
ğerlendirilmiştir. Özellikle hac ibadeti her 
yıl İslam dünyasında düzenli bir seyahat 
geleneğinin oluşmasını. yolcuların ağırlan

masıyla ilgili kurum ve kuralların gelişme
sini sağlamış ; hacıların yedirilmesi, içiril
mesi ve barındırılması gibi temeli İslam 
öncesi dönemlere dayanan hizmetleri ku
rumsal bir yapıya kavuşturmuş, Mekke ve 
Medine İslam alimleri için buluşma ve bil
gi alışverişi merkezi haline gelmiştir. 

Tasawufi Seyahat. Kur'an-ı Kerim'in Kehf 
suresinde geçen ve Musa'nın, hakikat bil
gisine ulaşmak için yanında bir gençle bir
likte seyahate çıkmasını anlatan kıssa su
filere ilham kaynağı olmuştur. Esasen ta
sawufi hayat Allah 'a doğru bir yürüyüş
tür. Farklı yolların izlenebildiği bu yolculuk 
sırasında çeşitli yerlerde konaklayıp ma
nevi merteteler elde eden salik sonunda 
Allah'a ulaşır. Kuşeyri, Tevbe suresinin 12. 
ayetinde geçen "saihun" kelimesini diğer 
müfessirler gibi "saimun" diye açıklamış. 
ancak buna "Allah 'tan başkasını müşahe
deye yönelmekten kendilerini alıkoyanlar, 

Allah'tan başkasına hizmet etmeyi kendi
lerine yasaklayanlar ve yalnız Allah ile olup 
O'na güvenenler" anlamını da vermiştir. 

Kuşeyri, aynı kelimeyi "ibret almak için 
yeryüzünde seyahate çıkanlar" veya "var
lığın sırlarını kavramak amacıyla kalp dün
yalarında seyahat edenler" şeklinde açık
layanların bulunduğunu da kaydeder (Le

ta' ifü 'L-işarat, ll . 67). Sufi geleneğinde ma
nevi seyahatin istenen sonucu vermesi için 
bedeni seyahatten de faydalanılmış . yol
culukta uyulması gereken kurallar ve gö
zetilmesi gereken amaçlar üzerinde durul
muştur (mese la bk. Gazzall, ıı . 251 -267). 

Kelabazi'nin naklettiğine göre Muhammed 
b. Ahmed el-Fasi, tasawufun on erkanın
dan birinin gördüklerinden ders çıkarmak 
maksadıyla dünyanın çeşitli bölgelerini gez
mek olduğunu söylemiştir (et-Ta' arruf, s. 
89-90) . Sufiler nefislerini güçlüklerle sına

yıp terbiye et mek, t evekkülü derinden ya
şamak, gördüklerinden ibret almak, gö
nül dünyalarını arındırmak için vatanları
nı ve ailelerini terkedip ülkeden ülkeye do
laştıklarından "seyyahln" diye adiandınimış
tır (a.g.e. , s. 21; Edebü '1-mülük, s. 58-59; 
ayrı ca bk. SEFER) Tabakat ve menakıb ki
taplarında sürekli gezmelerinden dolayı 
abdal, derviş gibi isimlerle de anılan bir
çok sufinin ruhsal gelişme ve yücelmenin 
sırrını seyahatte aradığı; uzak diyarlardan, 
Endülüs'ten Mekke, Medine, Kudüs gibi 
maneviyat iklimlerine gelerek buralarda 
tasawufun ünlü şahsiyetleriyle görüşüp 
onların marifet birikiminden yararlanmak 
veya ölmüş olanların kabirierini ziyaret edip 

ruhaniyetlerinden istifade etmek için çileli 
yolculuklar yaptığı , zühd ve riyazet için el
verişli ortamlar olan dağlarda, çöllerde ya
şadığı anlatılmaktadır. Bu eserler onların 
seyahatleri sayesinde kazandıkları tecrü
beleri, katettikleri manevi merhaleleri an
latan ibretli hikayelerle doludur (bazı ör
nekler için bk. Touati , s. 159-1 80) . 

Coğrafya, Tarih ve Kültür Konularında 
Bilgi Toplamak İçin Yapılan Seyahat. Bu 
seyahatlerin ilim öğrenme ve öğretme ya
nında ülkelerin coğrafi özellikleri, tarihleri, 
siyasi, idari, ekonomik ve sosyal durum
ları , dini ve ahlaki özellikleri vb. konular
da bilgi toplama gibi daha geniş amaçları 
da vardır. ll. (VIII.) yüzyılın sonlarından iti
baren Hint, İ ran ve Grek kaynaklı mate
matik, astronomi ve coğrafya eserlerinin 
tanınmaya başlanmasıyla İslam dünyasın
da coğrafya bir ilim dalı olarak ortaya çık
mış. lll. (IX.) yüzyıldan it ibaren coğrafya 
kitaplarının hazırlanmasında bu seyahat
lerin önemli payı olmuştur. İlk coğrafyacı
lardan olan Kitô.bü'I-Büldan'ın müellifi 
Ya'kübl Ermenistan, Horasan, Hindistan, 
Filistin, Mısır, Cezayir, Mağrib gibi ülkele
re seyahatler yapmıştır. Ali b. Hüseyin ei
Mes'udi. Mürilcü'~-~eheb ve et-Tenbih 
ve'I-işraf adlı eserlerini yazmadan önce 
seyahate çıkmış. ayrıca Kitabü'I-Kazaya 
ve't-tecarib adıyla bir seyahatname yaz
mıştır. İlk coğrafyacılardan İbn Havkal'in 
Kitôbü Silreti'l-arz (el-Mesalik ve'l-mema
lik) başlıklı eseri de otuz dört yıllık seyaha
tin ürünüdür. Muhammed b. Ahmed el
Makdisi'nin. AJ:ısenü 't-te~iisim ii ma'ri
feti 'l-e~iilim adlı eserini yazmadan önce 
çıktığı seyahatleri sırasında farklı insan
larla görüşmesi, çöllerde yolunu kaybet
mesi, Lübnan dağlarında münzevilerle kar
şılaşması, boğulma tehlikeleri atlatması , 

yolunu kesen eşkıyalarla karşılaşması, ha
pishanelere düşmesi, casuslukla suçlanıp 
tutuklanması. defalarca ölümle yüz yüze 
gelmesi, serserilerin arasına düşmesi gibi 
olaylara dair verdiği malumat o dönem
deki bilgi aşkina işaret etmesi bakımın
dan ilgi çekicidir. Bu seyahat geleneği son
raki asırlarda devam etmiştir (bk. COG

RAFYA) Bu yolculuklara ticari seyahatler
le gaza ve fetih için sınır boylarına yapılan 
seyahatler gibi (bk. RiBAT) başka seyahat
leri de eklemek gerekir. Son yıllarda İslam 
dünyasında hızla gelişen turizm hareket
leri yanında bazı dini günler münasebetiy
le düzenlenen geziler de giderek yaygınlık 
kazanmakta, turizm fırmaları ramazan ay
larında, kandillerde vb. dini günlerde yurt 
içine ve yurt dışına turlar düzenlemekte
diL 
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( 4-o~l.;..ı ) 

Çeşitli amaçlarla yapılan 
seyahatler dolayısıyla kaleme alınan 

eseriere verilen ortak isim. 
_j 

Arapça "gezmek, gezi" anlamındaki se
yahat ile (as lı siyahat) Farsça name (risale. 
mektup) kelimelerinden oluşan seyahat-na
m e "gezi mektubu, gezi eseri" mfmasına 
gelir. Buna Fars edebiyatında sefer-name 
adı da verilir. Arap edebiyatında "seyahat" 
ve "seyahatname" anlamında daha çok rih
le kelimesi kullanılır. Edebü'r-rihle, ede
bü'r-rahalat terkipleri modern zamanlar
da ortaya çıkmış, özellikle İbn Battuta se
yahatnamesinin XIX. yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren Fransızca, İ ngilizce gibi dillere 
çevrilmesinden sonra Arap edebiyatında 
kullanılmaya başlanmıştır. Rihle, "bir yer
den bir yere göç etmek" manasındaki rahl 
(veya aynı anlamdaki irtihal) m asdan ndan 
isim olup "göç" demektir. Eski Arap şiirin

de, Kur'an'da ve hadislerde rihle "göç, yol
culuk, gezi, seyahat" anlamlarında kulla
nılmış . Kur'an'da Kureyş kabilesinin tica
ret amacıyla yaptığı yolculuk ve seyahat
ler rihle diye anılmıştır (Kureyş 106/ l -2). 

Asr-ı saadet ve Hulefa-yi Raşidin döne
minden itibaren İslam dinini yaymaya ve
sil e olan fetihleri kolaylaştırma , fetihler 
neticesinde genişleyen İslam topraklarını 
oluşturan beldeleri ve halkını tanıma , baş
ta hadis olmak üzere çeşitli ilimleri tahsil 
etme vb. amaçlarla müslümanlar tarafın
dan seyahatler gerçekleştirilmiş ve seya
hatnameler kaleme alınmıştır. İslam'da bi-
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linen ve seyahatnamesinden günümüze 
parçalar intikal eden en eski seyyah Suri
ye fıkıh okulunun önemli temsilcisi, tabiin
den Mekhul b. Ebu Müslim'dir (ö. ı 12/730). 
Mısır, Suriye ve Irak şehirleriyle bütün Or
tadoğu'yu ve Hicaz bölgesini dolaşan Mek
hCıl, Basra kadısının hükümlerini ve Medi
ne'deki bazı fakihlerin derslerini takip et
miş, Kufe'de Kadi Şüreyh ve Şa'bl ile gö
rüşmüştür. Endülüs Emevl Halifesi ll. Ab
durrahman tarafından 208 (824) yılında 
Normanlar'a elçi olarak gönderilen şair 
Yahya b. Hakem ei-Bekrl onların adetleri, 
kral ve kraliçesiyle ilgili izienimlerini anlat
mıştır. Abbas! Halifesi Vasi~-Billah'ın 228'
de (842) Çin (veya İskender) Seddi hakkında 
bilgi edinmek amacıyla Samerra'dan elli 
adam ve 200 katır yükü yiyecekle gönder
diği Sellam et-Tercüman'ın seyahati ve İb
rahim b. Ya'küb et-Turtuşl adlı bir yahu
dinin 289 (902) yılında Kurtuba (Cordoba) 
halifesinin elçisi olarak Alman imparatoru 
Otto'yu ziyaret edip Alman ve Slav toprak
larına dair gözlem ve izlenimleriyle ilgili 
bazı bilgiler aktardığı seyahati ilk seyahat 
örneklerindendir. Süleyman et-Tacir 23T
de (851-52) gerçekleştirdiği Çin, Hindistan, 
Malezya gezisiyle ilgili bir seyahatname ka
leme almış (AI]barü'ş-Şfn ve'l-Hind), buna 
Ebu Zeyd es-Sirafi zeyil yazmıştır (Ri/:ıletü 
Süleyman et-Tacir: Silsiletü 't-tevarfl], nşr. 
Langles, Paris 181 1). Tacir İbn Vehb el-Ku
reşl'nin 2S6 (870) yılında Siraf Limanı'ndan 
yaptığı Çin ve Hindistan seyahatini Mes'u
öı kaydetmektedir (Mürücü'?·?eheb, I, 142-
145). Ahmed b. Hanbel'in seyahatnamesi
ne (rihle) oğlu Abdullah ez-Zevfı'id adlı 
eserinde uzun bir bölüm tahsis etmiş, İbn 
Ebu Hatim, babası Ebu Hatim er-Razl'nin 
seyahatnamesine el- CerJ:ı ve't-ta'dfl'in
de iki bölüm ayırmıştır. imam Şafii bu ilk 
seyahatlerin ilmin gelişmesindeki önemi
ni şu dizelerinde belirtmektedir: ~iJ .)!" 
~rol~ rolü)' Y~ JL... ül 1 c~ ~~1 .,j~' 
J!} Y_,J ~~' 1 .::.-ı _;SI ı.. yWI Jl} Y_,J ...\..IYI ll 
"~ rol..r,.oll (Gördüm ki suyun durgunlaş
ması bozar onu 1 Akarsa temiz olur, ak
mazsa kokuşur // Aslanlar ayrılmasalardı 
ormandan avlanamazlardı 1 Ok yayından 
ayrılmasaydı hedefini vuramazdı ). Abbas! 
Halifesi Muktedir-Billah, 309'da (921) İ dil 
Bulgar Hükümdan Almuş (Almış) Han'ın 
İdil'deki karargahına İbn Fadlan 'ın baş
kanlığında dini bir heyet göndermiştir. İbn 
Fadlan, bu seyahatle ilgili kitabında (Ri
saletü İbn Paçllan) Bağdat'tan ayrılıp yine 
oraya dönünceye kadar gördüklerini, Bul
gar ülkesini ve Rusya'yı, ayrıca buralarda 
yaşayan halkı ve adetlerini anlatmıştır. Et
nografik ve antropolojik analizierin de yer 
aldığı eser bazılarına göre Rusya tarihiy-
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le ilgili bilgi veren en eski yabancı kay
naktır. 331 (943) yılında Ebu Dülef Mis'ar 
b. Mühelhil bir elçilik heyeti refakatinde 
deniz yoluyla Ermenistan, Çin ve Türk ille
rini dolaşmış ve seyahatnamelerinde (Ri/:ı
le ile'ş-Şfn ve Rif:ıle fi vaşati Asiya) Türk 
ilieri ve insanları hakkında önemli bilgiler 
aktarmıştır. Büveyhl veziri edip Sahib b. 
Abbad, er-Ruznfımce adlı seyahatname
sinde Vezir Mühellebl ile Bağdat'ta buluş
masından ve o zamanki Bağdat'ın sosyal 
hayatı ile medrese ve müderrislerin duru
mundan söz etmiştir. 

Klasik dönemde müelliflerin coğrafya ile 
ilgili olarak kaleme aldıkları kitaplar, coğ
rafyaemın bizzat tanık olduğu ve duydu
ğu hikayelere ve gözleme dayanan edebi 
eserler haline gelmiştir. Bu eserler bugün
kü anlamda coğrafya kitabı olmaktan ziya
de seyahat kitaplarına daha yakındır (Şev
ki Dayf, s. 12) Aslında seyahatle, ll. (VIII.) 
yüzyılın sonlarında müstakil bir alan hali
ne gelen coğrafya arasında her zaman sıkı 
bir bağ bulunmuş , seyyahlar gittikleri ül
kelerin halkının hayatı ve adetleri hakkın
da bilgi sunmuştur. Seyyahların çoğunun 
her şeyden önce birer yazar olması dola
yısıyla eserlerinde bazan hayale, bazan da 
gerçeğe dayanan hikayemsi bir anlatım 
tarzı hakimdir. Bu tür eserlerin telifi lll. 
(IX.) yüzyılda başlamış ve IV. (X.) yüzyılda 
kemale ermiş olup Muhammed b. Musa 
ei-Harizml'nin Kitfıbü Şureti'l-arz'ı ile İbn 
Hurdazbih'in el-Mesfılik ve'l-memfılik'i 

türün ilk ürünlerindendir. Daha sonra Ya'
kübl'nin el-Büldfın'ı , İbn Rüste'nin el-A 'lfı
]fu'n-netfse'si, İbnü'I-Fakih ei-Hemedanl'
nin Kitfıbü'l-Büldfın'ı, Ebu Zeyd el-Belhl'
nin Şuverü'l-e]fiilfm'i ve öğrencisi İstah
ri'nin el-Mesfılik ve'l-memfılik'i, Samani 
Veziri Ceyhfınl'nin el-Mesfılik ve'l-memfı

lik'i , Kudame b. Ca'fer'in Kitfıbü'l-ljarô:c'ı, 
Büzürg b. Şehriyar'ın Kitfıbü 'Acô:'ibi'l
Hind'i, İbnü'I-Haik el-Hemdanl'nin Şıfa
tü Cezfreti'l-'Arab'ı, Makdisl'nin AJ:ıse
nü't-te]fiisim'i ve Mes'Qdl'nin eserleri bu 
tür telifterin öncüleri arasında yer alır. Bun
ların ardından başta İbn Havkal ile B1rün1 
olmak üzere Ebu Ubeyd ei-Bekrl, Şerif el
İdrlsl, Yakut ei-Hamevl, Zekeriyya ei-Kaz
v1n1, İbn Said el-Mağribl, Ebü'l-Fida, İbn 
Fazlullah el-Ömer! ve İbn Haldün gibi mü
ellifler gezi ve müşahedelere dayanan bir
çok eser yazmışlardır. 

Ebu Bekir İbnü'I-Arabl'den (ö. 54311 148) 
itibaren seyahatnarnelerin günlük anılar 
şeklinde olduğu görülmektedir. İbnü'l-Ara
bl Suriye, Irak, Hicaz ve Mısır'a yaptığı se
yahatle ilgili olarak er-Ril;ıle (Tertfbü'r-ri/:ı
le) adlı eserini kaleme almıştır. Bu alanda 

İbnü'l-Arabl'yi İbn Cübeyr izlemiş , bu türü 
daha da ileriye götürmüş, eserinde yük
sek bir edebi üs!Qp kullanmış olması do
layısıyla seyahat edebiyatının onunla baş
ladığı söylenmiştir. İbn Cübeyr hac mak
sadıyla çıktığı bu seyahate S78 (1183) yı
lında Gırnata'dan başlamış ve yolculuğu iki 
yıl üç buçuk ay sürmüştür. Seyahatname
si Ril;ıletü İbn Cübeyr veya Ril;ıletü'l
Kinfınf olarak tanınır. Seyahati esnasında 
Mısır, Hicaz, Irak ve Suriye'ye de uğrayan 
İbn Cübeyr izienimlerini günlük notlar ha
linde kaleme almış, ekonomik, sosyal ve 
siyasal değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Edip ve şair Safvan b. İdrls'in gezdiği En
dülüs şehirlerini tasvir ettiği Kitfıbü'r-RiJ:ı
le'si günümüze kısmen intikal etmiştir. 
Yakut el-Hamevi'nin özellikle ticari gezileri 
bu alana önemli katkılar sağlamış, Mu'ce
mü'l-büldfın'ını bu gezilerdeki gözlem ve 
izlenimlerine dayanarak yazmıştır. 

Dünyanın önemli gezginlerinden sayılan 
İbn Battüta seyahatnarnelere yeni bir an
layış ve üs!Qp getirmiş, ülke ve beldelerin 
özelliklerinden çok insanların ve halkların 
durumları, sosyal hayat, inanç ve gelenek
leriyle ilgili bilgiler vermiş, bundan dolayı 
seyahatnamesi tarih, coğrafya ve ede
biyat yönünden olduğu kadar etnografik, 
antropolojik, sosyokültürel açılardan da bü
yük bir değer taşımıştır. Seyahatleri 72S'
ten ( ı 3 2 5) itibaren otuz yıla yakın sürmüş 
olan İbn Battuta'nın gezdiği yerler arasın
da Türkiye, Hindistan, Çin, Endülüs, Batı 
Sudan, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır gibi ül
keler bulunmaktadır. Gezileri esnasında 
tuttuğu notlar, Hindistan'da soyguna uğ
raması ve Kalküta Limanı'nda binmiş ol
duğu geminin batmasıyla zarar görmüş 
ve eserin yazılması bazı konularda sadece 
gezginin Mfızasına dayandırılmıştır. Türk
Moğol tarihiyle ilgili önemli bilgiler ihtiva 
eden seyahatnamesi Tul;ıfetü'n-nü?:?:fır 
ii garô:'ibi'l-emşfır ve 'acfı'ibi'l-esffır adı
nı taşır. İbn Battüta'nın çağdaşı HaJid b. isa 
el-Belevl'nin seyahatleriyle bu seyahatlere 
dayanan eseri Tfıcü'l-mefri]f de seyahat 
edebiyatı açısından önemlidir. 

Seyahatnarnelerin bir amacı da hac ve 
ilim tahsilidir. VII. (XIII.) yüzyıldan itibaren 
gerçekleştirilen seyahatler, er-Ril;ıletü'l

Magribiyye adlı eserin sahibi Ebu Mu
hammed el-Abderl ve Mil'ü '1-'ayb e sahi
bi İbn Rüşeyd'de görüldüğü gibi daha çok 
ilmi amaçlıdır. Bu tür seyahatnamelerde 
gezgin önce hocalarını, görüştüğü alimle
ri, kütüphaneleri, gezdiği ilim kurumlarını 
anlatır. Bazı seyahatnamelerde gezginin 
otobiyografiye ağırlık verdiği görülmek
tedir. Bu türün en önemli şahsiyeti, el-



'İber'in zeyli olan et-Ta'rif bi'bni Ija1-
dı1n ve riJ:ı1etihi garben ve şar]fan adlı 
eseriyle İbn Haldun'dur. İbn Haldun ese
rinde sadece kendini değil dönemini de si
yası. tarihi, içtimal ve edebi açıdan tanıt
mış. ayrıca gezdiği ülkeler veya kendisi hak
kında bilgi verirken pek çok edebi bilgiyle 
anlattıklarına renk katmıştır. Hac mahal
line uzak olması sebebiyle Endülüs ve Ku
zeybatı Afrika seyyahlarının hemen tama
mında temel amaç hac ve ilim tahsilidir. 
Sayıları pek çok olan bu tür seyahatname 
yazarları arasında İbn Cübeyr, Ebü'l-Beka 
er-Rundl, Ebu Muhammed el-Abderl. Ab
dullah b. Ahmed et-Ticanl. Kasım b. Yu
suf et-Tüc'ibl, İbn Rüşeyd, Muhammed b. 
Cabir el-Vadlaşl, Ruaynl, İbnü'l-Hac en-Nü
meyrl, Halid b. isa el-Belevl. Muhammed 
b. Ahmed İbn Mel'ih, Kalesaôı, İbn Osman 
el-Miknasl sayılabilir. Diğer taraftan e1-
Menô.zil ve'd-diyar ve A{J.barü'1-bü1-
dan' ı ile İbn Münkız, seyahat gözlemleri
ne dayanan e1-Ensab'ı ve Tô.ri{J.u Merv'i 
ile Abdülkerlm es-Sem'anl, e1-İşarô.t ila 
ma'rifeti'z-ziyô.reıt'ı ile Ebü'l-Hasan Ali b. 
Ebu Bekir el-Herevl. e1-İtade ve'1-i'tibCır'ı 
ile Abdüllatlf el-Bağdadl, Mil'ü'1-'aybe'
siyle İbn Rüşeyd, er-Ravzü'1-bô.sim'i ve 
Zübdetü Keşfi'1-memalik' i ile Harıı b. Şa
hin gibi pek çok gezgin Arap edebiyatı se
yahatname literatürüne olduğu kadar ta
rih, coğrafya. etnografya. sosyoloji vb. bi
lim alanlarına önemli katkılar sağlamıştır. 

İslam ülkelerinden Avrupa'ya ilmi heyet
ler gönderilineeye kadar seyahatler devam 
etmiş. İstanbul'a, Mekke'ye, müslümanla
rın ve hıristiyanların diğer kutsal toprak
larına seyahatler yapılmıştır. Bunların en 
önemlileri Abdullah b. Muhammed el-Ay
yaşi (Ma'ü'l-meva'id: er-Ril:ıletü'l-'Ayytışiy
ye), Abdülganl en-Nablus'i'nin (el-lfazre
tü'l-ünsiyye !Kudüs], lfulletü '?-?eheb !Su
riye], el-Hal).il).a ve'l-mecaz: er-Rif:ıletü'l-Hi
caziyye !Şam, Mısır, Hicaz], et-Tuf:ı{etü 'n

Nablusiyye fi'r-rif:ıleti't-Tarablusiyye) ve 
Ali el-Cübeyl'i'nin seyahatleridir. Türkçe ve 
Fransızca da konuşan Tunuslu seyyah Ali 
b. Salim el-Verdanl, ll. Abdülhamid'in is
panya, Fransa ve İngiltere kütüphanele
rinde Arapça yazma eserleri tesbit ettir
mek üzere Mahmud et-Türközl eş-Şinkiti 
başkanlığında gönderdiği heyete tercüman 
olarak katılmış. gözlem ve izienimlerini er
RiJ:ı1etü '1-Ende1üsiyye'sinde anlatmıştır. 

XIX ve XX. yüzyıllarda seyahatname tü
rü eserlerin yanı sıra seyahat edebiyatıyla 
ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Bu asırlar
daki seyahat edebiyatının belli başlı şah
siyetleri Şehabeddin Mahmud el-Aıusl, Ri
faa Rafi' et-Tahtavl, Ahmed Faris eş-Şid-

yak. Abdullah Fikri, Süleyman el-Bustanl. 
Betanunl. Emin b. Faris er-Reyhanl. Var
tetanl. Muhammed Hüseyin Heykel. Mu
hammed Hıdır Hüseyin, Taha Hüseyin ve 
Hüseyin Fevzi'dir (diğer çalışmalar için bk. 
bibL) . Rifaa Rafi' et-Tahtavi'nin Ta{J.1işü'1-
İbriz ii tel{J.işi Bô.riz adlı eseri, o zamana 
kadar Paris ve Paris halkı hakkında Arap
ça kaynaklarda yer almayan önemli bilgi
ler içermekte, müellif Avrupa'da gördük
lerini kendi ülkesindekilerle mukayese et
mekte ve zaman zaman anlatımını ken
disinin veya başkalarının şiirleriyle süsle
mektedir. 

Lübnanlı Ahmed Faris eş-Şidyak Malta. 
Fransa ve İngiltere'ye yaptığı seyahatle
rin izienimlerini el-V ası ta ii ma'rifeti aJ:ı
vali Malta ve Keşfü'l-mu{J.abbCı 'an fü
nuni UrubbCı adlı eserlerinde kaleme al
mıştır. Uzun yıllar yurt dışında ve özellikle 
istanbul'da yaşayan Şidyak ülkesinin ge
lişmesine yarayacak her bilgiyi almaya özen 
göstermiş. gelişmiş ülkeleri kendi ülkesiy
le mukayese etmiştir. Malta'yı anlatırken 

tarih, coğrafya ve medeniyetinin yanı sı
ra halkının adetlerinden. ahlaki değerle
rinden ve dillerinden de bahsetmiştir. Şid
yak EJ:ıô.sinü'l-ma]fö.l ii meJ:ıô.sini ehli'ş

şiı:hal'inde Almanya seyahatini, Mısırlı Mu
hammed Ayyad et-Tantavi TuJ:ıietü'l-ez
kiya' bi-a{J.bô.ri bilô.di'r-Rusiya adlı ese
rinde 1840-1850 yıllarında gerçekleştirdi
ği Rusya seyahatini anlatmıştır. 

Arap edebiyatında XX. yüzyılın en önem
li şahsiyetleri ve gezginlerinden kabul edi
len Emin b. Faris er-Reyhanl. Mülı1kü'l
'Arab ev riJ:ı1e ti'l-biladi'l-'Arabiyye adlı 
eserinde 1922-1923 yılları arasında Arap 
ülkelerine yapmış olduğu seyahatiyle ilgili 
düşüncelerini aktarmış. Ka1bü '1-'Ira]f adlı 
eserinde pek çok konunun yanı sıra 1920-
1930 yıllarında meydana gelen Irak Devri
mi'ni ele almış. ayrıca sosyolojik ve kültü
rel değerlendirmelerde bulunmuştur. Onun 
en-Nekebô.t, Ka1bü Lübnan, Nurü'l-En
delüs, Fayşalü'l-Evve1 ve Tari{]. u Nec
di'1-J:ıadiş adlı kitapları da vardır. Reşld 
Rıza'nın seyahatleriyle ilgili e1-Menar der
gisinde çıkan notları Yusuf İbiş tarafından 
derlenerek RaJ:ıa1ô.tü't-İmam MuJ:ıam
med Reşid Rıza adıyla neşredilmiştir. 
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liJ HüsEYiN YAzıcı 

D FARS EDEBİYATI. Seyahatname tü
ründe Fars edebiyatının ilk örneği, Sasanl
ler Devleti'nin kurucusu Erdeşlr b. Babek 
ile (226-240) aynı zamanda yaşayan Arda 
Viraf (Erday Vfraf) adlı Zerdüşt bir din ada
mının hayarı cennet ve cehennem yolculu
ğunu konu edinen Arda Virat-nô.me (Er
day Vfraf-namek) adlı eseridir (Zeblhullah 
Safa, I, 28). Fars edebiyatında gerçek bir 
seyahati içermeyen bu tür eserler İslam 
sonrası dönemde de kaleme alınmıştır. Fe
rldüddin Attar'ın Mantıku't-tayr'ı ve Şern
seddin Muhammed Berdsirl-yi Kirmanl'
nin MişbCıJ:ıu'l-ervaJ:ı'ı gibi eserler bu se
yahatnamelere örnek gösterilir. Fars ede
biyatında bu türün en güzel örneklerin
den biri, istanbul'da yaşayan iranlı bir tüc
car olan Hac Zeynelabiôın-i Meragi'nin ( ö. 
ı 9ıO) SeyaJ:ıatnô.me-yi İbrahim Big yô. 
Bela-yi Ta'aşşub-i O adlı eseridir (Tah
ran ı 366 hş.) . Gerçekten vuku bulan bir 
yolculuğun anlatıldığı seyahatnarnelerin is
lam öncesi dönemde de yazıldığı ve özel
likle Sasanl devri seyyah ve denizcilerinin 
seyahatlerini Pehlevi dilinde kaleme aldık
ları bilinmekle birlikte bu seyahatnameler 
ve coğrafya eserleri günümüze ulaşma-
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