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XVIII. YÜZYILIN SONLARINDA BİR 
OSMANLI SEYYAHININ KOCAELİ VE 

YÖRESİ İLE İLGİLİ TESPİT VE GÖZLEMLERİ

Feridun M. EMECEN*

İlhan ŞAHİN**

Seyahatname ve tarihî coğrafya türünden eserlerin, şehir, kasaba ve köy gibi yerleşim 
yerlerinin fizikî görünümleri ve demografik yapısı yanında toplumların kültür ve sosyal 
tarihleri bakımından da önemli bilgiler ihtiva ettiği bir gerçektir. Böyle olmakla beraber 
Osmanlılarla ilgili söz konusu türden eserlerin çok fazla olduğunu söylemek mümkün de-
ğildir. Bu konuda Osmanlıların klâsik dönemiyle ilgili önemli bir eser, Âşık Mehmed’in 
Menazırü’l-avâlim’idir1. 1556-57 yılı civarında Trabzon’da doğan Âşık Mehmed, klasik 
İslam coğrafyacılığının temel eserini (Ebulfida) esas almış, başka kaynaklardaki bilgileri 
ve bu arada kendi gözlemlerini de ekleyerek arz, yedi iklim, denizler, adalar, göller, nehir-
ler, şehirler vb. hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Bu yüzyıldan sonra kaleme alınan dik-
kate değer bir eser ise şüphesiz Evliya Çelebi Seyahatnamesi’dir2. Alışılmış seyahatnâme 
türünün farklı bir örneği olarak mütalaa edilebilecek olan on ciltlik ünlü bu eser, sadece 
bir seyyahın gezip gördüğü yerlerin tavsifini değil pek çok değişik konuyu da içine alması 
bakımından benzersiz bir özellik taşır. Örneklerine çok az rastlanan Osmanlı seyahatnâme 
edebiyatı içinde Evliya Çelebi’nin söz konusu eserinden başka diğer örnekler XIX. yüzyıl-
da kendisini gösterir. Ancak bu yüzyılda Batı modelleri çerçevesinde bir edebi türe dönüş-
meden önce klasik anlamda eski tarzı devam ettiren eserler de yok değildir. Bunlardan biri, 
bugüne kadar pek fazla dikkati çekmeyen XVIII. yüzyılın sonlarında Mehmed Haşim’e ait 
Seyahatname’dir.

Mehmed Haşim hakkındaki bilgilerimiz maalesef çok fazla değildir. Bir Osmanlı kadısı 
olduğu anlaşılan Mehmed Haşim hakkında ilk bilgiler, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşma-
sından sonra Kafkasya ile daha yakinen ilgilenmek ihtiyacını duyan Osmanlı merkezî ida-
resinin bölgeye muhafız olarak gönderdiği Ferah Ali Paşa’nın yanında kâtip olarak görev 
yapmasıyla ilgilidir. Mehmed Haşim’in bu görevi esnasında özellikle Ferah Ali Paşa’nın 
Kafkasya’daki faaliyetleri ve icraatı ile başta Nogaylar olmak üzere oradaki kabilelerin 
durumunu ve yerleşimini de içine alan başka bir eser daha yazdığı dikkati çekmektedir. Fî 
Ahvâl-i Anapa ve Çerkes adıyla bilinen ve yazma halinde bulunan bu eser, o dönem için 
Cevdet Paşa’nın da yegâne kaynakları arasında yer almakta ve XVIII. yüzyılın son çey-
reğinde Kafkasya’daki siyasî, askerî ve sosyal gelişmeler bakımından önemli bir kaynak 
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hüviyetini taşımaktadır3.

Mehmed Haşim’in Seyahatnamesi’ne gelince, bu seyahatnamenin bugün için iki yazma 
nüshası mevcuttur. Mehmed Haşim’in kaleminden çıktığı anlaşılan bu yazmalardan birinin 
müsvedde4, diğerinin ise temize çekilmiş nüsha olduğu anlaşılıyor5. 104 varak olan müs-
vedde nüshada geniş bir şekilde derkenarların kullanılması ve bazen bu derkenarların asıl 
metinde nereye gireceğine dair işaretlerin konulmaması, metnin tesisinde zaman zaman bir 
karışıklığın doğmasına sebep oluyor. Ancak 142 varak olan temize çekilmiş nüshada, az da 
olsa bazı sayfalarda derkenarlar olmasına rağmen, böyle bir durumun olmadığı dikkati çe-
kiyor. Her iki nüsha tertip, düzen, dil ve ifade bakımından karşılaştırıldığında, genelde her 
iki nüshanın da aynı tertip ve düzen içinde yazıldığı, ancak dil ve ifade bakımından Arapça, 
Farsça ve Türkçe kelimelerin nüshalarda bazen birbirinin yerine kullanıldığı ve bu duru-
mun eserin temize çekilirken tamamen yazarın tasarrufundan kaynaklandığı söylenebilir. 
Her iki nüsha arasında dikkati çeken bir diğer önemli husus, eserin müsveddeden temize 
çekilirken, bazı ifadelerdeki kelime veya sözlerin çıkarılması veya müsveddeye göre yer 
yer biraz daha kısaltılması veya uzatılmasıdır. Bunun da tamamen yazarın kendi tercihin-
den kaynaklandığını belirtmek gerekir. 

Mehmed Haşim, çok kısa bir giriş yazısıyla seyahatnamesine başlar ve burada öncelikle 
ilk ifadesinde, Allahın kendisini yakın dostlarının kötülüğünden ve şeytanca vesveselerden, 
kuruntulardan korumasını diler. Bu satırlar arasında Haşim’in özellikle yakın dostlarından 
kötülük gördüğünün bir sırrı, gizemi olup olmadığını bilemiyoruz. Sonra ârifler, önemli 
hizmetlerde bulunan kimseler ve bilime hizmet edenler hakkında bilgiler için tarih bilimi, 
geometri ve yeryüzü hakkında vukuf sahibi olmak gerektiği ve bu bakımdan gözlemlenen 
ve seyredilerek müşahede edilen beldelerin durumunu, hal, hareket ve işlerini, törelerini 
ve âyinlerini yazmanın faydadan hâlî olmayacağını ve bu bakımdan böyle bir eseri kale-
me aldığını ve belirtilen bu hususlar çerçevesinde de eserine ‘Îmâ-yı Törehât-ı Büldânân’ 
adını verdiğini belirtir. Buna ilaveten ise eserini tesvîd yani müsvedde olarak 1213 (1798) 
tarihinde kaleme aldığı ve bunun için de ‘güftem be-nigerân’ ifadesiyle bir tarih düşürdüğü 
görülür6. Aynı tarihin eserin sonunda da olduğu dikkati çeker. Ancak bu tarihin eserin kale-
me alınan tarih olması, seyahatinin veya görevlerinin bu tarihten önce muhtemelen 1780’li 
yıllarda yapılmış olabileceğini hatıra getiriyor. 

Seyahatnamelerin genellikle seyahat eden ve seyahatnamesini yazan kimselerin tespit-
lerine, gözlemlerine ve müşahedelerine dayandığı bir gerçektir. Bu bakımdan bir seyyahın 
tarih, dil ve coğrafya bilgisi yanında iyi donanımlı bir toplumbilimci olması elzemdir. Nasıl 
ki bir tarihî olayla ilgili aynı türden belgeler, birkaç tarihçiye birden verildiğinde, iyi do-
nanımlı bir tarihçinin yorumu, diğerlerinden daha farklı ve daha kabul edilebilir bir özellik 
gösterirse, iyi donanımlı bir seyyahın da gözlemleri, müşahedeleri ve yorumları diğerlerin-
den daha farklı ve daha dikkate değer bir özellik gösterecektir. Bu anlamda bakıldığında 
Mehmed Haşim’in seyahatnamesinde verdiği bilgilerin, daha ziyade kendi tespit, gözlem 
ve müşahedelerine dayandığı dikkati çeker. Ancak O, kendinden önceki coğrafyaya dair 
bir eser yazmış olan Kâtip Çelebi’den haberdardır7 ve çok kısa da olsa Kâtip Çelebi’nin 

3  Mehmed Hâşim’in hayatı ve eserleri ile ilgili ilk kısa bilgilerin Burusalı Mehmed Tâhir tarafından verildiği (Osmanlı 
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yazdığı eserin Jan Schmidt tarafından araştırmaya konu olduğu dikkati çekiyor. Bu hususta bk. Jan Schmidt, “Mehmed 
Hâşim Efendi’s Memorandum (Mecmu’a) on Circassia of 1213 (1798-9); Contents, Style, Textual, History and a Hitherto 
Unknown Autograph Kept in the Library of Leiden University”, Osmanlı Araştırmaları, XXVI (2005), 413-479. 
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verdiği bilgilerle, kendi tespitlerini mukayese eder.

Mehmed Haşim, Seyahatnâmesi’ne Bahr-i Sefîd yani Akdeniz’deki adalardan başlar. 
Bu bağlamda önce cezîrelerin ekberi yani büyüğü olarak nitelediği Girit başta olmak üzere 
Kıbrıs’a kadar olan 40’a yakın büyüklü küçüklü ada ve yerleşim yerleri hakkındaki gözlem 
ve tespitlerini aktarır. Akdeniz adalarından sonra Berriyyetü’ş-Şam olarak adlandırdığı eya-
lete geçer ve eyaletteki yerleşim yerleri ve çevresi hakkındaki gözlem ve tespitlerini verir. 
Bunu takiben Ayıntab/Antep üzerinden Anadolu’ya giren Haşim, birçok şehir ve kasabanın 
başta fizikî özellikleri ve görünümleri olmak üzere halk arasında yerleşmiş bazı örf, âdet ve 
gelenekleri, ziyaret yerleri, yetiştirilen ürünlerle ilgili gözlem ve tespitleri renkli bir üslupla 
anlatır. Bu yerlerden sonra Marmara bölgesinde önemli bir yerleşim merkezi olan İznik’ten 
bahseder. İznik, çini imalatında mühim bir yere sahip olmasına rağmen Haşim İznik’in bu 
özelliğinden bahsetmez. Ancak, İznik’in adını Çin-i İznik olarak verir. Bu durum Haşim’in 
İznik’in bu özelliğini bildiğini gösterir. Haşim İznik’in kalesi, hanımları, havası, camileri, 
bahçeleri ile ilgili özellikleri ve halk arasında oluşan bazı menkıbe ve hikâyeleri verdikten 
sonra bugün Karamürsel ilçesine bağlı olan Kızderbent köyüne geçer.

Haşim, İznik’ten Kızderbent’e gelirken göl kenarının zeytin ağaçlarıyla dolu olduğuna 
ve bu manzaranın bir tarafının Gemlik üzerinden Pazar köyüne kadar ulaştığına dikkati çe-
ker. Bir geçit yeri özelliğinde olduğu için Haşim tarafından “zâtında derbenddir” ve önemli 
bir yol güzergâhında bulunduğu için “Derbend-i mezkûr şâhrâh olup” ifadeleriyle tavsif 
edilen bu derbendin adı hem “Kızderbendi” hem de “Kızlarderbendi” olarak verilir. Bu 
arada derbend halkının Rumeli’den gelenlerce teşkil edildiğini belirten Haşim, derbendin 
“kız” adını alışıyla ilgili uzun bir hikâyeyi anlatmaktan da geri kalmaz. Bu bağlamda hikâ-
yenin sonunda derbent halkının bazısının bağ ve bahçe işleriyle uğraştığını ve bazısının bağ 
ve bahçe bekçiliği yapması dolayısıyla geceleri nöbet ile evlerine gidip istirahat ettiklerini 
ve köyde kızlardan başka kimse kalmadığından derbendin adının “Kızderbendi” olarak 
meşhur olduğunu renkli bir üslupla anlatır. 

Kızderbendi’den sonra Gerede, Hendek, Düzce ve Adapazarı hakkında çok kısa bir bigi 
veren Haşim, Adapazarı’nın Anadolu’daki Kıbtî taifesinden tahsil edilen cizyenin merkezi 
durumunda olduğunu, söz konusu taifenin Hendek ve Düzce tarafına kadar yayıldığını, ba-
zılarının yol kesme ticareti ile iştigal ettiğini, bazılarının da Müslüman kızlarla evlendiğini 
ve damat olarak artık Müslümanların içine karıştıklarını ifade eder.

Bunu takiben Karamürsel ve Kocaderesi için bir serlevha açan Haşim, İznik körfezi 
sahilinde yer aldığına işaret ettiği Karamürsel’in dağlarında fındık, kestane, alıç ve koca 
yemişi ağaçları olduğunu, bu dağlarda olan bağ ve bahçelerde pek çok türden sebze, kiraz, 
vişne, elma, armut ve zeytin gibi ürünlerin yetiştiğini belirtir. Bu arada Kocaderesi ayanı ile 
ilgili bir olayı da anlatmaktan geri durmaz. 1193 (1777) senesinde Kocaderesi ayanı, İstan-
bul’dan Kocaderesi’ne bazı kimseleri misafir olarak davet eder. Bunlar ayanın muhtemelen 
İstanbul’dan yakın dostları, tanıdığı veya iş yaptığı kimseler olabilir. Bunun için ayan, 
misafirlerini İstanbul’dan almak üzere kayık ve adamlarını gönderir. Misafirlere dört başı 
mamur bir ziyafet verir. Ziyafet sonunda misafirler İstanbul’a dönmek için kayığa binmek 
üzere iskeleye gelirler. İskelede İstanbul’a yollanacak olan vişne ve kirazları görürler. Akça 
ile bedelini ödeyerek biraz vişne ve kiraz almak isterler. Ancak vişne ve kirazın sahipleri, 
malların düzenini bozmamak ve eksik bırakmamak için para ile vişne ve kirazı satmak is-
temezler ve İstanbul’da Yemiş İskelesi’nde ortaklarımız var, tezkire verelim, talep üzerine 
orada hediye eylesinler derler. Amaçları gönderecekleri meyvelerin tam olarak ortaklarına 

mıknatıs taşıdır. Kâtip Çelebi, seng-i mıknatısın a‛lâsı siyâh olanları cez eder deyü basma kitâbında tahrîr ve a‛lâsı 
Ma‛nisa’dadır demiş. Ma‛nisa’ya vardım ve tahrîr eyledim, bulamadım” (Coğrafya 3; Sınıflama / Yer 910, s. 103-104) 
ibaresinden anlaşılmasına rağmen aynı ifadelerin Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki temize çekilmiş nüshada 
biraz değiştirilerek verildiği (70a-b) ve Kâtip Çelebi’nin adının zikredilmediği görülür.
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intikal etmesidir. Bu bilgi iki bakımdan çok önemlidir. Bunlardan biri, ayanların o dönem-
lerde İstanbul ile olan ilişkilerini, dolaylı da olsa gözler önüne serer. İkincisi, çok basit bir 
olay gibi görünse de gönderilen sebze ve meyvelerin İstanbul halkı için gönderildiğinin 
altının çizilmesi ve satışın yapıldığı İstanbul’dan hediye veya satın alma yoluyla ancak 
verilebileceğinin belirtilmesidir.

Kocadere’den sonra Haşim’in kısaca bilgi verdiği yer Hersek’tir. Bugün Körfez’de inşa 
edilen köprünün bir ayağı olan Hersek, Haşim’in ifadesine göre Dilbaşı adıyla da bilinir. 
Haşim, Kızderbend’inden gelirken deniz içine inşa olunan köprü üzerinden bir buçuk saat 
yürüyerek Hersek’e ulaşıldığını belirtir ve bu arada Hersek ile ilgili halk arasında yaygın 
olarak söylenen bir hikâyeyi de anlatır. Hikâyeye göre eskiden fakir bir derviş, kayık ile 
Hersek’ten öte yakaya yani Gebze tarafına kayıkçılara akça vermeden geçmek ister. Ancak 
kayıkçılar, “pirim azizim, akçasız kayığa binilmez, dua lazım değildir” derler. Bu arada 
kayıkçılar, dervişin eteğine kum doldurup buraya kadar geldiğini ve eğer derviş bu kumu 
denize serper, set çeker ve deniz yolunu kapatırsa, bizim halimiz nice olur, kayık ticaretini 
nasıl yaparız diye kara kara düşünürler ve çare olarak dervişi alıp kayık ile karşı yakaya 
geçirirler. Bu bağlamda Haşim, halk arasında derviş için, “dil gibi deryaya çıkmışdır” diye 
söylendiğini belirtir.

Haşim, Dil kasabası hakkında bilgi verirken burada han, hamam, medrese, cami ve 
dükkân gibi dinî ve sosyal tesislerin olduğunu, Hicaz’dan ve İstanbul’dan gelen canların, 
ervahların burada misafir olarak kaldıklarını ifade eder. Ayrıca derviş, kumu az miktarda 
saçtığından toprağın deryadan bir buçuk zira daha yüksek olduğunu, çukura ve akarsuya 
muhtaç olunduğunu, bu bakımdan zikr olunan köprüden başka bir diğer köprü daha inşa 
edildiğini ve bu köprünün üzerinden hayat suyunun akıtıldığını, bunun acı su üstünde tatlu 
su hangi yerdedir diye darb-ı mesel (atasözü) halinde halk arasında söylendiğini kaydeder.

Haşim’in bundan sonra renkli bir üslupla bilgi verdiği yer Sapanca’dır. Haşim, Sabancı 
olarak adını verdiği Sapanca’yı, İznik kasabasına yakın bir kasabacıktır, meşhur olan gölün 
kenarındadır, ahalisi gayet fukaradır, ürünleri meyve, yoğurt ve nân-ı aziz yani ekmektir 
diye tavsif eder. Devamında ise halkın geçimlerini sağlamak için bu ürünleri gelip geçen 
yolculara sattığını ve bunlardan elde edilen gelirin sedd-i ramak yani öldürmeyecek ka-
dar hayatlarını devam ettiren bir gelir olduğunu ifade eder. Ayrıca Haşim, Sapanca’nın 
İstanbul’dan Anadolu’ya giden ana yol üzerinde yer aldığına dikkati çeker ve İstanbul’dan 
gelerek Anadolu’nun orta ve sol kolu olarak bilinen ana yollara doğru gelip giden kim-
selerin, Sapanca’dan geçerlerken mutlaka Sapanca gölünün suyuna bastıklarını ve hatta 
suların çok olduğu zamanlarda daha yukarıdaki yoldan gittiklerini belirtir. Buna ilaveten 
gölün arzen (enine) 20-25 zirâ (70-90 cm); tûlen yani boyuna üç dört saat olduğunu ve 
bu haliyle gölü, İznik gölünden çok küçük olması dolayısıyla İznik gölünün nebîresi yani 
torunu şeklinde tavsif eder. Sapanca gölünün yüzölçümünün 47 km2 (doğu-batı uzunluğu 
17 km, kuzey-güney genişliği 5 km), İznik gölünün yüzölçümünün 298 km2 (uzunluk 32 
km, genişlik 11 km) olması, diğer ifade ile İznik gölünün Sapanca’dan beş misli büyük 
bir alanı kaplaması, bu mukayesenin anlamı bakımından ilginçtir. Buna ilaveten Haşim, 
Sakarya nehri ile ilgili olarak İstanbul’da Lanka Yenikapusu haricinde deryaya sandukalar 
bırakılmasına, mamur ve âbâdan edilmesine benzer bir şekilde, Sakarya nehrinin önüne bir 
set çekilerek Sapanca gölüne akıtılmasından ve nehrin İzmit tarafından akması için daha 
önceden keşifler yapılmasından ve bu bağlamda Bolu dağlarında odun getirilmesi için ira-
de buyurulduğundan haberdardır.

Haşim, Sapanca’yı takiben İzmit şehri hakkında bilgi verir. Burada şehrin adını, Os-
manlı kaynaklarında yer aldığı üzere İznikmid olarak kaydeder. Şehrin fizikî konumunu, 
İstanbul’da Tophane’nin üst tarafında yer alan Cihangir semtine benzetir ve bu bağlamda 
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şehri, batıya doğru taşlık (sengistan) bir alan üzerinde kurulmuş bir “şehr-i muazzam” diye 
tarif eder. Bunun yanında suları acı olduğundan Üsküdar fukarasının Çamlıca, Kısıklı ve 
Kayış Pınarı suyunu naklederek geçindikleri gibi, İzmit fukaralarının da “Çene suyu” ola-
rak bilinen çeşmeden su getirerek sattıklarını ve geçimlerini sağladıklarını belirtir. Sattık-
ları mal ve eşyaların ise leblebi, tahin helvası, Çene suyu ve keresteden ibaret olduğunun 
altını çizer. Ayrıca halkı arasında kayıkçılık, balıkçılık, sefinelerde kaptanlık, sürücülük, 
kerestecilik, hancılık, çerçilik ve komisyonculuk gibi mesleklerle uğraşanların olduğundan 
da bahseder.

Haşim’in İzmit’ten sonra eserinde bahsettiği yer Kısıkkaya’dır. Kısıkkaya’yı İzmit ile 
Tavşanlı arasında derya kenarında iki yumru kaya arasında bir mahaldir diye tavsif eder. 
Bu kayanın altında denizden bir zirâ yüksekten bir iki değirmene yeter derecede feryat ve 
figan ile latîf bir su çıktığını, hararetlerini gidermek için içenlerin nakl ettiğini ifade eder. 
Bunu takiben ise çok kısa olarak Hereke’den bahseder. Bu bağlamda Hereke’nin adını, 
Helekehanı olarak verir. Hereke’nin Heleke olarak yazılması, “güreş / güleş” örneğinde 
olduğu gibi hem Anadolu ağızlarında hem de diğer bazı Türk lehçelerinde “r”nin “l”ye dö-
nüşümü ile ilgilidir. Muhtemelen Haşim bu ismi halk ağzında bu şekilde duymuş ve yazmış 
olmalıdır. Han ise, şüphesiz burada bir hanın olduğuna, ticaret erbabına ara bir istasyon 
hizmeti verdiğine işaret eder. Bunu takiben ise Gebze başta olmak üzere İstanbul’a kadar 
olan yerleri anlatır ve nihayetinde Rumeli’ye geçerek aynı sistem ve üslup dâhilinde pek 
çok şehrin ve kasabanın özellikleri ile ilgi gözlem ve tespitlerini aktarır. 

Mehmed Haşim’in Kocaeli ve yöresi ile ilgili bu gözlem ve tespitleri, seyahatnamenin 
sadece Kocaeli ve yöresi ile ilgili değil, Osmanlı toplumu için de önemli bir kaynak eser 
olduğunu gösterir. Bu bağlamda eser, sadece tarihî bakımdan değil, dil, edebiyat, sosyo-
loji, antropoloji, etnografya ve coğrafya bilimleri bakımından da oldukça zengin bilgileri 
ihtiva eder. Benzerlerinden oldukça farklı şekilde kaleme alınan ve daha çok Osmanlı top-
raklarında yaşayan türlü gurupların örf, âdet ve yaşayış tarzlarını aktaran bu eser, sosyal 
konulara verdiği ağırlığın niteliğini anlamak bakımından da önemlidir. Uzun bir süreden 
beri üzerinde çalıştığımız bu önemli seyahatnamenin metnini yayıma hazır hale getirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca sadeleştirilmesi yayımlanmış olsa da8, onun Kafkasya ile ilgili ese-
rinin sağlam bir transkripsiyonunu, bazı ilaveler ve eklerle yayıma hazır bir hale getirme-
nin uğraşı içinde olduğumuzu da belirtmek isteriz. İnanıyoruz ki bu neşriyatlarla Osmanlı 
seyahatname literatürüne, yeni bir katkı sağlamak mümkün olabilecektir. 

8  Kesbî Haşim Mehmet Efendi, Ahvâl-i Anapa ve Çerkes: Anapa ve Çerkesya Hatırları, hazırlayan Mustafa Özsaray, 
İstanbul 2012.
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