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Özet: İnsanoğlu dış dünyaya, farklı yaşam ve kültürlere duyduğu merak 
neticesinde seyahatlere çıkmış, gözlemlerini bir kenara not almıştır. Bu 
amaçla oluşmuş bir edebi tür olan seyahatnameler hem kültür, hem tarih, 
hem de sosyal hayatla ilgili bir çok değerli bilgiyi de dahilinde barın
dırmıştır. Günümüzde geçmişle ilgili yapılan araştırma ve çalışmalarda 
bu değerli kaynaklardan yararlanmadan doğru sonuçlara ulaşmak müm
kün değildir. Kınm' da yaşayan Türk topluluklarından Karaim inancına 
mensup kişiler de "hac yolculuğu" adı altında zaman zaman Kudüs'e 
seyahatler yapmışlardır. Kınm'a yapılan bir seyahatte temin edilen ve 
özel bir koleksiyonda bulunan seyahatname parçası, Çufutkale'den Ku
düs'e yapılan hac yolculuğu hakkındadır. Bu bildiride anılan seyahat
name hakkında bilgi verilecektir. 
Anahtar sözcükler: seyahatname, Kınm Karay, İbrani harfli yazma 

Abstract: Human beings travelled and took notes about their obser
vatİons as a result of their curlosity for the outside world, different life 
styles and cultures sometimes for political or cultural purposes and 
sometimes with an aim to fulfill the religious duties. Itineraries, being a 
literary genre created for this reason, included a great deal of valuable 
details about culture, history as well as social life. Nowadays, as much 
as the researches and studies carried out in the past are concemed, it is 
impossible to reach accurate results without making use of these valu
able sources. The persons from Turkish communities living in Crimea 

"From Bahcesaray to Jerusalem: somenotes from a traveller" adı ile 
Cultures in Dialogue: Hebrew and Karaite Literature in Po/and and 
Eastern Europe, 11-13 September 2012, Poznan, Poland'da İngilizce bildiri 
olarak sunulmuştur 
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and adopting Karaim belief occasionally travelled to Jerusalem within 
the scope of "pilgrimage". A piece of itinerary, provided during a travel 
to Crimea and found in a private collection, is about the pilgrimage from 
Chufut-Kale to Jerusalem. The infonnation about the abovementioned 
itinerary will be provided in this paper. 
Key words: !tinerary, Crimean Karaim, Hebrew manuscript 

İnsanoğlunun çıktığı seyahatler, kimi zaman siyasi, kimi zaman 
kişisel nedenlerle olduğu gibi, kimi zaman da dini vecibeleri yerine 
getirmek için yapılmıştır. Kırım' da yaşayan Türk topluluklarından 
Karaim inancına mensup kişiler de "hac yolculuğu" adı altında 

zaman zaman Kudüs' e seyahatler yapmışlardır. Bu seyahatlere ilişkin 
karşılaşılan ilk örnek 1641-1642 yılları arasında Samuel ben David 
Yemşel'in yazmış olduğu ve İbranice olarak kaleme alınan seyahat
namedir: Bemard Lewis'nin 1956'da yayımladığı bir makalede 
tanıtılan yazma, Gözleve' den Kudüs'eyapılan hac yolculuğu ve 
dönüş yolculuğu hakkındadır. Gustav Peringer-Lillieblad, İsveç kralı 
XI. Şarl' ın emriyle Karaimler hakkında inceleme yapmak üzere 1690 
yıllarında Litvanya'ya yollanmış, İsveç'e döndüğünde Yemşel'in 
seyahatnamesinin bir kısmının Latince tercümesini yayımlamıştır. 

Bir süre sonra seyahatnamenin tam metninin bir nüshası, St. 
Petersburg'da bulunan Firkoviç koleksiyonunda bulunmuştur. Aynı 
koleksiyonda aynı cilt içinde bulunan 1654-55 ve 1785-86 yıllarına 
ait iki seyahatname bulunmuş ve 1866' da Rolan Gurland tarafından 
yayımlanmıştır.2 

Yukarıda anılan ve oldukça hacimli olan Yemşel seyahatna
mesinin birinci kısmı hem Carmoly, hem de Adler tarafından tercüme 
edilmiştir. İkinci kısım olan Antakya'dan başlayıp Anadolu'yu geçiş 

2 

Bkz. Bemard Lewis, "A Karaite Itinerary through Turkey in 1641 -2" 
Vakıflar Dergisi, 1956, S. 3, s. 315-325. Türkçesi "1641- 1642'de Bir 
Karayit'in Türkiye Seyahatnamesi", çeviren: F. Selçuk, Vakıflar Dergisi, 
1956, S. 3, s. 97-106. 
Jonas GurInad, Neue Denkmöler der Jüdischen Literatur in Saint 
Petersburg, I, Lyck 1865. Bu esere konu olan üç seyahatname 1926'da 
yeniden yayımlanmış; J. D. Eisenstein, A Compendium of Jewish Travels, 
New York 1926, Kahire'ye kadar olan kısmın İngilizce tercümesi de E. N. 
Adler'in Yahudi Seyyahlar (Londra 1930) adlı eserine alınmıştır. 
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ve İstanbul üzerinden Kınm' a dönüş hakkında yapılan ilk tercüme ise 
Bemard Lewis 'in anılan çalışmasıdır.3 

Kınm' dan temin edilen, 2. Dünya Savaşı yıllarında yakılmaktan 
son anda kurtarılmış, İbrani harfli küçük bir el yazması seyahatname 
de Bahçesaray' dan Kudüs'ekadar yapılan hac yolculuğundan ve bu 
yolculuk esnasında yapılan ibadetler ve yaşanılan. olaylardan behse
dilmektedir. 

Bildiriye konu olan bu seyahatname, AS boyutunda kareli bir 
deftere yazılmış olup 20 sayfadan ibarettir. Sayfalar 1 'den 20'ye 
kadar numaralandınlmıştır. Her sayfada ortalama 20 satır bulun
maktadır. İlk altı sayfa 11 'e kadar bölümlenmiştir. Bu bölümlemenin 
neye göre yapıldığı konusunda bir tespitte bulunmak imkansızdır. 
Daha geniş ve daha eski bir seyahatnameden kopyalanma ihtimali 
yüksek olan bu nüshanın, anlatılan konu itibariyle, son sayfalarının 
eksik olduğunu söylemek mümkündür. 

Anılan seyahatin 1830-183 1 yılında gerçekleştiğine ilişkin bilgi 
hem 3. sayfada hem de 13. sayfada İbrani harfleriyle tarih düşü
rülerek belirtilmiştir. Firkoviç'in Sirnha Baboviç'le çıkmış olduğu 
hac seyahati olması ihtimal dahilindedir. Seyahat, Yemşel'in seya
hatinde de olduğu gibi Avayının (beşinci ay) ortalarında başla

maktadır. Metinde bu ibare dışında bazı ay ve gün adlarına da 
rastlamak mümkündür. Bu tarihler verilirken de sistemli bir yol 
izlenmemiş, zaman zaman rakamla zaman zaman da İbranicede yay
gın olarak kullanılan harflerin sayı değerleri kullanılarak verilmiştir. 

Anılan seyahatnamede edinilen bir diğer bilgi de Kudüs 'te 
bulunan kenesaya ilişkin olanlardır. Metnin 19. satırında kenesaya 
ilişkin şöyle bir bilgi bulunmaktadır: Yeruşalem kenesası yer 
altındadır/ on sekiz basamaq ilen! aşahal enilir. Büyük kenesa yedi/ 
[19J sekiz manın sığar. "Kudüs kenesası yer altındadır, aşağı 18 
basamak ile iniliro Büyük kenesaya yedi sekiz .... sığar." 
Seyahatnamenin içeriği şu şekildedir: İbranice n'31C~ "seyahatname" 
başlığı altında verilen bir sayfalık İbranice girişten sonra Seyahate 
çıkacak kişilerin isimleri sıralanmıştır: 4 

Lewis.Agm. 
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1) Allah 'ın yardım ve inayetiyle, Kurtarıcı Allah 'ın adıyla Seyahat 
[gözlem}lerini yazmaya başladım TaNaH ve talimi yolunda meraklı 
Re 'sülcalut 'un5 aydınlık günlerinde Tora ehli, gayretlerinin karşı
lığını gerçekten alacaklardır. 3) İsrail'in [İsrailoğulları 'nın} feryat 
ve figanı O 'nun katında her zaman hatırlanır Onun ulusunun Kaftoh 
mirasına (Yeruşalayim 'e) seyahati ve Fırat'a 4) 590 yılında [M 
1830J, bir ışık doğdu, Re'sülcalut, Simha Yeru 'da6 Adağını yerine 
getirmek için Mirası 'na7 yolculuk yapmak için; Allah [rlZası} için 
Hoş Hanımefendi'nin sadakati Beyçe Yeru ve oğlu ile beraber [ve} 
Rav Şemuel Yeru ve iyilerle beraber ve onlarla beraber Mübarek 
hanım Yeru saygın ŞN 5) Ve hizmetkarları, onun isteklerini yerine 
getirenler, genç8 Yeru Ya'kov Kohen [2} Saygın ve faziletli Tabip 
Nahman Yeru Durunç ve Hanna Hanım Yeru Yukarıda zikri geçen 
mahdumunun dadısı, ben genç yazar ve katip başkan Abraham 
Yeru'nın ışığı muhterem Rav Şemuel Yeru'nın ışığında (rehber
liğinde) üstad (Anlayışlı) Kudretli Yargıç Firkoviç lakaplı Merhum 
Luçka cemaati sakinlerinden [3} 6) [Bütün bunların hepsinin} o 
zaman içlerine seyahate koyulma isteği doğdu Sayısı az, ışıklı ulusun 
da iki ihtiyar (saygın) kardeş Saygın RavımlZ Haham Hazan Yosef da 
muallim Yeru ve onun kardeşi Saygın Rav Elişa Gabay Yeru oğlum, 
seçkin rav Ya'kov; seçkin aile [İsrail'in} Dan kabilesine mensup 
Mısırlı [aile} -Allah onları sağlık ve afiyet içerisinde muhafaza 
buyursun- Hanım, Ester Yeru Saygın Rav Elişa'nın hanımı Hani Yeru 
Yukarıda zikri geçen, Ulu [Rav'ın eşi] Yeru Allah'a adadıkları adağı, 
Kudüs 'te yerine getirmek için [O Kudüs kiJ Kutsal ve güzel şehir ... 

Daha sonra hacı adayları hep birlikte Bahçesaray'a doğru yola 
çıkarlar. Gençler atlarla, yaşlılar arabalarla Han Saray'a ulaşır, 

4 

6 

7 

İbranice bölümün çevirisi için yardımını esirgemeyen Maramara Üniver
sitesi, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş hocama 
teşekkürü borç bilirim. 
Hakkında bkz. Nuh Arslantaş, "Re'sOlcalut", DİA, XXXV, 5-6. 
Yeru kısaltması, Yeruşalmi 'KudüslO' anlamına gelir ve Kudüse giderek hac 
ibadetini gerçekleştiren kişiler için kullanılan bir kıslatmadır. 
KudOsIY eruşalayİm içim kullanılır. 
ıınJ:ı bahor İbr. Genç. 
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burada oldukça iyi bir şekilde ağırlanarak konuk edilirler. Böyle bir 
uğurlamanın ilk defa gerçekleştiği de verilen bilgiler arasındadır. 
Sonra grup, Çufut Kale'nin ileri gelenleri tarafından alınarak Kale'ye 
götürülür ve orada iki gün süresince her hanenin kendine göre 
hazırladığı lezzetli ikramlarla ağırlanırlar. Üçüncü gün hacı adayları 
ve cemaat kenesada toplanıp ibadet ve dualar ederler. Büyüklerin 
elleri öpüldükten sonra, kafile Bahçesaray'a gitmek üzere yola çıkar. 

Hacı Ağa'nın bağına gidip orada ağırlanırlar. Çarşamba sabahı 
Gözleve (Evpatorya)'ye doğru yola çıkılır. Gözleve'ye i verst (1067 
m) kadar yaklaşıldığında, Hacı adaylarını karşılamak üzere bekleyen 
60 kadar at1ıyla karşılaşılır. Kafilenin önünde dörderli sıralar oluş
turan atlılarla birlikte dualar eşliğinde şehre girilir. Şehre gelin
diğinde tüm cemaat kenesaya gider, Tora'dan şıralar ve zemerler 
okunduktan sonra kenesadan çıkılır. Burada yaşayan her milletten 
insan, hacı adaylarını yolculuğa uğurlar. Kafile Konstantin'e (İstan
bul) gitmek üzere kayıklara binerek gemilere ulaşır. Kaptan top atışı 
yaptığında kayıklardan birisinin yandığı da verilen bilgiler 
arasındadır. Yaşanan bu talihsizlik üzerine adaylar, Tanrıdan 

sıkıntısız bir yolculuk dileyerek saat 10'da yola çıkar. Cumartesi 
günü İstanbul Boğazı 'na ulaşarak demir atılır: Allah 'ını kerimi ilen 
şabal bozulğan [10J gecesi Av ayının yegirmil altısında İstambul 
Boğazı 'nal geldik ve sa lat ekidel demir attılar. pazar gün sabah 
kalkıp Galata 'ya gelen kafile, kendilerini karşılayanlar ile Has
köy'deki kenesaya giderek dualar ederler. Üç hafta burada kalan hacı 
adayları, Eylül ayının i S 'inde (Büyük Tevbe günüllO Tişri) kenesada 
okunan duaların ardından iskeleye kadar uğurlanırlar. Saat dokuzda 
gemiye binen kafile, saat 10'da yola çıkar. 

İki gün sonra Eylül ayının 17'sinde Çanakkale'ye ulaşan kafile, 
hava şartları uygun olmadığı için orada iki gece kalmak zorunda 
kalır. Salı gün tekrar yola çıkan adaylar, Perşembe günü Sakız'a 
ulaşır. Şiddetli rüzgara rağmen bir sonraki Salı günü olsa gerek 
Kıbrıs' a ulaşılır. Demir atıldıktan sonra Hacı Ağa ile Hacı Sabatay, 
konsülle görüşmek üzere Kıbrıs'a gider. Orada da çok iyi ağırlanıdar. 
Perşembe günü saat 2' de yola çıkan kafile, Roş Haşana 'sının i 
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gününde sa'a! on ekidel Yafa'ğa geldik yılbaşı günü saat 12'de 
Yafa 'ya ulaşır. Seyahatnamede, karanlıkta kendilerini karaya çıkar
mak için gelen Araplardan, dillerini bilmedikleri için, korktuklarını 
havaya ateş açarak onları korkutup kaçırmak zorunda kaldıkları 

anlatılır. Gün doğduktan sonra gelen Araplarla, Hacı Ağa'nın ter
cümanı Yakov sayesinde konuşup anlaşarak manastıra yerleşirler. 
Gemi yolculuğu sona erdiği için eşyalar da kaldıkları yere getirilir. 

Kafile iki gün orada kalıp konsülün ikramlarıyla ağırlandıktan 

sonra Teşri ayının dördüncü günü, deve, eşek ve atlarla yola koyulur. 
Betlehemli Yakov ve Yasakçı Halil, hem kafileye yol göstermek, 
hem de kafileyi Araplardan korumak için konsül tarafından görev
lendirilir. Perşembe gecesi Remle'ye ulaşan kafile konsülün emriyle 
manastıra yerleştirilir ve onlara soğuk içecekler ikram edilir. Sabah 
erkenden yola çıkılır, Kudüs dağlarının sarp yamaçlarından, çok 
tehlikeli uçurumlarla dolu yollarından kazasız bir şekilde geçilir. 
Akşam üzeri Kudüs'e ulaşılır. Kafileden geride kalan Hacı Ağa ve 
Hacı Sabatay, Abohoz kardeşler adı verilen bir gruba rastlar ve 
onlarla gitmek zorunda kalır. On iki kardeş olan ev sahibi, konsülün 
adamları yanlarında olduğu için hiç bir zarar vermeden onları 

ağırlayıp bırakır. Hacı Ağa ile Hacı Sabatay gelip kafileye yetişir. 
Kafile ile birlikte Kudüs' e geldiklerinde geç kaldıkları için şehir 

kapılarının kilitlenmiş olduğunu görürler. Çünkü Kudüs'te gün 
battıktan sonra kapılar kilitlenmektedir. Konsülün adamı Müslem'e 
müracaat ederek kapıyı açtırıp içeri girmelerini sağlar. İçeri giren 
cemaat, toprağı öpüp şükür ve dualar okuyarak kalacakları yerlere 
yerleşirler. Oldukça fakir olan Haham Abraham Levi Yeru'nun evin
de, çok hazırlık yapmış olmasına rağmen hiçbir şey yemeyip, özel
likle kurbanını orada kesen Hacı Ağa, kendisine yardımda bulunur. 

Cuma günü temizlik yapıp, kenesayı temizleyip, Şabat'a hazırlık 
yapılır. Haham Abraham Levi Yem, oğlu Mikail Yem, yoldaşı 

Eliyahu Yeru 'nun oğlu Hacı Sabatay Ağa, Y osef Yemşalemi ile 
birlikte Şabat gecesi kenesada tefilalar okunarak ibadet edilir. 

Tişri ayının 22. günü Çadır Bayramı'ndan Çardaklar Bayramının 
8. gününe kadar ve Kipur gününde Yeruşalem kenesasında ibadet 
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edilir. 19 ve 20. Sayfalarda yapılan ibadetler, tutulan oruçlar "Dimaşk 
(Şam), Kudüs ve Mısır'daki Karayların adetleri üzerine" yapıldığı 
açıklamasıyla detaylı bir şekilde verilir. Hac ibadetinin devamına 
ilişkin bilgiler, seyahatname tamamlanmamış ya da eksik olduğu için 
eksiktir. 

ilerleyen dönemlerde tam metni ve gramer incelemesini yayım
lamayı planladığı m ve yukarıda kısaca tanıtılan seyahatname, gerek 
kültür, gerek din, gerek sosyal hayatla ilgili izler barındırması bakı

mından oldukça önemlidir. Ayrıca Kırım' dan Kudüs'eyapılan 

yolculuklara ilişkin Karayca yazılmış bu tür bir belgenin henüz bu
lunmamış olması bu eserin önemini daha da arttırmaktadır. ilerleyen 
dönemlerde belki de bu yazmanın daha geniş ve kapsamlı bir nüshası 
bulunacak bu nüshada eksik olan bilgilerin tamamlanması mümkün 
olacaktır. 
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