
SEFAKUSi 

18 Zilkade 742 (25 Nisan 1342) tarihinde 
Kahire'de vefat etti ve Babünnasr Kab
ristanı'na defnedildi. Bu tarih 743 olarak 
da kaydedilmiştir. 

Eserleri. 1. e1-Mücid fi i'rfıbi'1-Kur'fı
ni'1-mecid. Ebu Hayyan el-Endelüsl'nin e1-
BaJ:ırü '1-muJ:ıit adlı tefsirindeki i'rabü'l
Kur'an'la iligili bilgilerin tefsire dair açıkla
malardan ayıklanarak bir araya getirilme
siyle oluşturulan bir eserdir. Burhaned
din İbn Ferhun, kitabın Sefakusl'nin kar
deşi Şemseddin Muhammed'in iştirakiyle 
telif edildiğini söylüyorsa da ( ed-Dfbacü '1-
mll?heb, I, 279) Tinbüktl bu bilgiye güve
nilemeyeceğini, i'rabü'l-Kur'an konusunda 
Ebu Hayyan'nın kaynaklarda zikredilen iki 
talebesinden birinin Sefakusl, diğerinin 
Sernin diye bilinen Şehabeddin Ahmed b. 
Abdüddaim el-Halebl olduğunu, Sernin'in 
aynı konuda e1-Maşun ( ed-Dürrü 'l-maşün 
fi 'ilmi'l-kitabi'l-mübfn, Beyrut 1402/1982) 
diye adlandırdığı , Sefakusl'nin eserinden 
daha geniş bir çalışmasının bulunduğunu 
belirtmiş, dolayısıyla i'rabü'l-Kur'an'a dair 
çalışma yapan diğer alimle Sernin'in anla-

. şılması gerektiğine dikkat çekmiştir (Ney

lü'l-ibtihac, s. 43). Sefakusl başka kaynak
lardan ve özellikle Ebü'l-Beka el-Ukberl ile 
Mekkl b. Ebu Talib gibi alimierin eserle
rinden istifade ederek Kur'an'da i'rab ça
lışmalarına zenginlik katmış, gerekli na
killerden sonra yaptığı açıklamalarla ese
rini genişletmiş, bu arada kıraat mesele
lerini ele alıp zikrettiği çeşitli vecihleri sa
hiplerine nisbet etmiş ve Kur'an'ın tama
mının i 'rabıyla ilgili önemli bilgiler ortaya 
koymuştur. Çeşitli kütüphanelerde elliden 
fazla yazma nüshası bulunan ve Abdülke
rlm b. Muhammed b. Abdülazlz el-Ham
runl tarafından İJJ.tişaru İ'rabi'l-Kur'an 
adıyla kısaltılan eseri (Brockelmann, II, 350; 

el-Fihrisü'ş-şamil, ı. 389) Musa Muham
med ZenYn yayımiarnıştır (bk. bibl.). İbn 
Nasırüddin'e nisbet edilen MuJ.].taşaru 
İ'rfıbi'1-J~ur'fın 1i's-Seffı~usi adlı eser de 
Sefakusl'nin bu kitabının bir başka muh
tasarı olmalıdır (DİA, XX, 228) . z. et-TuJ:ı
ietü '1-vefiyye bi-me'fıni J:ıurufi'1- 'Ara
biyye. İki bölüm halinde düzenlenen na
hivle ilgili bir risale olup birinci bölümde 
harfler kendilerinden sonra gelen kelime 
veya cümle üzerinde amel edip etmeme
leri açısından (cer harfleri, cezmedenler, 
nasbedenler gibi) ele alınmış , ikinci bö
lümde taşıclıkları isimler bakımından (atıf, 
nida, istifham, istisna harfleri gibi) ince
lenmiş, konular açıklanırken ayet ve şiir
lerden bolca örnek verilmiştir (nşr. Salih 
b. Hüseyin el-Aid, bk bibl.). 3. ŞerJ:ıu'1-
MuJ.].taşar. İbnü'l-Hacib'in füru-ı fıkha da-
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ir e1-MuJ.].taşarü'1-fer'i adlı eserinin şer
hidir. 4. A./:ıkfımü'1-Kur'fın. Kaynaklarda 
zikredilmeyen eserin 758 ( 1357) yılında 
istinsah edilmiş bir nüshasının el-Hare
mü'n-Nebevl'de (nr. 228) bulunduğu be
lirtilmiştir ( el-Fihrisü'ş-şamil, I, 387). S. er
Ravzü'1-eric ii mes'e1eti'ş-şıhric. Satın 
alındıktan sonra içinde üzeri kapalı büyük 
bir havuzun bulunduğu tesbit edilen ara
ziyle ilgili olarak sorulan bir soru üzerine 
kaleme alındığı anlaşılan risalede müellif 
Maliki fakihlerine muhalefet etmiştir. 6. 
İsmfı'u'1-mü'e~~inin J.].alfe'1-imfım (son 
iki eser için bk. Ahmed Baba et-Tinbükt!, 
S. 42) . 
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Iii TAYYAR ALTlKULAÇ 

SEFARET 

(bk. ELÇİ). 

SEFARETNAME 
( J.ow)ı.;..,) 

Yabancı ülkelere gönderilen 
elçilik heyeti raporları. 

_j 

_j 

Devleti temsilen yabancı ülkelere gönde
rilen elçilere verilen sefir (çoğul u süfera) 
adı eski bir kullanımdır (Halll b. Ahmed, 
VII, 247). Arapça'da ilk dönemlerde elçi
ler veya elçilik heyetlerinin kendi görevle
riyle ilgili hazırladıkları resmi raporları ya
hut diğer bilgi ve izienimlerini içeren eser
ler için özel bir ad kullanılmadığı, bunların 
seyahatname türü içinde değerlendirildiği 
anlaşılmaktadır. Modern zamanlarda se
yahatname literatürü karşılığında edebü'r
rihle, edebü'r-rahalat, elçilikle ilgili yolcu
luklara da er-rihletü's-sifatiyye denilmiştir. 

Hz. Peygamber'in yabancı hükümdarla
ra gönderdiği elçilerin başlarından geçen 
olaylarla ilgili kendisine bilgi sundukları 
şüphesizdir. Ayrıca henüz merkezi devle
tin bünyesine girmemiş kabile temsilcile
rinin onları yollayan kabile reisierine söz
lü olarak bilgi verdiklerinde şüphe yoktur. 
Bu olaylarla ilgili bilgiler İslam tarih ve ha
dis kaynaklarında yer almakla birlikte bun
lar bir rapor gibi kaleme alınmış belgeler 
değildir. Daha sonraları yabancı ülkelere 
gönderilen elçilerin yola çıkışlarından baş
layarak gittikleri yerlerde şahit oldukları 
olaylar, geçtikleri bölgelerin coğrafyası ve 
insanları hakkında gözlemleri, yaptıkları 
görüşmeler ve siyasi hadiselerle ilgili ver
dikleri yazılı bilgiler geniş anlamda sefa
ret-name diye anılmıştır. Bu terim, Osman
lı tarihinin belli bir döneminden sonraki 
resmi elçilik raporlarıyla alakah olarak özel 
bir anlam kazanmışsa da bu uygulama
nın daha öncelere uzanan bir geçmişinin 
bulunduğu ve sadece Osmanlılar'a mün
hasır olmadığı anlaşılmaktadır. 

Endülüs Emevl Hükümdan ll. Abdur
rahman tarafından 208 (824) yılında Nor
manlar'a elçi olarak gönderilen şair Yahya 
b. Hakem el-Gazzal el-Bekrl onların adet
leri, kral ve kraliçesiyle ilgili izienimlerini 
anlatmış, İbrahim b. Ya'küb et-Turtuşl ad
lı bir yahudi 289'da (902) Kurtuba (Cordo
ba) hükümdarının elçisi sıfatıyla Alman im
paratoru Otto'yu ziyaret edip Alman ve 
Slav topraklarına dair gözlem ve izlenimleri 
hakkında bazı bilgiler vermiştir. Abbas! Ha
lifesi Muktedir-Billah tarafından İdil (İtil) 
Bulgar Hükümdan Almış Han'a yollanan 
heyet içinde yer alan İbn Fadlan'ın seya
hatnamesi, kısmen de olsa İslam tarihinde 
sefaretname türü eserlerin ilk örnekleri 
arasında sayılabilir. Bir saray görevlisi olan 
ve 331 'de (943) Buhara Samani emirinin 
kızını krallarına isternek üzere gelen Çin 
heyetini ülkelerine götürmesi için Nasr b. 
Ahmed tarafından rehber tayin edilen Ebu 
Dülef Mis'ar b. Mühelhil'in seyahatlerini 
anlattığı, risaleler şeklinde kaleme alınmış 
rihleleri de (DİA, XXX, ı 76-177) bu türden 
saymak mümkündür. 

Bazı Avrupalı krallarla elçilik münase
betleri bulunan Timurlular'ın Çinliler'le da
ha sıkı ilişkileri olmuş , karşılıklı gönderilen 
elçiler aradaki ihtilafları gidermek ve ti
cari ilişkileri geliştirmek gibi görevler üst
lenmiştir. 1419 veya 1420'de Şahruh'un 
Ming hanedanının hüküm sürdüğü Pekin'e 
gönderdiği elçilik heyeti içinde yer alan 
Gıyaseddin Muhammed Nakkaş-ı Tebriz! 
yolculuk sırasında ve orada gördükleriyle 
ilgili izienimlerini kaleme almıştır. Eseri 



'Acd'ibü'l-letd'if (Sefemame-i Çln, ljı t§.y

name) adıyla tanınmaktadır. Gıyaseddin'in 
raporu, Heraftan Pekin'e kadar olan yolcu
luğunu ve Pekin'de gördüklerini anlattığı 
iki bölümden oluşmaktadır. Gıyaseddin'in 
eserinin Şeyhülislam Çelebizade Asım Efen
di tarafından 1140 ( 1727 -28) yılında yapı

lan tercümesini Ali Emir! Efendi yayımla
mıştır (İstanbul 1331) Bu eserle, Şahruh 
döneminde Çin'den Herat'a elçi olarak ge
len Ch'en Ch'eng'in elçilik raporu Gülçin 
Çandarlıoğlu tarafından değerlendirmeler 

ve nottarla birlikte neşredilmiştir (bk. bibl.) 
XVI. yüzyıl başlarında Çin'e giden Ali Ek
ber'in önce Yavuz Sultan Selim'e, ardın
dan Kanuni Sultan Süleyman'a sunduğu 
ljıtdyndme adlı eserinde Gıyaseddin Nak
kaş'ın yazdıklarından yararlandığı tahmin 
edilmektedir (DİA, XVII, 404-405) Zeki Ve
lidi Togan'ın Tarihte UsUl (s. 246 vd ) adlı 
kitabında "Türk Tarihiyle ilgisi Olan Seya
hat Kitapları" başlığı altında zikrettiği kay
nakların bir kısmı elçilik raporlarıyla ilgili 
olup sefaretname türünde eserlerdir. 

Fas Sa'dTier Sultanı Zeydan b. Ahmed ei
MansGr'un tercümanı Ahmed b. Kasım el
Hacer! ei-Endelüsl 1018-1020 (1609-1611) 
yılları arasında, Endülüs'ten çıkarılan Mo
riskolar'la ilgili olarak Fransa ve Hollanda'
ya elçilik sıfatıyla seyahati esnasındaki iz
lenimlerini ve yaptığı dini muhtevalı tar
tışmaları Ndşırü'd-din 'ale'l-]favmi'l-kd
firin, Fas Alevi (Filall) Sultanı Mevlay isma
il'in, 11 OZ'de ( 1690-9 1 ı İspanyollar'a esir 
düşen müslümanların serbest bırakılma
sı ve diğer bazı konular için İspanya Kra
lı ll. Carlos'a elçi olarak gönderdiği Vezir 
Muhammed b. Abdülvehhi!ıb ei-Gassanl 
bu seyahat izienimlerini Rif:ıletü'l-vezir 
ti'ftikdki'l-esir, Fas Filan Sultanı 111. Mev
lay Muhammed'in 1766'da İspanya'ya elçi 
sıfatıyla yolladığı Ahmed b. Mehdi el-Gaz
zat siyasi müzakere ve izienimlerini Neti
cetü'l-ictihdd fi'l-mühddene ve'l -cihdd 
adıyla kaleme almıştır. Yine lll. Mevlay Mu
hammed'in 1779'da İspanya Kralı lll. Car
los'a aralarındaki antlaşmayı yenilernek ve 
müslüman esirleri kurtarmak için gönder
diği Vezir İbn Osman ei-Miknasl bu izle
nimlerini el-İksir ii fekdki'l-esir, 178Z'de 
Malta ve Napali'ye müslüman esirleri kur
tarmak için yaptığı elçilik izienimlerini el
Bedrü 's-safir fi'ftikdki'l-üsdrd min ye
di']- 'adüvvi'l-kdfir ve 1785-1788 yılları 
arasında önce İstanbul'a elçilik, ardından 
Haremeyn'e hac için yaptığı seyahatin iz
lenimlerini İJ::ırdzü'l-mu'alld ve'r-ra]fib ii 
f:ıacci Beytilldhi'l-J::ıardm ve ziydreti'l
Kudsi'ş-şerif ve 'l-ljalil ve't-teberrük bi
]fabri'l-Habib adlı eserlerinde toplamış-

tır. IV. Mevlay Muhammed'in Napolyon'a 
elçilik göreviyle yolladığı, İbn İdrls diye ta
nınan İdrls b. Muhammed ei-Amravl iz
lenimlerini Tuf}.fetü '1-meliki'l- 'aziz bi
memleketi Bdriz, İngiltere Kraliçesi Vic
toria'ya gönderdiği heyetin başkanı Ab
durrahman el-Fas! de er-Rif:ıletü'l-İbri
ziyye ile'd-diydri'l-İnciliziyye adıyla ka
leme almıştır (ayrıca bk. ELÇi; SEYAHAT

NAME) 
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il NEBİ BOZKURT 

Osmanlııar'da. Osmanlılar'da elçilik he
yetlerini belirtmek için kullanılan sefaret 
tabiri, aynı zamanda bu heyetin başında 
yer alan elçinin 1 sefirin faaliyetleriyle ilgili 
olarak tuttuğu raporları da tanımiayarak 
sefaretname teriminin oluşmasını sağla
mıştır. İlk dönemlerden itibaren ve daha 
yaygın biçimde sefir yerine elçi kelimesi 
kullanılmakla beraber bunların raporları se
faretname diye anılmıştır. Sefaretname 
tanzimi yalnız Osmanlılar'a ait bir husus 
olmayıp devletlerin başka hükümetler ka
tına kalıcı veya geçici olmak üzere gön
derdikleri elçilerin dönüşlerinin ardından 
birer rapor sunmaları örnektenebiten bir 
olgudur. Mesela Emev'iler döneminde Bi
zans'a yollanan elçiler dönüşlerinde halife
ye temasları hakkında sözlü bilgi verirler
di. Sefaretle ilgili bilgilendirmeler daha son
ra bizzat elçinin kendisi veya bir başkası 
tarafından yazılı hale getiritirdi (Kaplony, 
s. 385, 399) Osmanlılar'daki uygulamayı 

özgün kılan husus, dış ilişkilerde diğer Av
rupa devletlerinde olduğu gibi daimi elçi
likterin çok geç açılması (ı 792). dolayısıyla 

olağan üstü durumlar sebebiyle gönderi
len elçilerin ( merasim elçileri) raporlarının 

SEFARETNAME 

kendine has bir tür ve kaynak oluşturma
sı dır. Sefaretnameler bu anlamda, çeşitli 
merkezlerde görev yapan Venedik elçile
rinin sefaret hizmetleri sonunda senato 
huzurunda okudukları raporlara benzetil
miştir. Bu kıyaslamaya rağmen Osmanlı 
sefiketnamelerinin siyasi içerik yönünden 
genelde kaynak değerleri düşüktür, daimi 
elçilik bulundurulmaması sebebiyle Vene
dik raporlarına oranla sayıları da pek az
dır. Sefaretnameler, edebi tür olarak seya
hatname ve hi!ıtıratla siyasi takrir (rapor) 
özelliklerini değişkenlik göstererek bünye
sinde barındırır. Nitekim Franz Taeschner, 
Osmanlı edebiyatıyla ilgili değerlendirme
sinde bunları siyasi olduğu kadar seyahat 
literatürü şeklinde de kabul eder (HOr., VI 
ı 11963 ı. s. 331). Dolayısıyla İstanbul'dan 
ayrılıştan geri dönüşe kadar geçilen yer
ler, konaklanan menziller, varılan yerleşim 
birimleri ve buralardaki halkın tanıttiması 
seyahatname, bizzat yaşanmış olma ha
li ise hatırat tanımlamasına haklılık verir. 
Ancak neticede bütün bu notlar, belirli bir 
resmi görevle gönderilmiş olan bir elçinin 
dönüşünde hükümetine sunduğu resmi 
takrir olma özelliğini ikinci plana atmaz 
ve sefaretnamelerin yalnızca bu anlamda 
tanımlanmasını kaçınılmaz kılar. 

Gerçekten sefaretnamelerin çoğu, gidi
len ülkelerdeki devlet adamlarıyla yapılan 
resmi görüşmeleri aksettirmemiş olma
sından ötürü genelde siyasi içerik yönün
den doyurucu olmamakla beraber elçilerin 
gizlilik derecesi bulunan bu gibi hususları 
ayrı takrirler halinde takdim ettikleri bi
linmektedir. Buna rağmen birçoklarında 
elçilerin herhangi bir siyasi görüşme sür
dürdüğüne dair bir işaret ve buna yol aça
cak bir vesile yer almamaktadır. Yeni padi
şahın tahta çıkışını bildirme, baş sağlığı ve 
kutlama vesilesiyle gidip gelmeler bu an
lamdadır ve bu nafile teşrifat önemli ağır
lama masrafiarına yol açtığından m uha
tap devlet tarafından özellikle Osmanlı
lar'ın itibardan düştüğü dönemlerde ge
reksiz olarak algılanmıştır. Bu sebeple ba
zı hükümdarlar sefaret heyeti gönderil
mesiyle ilgili başvuruları gönülsüzce ka
bul etmiş, bazı devletler ise aynı sebepten 
ötürü bu teklifi açıkça geri çevirmiştir. lll. 
Osman'ın tahta çıkmasını bir elçilik heye
tiyle İngiliz kralına bildirmek üzere Londra'
ya sefaret heyeti göndermek istemesi onay 
bulmamış, Prusya Kralı Büyük Friedrich, 
Berlin'e gelen ilk Osmanlı elçisi olduğu hal
de Ahmed Resmi Efendi'yi (I 763) isteye
rek kabul etmemiştir (Beydilli, s. 80 vd.). 

Acil siyasi çözümler için genelde fevka
lade olarak küçük bir maiyetle teşrifatsız 
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