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ÖZET 

1976 yšlšnda, �imdiki adš Kültür Bakanlš�š Halk Kültürlerini 
Ara�tšrma ve Geli�tirme Genel Müdürlü�ü olan, zamanšn Kültür 
Bakanlš�š Millî Folklor Ara�tšrma Dairesi Ba�kanlš�š tarafšndan 
hazšrlanan Türk Folklor Ar�iv Kšlavuzuna göre Türk folklorunun konularš 
belirlenirken kšlavuzun •KŽ maddesi inanš�lara ayršlmš�tšr. 100•lük 
kodlama seviyesinde hazšrlanan kšlavuzun bu bölümünde •K 700Ž 
kodlamasšnda rüya ve fal yer almaktadšr. 

Bu bilgilerden anla�šldš�š üzere fal, folklorun inanš�lar bölümünde 
kar�šmšza çškmaktadšr. De�i�ik ara�tšrmalarda ele alšnan Türk 
folklorunun, üzerinde az çalš�šlan konularšnšn ba�šnda gelen fal, 
insanlaršn do�aüstü güçlere yakla�šmšnš göstermesi bakšmšndan önem 
ta�šmaktadšr.       

Bu çalš�ma, Türk kültür tarihi, edebiyatš ve halk bilimi açšsšndan 
önemli kaynak eserlerden biri olan, Evliya Çelebi•nin adšnš yüzyšllardan 
beri ya�atan ve daima da ya�atacak ünlü Seyahatname •de çe�itli yerler 
hakkšnda bilgi verilirken kaydedilen fal ile ilgili bilgilerin 
de�erlendirilmesine dayanmaktadšr. Çalš�manšn ba�lšca amacš, kültür 
tarihimizin bu önemli eserini fal ile ilgili çalš�malara dâhil etmek ve Türk 
halkbiliminin az çalš�šlan konularšndan olan fal hakkšnda ileride 
yapaca�šmšz çalš�malara zemin hazšrlamaktšr.  

Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Seyahatname, fal. 

 

FORTUNE-TELLING IN THE SEYAHATNAME OF EVLIYA 
CELEBI 

 

ABSTRACT 

According to the Turkish Folklore Archive Guide prepared in 1976 
by the National Folklore Research Deparment of Ministry of Culture of 
the time, which is now called the Ministry of Culture directorate general 
for research and development of folk culture, article •K• in the guide was 
designated for beliefs, while the subjects of Turkish folklore was being 
determined. In this part of the guide which was prepared based on the 
categorization in hundreds, dream and fortune-telling appears in the •K 
700• category. 
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As is understood from this information, we come across fortune-
telling in the part which is designated for beliefs in folklore. Fortune-
telling upon which little study is conducted is a branch of Turkish 
folklore -handled in different researches- and it bears importance in that 
it shows people•s approach to supernatural powers. 

This study is based on assessing information related to fortune-
telling which was recorded while giving information about various places 
in Seyahatname, which is an important work as far as Turkish cultural 
history, literature and folk science is considered. The main aim of our 
study is to include this important work of our cultural history in the 
researches on fortune-telling and to form the basis for the studies that we 
are going to carry out on fortunetelling on which little research is 
conducted. 

Key words : Evliya Celebi, Seyahatname, fortune-telling. 

 

Giriş 

Türk seyahat edebiyatš içerisinde önemli yere sahip olan eserler vardšr. Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi ile birlikte bu eserden önce kaleme alšnmš� olan Babür �ah•šn Babürname•si, Seydi 
Ali Reis•in Miratü•l-Memalik•i bu türün en önemli örnekleridir (Banarlš 1998, 688). 

Türk edebiyatšnda seyahatname denilince ilk akla gelen Evliya Çelebi Seyahatnamesi 
olmaktadšr. Evliya Çelebi•nin Türk edebiyatšnda seyahatname türünün zirvesinde oldu�u bilinen 
bir gerçektir. Ahmet Hamdi Tanpšnar, her ne kadar üslubunun derbeder oldu�unu söylese de onu 
edebiyatšmšzda yaratšlš�tan yazar do�anlaršn ba�šnda saymaktadšr (Tanpšnar 1995, 161). 
Tanpšnar•šn da belirtti�i gibi eserin üslubu derbederdir; ancak, verilen her cümlede Osmanlš 
insanšnšn hayata bakš�š görüldü�ü için Evliya Çelebi bu yönü ile büyük bir nesir yazarš olarak 
kabul edilebilir. Evliya Çelebi•nin ça�da�š olan nesir yazarlaršndan ayršlabilecek önemli özellikleri 
vardšr. Devrine ve devrindeki yazarlara göre sade bir dil kullanmasš, güçlü tasvirleri, sšcak mizahš, 
seciler ve mübala�alar ile süslü üslubu Evliya Çelebi•nin ayšršcš noktalaršdšr (Büyük Türk Klasikleri 
1987, 393). Bu nedenle eser, 17. yüzyšl Türk nesrinin önemli eserleri arasšndaki yerini almš�tšr.                    

 17. yüzyšl ve öncesi �slam ve Osmanlš tarihini ara�tšrmak isteyenlerin ba�vuracaklarš 
önemli bir kaynak olan eserinde Evliya Çelebi, gezdi�i her ülke ve �ehrin tarihi hakkšnda kimi 
zaman duyduklaršna, kimi zaman da çe�itli tarih kitaplaršna dayanarak kšymetli bilgiler verir. 
Viyana•ya giden elçilik heyetinde bulundu�u için Osmanlš sšnšrlarš dš�šndaki co�rafyalarš da tasvir 
eden Evliya Çelebi, sadece Türkler tarafšndan de�il, genel anlamda bütün dünya tarihçileri ve 
Avrupa dünyasš tarafšndan merakla takip edilen bir kaynaktšr (Ortaylš 2006, 88). 

Ça�šnšn Osmanlš zihniyetini, dünya görü�ünü ve dünyaya bakš�šnš tšpkš bir ayna gibi 
gösteren eserde Orta Ça�•šn sonlaršndan itibaren do�u ile batš arasšnda açšlmaya ba�layan 
uçurumun, 17. yüzyšlda hangi boyutlara ula�tš�š ve batšnšn o yšllardan 17. yüzyšla ne kadar yol 
aldš�š, Evliya Çelebi•nin Avrupa ülkelerinde kar�šla�tš�š çe�itli olay veya durumlar kar�šsšnda 
Osmanlšlara serzeni�te bulunmasš ile hissettirilir. Eser, Yeni Ça�•šn ortalaršnda do�u ile batš 
arasšndaki tinsel uçurumun hangi dü�ündürücü boyutlara varmš� oldu�unu göstermesi bakšmšndan 
da dü�ünce tarihi ara�tšrmalaršna š�šk tutar 
(http://www.history.hacettepe.edu.tr/archive/evliyacelebi.htm, ET: 20.02.2006) 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi çok geni� bir sahayš içine almaktadšr. Eserde hemen bütün 
Osmanlš co�rafyasš, �ran, Irak, Suriye, Mšsšr, Rusya, Kšršm, Balkanlar, Macaristan, Almanya, 
Flemenk, �sveç ve Lehistan gibi çe�itli ülke ve �ehirlere ait geni� bilgiler vardšr (Banarlš 1998, 
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691). Seyahatname•de tarih, co�rafya, dil, folklor, etnoloji, sosyoloji konularšnda geni� bilgiler 
verilmektedir. 16. ve 17. yüzyšl Osmanlš �mparatorlu�unun geni� sšnšrlarš içindeki önemli �ehir ve 
ülkelerin ya�ama biçimleri, âdetleri, gelenekleri, görenekleri, töreleri, inançlarš, törenleri ve günlük 
ya�amlarš hakkšnda zengin bilgiler ile dolu olan eser, halk bilimciler ile etnologlaršn ba�vurmalarš 
gereken önemli bir kaynaktšr (Örnek 1995, 34). 

Evliya Çelebi eserinde gezdi�i yerler ve bu yerlerin tarihi hakkšnda bilgi verirken sadece 
kendi gözlemleri ile yetinmemi�tir. Onun; Kazvinî, Makrizî, Taberî, Zehebî, Celalzade, Solakzade, 
Âlî, Atlas Minor gibi belli ba�lš eserlere, kanunnamelere, eyalet tahrir defterlerine menakšpnamelere 
ve Latin, Yunan dilleri ile yazšlmš� çe�itli tarihlere ba�vurdu�u bilinmektedir (Türk Dili ve 
Edebiyatš Ansiklopedisi 1979, 126; Baysun 1977, 408-409).      

Fal ve Çeşitleri 

•GökŽ ve •yerŽin temsil etti�i evrensel iki ilkeli kâinat dü�üncesinin yazšlš i�aretleri vardšr. 
Çincede •kuaŽ adš verilen bu i�aretlere Türkçede •šrkŽ denmektedir (Esin 2001, 27). Hem Çinliler 
hem de Türkler šrklarš fal bakmak için kullanšrlar. Irklaršn �ekli, do�a güçlerinin gerilemekte ve 
ilerlemekte olu�laršnš ifade etmektedir. Buna göre, üst çizgiler görünürde hâkim olan kavramš, alt 
çizgiler ise ilerlemekte bulunan ve galip gelecek olan kavramš göstermekte; falcšlar bu �ekilde 
anlamlar çškarmaktadšrlar (Esin 2001, 28-29).  

Falšn Eski Türkçedeki kar�šlš�š •šrkŽ tšr. Dîvânü Lûgati•t-Türk•te kelime •Falcšlšk, kâhinlik 
ve bir kimsenin gönlündekini bilmek.Ž  �eklinde açšklanmaktadšr (Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesi 
1998, 42). 

 Hiçbir toplum veya uygarlš�a ait olmayan yani evrensel olan falcšlšk, ortaya çšktš�š ilk 
günden beri insano�lunu me�gul etmi�tir. Gelece�ini sürekli olarak merak eden insanlar, bunlarš 
tek ba�laršna bilemedikleri ya da çaresiz olduklaršnš dü�ündükleri için gelece�i bilebildiklerine 
inandšklarš falcšlara ba�vurmu�lardšr. (Scognamillo ve Arslan 1999, 17). 

 �lk insandan bu yana insano�lu sürekli merak içindedir ve meraklaršnš cezbeden en büyük 
konu da gelecekleridir. Yapšlacak herhangi bir i�in sonucunun nasšl olaca�šnš önceden bilmek, bir 
insanšn yazgšsšnš ö�renmek insanlarš tarih boyunca me�gul etmi�tir. �nsanlaršn hayatlarš boyunca 
ba�aršlš ve mutlu olmak istemeleri sonucunda fal, yüzlerce çe�it kazanmš�tšr. Kullanšlan çe�itli 
araçlar ve yöntemler ile fal çe�itleri günümüzde oldukça geni�lemektedir. Sürekli bir arayš� içinde 
olan insan zihni, farklš yakla�šmlar ile geleceklerini ö�renmek adšna falš ve falcšlarš hayatšn 
vazgeçilmez bir parçasš hâline getirmi�tir.  

 A�aç, at, ate�, bakla, balšk, balta, ba�šrsak, bina, bu�day, çakšl, defne, duman, el, harf, 
hava, horoz, I Ching (Yi King), insan ba�šrsa�š, iskambil, kafatasš, kahve, kap, kaplumba�a, 
karaci�er, karga, keçi, kemik, kristal, ku�, lamba, mum, omuz kemi�i, rüzgâr, saç, sayš, so�an, su, 
tarot, tuz, un, yaprak, yüz, yüzük, zar  (Scognamillo ve Arslan 1999, 29-51), a�šk kemi�i (Korkmaz 
2003, 67; Roux 2001, 90), billur (Türk Ansiklopedisi 1968, 90), çubuk ve ok (Roux 2001: 88) 
fizyonomi ve göz (Hacšyeva vd. 1995, 77), grafoloji (Türk Ansiklopedisi 1968, 90), kitap, köpük, 
kulak (Hacšyeva vd. 1995, 77), kum/toprak (Arslan 2002, 112), kumalak (�nan 2000, 157-158), 
kura (Sezer 1998, 37), kürek kemi�i (�nan 2000, 152; Roux 2001: 96), mâni (Çelik 2005, 42), 
papatya, sakšz, tespih (Özseven 1939, 188), tükürük, yšldšz fallarš bilinen fal çe�itleridir. 

Ancak, fal çe�itlerinin sadece bu kadar oldu�u dü�ünülmemelidir. Bugün Anadolu•da sayšsš 
tespit edilemeyecek kadar çok fal vardšr. �nsanlar açšsšndan önemli olan gelecek hakkšnda 
söylenecek sözler oldu�u için Anadolu halkš falda kullanšlan malzemeye önem vermemektedir. 
Kahve falš, tarot falš baktšršldš�š gibi, bazen de herhangi bir �eye dayanarak niyet tutma fal olarak 
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kabul edilmektedir. Nitekim, fal tutmak, •Aklšndan bir �ey geçirip belli bir i�in olup olmamasšnda 
veya olu� tarzšnda ona cevap aramak, niyet tutmak.
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gider. Evliya Çelebi, hâlâ �stanbul taklitçileri içinde bu resim falcšsšnšn Hindî gazelleri, türlü türlü 
tavšrlaršyla ve gülünç sözleriyle taklit edildi�ini belirtmektedir (Evliya Çelebi 1996, 292). 

Osmanlš �mparatorlu�unda kazaskerler, ki kadšasker kelimesinin zamanla de�i�ime 
u�ramš� �eklidir, �eri hükümler veren ki�ilerdir. Müneccimba�šlaršn ve remilcilerin kazaskerlerle 
yan yana geçtikleri ve müneccimba�šlaršn kendilerine has kavuklarš oldu�u göz önüne alšnšnca 
onlaršn sosyal ve idari hayat içinde sahip olduklarš yer daha iyi anla�šlšr. Ayršca her padi�ahšn bir 
müneccimba�šsš oldu�u bilinmektedir.     

 Kutadgu Bilig•deki •4385 Herhangi bir i�e ba�lamak istersen, önce zamanšn bunun için iyi 
veya kötü olup olmadš�šnš sormak lazšmdšr.Ž (Yusuf Has Hâcib 1994, 317) beytine bakšnca 
müneccimba�šlšk kurumunun Türklerde çok eskiye dayandš�šnš söylemek mümkündür. Her ne 
kadar çe�itli konularda müneccimlere danš�mak eski bir Türk gelene�i ise de, �slamî kaideye göre 
gaybš Allah•tan ba�ka kimse bilemedi�i için eserin hemen be� beyit sonrasšnda • 4390 Sözü onlara 
sor, fakat hemen inanšverme; her �eyi bilen Tanrš•dšr ve ancak ona kuvvetle saršlmalšdšr.Ž (Yusuf 
Has Hâcib 1994, 317) denmektedir.  

 Seyahatname’de Fal Çeşitleri 

Fal çe�idi olarak eserin üç yerinde kitap, bir yerinde resim, bir yerinde bakla, bir yerinde de 
remil yani kum falš kar�šmšza çškmaktadšr. 

Eserin iki yerinde kitap falš hakkšnda bilgi verilmektedir. Her iki metinde de kitap falšna 
Hafšz �irazi Divanš ile fala bakšlmaktadšr. Hicri 940 yšlšnda Kanuni Sultan Süleyman, Acem 
diyaršnš ya�ma etmek için asker gönderir. Akkoyunlu beylerinden Murat Pa�a, Osmanlšya yardšm 
için Acem diyaršna gelir. Karakolda gözcülük eden Murat Pa�a, Hafšz �irazi Divanš•nš açarak fala 
bakar ve �u beyit gelir: 

•Du�i ez Cenâb-š asaf peyk-i be�âret âmed 

Ve zi hazreti Süleyman usret-i esâret âmedŽ 

Fala baktšktan bir müddet sonra Sultan Süleyman•šn askerine yardšm için Acem diyaršna 
gelece�i haberi alšnšr (Evliya Çelebi 2001a: 200). 

Esere göre Peçevi yi�itleri ço�unlukla dü�man üzerine gitmeden önce Hafšz �irazi 
Divanš•ndan fala bakarlar. Güzel bir beyit gelirse Allah•a tevekkül edip giderler ve zaferle dönerler 
(Evliya Çelebi 2002: 118). 

Evliya Çelebi eserini bitirdikten sonra, •Bir âdem tefe•ül murâd edinse her sahîfeyi açdškca 
bi-emri Hayy-š Kadîr hasbihâline münâsib bir �ehir ve kurâ ve kasabâtlar geleŽ (Evliya Çelebi 
2007: 1) ba�lš�š altšnda, sayfa numaralaršnš göstermeden son cildin fihristini yapar. Bu fihrist 
Yšldšz Nüshasš•nšn sonunda yer almaktadšr. Burada Evliya Çelebi, Seyahatnamesi ile fala 
bakšlabilece�ini söylemektedir. Buradan da anlšyoruz ki Seyahatname ile kitap falšna bakšlabilir.   

Eserde falcš esnafš hakkšnda bilgiler verilirken, �stanbul•daki tek falcš esnafš olan Hoca 
Mehmed Çelebi•nin dükkânšnda baktš�š fal hakkšnda da bilgi verilir. Buna göre, Hoca Mehmet 
Çelebi dükkânšnda asšlš olan çe�itli tablolar ile akçe kar�šlš�šnda insanlaršn talihine bakar. Akçeyi 
veren insan talih tutar, Hoca Mehmed Çelebi de bu resimlerden birini açar ve gelen resme uygun 
olarak �iir söyler (Evliya Çelebi 1996: 292). Burada resimle daha do�rusu tablolarla fal bakmak 
kar�šmšza çškar. 

Bir müneccim olan Ak Mehmed Pa�a, bakla ile fal bakar (Evliya Çelebi 2003: 28). Ancak 
bu falšn nasšl bakšldš�š ile ilgili olarak eserde hiçbir bilgi yoktur. 
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Eserde verilen bilgilere göre, Sultam Selim•in Mšsšr•a yönelece�ini duyan Mšsšr Sultanš 
Gavri, �ehrin remilcilerini ça�šršp kendisinin ve Sultan Selim•in talihine baktšršr. Remilciler, Sultan 
Gavri•ye niyet etti�i ki�iden yani Sultan Selim•den kendisine zarar gelece�ini söylerler. Bunun 
üzerine Gavri, yükte hafif, pahada a�šr mallaršnš toplayarak �skenderiye kalesinin hazinesine saklar. 
Aynš zamanda da �skenderiye limanšnda elli pâre kadšrga hazšrlatšr. Amacš, Sultan Selim•in Mšsšr•a 
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 Irak•šn Kazvan �ehrindeki bir ba�da bir kuyu vardšr. Hâkimler suçlu oldu�unu 
dü�ündükleri ama emin olamadšklarš ki�iyi bu kuyunun kenaršna ba�larlar. E�er bu ki�i suçlu ise 
kuyudan siyah bir duman ve kötü kokular çškar. Bunun üzerine o ki�i öldürülür. Ama kuyudan 
duman çškmazsa adamš salšverirler (Evliya Çelebi 2001a: 220).    

 Yine Irak•šn Kazvan �ehrinde Hz. Danyal kilisesi yakšnšnda bir kuyu vardšr. Hšrsšz oldu�u 
dü�ünülen haramiyi kuyunun kenaršna ba�larlar. E�er adam gerçekten hšrsšz ise kuyudan •budur 
budurŽ diye bir ses i�itilir. Ama hšrsšz de�ilse kuyudan ses gelmez ve salšverirler (Evliya Çelebi 
2001a, 220).    

Sonuç  

Geçmi�i insanlšk tarihi kadar eski olan fal, geçmi�te var olmu� devletlerin ve milletlerin 
sosyal ve idari hayatlaršnda önemli bir yere sahiptir. Türkler arasšnda da inançlaršn de�i�mesine 
ra�men varlš�šnš her �ekilde sürdürmü�tür. Eski �aman inancšnda �amanlar tarafšndan yürütülen 
kehanette bulunma görevini Osmanlšlarda müneccimler sürdürmü�, günümüzde ise falcšlar 
sürdürmektedir (Duvarcš 1993, 117).  

Eser, 17. yüzyšl sosyal ya�amšnš bütün güzelli�iyle gözler önüne sermektedir. Halk 
arasšnda yaygšn olmasšnšn yanš sšra Evliya Çelebi•nin verdi�i bilgilerle falšn Osmanlš idarecileri 
arasšnda da önemli bir yere sahip oldu�u anla�šlmaktadšr. Osmanlš devlet protokolünde 
müneccimba�šnšn özel bir yeri olmasš fala ve falcšlš�a verilen önemin en açšk göstergesidir. Eserde 
Mšsšr Sultanš Gavri ile ilgili verilen bilgiden anla�šldš�š üzere fal, eski Mšsšr yönetiminde de önemli 
bir yere sahiptir. 

Halk arasšnda fal ile ilgili uygulamalar yaygšnken idareci kesimin bu uygulamalar ile 
ilgilenmedikleri görülmektedir. Onlar ya müneccimba�šlara ya da i�inin ehli falcšlara 
ba�vurmu�lardšr.     

Falcšlš�a 17. yüzyšlda verilen önemi gösteren en önemli kayštlardan biri de, eserde �stanbul 
esnaflarš arasšnda önemli bir yere sahip oldu�u belirtilen müneccimler, remilciler ve ressam falcš 
esnaflarš hakkšnda verilen bilgilerdir. Eserde müneccim ve remilci esnafšndan örnek verilmemesine 
ra�men ressam falcš esnafš olarak Hoca Mehmed Efendi•nin adš verilmekte, onun bu fala nasšl 
baktš�š geni� bir �ekilde anlatšlmaktadšr. 

�slamiyet•te fal, çe�itli ayet ve hadislerle yasaklanmš�tšr. Ancak, Evliya Çelebi•nin adš 
geçen esnaf kollarš hakkšnda verdi�i bilgilerle falšn �slami bir kisveye büründürüldü�ü 
görülmektedir. Müneccimler ile remilcilerin pirinin Hz. Ali, Hz. Ali remlinin ise me�hur oldu�u 
belirtilmektedir. Ancak remilcilerin pirinin Hz. Ali•den önce Hz. Danyal oldu�u ve Hz. Danyal•šn 
da bu ilmi Cebrail•den ö�rendi�i söylenmekte, hatta müneccimlerin Yasin Suresinin 39. ayeti ile 
yakšndan ilgilendikleri belirtilmektedir.    

 Eserin incelenmesi neticesinde kar�šmšza çškan fal çe�itleri kitap, bakla, resim ve kum 
fallaršdšr. Halk arasšndaki uygulamalarda ise, balšk, a�aç, ku�, elma ve kuyu ile tefeül edilmektedir. 
Hatta bu uygulamalaršn hukuki boyutlaršnšn bile oldu�u Irak•šn Kazvan �ehrinde uygulanan 
uygulamalar ile açškça görülmektedir. Bir kimsenin suçlu olup olmadš�šnš konusunda tam olarak 
karar veremeyen hâkimler bu uygulamalara ba�vurmu�lardšr. Bu i�lemin do�ruyu ne kadar 
gösterdi�i tartš�šlšr ancak eserde gelecek ile ilgili olarak baktšršlan fallaršn gerçekle�ti�i 
belirtilmektedir. 

 Evliya Çelebi, adšnš asšrlardšr ya�atan ve ya�atmaya da devam edecek olan bu muhte�em 
eseri ile 17. yüzyšl Osmanlš sosyal hayatšnda falšn ne kadar önemli bir yeri oldu�unu göstermi�tir. 
Konuyu Abdülkadir �nan•šn �u sözleri ile noktalamak yerinde olacaktšr: 
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 •Fal baktšrmak, iptidaî �amanizmin bütün ki�i o�lunun ruhunda bšraktš�š ve tedavisi 
kabil olmayan hastalšklardan biridir. Bir Altaylš kamšn kürek kemi�i falšyla, olgun topluluktaki 
aydšn salon hanšmlaršnšn ve madamlaršnšn iskambil veya kahve telvesi falš arasšndaki fark ancak 
maddedeki farklardšr. Mâna bakšmšndan bu fallar arasšnda en ufak fark bile yoktur.Ž (�nan 2000, 
159).   
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