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Farklı uzmanlık alanlarından beş yazarın ortak çalışmasıyla hazırlanan bu kitap, 
Evliya Çelebi’nin Diyarbekir üzerine yazdıklarını inceleyerek yepyeni bulgular 
ortaya koyuyor. Kitapta, her şeyden önce, Evliya Çelebi hakkında öteden beri 
tekrarlanan önyargıların nasıl oluştuğu üzerinde duruluyor. Evliya Çelebi 
Diyarbekir’de, Evliya Çelebi’nin yalnızca hoş ve eğlenceli hikâyeler anlatan, eseri 
abartılarla dolu, güvenilmez bir yazar olduğu yolundaki efsaneyi yıkıyor. Yazarların 
17. yüzyıl Diyarbekiri üzerine zengin sayılabilecek tarihsel kaynaklara ve şehirdeki 
araştırmalarına dayanarak yaptıkları karşılaştırmalı analiz, Evliya Çelebi’nin ne 
kadar titiz bir gözlemci olduğunu gösteriyor. Çoğu zaman sanılanın aksine, Evliya 
Çelebi, çeşitli konularda çok ince ayrıntıları son derece doğru olarak saptayan ve 
verdiği sayılar -genellikle- gerçeğe uygun olan bir yazardır. Dolayısıyla 
Seyahatnâme, pek çok araştırma alanı için benzersiz, paha biçilmez bir kaynaktır: 
Tarih, nüfus, ekonomi, din ve tarikat incelemeleri, mimarlık, edebiyat, dilbilim vb. 
Bu kitapta yer alan makalelerde bu konular seyyahımızın Diyarbekir üzerine 
yazdıkları bağlamında enine boyuna incelenerek yeni araştırmalar için âdeta bir 
ufuk açılıyor. Kitapta ayrıca Seyahatnâme’nin Diyarbekir üzerine olan bölümünün 
transliterasyonu, bu metnin günümüz Türkçesi’ne aktarılmış biçimi ve metni 
açıklayan ayrıntılı notlar yer alıyor. Evliya Çelebi Diyarbekir’de, Evliya Çelebi’yi 
gerçekten tanımak için mükemmel bir giriş niteliği taşıyor.  

 

   
   

 
 
   

 

 İletişim Yayınları  ( Mart 2003 )  1.  Baskı  
 Fiyat : 16.500.000  
 ISBN : 9750500776  
 Dizi : Araştırma-İnceleme  
 Tür : Araştırma  
  Sayfa Sayısı : 428 sayfa  

 

   

  

 

İletişim' den 
Haberler 

Rus Edebiyatı 
Klasikleri İletişim 

Yayınları´nda  
 
İletişim Yayınları 
Dostoyevski´nin 
eserlerinden sonra 
Lev Tolstoy´un da 
seçme eserlerini 
yayın programına 
aldı. 

Türk Dış 
Politikası  

Modern Türkiye´de 
Siyasi Düşünce  

 

SEVGİ SOYSAL 
BÜTÜN ESERLERİ  

 
İletişim Yayınları 
`Tante Rosa` ve 
´Yürümek´den 
başlayarak Sevgi 
Soysal eserlerini 
yeniden 
yayımlamaya 
başladı. Üçüncü kitap 
`Yenişehir´de Bir 
Öğle Vakti`, Mart 
2003´te çıktı... 

İletişim Yayınları 2000-2001© 
En iyi görüntü için 1024 X 768 çözünürlük , 16 milyon renk derinliği , IE 5 ve yukarısı tavsiye edilir. 

 

http://www.iletisim.com.tr/main.asp
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=iletisim
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=iletisim
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=iletisim
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=iletisim
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=birikim
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=tubitak
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=yeni
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=kampanya
http://www.iletisim.com.tr/kitap.asp?db=kampanya
http://www.iletisim.com.tr/dergi.asp?db=birikim
http://www.iletisim.com.tr/dergi.asp?db=tarihtoplum
http://www.iletisim.com.tr/dergi.asp?db=toplumbilim
http://www.iletisim.com.tr/yazar.asp
http://www.iletisim.com.tr/Contactus.asp
http://www.iletisim.com.tr/Contactus.asp
http://www.iletisim.com.tr/Contactus.asp
http://www.iletisim.com.tr/Details.asp?person=381
http://www.iletisim.com.tr/Details.asp?person=922
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot2.htm
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot2.htm
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot2.htm
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot2.htm
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot2.htm
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot3.htm
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot3.htm
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot3.htm
http://www.iletisim.com.tr/admin/duyuru/spot/spot/spot3.htm

