğru 
deniz yolu ile giderken, sahilden ayrldktan sonra hep kuzeye 
gittiğini zannetmiş ve ifade etmiştir. Seyâhat ettiği tekne 
sahilden, kayalklardan uzaklaşmak için önce mecburen 
kuzeye yönelecek, istenen uzaklğa erişince yavaş yavaş 
dümen krarak doğuya yönelecektir. Alşkn olmayan ve 
özellikle de deniz tutan bir insan bu dönüşü fark etmeyecek, 
hep kuzeye gittiğini sanacaktr. Kendi yazdklarna göre 
Evliyâ Çelebi’yi de deniz tutmaktadr.  

Evliyâ Çelebi bu hatâlara başka nasl düşmüş olabilir? 
İntibalarn yazya döktüğü zamanla gezdiği gördüğü zaman 
arasnda büyük fark olabilir. Her insan gibi o da yabanc 
kelimeleri hafzasnda tutamamş veya yanlş alglamş 
olabilir; unutmuş olabilir. Daha ötesi, belki günümüz 
Boşnakças ile 300 yl önceki Boşnakça arasnda telaffuz 
farklar olabilir. Eğer kelimelerdeki ses değişmelerini bilen 
Boşnakça uzmanlar ile iş birliği yaplrsa daha doğru 
okumalara, metinlere ulaşabiliriz. Bugünkü şartlarda 
izleyebileceğimiz yol, yöntem, eski ve yeni haritalardan 
yararlanma ve mahallinde inceleme ve gözlemlerimizden 
yararlanarak mümkün olan en doğru metinlere ulaşma yolu 
açlacaktr. 

  
Sonuç 
Evliyâ Çelebi, Bosna ve Hersek yaylalarn gezerek 

görmüş ve anlatmştr. Bosna ve Hersek’e yaptğ iki seferde, 
yaylalardaki insan varlğ ve hayatn canl şahidi olmuştur. 
Yaylalardaki tabiî zenginliği de dile getirmiştir. Bosna ve 

Hersek yaylalarn Osmanl topraklarndaki en güzel 
yaylalarndan olduğunu açkça ifade etmiştir. Özellikle 
Çemerne ve Köprez yaylalar hakknda ayrntl bilgi 
vermiştir. Çelebinin ifadeleri, bize Bosna ve Hersek 
yaylalarnda İmparatorluğun doğu topraklarndakine benzer 
yaylaclk faaliyetinin varlğ konusunda ipuçlar vermektedir. 
Yaylalar hakknda anlattklar Bosna ve Hersek’in millî ve 
tarihî snrlarn tespitte somut deliller içermektedir. Seyâhat-
nâme’den iyi yararlanabilmemiz için yer isimlerinin doğru 
tespiti/okunmas ve özellikle de metin tamirine ihtiyaç vardr. 
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Metin AKAR

medrese vb. yaplarla ilgili idi. Onlar da ayn asrda yazlan 
seyâhat-nâmelerden ve baz mahallî tarihlerden bularak 
yerlerini doldurduk.  

Evliyâ Çelebi’nin verdiği yanlş bilgiler de vardr. 
Mesela, Karadeniz sahilinden, Ünye’den Trabzon’a doğru 
deniz yolu ile giderken, sahilden ayrldktan sonra hep kuzeye 
gittiğini zannetmiş ve ifade etmiştir. Seyâhat ettiği tekne 
sahilden, kayalklardan uzaklaşmak için önce mecburen 
kuzeye yönelecek, istenen uzaklğa erişince yavaş yavaş 
dümen krarak doğuya yönelecektir. Alşkn olmayan ve 
özellikle de deniz tutan bir insan bu dönüşü fark etmeyecek, 
hep kuzeye gittiğini sanacaktr. Kendi yazdklarna göre 
Evliyâ Çelebi’yi de deniz tutmaktadr.  

Evliyâ Çelebi bu hatâlara başka nasl düşmüş olabilir? 
İntibalarn yazya döktüğü zamanla gezdiği gördüğü zaman 
arasnda büyük fark olabilir. Her insan gibi o da yabanc 
kelimeleri hafzasnda tutamamş veya yanlş alglamş 
olabilir; unutmuş olabilir. Daha ötesi, belki günümüz 
Boşnakças ile 300 yl önceki Boşnakça arasnda telaffuz 
farklar olabilir. Eğer kelimelerdeki ses değişmelerini bilen 
Boşnakça uzmanlar ile iş birliği yaplrsa daha doğru 
okumalara, metinlere ulaşabiliriz. Bugünkü şartlarda 
izleyebileceğimiz yol, yöntem, eski ve yeni haritalardan 
yararlanma ve mahallinde inceleme ve gözlemlerimizden 
yararlanarak mümkün olan en doğru metinlere ulaşma yolu 
açlacaktr. 

  
Sonuç 
Evliyâ Çelebi, Bosna ve Hersek yaylalarn gezerek 

görmüş ve anlatmştr. Bosna ve Hersek’e yaptğ iki seferde, 
yaylalardaki insan varlğ ve hayatn canl şahidi olmuştur. 
Yaylalardaki tabiî zenginliği de dile getirmiştir. Bosna ve 

Hersek yaylalarn Osmanl topraklarndaki en güzel 
yaylalarndan olduğunu açkça ifade etmiştir. Özellikle 
Çemerne ve Köprez yaylalar hakknda ayrntl bilgi 
vermiştir. Çelebinin ifadeleri, bize Bosna ve Hersek 
yaylalarnda İmparatorluğun doğu topraklarndakine benzer 
yaylaclk faaliyetinin varlğ konusunda ipuçlar vermektedir. 
Yaylalar hakknda anlattklar Bosna ve Hersek’in millî ve 
tarihî snrlarn tespitte somut deliller içermektedir. Seyâhat-
nâme’den iyi yararlanabilmemiz için yer isimlerinin doğru 
tespiti/okunmas ve özellikle de metin tamirine ihtiyaç vardr. 
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“Duha Koca Oğlu Deli Dumrul” Hikâyesinin 
Göstergebilimsel Açdan İncelenmesi 

 
 Serdar GÜRÇAY 

 
Özet: Türk edebiyatnn yazya geçirilmiş ve günümüze 

ulaşabilmiş başat örneklerinden olan Dede Korkut Kitab âdeta mihenk taş 
niteliğindedir. Oğuzlarn hayatn konu alan milli destanlarmzdan Dede 
Korkut Kitab’nn Dresden nüshasnda yer alan beşinci hikâyesi “Deli 
Dumrul” karakterinin şahsi bilinci ile birlikte kolektif toplum bilincini de 
yanstan bir anlatdr. Çalşmamza konu olan Deli Dumrul hikâyesine 
göstergebilim şğnda farkl anlam katmanlarn çözümleyebilmek, metnin 
yüzey yapsndan derin yapsna izdüşümle üretim ve ortaya konuş 
koşullarn açklamak amacyla yaklaşlmaya çalşlmştr. Metinde izlenen 
göstergebilimsel yönteme uygun olarak öncelikle hikâye üç kesite 
ayrlmştr. Kesitleme yöntemi ile okuyucunun hikâyeyi farkl bakş açs 
ile görmesi amaçlanmştr. Hikâyeyi oluşturan ögelerden kişi kesiti ve 
karakterlerin bakş açlar üzerinde durulmuştur. Ardndan anlatnn 
izleklerine uygun olarak derin yapy çözümleyebilmek amacyla sözcükler 
temel alnarak durum kesiti ve eylem kesiti irdelenmiş ve metinbilimsel bir 
inceleme ortaya konulmaya çalşlmştr. Diğer yandan, Deli Dumrul 
hikâyesi yer ve zaman düzleminde ve kişilerin psikolojilerine etkileri de 
göz önünde bulundurularak sunulmaya çalşlmştr. Bu çalşmamzn 
amac, yapsal bir çözümleme yöntemi olan göstergebilim tekniği 
kullanlarak hem metinbilimsel hem de psikanalitik yaklaşmla metindeki 
“buz dağnn” görünmeyen ksmlar ile beraber çok anlamllk da 
çözümlenmeye çalşlmştr. 

Anahtar Kelimeler: Duha Koca oğlu Deli Dumrul, Dede Korkut 
Kitab, Halk Edebiyat, Göstergebilim 
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