
med Şah Kaçar zamanında, diğeri Nası
rüddin Şah döneminde İran'ın güneyine 
yapılan ve Dü Sefername ez Cenrl.b-i 
Iran der Salha-yi 1256-1308 adıyla ya
yımlanan (nşr. Seyyid Ali Al-i DavGd, Tah
ran 1368 h ş. ) iki devlet görevlisinin seya
hatnamesi gösterilir. Safeviler zamanında 
başlayan İranlılar'ın Batı ile ilişkileri Kaçar
lar döneminde hızla gelişmiş ve birçok dev
let görevlisi, öğrenci ve aydın yurt dışına 
geziye çıkmıştır. Bu tür seyahatnarnele
rin başlıcaları Nizamüssaltana Acudanba
şı-yı Feth Ali Şah'ın 1838-1839 yıllarında 
Avusturya, Fransa ve İngiltere'ye yaptığı 
seyahati anlattığı Sefername-yi Ni?-a
mü's-saltana'sı , Perruhhan Emlnüddev
le'nin seyahatnamesi (Mal].zenü'l-vel).ayi'), 

Kaçar Şahı Nasırüddin Şah'ın üç Avrupa 
gezisinin izlenimlerinin kaleme alındığı se
yahatnameleri, Muzafferüddin Şah'ın Av
rupa gezisinin anlatıldığı Sefername-yi 
Firengistan'ıdır. Bunların çeşitli baskıları 

yapılmıştır (Hanbaba, m. 3023-3024, 3027-
3029; Aga Büzürg-i Tahran!. xıı . 188) Ay
rıca Mulnüssaltana Muhammed Ali Han'ın 
Sefername-yi Şikago'su (Paris 1318 hş.). 

Hac Muhammed Ali b. Muhammed İsmail 
Pirzade-yi Nainl'nin Sefername-yi Paris'i 
(Tahran 1316 h ş ), Şeyhürrels Ebü'l-Ha
san Mirza'nın Sefername-yi İstanbul'u 
(Aga Büzürg-i Tahran!, XII, 185). Mirza Fazi 
Ali Tebrlzl'nin Sefername-yi Avruba'sı 
( 1328) ve Mirza Senglah-ı Horasanl'nin Se
yaJ:ıatname-yi Sengla{J' ı (Tebriz 1295) 
burada sayılabilir (a.g .e., IX, 836; XII, 185-
188, 269; Yahya AryanpGr, ll , 28 1 ). 

Abbas Mirza zamanında Avrupa'ya ilk 
öğrencilerin gönderilmeye başlanmasıyla 
Batı ülkelerine seyahat eden İranlılar bu 
seyahatlerini yazmaya başlarlar. 1811-1815 
yılları arasında İngiltere'ye giden, Tahran'
da İran'ın ilk gazetesini çıkaran ( 1836) ve 
modern İran tarihinde çok önemli bir ko
numa sahip ilk seyahatnarneyi yazan Mir
za Salih-i Şlraz'i'nin Avrupa seyahatlerini 
kaleme aldığı eseri Farsça seyahatnarne
lerin en önemlilerinden biri sayılır. Ş'iraz'i'
nin eseri konu edindiği İngiliz ve İran ya
şantısının farklarını anlatması, Meşrutiyet 

hükümetini ve parlamenter sistemi tavsi
fıyle İran edebiyatında bir ilktir (Mecmü'a-i 

Sefernameha-yi Mirza Talib-i Şirazi, nşr. Gu
lam Hüseyin Mirza Salih, Tahran 1364 hş. ) . 

İran'da XIX. yüzyılın ikinci yarısında baş
layan Meşrutiyet hareketleri İranlı aydın
ların birçok gezi yapmasına veya yenilikçi 
düşüncelerinden dolayı sürgüne gönderil
mesine sebep olmuştur. XIX ve XX. yüzyıl 
İran edebiyatında seyahatname yazımı 
İran romancılığının dağınasına da yardım 

etmiştir. Son dönem seyahatname yazar
ları arasında özellikle Seyyid Celal AI-i Ah
med, İbrahim Bastanl-yi Parizl. Ali Asgar 
Muhacir, Irec Efşar, Mahmud Devletabadl, 
Muhammed Ca'fer Ya-Hakki gibi yazar ve 
ilim adamları sayılabilir. 
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IJI!!I!ll KAANDlLEK 

D TÜRK EDEBİYATI. Hatıranın bir alt 
türü olan seyahatname günlük, biyografı 
ve otobiyografiyle de yakından ilişkilidir. 
Türün en önemli m alzemesi müellif in zi
yaret ettiği coğrafyadaki olay, bilgi ve an
layış farklılığı gibi değişikliklerden bahset
mesidir. Bu durumun seyahatname yaza
rını bazan abartıya, hatta yalana ve uydur
maya sevkettiği de görülmüştür. Nitekim 
Batı'da yapılan araştırmalar bazı meşhur 

seyahatnarnelerin varlıklarını kısmen ve
ya tamamen yazarlarının kütüphanesinde 
bulunan kitaplardan elde ettiklerine mu
hayyile ve ifade gücüne borçlu oldukları

nı ortaya çıkarmıştır. Osmanlı toplumun
da savaş, memuriyet, iş bulma, sürgün, 
eğitim, irşad ve hac gibi vesilelerle seya
hat edilmesine rağmen XIX. yüzyıla ka
dar oldukça az sayıda seyahatname kale-

SEYAHATNAME 

me alınmıştır. Bunun en önemli sebebi, 
genellikle kişilerin bu yolculuklara farklı 
yerleri görmek ve anlatmak gibi bir mak
satla çıkmamış olmalarıdır. AYrıca Osman
lı toplumunda yolculuğun özellikle tahsilli 
kesim için hayatın bir parçası sayılması , 

seyahatlerin aynı medeniyet ve devlet sı
nırları içinde yapılmış olması da bu anla
yışı desteklemiştir. Buna karşılık P'irl Reis 
ve Seydi Ali Reis gibi denizciler, Macun
cuzade Mustafa ve Tımışvarlı Osman Ağa 
gibi esirler ise Osmanlı coğrafyası dışında 
geçen hayatlarını yazmışlardır. Bunların 
yanında evliya ve mürşidlerin hayatları dı
şında şahsi hayatın Türk-İslam kültürün
de kayda geçirilecek kadar önemli sayılma
ması da etkili olmuştur. Osmanlı sultan
larının seferleri ve hayatları bile farklı ge
rekçelerle kaleme alınmıştır. Nihayet bun
lara seyahatname veya hatıra yazımının 
edebi bir tür olarak XIX. yüzyıl öncesi Türk 
edebiyatında yerleşmemiş olması da ekle
nebilir. Osmanlı ve İslam medeniyetinde 
yolculuk hatıraları çoğunlukla hasbihal, ser
güzeştname, gazavatname. fetihname, 
menzilname, tarih, tezkire, esaretname, 
sefaretname ve takrir gibi diğer türler 
içinde yer bulabilmiştir. Dolayısıyla bu gibi 
eserler farklı özellikler taşımaktadır. Me
sela her ikisi de Kanuni Sultan Süleyman'a 
sunulmak üzere yazılmış olan iki eserden 
Kitab-ı Bahriyye'yi P'irl Reis, bilgi ve ha
tıralarından coğrafi bir kitap oluşturmak 
ve okuyucuya faydalı olmak için kaleme 
almış, eserinde sade ve nesnel bir üslup 
kullanmışken Seydi Ali Reis Mir'atü'l-me
malik'i okuyucunun aklından ziyade his
sine ve merak duygusuna hitaben edebi 
ve şahsi bir üslupla yazmıştır. Yine Seydi 
Ali Reis, Hint seyahati izlenimlerinden ya
rarlanarak oluşturduğu Kitabü'l-Mulıit'in
de okuyucuya zevk değil bilgi vermeyi he
detlemiştir. Osmanlı edebiyatında kısmen 

veya tamamen seyahatname niteliği ta
şıyan eserler şöylece gruplandırılabilir. 

Yolculuğun Esas Alındığı Seyahatname
ler. Bu eserlerin amacı görülen ve yaşanı
lan farklılıkları okuyucuya anlatmak, bu 
arada onu eğlendirmek, meraklandırmak 
ve heyecanlandırmak kadar üslubun izin 
verdiği ölçüde bilgilendirmektiL Bunlar 
arasında Evliya Çelebi'nin Seyahatname'
sinin bazı kısımları, bazı yönleriyle M ura
dTnin Gazavat-ı Hayreddin Paşa'sı (haz. 
M. Ertuğrul Düzdağ, İzmir 1995). Seydi Ali 
Reis'in Mir'atü 'l-memalik'i (haz. Mehmet 
Kiremit, Ankara 1999). Tımışvarlı Osman 
Ağa'nın anıları (haz. Harun Tolasa, Konya 
1986; nş r. Esat Nermi Erendor, İstanbul 

1998) ve Bayburtlu Zihn'i'nin Hikaye-i Ga-
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ribe'si (haz. Saim Sakaoğlu, Konya 1992) 
sayılabilir. Türk edebiyatında özellikle XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok se
yahatname kaleme alınmış olup başlıcala
rı şöylece sıralanabilir: Ömer Lutfi, Ümid 
Burnu Seyahatnamesi (İstanbul I 292); 
Hayrullah Efendi, Avrupa Seyahatna
mesi (haz. Belkıs Altuniş-Gürsoy, Ankara 
2002); Mühendis Faik, Seyahatname-i 
Bahr-i Muhit (İstanbul 1285); Bağdatlı 
Abdurrahman Efendi, Brezilya Seyahat
namesi (haz. N. Ahmet Özalp, istanbul 
ı 995) ; Mehmed Hurşid, Seyahatname-i 
Hudud (haz. Alaattin Eser, istanbul I 997); 
Seyyah Mehmed Emin Efendi, İstanbul'
dan Asya-yı Vustfı'ya Seyahat (İstanbul 
1295); Ahmed Harndi Efendi, Seyahatnfı
me: Hindistan Svat ve Afganistan (haz. 
Fatma Rezan Hürmen, istanbul I 995); Sa
dullah Paşa'nın Paris gezisiyle ilgili yazıla
rı; Fatih Kerimi, Avrupa Seyahatnamesi 
(haz. Fazı! Gökçek, İstanbul 200 I) ve Kı
nm'a Seyahat (haz. Hayri Ataş, istanbul 
2004); Sadıkel-Müeyyed Paşa, Afrika Sah
ra-yı Kebirinde Seyahat (İstanbul I 3 I 4). 
Habeş Seyahatnamesi (İstanbul I 322; 
haz. Mustafa Baydemir, istanbul I 999); Se
lanikli Tevfik, Musavver Hindistan Se
yahatnamesi (İstanbul 1318); Muham
med Zahir Bigi, Mfıverfıünnehir'e Seya
hat (haz. Ahmet Kanlıdere, İstanbul 2005); 
Karçınzade Süleyman Şükrü, Seyfıhatü'l
kübra (Petersburg ı 907); TabipAlbay İb
rahim Abdüsselam, Yemen Seyahatna
mesi ve Coğrafya-yı Nebfıti (İstanbul 

1324); Mehmed Mihri, Sudan Seyahat
namesi (İstanbul I 326); Şerefeddin Mağ
mCımi, Seyahat Hatıralan (Kahire ı 908-
1909); Mustafa Enis, Avrupa Hatıratım 
(İstanbul 1327); Mehmed Enisi, Bir De
nizci'nin Avrupa Günlüğü (haz. N. Ah
met Özalp, istanbul 2008); Ahmed Mid
hat Efendi, Avrupa'da Bir Cevelfın (İs
tanbul I 307). Sayyddane Bir Cevelc1n: 
İzmit Körfezinde Bir Mesire-i Saydiy
ye; Ali Cevad, Almanya Seyahatnamesi 
(İÜ Ktp., TY, nr. 5093). Felemenk Seya
hatnamesi (İÜ Ktp., TY, nr. 5092). Rusya 
Seyahatnamesi (İÜ Ktp., TY, nr. 5097); 
Ali Suad, Seyahatlerim (İstanbul I 332; 
haz. N. Ahmet Özalp, İstanbul 1996); 
Mehmed Rauf, Seyahatname-i Av
rupa; Ahmed Haşim, Frankfurt Se
yahatnamesi (İstanbul 1933); Cenab Şa
habeddin, Hac Yolunda (İstanbul 1325; 
haz. Hülya Erdem, istanbul 1996). Atak-ı 
lrfık (haz. Bülent Yorulmaz, istanbul2002). 
Avrupa Mektuplan (İstanbul I 335); Hü
seyin Kazım Kadri'nin Almanya, Londra, 
Moskova, Viyana seyahatnameleri (İstan
bul I 99 I); Ahmed Refik (Altınay) , Kafkas 
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Yollarmda Hatıralar ve Tahassüsler (İs
tanbul I 9 I 9); Ubeydullah Efendi, Malta, 
Afganistan ve İran Hatıralan (haz. Ömer 
Hakan Özalp, İstanbul 2002); Ahmed İh
san Tokgöz, Avrupa'da Ne Gördüm? (İs
tanbul 1307); İsmail Habip Sevük, Tuna'
dan Batı'ya (İstanbul I 935), Yurddan Ya
zılar (İstanbul I 943); Reşat Nuri Günte
kin, Anadolu Notları (İstanbul 1936); Se
lim Sırrı Tarcan, İsveç'te Gördüklerim: 
Şimal'in Üç İrfan Diyarı: Finlandiya, 
İsveç, Danimarka (İstanbul I 940). Yurt 
Dışında Londra'da Gördüklerim (İstan
bul I 948); Falih Rıfkı Atay, Denizaşırı (An
kara I 93 I). Tuna Kıyılan (İstanbul I 932). 
Taymis Kıyılan (İstanbul 1934), Bizim Ak
deniz (Ankara 1934). Gezerek Gördük
lerim (Ankara I 970) , Hind (İstanbul, ts .). 

Esaretnameler. Osmanlılar'ın farklı bir 
medeniyetle temasını sefaretnamelerden 
önce hikaye eden önemli eserlerdendir. 
Bunların bazılarında müellif, hatıralarını 
yazma gerekçesini herkesin giderneyece
ği bir ülke ve medeniyette bulunma olarak 
göstermiştir. Mektup şeklinde kaleme alın
mış olanlar dahil çok az esir yabancı bir 
ülkede başından geçenleri yazıya dökmüş
tür. Bazıları seyahatname niteliği taşıyan 
ve münşeat mecmualarında rastlanan bu 
mektupların yazılış sebepleri, ya müelli
fin içinde bulunduğu durumu dostlarına 
bildirmek istemesi ya da korsanlar tarafın

dan kendisinden istenen fidyeyi memle
ketteki dostlarının yardımıyla temin ede
rek kurtulma arzusudur. Cem Sultan'ın Ro
dos, Fransa ve İtalya'da geçen on üç yıllık 
gurbet hayatını anlatan ve ilk neşri Meh
med Arif tarafından yapılan Vakıfıt -ı Sul
tan Cem (İstanbul I 330) Türk edebiyatın
da türünün ilginç örneklerindendir ( ese
rin ilm! n eş ri Nicolas Vatin tarafından ya
pılmıştır, Sultan Djem, Ankara I 997) . Mal
tah karsanlara esir düşen Macuncuzade 
Mustafa, 1 OOTde (I 599) kaleme aldığı Ser
güzeşi-i Esiri-i Malta adlı eserinde (haz. 
Cemi! Çiftçi, Malta Esirleri, istanbul 1996) 
esaret hayatını nisbeten ayrıntılı biçim
de anlatır. Bir macera romanı gibi kale
me alınmış esaretnameler arasında YCısuf 
Efendi'nin Makale-i Zindancı Mahmud 
Kapudan Beray-ı Feth u Zafer-i Keşti-i 
Maltiz-i Lain-i DCızah-mekin (Köprülü 
Ktp. , Ahmed Paşa, nr. 214, vr. 70a-ıo7b ; 

nşr. Fahir İz, TM, XIV [I 964]. s. I I 3- I 50) 
ve Tımışvarlı Osman Ağa'nın Bir Osman
lı Askerinin Sıradışı Anılan 1688-1700 
(haz. Orhan Sakin, İstanbul 2007) gösteri
lebilir. 

Sergüzeştname ve Hasbihal Türünde Ya
zılan Manzum Seyahatnameler. Bu türdeki 

eserlerin önemli bir kısmında şairin ama
cı hayatta ve özellikle gurbette çektiği sı

kıntıları anlatmaktır (bk. SERGÜZEŞTNA
ME). Bunlar arasında Cemali'nin Der Be
yan-ı Meşakkat-i Sefer ü Zaruret ü Mü
lazemet'i , Ali'nin Derdnfıme'si , Fani'nin 
Belc1-zede'si, Güvahi'nin Gurbetnfıme'si, 
İsmail Bel'iğ'in Sergüzeştnfıme-i Fakir be
Azimet-i Tokat'ı, Varvari Ali Paşa'nın bir 
manzumesi, Bosnalı şairlerden Mlr Ali Rı
za İstolçevi'nin Sergüzeşt-i Hakir-i Pür
taksir'i ve lll. Murad dönemi müelliflerin
den Ahmed b. İbrahim Tokadi'nin Aca
ibname-i Hindustfın'ı sayılabilir. İzzet Mol
la'nın Mihnet-keşfın adlı mesnevisi ken
dine özgü bir seyahatnamedir (İstanbul 
I 269) Bayburtlu Zihni'nin Sergüzeştnfı

me'si de izzet Molla'nınki gibi şairin deği
şik olaylar karşısındaki tavrını , duygu ve 
düşüncelerini yansıtan manzumelerin top
landığı bir mecmuadır. 

Hac Seyahatnameleri. Bunların çoğu hac 
kervanının güzergahı (menazil) ve hac iba
detinin usulüne uygun biçimde yerine ge
tirilmesi (menasik) konusunda okuyucuyu 
bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıştır. 
Sulhi, Bahri ve CCıdl gibi şairler hac kerva
nının güzergahını mesnevi ve kaside şek
linde kısaca tasvir ederken Abdurrahman 
Hibrl, Kadri ve Mehmed Edib gibi yazarlar 
eserlerinde hac güzergahı ve haccın ifası 
hakkında ayrıntılı bilgi verirler. Bunların 
yanı sıra genel kütüphanelerle özel kü
tüphanelerde yazarları bilinmeyen mena
zil ve menasik türünde birçok eser mev
cuttur. Ahmed Fakih'in Kitabü Evsfıh me
sacidi'ş-şerife'si (haz. Hasibe Mazıoğlu, 
Ankara ı 97 4) hac seyahatnamelerinin ilk 
örneği sayılabilir. XVI. yüzyıl şairlerinden 
Fevrl hac yolculuğun u ve izienimlerini ar
kadaşı Aşık Çelebi'ye yazdığı bir mektup
ta dile getirmiştir. Nabi'nin oldukça sanat
karane bir üslCıpla kaleme aldığı Tuhte
tü'l-Haremeyn'i (haz. Mahmut Karakaş, 
Şanlıurfa ı 989) hac seyahatnamelerinin 
en edebi alanıdır. Muhlisl-i Bosnevi, Deli
lü'l-menahil ve mürşidü'l-merfıhil ad
lı eserinde Ege adaları ve Mısır üzerinden 
Mekke'ye yaptığı seyahat sırasında uğra
dığı menziUeri manzum olarak anlatır. XVIII. 
yüzyıl şair ve yazarlarından Seyyid İbrahim 
Hanlf Bey'in kaleme aldığı Hasıl-ı Hacc-ı 
Şerif li-menfızili'l-Haremeyn'i muhte
va bakımından önemli bir eser sayılmaz 
(bk. HAC [Literatür]) . Tek nüshası Marma
ra Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kütüpha
nesi'nde bulunan (Yazmalar, nr. 368) Hü
seyin Vassaf'ın Hicaz Hfıtırası, müellifin 
XX. yüzyıl başlarında gerçekleştirdiği hac 
ziyaretini günlük şeklinde ele alan, fotoğ-



raftarla zenginleştirilmiş bir eserdir (bk. 
Sarıkaya , sy. 10 12006]. s. 62-66) . 

Coğrafya ve Tarih Kitabı Niteliğindeki 

Seyahatnameler. Bölgelerin halkı , coğraf

yası , tarihi, yönetimi ve kültürü hakkında 
bilgi içeren bu eserler seyahatname, coğ
rafya ve tarih türlerinin kesiştiği noktada 
yer alır. Bunların yazımında yolculuk not
larının dışında yazılı ve sözlü kaynaklardan 
elde edilen bilgiler de kullanılmıştır. Türk 
edebiyatında bu türdeki ilk eserler Orta 
Asya, Hindistan ve Çin coğrafyasında yapıl
mış seyahatleri anlatan Farsça kitaplardır. 

IX-XIII. yüzyıllarda Fars asıllı birçok müel
lif coğrafyayla ilgili eserlerini Arapça kale
me almış , Osmanlı alimleri de Arapça ve 
Farsça eserleri 'RJ. yüzyılda tercüme et
meye başlamıştır. Zekeriyya el-Kazvlni'nin 
'Aca'ibü'l-mal;].lıl]fat adlı eseri büyük il
gi görmüş ve muhtemelen ilk defa Rük
neddin Ahmed tarafından Türkçe'ye çevri
lerek Çelebi Mehmed'e takdim edilmiş, ay
rıca XVI. yüzyılda Sürurl Muslihuddin Mus
tafa tarafından tercüme edilmiştir. Mev
cut bilgilere göre Türkler tarafından yazı
lan ilk seyahatnamelerden biri Gıyaseddin 
Nakkaş'a aittir. Timur'un oğlu Şahruh Mir
za'nın 1419'da Çin hakanına gönderdiği he
yet içinde yer alan Nakkaş seyahat notla
rını 14ZZ'de Sefername-i Çin adıyla kitap 
haline getirmiş, eseri Damad İbrahim Pa
şa'nın isteği üzerine Çelebizade İsmilll Asım 
Acaibü'l -letaif adıyla Türkçe'ye çevirmiş
tir (İstan bul 133 1 ). Bedreddin el-Aynl'nin 
1421 'de yazdığı 'İ~dü'l-cüman ii taril;].i 
ehli'z-zaman' ı coğrafya ve tarih sahasın
da olup 17ZS'te Abdüllatif Razi tarafın

dan Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Siraced
din İbnü'l-Verdi'nin ljaridetü'l-'aca'ib ve 
ieridetü'l-gara'ib adlı coğrafi kitabını 1466 
yılında Mahmud Şirvanl Türkçe'ye kazan
dırmıştır (Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di , nr. 205 I ). İstahrl'nin el-M esalikü'l-me
mal ik 'i ile İbn Hurdazbih'in el-Mesalik 
ve'l-memalik'i Kanuni Sult an Süleyman 
ve ll l. Mehmed dönemlerinde Türkçe'ye 
çevrilmiştir. Ali Ekber'in 1 S00-1 S 1 O yılları 
arasında Çin'e yaptığı yolculuğu anlatan 
l:fıta'iname (fjıt;ilyname) 1 S 16'da tamam
landıktan sonra önce Yavuz Sultan Selim'e, 
ardından Kanuni Sultan Süleyman'a sunul
muş ve lll. Murad devrinde Kanunname-i 
Çin ü Hıta (Tercüme-i Kanunname-i Hıta 
ve Haten ve Çin ve Maçin) adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiştir. Türk-Hint Devleti'nin kurucusu 
Babür Şah'ın Çağatayca Babürname adlı 
eseri (1-11 , Ankara 1943- 1946) tarih, coğraf
ya, seyahatname ve hatıra türlerine ait 
özellikleri yanında sade ve samimi üslubuy
la hem otobiyografi hem seyahatname 

hem de yıl yıl olayların anlatıldığı bir veka
yi'name niteliği göstermektedir. Orta Asya, 
Hindistan ve Çin coğrafyası hakkında XVI. 
yüzyılda kaleme alınan diğer bir eser, Ana
dolu defterdarlarından Seyfi Çelebi'nin (ö. 
998/1 590'dan sonra) Kitab-ı Tevarih-i Pa
dişahfın-ı Vilayet-i Hind ü Hıtay u Keş

mir ve Vilayet-i A cem ü Kaşgar u Kal
mak u Çin ve Sayir Padişahfın-ı Pişin 
ez Evlad-ı Çengiz Han ve Hakan u Fağ
fılr ve Padişahan-ı Hindustan'ıdır (n şr. 

Joseph Matuz, L'6uvrage de Seyfi Çelebi: 
histarien attaman du XVI• siecle, Paris 
1968). lll. Murad devri müelliflerinden Meh
med Suudi Efendi'nin kaleme aldığı Ha
dis-i N ev (Tarih-i Hind-i Garbi) adlı eser 
coğrafyayla ilgili önemli bilgiler içermekte
dir (İstanbul 1142, 1292). Son dönem müel
liflerinden Abdürreşid İbrahim'in Alem-i 
İslam ve Japonya'da İntişar-ı İslamiy
yefi de ( İ stanbul 1329-1 33 1) burada anıt
malıdır. 'Rı/1. yüzyılda Aşık Mehmed'in M e
nazirü 'l-avfılim adlı seyahatnamesi (TSMK, 
Revan Köşkü, nr. 1667). müellifın daha ön
ce yazılmış coğrafya eserlerinden yarar
lanarak meydana getirdiği derleme-telif 
tarzındaki seyahatnarnelerin mevcut bilgi
lere göre ilkidir (haz. Mahmut Ak, I-lll , An
kara 2007) . Pir! Reis, Ege ve Akdeniz kıyıla
rını dolaşarak elde ettiği bilgileri 927 ( 1 S21) 
yılında Kitab-ı Bahriyye adı altında top
lamıştır. Alı Mustafa Efendi, Halfıtü'l-Ka
hire mine'l-adati'z-zahire adlı eserinde 
(n ş r. Andreas Tietze, Wien 1975; haz. Or
han Şa i k Gökyay, Ankara 1984) Mısır'ın 

arazisi, Kahire'deki caddeler, pazarlar, kah
vehaneler, panayırlar, meslekler, giyecek
ler, yiyecekler, adetler vb. hakkında tasvi
ri ve tenkidl bilgiler içerir. Seydi Ali Reis, 
Kitabü'l-Muhit ii ilmi'l-eflak ve'l-ah
bar'ı (n şr. Fuad Sezgin, Frankfurt 1997) de
nizcilere yardımcı olmak amacıyla kaleme 
almıştır. Hayatının önemli bir bölümünü 
seyahat ederek geçiren Evliya Çelebi on 
ciltlik Seyahatname'sinde 'Rı/IL yüzyıl Os
manlı coğrafyası , devlet yönet icileri ve hal
kına dair ayrıntılı bilgiler vermektedir (bk. 
SEYAHATNAME). 

Tarih ve Biyografi Türünün Bir Parçası 
O lara k Yazılan Seyahatnameler. Bunları 
fetihname, ruzname ve menzilname baş
lıkları altında toplamak mümkündür. Bir 
sultan veya devlet adamının sefer, zafer 
ve yolculuklarını anlatan bu eserler tarih, 
biyografi ve seyahatname türlerinin bir
leştiği kitaplardır. Çoğunlukla sultanları, 

kaptanları , vezirler i merkeze alarak baş
kaları tarafından yazılmıştır. Osmanlı sul
tanlarının yolculuklarına dair az sayıda eser 
vardır. Yurt gezisine çıkan ilk sultan olan 

SEYAHATNAME 

IL Mahmud'un 1830-1839 yılları arasında
ki beş seyahatinden ikisi vak'anüvis Sah
haflar Şeyhizade Esad Efendi tarafından 
anlatılmıştır. Esad Efendi, Sefername-i 
Hayr'da (İÜ Ktp., nr. 5080) Çanakkale ve 
Edirne yolculuğun u, Ayatü'l-hayr'da (Sü
leymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, nr. 319) pa
dişahın li.ma'ya yaptığı kırk günlük geziyi 
hikaye eder. Sultan Abdülaziz'in Avrupa 
seyahatinin anlatıldığı , yazarın kendi göz
lemlerine dayanan ruzname tarzında bir 
seyahatnarneyi Ömer Faiz Efendi kaleme 
almıştır. Edirne, Bursa gibi İstanbul civa
rındaki şehirlere geziler yapan Sultan Meh
med Reşad' ın Selanik, Üsküp, Priştine, 
Kosova ve Manastır'ı kapsayan yirmi iki 
günlük gezisi dönemin gazete ve mecmu
alarında anlatılmıştır (Cemal Kutay, Sul
tan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati, İstan
bul 1991). Sultan Reşad'ın Rumeli seyaha
tini Mevlüt Çelebi aynı adla yayımiarnıştır 
( İzmir 1999). Başlığında menazil, menzil, 
menzilname, ruzname, ruzmerre gibi isim
ler bulunan eserlerin bir kısmı da bu tür 
içinde ele alınabilir. Feridun Bey'in Mün
şefıt'ında olduğu gibi birçok seferin men
znnamesi mecmualar içinde yer almakta
dır. Bunlar arasında Çaldıran, Mısır, Rodos, 
Budin ve Almanya'ya yapılan seferler sa
yılabilir. Haydar Çelebi'nin Rılzname'sin

de Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran ve Mer
cidabık seferleri anlatılmaktadır. Matrak
çı Nasuh'un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i 
Irakeyn adlı eseri (haz. Hüseyin G. Yur
daydın , Ankara 1976). Kanuni Sultan Sü
leyman'ın Bağdat seferinde uğradığı men
zillerin minyatürlerini içerir. IV. Sultan 
Murad'ın Revan ve Tebriz Seteri Ruz
namesi'nde (haz. Yunus Zeyrek, Ankara 
1999) sultanın Eskişehir, Konya, Kayseri, 
Sivas, Erzurum, Kars üzerinden Revan ve 
Tebriz' e yapbğı sefer gün gün arılablmışbr. 

LV. Murad'ın 1638 yılında gerçekleştirdiği 
Bağdat seferinin menzilnamesi de bu tür
dendir (Süleymaniye Ktp. , Ul.leli . nr. 1608/ 
6; ayr ı ca bk. Sahillioğlu , bibl.) XVIII. yüz
yıl hazine katiplerinden Ahmed b. Mah
mud'un Prut, Mora ve Nemçe seferleri 
hakkında bilgi verdiği eseri de tarih-seya
hatname türündedir. 

Sefaretnamele r. Siyaset ve tarih ilmine 
katkıda bulunmak için yazılmış resmi se
yahatnamelerdir. Bilindiğine göre Türk ede
biyatındaki ilk sefaretnam e, 166S yılında 
büyükelçi sıfabyla Viyana'ya gönderilen Ka
ra Mehmed Paşa tarafından kaleme alın
mıştır. Son sefaretname ise Abdürrezzak 
Bahir Efendi'nin 184S'te Risale-i Sagire 
adıyla yazdığı Paris-Londra sefaretname
sidir. Sefaretnamelerin bir kısmı elçilerin 
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SEYAHATNAME 

maiyetinde bulunan bir edip veya şair ta
rafından bazan manzum olarak kaleme 
alınmıştır. Sefaretnamelerin en meşhuru 
1720 yılında Paris' e gönderilen Yirmisekiz 
Çelebi Mehmed'in Fransa Sefaretname
si'dir (haz. Beynun Akyavaş, Ankara 1993; 

bk. SEFARETNAME) 
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li] MENDERES COŞKUN 

SEYAHATNAME 
(<~.o~~) 

Evliya Çelebi'nin 
(ö. 1096/1685) 

on ciltten oluşan büyük eseri. 
_j 

Eserin asıl adı Tarih-i Seyyah Evliya 
Efendi'dir. Eser, Evliya Çelebi'nin 1630'lu 
yıllarda İstanbul'dan başlayarak 1 092'ye 
( 1681) kadar Osmanlı Devleti toprakların
da ve komşu ülkelerde yaptığı seyahatleri 
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anlatır. Seyahatnfıme, Osmanlı dünyasının 

geniş bir coğrafya panoraması ile yerleşim 
yapısını tarihi perspektiften verir ve yaza
rın seyahatle geçen hayatını içerir. Evliya 
Çelebi eserini hayatının son yıllarını geçirdi
ği Mısır'da yazmış, eser 1742'de Mısır'dan 
İstanbul'a Hacı Beşir Ağa'ya gönderilmiş ve 
onun tarafından çoğalttırılmıştır. Seyahat
namesini bir nevi hatırat şeklinde düzenle
yen Evliya Çelebi'nin kimliği hakkında kay
naklarda ve resmi kayıtlarda bilgi yoktur. 
Bununla birlikte kendi eserinde yer alan 
bilgiler dışında onun varlığının izlerini gös
teren iki belge ile dört duvar yazısı tesbit 
edilmiştir. Avusturya arşivinde bulunan 
belgelerden biri, onun 166S'te Viyana'ya 
giden elçi Kara Mehmed Paşa'nın maiye
tindeki Osmanlı heyetinde müezzinlik gö
reviyle yer aldığını gösterir. Diğeri ise çok 
yeni bulunmuş Yunanca bir belge olup sey
yahın kolayca yolculuk edebilmesi için TQ
risina'da St. Catherine Kilisesi'nde verilen 
bir yol tezkeresidir. Duvar yazılarının biri 
Bulgaristan'da (Köstendil Camii, 1071/ 
1661), ikisi Hersek'te (Foça Alaca Camii 
ve AtikAli Paşa Camii, 1074/1663-64), bir 
diğeri Adana'dadır ( 1082/1671) (hayatı ve 
seyahatleri hakkında geniş bilgi için bk. 
DİA, Xl, 529-532) 

Seyahatname, müellifin birbirini izleyen 
seyahatlerine göre kronolojik sırayla dü
zenlenmiş ciltlerden oluşur. Ciltlere ayrıl
makla birlikte bütünlük içinde bir yapı içer
diği dikkat çeker. I. cilt İstanbul, X. cilt Ka
hire olmak üzere iki cildi Osmanlı Devleti'
nin iki büyük şehrin e ayrılmıştır. Bunlar
dan birincisi yazarın doğduğu ve gençlik 
yıllarını geçirdiği yer, ikincisi yaşlılık döne
minde yaşadığı şehirdir. Eserin bütünü
ne çerçeve oluşturan bu iki ciltte her iki 
şehrin simetrik bir anlatımla ele alındığı 
ve cildin tamamını kapsayacak biçimde alt 
başlıklara ayrıldığı görülür. İstanbul'u izle
yen ciltte Bursa ve Kahire'den önce Mek
ke'riin anlatılması ciltlerin genel düzeni
nin bütünlük oluşturan yapısını gösterir. 
Diğer ciltler ise coğrafya ağırlığına göre 
Il. cilt Karadeniz, Gürcistan ve Doğu Ana
dolu; III. cilt Orta Anadolu, Suriye, Filistin, 
Balkanlar; N. cilt Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu, İran; V. cilt İran, Balkanlar ve Trakya; 
VI. cilt Sırbistan, Macaristan, Romanya; 
VII. cilt Almanya (/Avusturya), Macaristan, 
Kırım, Dağıstan, Kafkasya; VIII. cilt Kırım, 
Yunanistan ve Arnavutluk'la, IX. cilt ise hac 
yolculuğuyla ilgilidir. Evliya Çelebi Batı Av
rupa yolculuğun u kurmaca yolculuk olarak 
anlatır. Birinci defa 1074'te (1663-64) Uy
var'ın fethinden sonra köleleriyle birlikte 
yola çıkıp Amsterdam'a kadar gider, ancak 

şehre giremeyip bir günlükyol mesafesin
den döner (VI, vr. 125b·l26• ). İkinci olarak 
ise 1075'te ( 1664-65) Viyana'da bulundu
ğu sırada Alman kralından izin belgesi (pa
pinta) aldığını ve Almanya, İsveç, Danimar
ka, Hollanda ve Fransa'ya gittiğini söyler 
{VII, vr. 73a-b). VI ve VII. ciltlerde yer verdiği 
bu seyahatinin üç yıl sürdüğünü belirtir 
(VII, vr. ı 8 ı bl. Fakat bir iki yerleşim yeri 
hakkında klişe bilgiler, halk ve kralları hak
kında da genel bilgiler vererek çok kısa 
olarak anlattığı bu seyahatleri planlamak
la birlikte gerçekleştirememiş olduğu an
laşılmaktadır. Kurgusu bakımından da eser 
benzeri şekilde bütünlüğünü korur. Müelli
fin seyyah ve anlatıcı sıfatıyla eserin oda
ğında yer alması ciltler arasında doğal bir 
bağ oluşturur. Bunun yanı sıra olay zin
cirlerinin değişik ciltlerde birbirine bağlı 
şekilde sürmesi, yazarın verdiği bilgilere, 
başından geçen olaylara, gördüklerine ön
ceki ve sonraki ciltlerde göndermeler yap
ması eserin bütüncül bir yapı içinde yazıl
dığını gösterir. 

Seyahatnfıme, Osmanlı Devleti'nin ade
ta fiziki yapısının yazıya dökülmüş bir ma
ketini ortaya koymak için kaleme alınmış 
bir eserdir. Bu sebeple seyyah yüzlerce şe
hir ve kasaba, binlerce köy gezmiştir. Tür
be ziyaretleri de onun seyahat amaçların
dan biridir. Anadolu'da ve Arap toprakla
rında pek çok türbe görmüş, eserinin so
nunda anlamlı biçimde Mekke ziyaretine 
yer vermiştir. Gittiği şehirler anlatımının 
ana mekanlarıdır; bu şehirlere ulaşmak 
için geçtiği ya da yol üstünde konakladığı 
köy ve kasabalar ise ikinci derecede kalır. 
Her şehir ve yerleşim yeri Osmanlı yöne
timindeki önemi ve o dönemdeki kapasi
tesi oranında yer alır. Bu bilgilere "evsaf" 
adı altında sistematik bir şema içinde yer 
verilir. Bu şema genellikle şehrin ya da yer
leşim merkezinin idari durumu ile başlar. 
Kalesi ve İslam öncesi kısa tarihçesi, Os
manlılar tarafından alınışı, konumu ve ge
nel görünümü, şehrin mahalleleri, adının 
kaynağı (genellikle halk etimolojisine da
yalı olarak), önem sırasına göre camileri, 
mescidleri, çeşmeleri , medreseleri ve di
ğer eğitim kurumları , halkın eğitim düze
yi (alimler. şairler. hekimler), hanları, tek
keleri, mesireleri ve hamamları, çarşı pa
zar hayatı (bedesten, dükkanlar ve zana
at türleri), kahvehaneler ve sosyal yaşam, 
kadın ve erkek adları , giyim tarzları, yiye
cek ve içecekler, halkın geçim kaynakları, 
üretim malları, iklimi ve türbeleri şeklin
de bir sıra izler. Kale ile başlayıp türbele
rin ziyaretiyle sona eren bu genel çizgide 
her şehrin kendine özgü özelliklerinin yer 


