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sıkıntılıgeçti,Bükreş’teşiddetlibirdepremoldu.NihayetRusçukKalas’a,buradanEflakPrensiStruzzo’nunkafilesinekatılmaizniverilmesiylerahatsız,ancakgüvenlibirşekildeyirmigünsürenbirarabaseyahatineticesindeİstanbul’aulaştı
(Mart 1803).İstanbul’daAvusturyaelçiliğindemüşavirlikyapanHammeriletanıştıvekendisindençoketkilendi.Gothadüküiçinalacağıyazmalarlailgiliönerilerindenfaydalandı.Böyleceİstanbul’daTürkçe,Farsça,ArapçaveGrekçe180yazmasatınaldı,benzerlerininAlmanya’dabulunamayacağınısöylediğimüzikaletleritopladı.İstanbul’dansonragittiğiBursaveyaylalarındaiyikarşılandı,yörüklerinoturduğuUludağ’ıziyaretininardındanİzmir’eyöneldi.İlkkazıları1896’dayapılanveodönemdehakkındapekfazlabirşeybilinmeyenEfesharabeleriniveSisamadasınıgezdi.

7Ekim1803’tebirkervanakatılarakHalep’edoğruyolaçıktı.Yolculuğusırasındagüzergâhınıkaydettiveçevredeyetişenürünlerigözlemledi.YoluüzerindekiKonya’dadervişlerinizniyleMevlânâTürbesi’niziyaretetti,SuriyeveFilistin’ekadargitti.Halep’tebirpansiyondayaklaşıkbirbuçukyılkaldıveburadaArapçaöğrenmeyebaşladı.Arapça’yıgünlükhayattadevamlıkullanarakkısazamandailerletti.Buaradailkdefamüslümankıyafetigiydi.ÖzellikleHalepyeniçerisikıyafetinitercihetmekteydi.9Nisan1805’teyinebirkervanlaŞam’agitti.Buradayaklaşıkbiryılkalarakçevredekiyerleridolaştı.1Mart’taŞam’danhareketetmedenöncekendinibirArapseyyahıgibihissettiğininbirişaretiolarakisminiDervişMûsâşeklindedeğiştirdi.1806yılıbaşındanitibarenÜrdünnehriveÖlüdenizboyuncailerledi,nisandaetraflıcatarifettiğiKudüs’evardı.Hz.Îsâ’nındoğduğunainanılanyere,Beytlehem’egitti,Halîlşehrinivediğerkutsalyerleridolaştı.MayıssonlarındaYafa’yageçti.ArdındandenizyoluylaAkkâ’yaulaştı.BuradaGothaŞarkMüzesi’ndekikabukludenizhayvanlarıkoleksiyonunutamamladı.NablusveNâsıraüzerindenKudüs’edöndü.DilencikıyafetiyleÖlüdeniz’içepeçevredolandı,Eriha’yagitti.Kudüs’etekrardönüşündemüslümanlarkadarhıristiyanlarcadaziyaretedilenNebîMûsâmakamınıziyaretetti.Ocak1807’deÖlüdeniz’indoğusahillerinidolanmaküzeretekraryolaçıktı.RomalıyahuditarihçiFlaviusJosephus’un
(ö. 100)notlarındabahsedilen,VaftizciYahyâ’nınidamyeridiyegösterilenMışnakaKalesi’nevardı,burayıveçevresini

Mu£ce mü a£lâ mi’l-Kürd, Sü ley ma ni ye 2006, s. 
478-479; İzzeddînMustafaResûl, el-Vâ šı£iy ye 
fi’l-ede bi’l-Kür dî, Er bil 2010, s. 1821, 118, 119, 
196, 197; TârıkKârîzî,“Tâ rî Åu’l-ede bi’l-Kür dî li-
£Alâßid dîn Sec câ dî”, e½-Øa bâ ¼u’l-cedîd, Bağdad 
16.11.2008; KerîmŞârzâ,“e½-Øa ¼a fî ve’l-bâ¼i-
¦ü’l-ede bî £Alâßüd dîn Sec câ dî”, Øav tü’l-âÅar, 
sy. 178, Er bil 16.01.2008; İbrâhimHalîlelAllâf,
“£Alâßüd dîn es-Sec câ dî (19071984) ve dev ru hû 
fî Åid me ti’l-edeb ve’¦-¦e šå fe ti’l-Kür diy yeyn” 

(http://www.al lafb logs pot.com.blogs pot.com/ 
2010/03/19071984.html).;HilâlNâcî,“es-Sec câ-
dî, £Alâßüd dîn”, Mv.AU, XII, 252-254.
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Almanşarkiyatçısıveseyyahı.
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30Ocak1767’deOldenburglubirçiftçiailesininçocuğuolarakdoğdu.EğitiminebugünAşağıSaksonyafederaleyaletindebulunanbirokuldabaşladı.1785’teGöttingen’deGeorgAugustÜniversitesi’ndetıptahsiletti,ayrıcadoğabilimlerineveteknolojialanınailgiduydu.1789’dadoktorasınıbitkihastalıklarıüzerineyazdığıtezleverdi.Ailesininmaddîimkânlarıuygunolduğundanmesleğidışındakiuğraşlarayönelmeyeimkânbuldu.1790’daBatıAlmanya’daaltıaysürecekbirseyahateçıktı,doğayı,nebatatıvemineralleriinceledi.ErtesiyılViyana’yagitti,dahasonraBohemyaveSaksonya’yıdolaştı.1794’teinşaatmalzemelerivebıçkıatölyesigibiişyerlerisayesindemalîdurumunugüçlendirdi.CarstenNiebuhr’un1761’dekiSuriye,YemenveMısır’ıiçinealanseyahatnâmesindenetkilendiveDoğu’yailgiduymayabaşladı.Seyahatmasraflarınınbüyükbirkısmınıkendikarşılayacaktı.AyrıcaastronomiöğrenimigörmesinisağlayanGotha’dakirasathânedeçalışmaküzereGothadükününmaddîdesteğiyle13Haziran1802’deDoğugezisineçıktı.Veliaht PrensEmilAugustdakendisineyılda800 talerharcamayetkisiverdi.ViyanaveTu naüzerindengidenSeetzen’inseyahati

Bağ dat 1959; Tah ran 1384 hş.).Irak,Türkiyeveİran’dakiKürtözgürlükhareketleriyleilgiliönemlibirçalışmadır.AhmedMuhammedîTârîÅ-iCünbüşhâ-yiÂzâ-
dî-yiBaÅş-ıMillet-iKürd(Tah ran 1380 

hş.)veRaûfKerîmîTârîÅ-iCünbüşhâ-yi
Kürdistân(Se nen dec 1381 hş., 1387 hş.) adıylaFarsça’yatercümeetmişlerdir.11. 
HemîşeBehâr(Bağ dat 1960).Kürthalkhikâyeleriniiçermektedir.12.Destûrû
Ferhengî-iZimânêKûrdî(Kürt di li söz

lü ğü ve ku ral la rı-Kürt çe/Arap ça/Fars ça, 
Bağ dat 1962). 13.Edeb-iKûrdî-iNevî
(Bağ dat 1967). 14.Nirih-Şinâsî(ten kit/

de ğer len dir me, Bağ dat 1969). 15.DûCâ-
mekîyêNâlîûSâlim(Bağ dat 1973).TanınmışKürtşairleriNâlîveSâlim’inikikasidesinedairdir.16.Kûrdevârî(Kürt âdet 

ve ge le nek le ri, Bağ dat 1974). 17.Hoşhânî
(Be lâ gat, Sü ley ma ni ye 1978). 18.Deke-
kânîyê Edebê Kûrdî (Kürt ede bi ya tı 
me tin le ri, Bağ dat 1978). 19. el-Be lâ ³a 

(Bağ dat 1978). 20.BâvîyêSeccâdî(Sec

câ dî’ nin ro lü, Bağ dat 1987). 21.et-Tašvî-
mü’l-edebî(Bağ dat 1970). 22.Mêjûyê
Pe¼şânêKürdî(Kürt ne sir ta ri hi, Hev lîr 
2000). 23.ŞorişîyêMu¼emmedBâşâyê
Râvendûzî. Himmet Kâkî tarafından
¡evretü Mu¼ammed Bâşâ el-Kebîr adıylaArapça’yatercümeedilmiştir(Hev-
lîr 2002).Seccâdî’ninilmîmakalelerindenbazılarışunlardır:“elKelimetü’lKürdiyye”
(Me cel le tü’l-Mec ma£i’l-Kür dî, II/1 [1974], s. 

168178);“elEdebü’lKürdî”(a.g.e., III/1, 

1975, s. 106112);“e¦¡ešåfefîKürdistânšadîmenve¼adî¦enve½adâhâfi’ttârîÅ”
(a.g.e., IV, 1976, s. 6470);“etTa½avvuffi’şşi£ri’lKürdî” (a.g.e., VI, 1978, s. 67

77).

BİBLİYOGRAFYA:K.Avvâd, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-£Irâ šıy yîn, 
Bağ dad 1969, II, 403404; AbdülkerîmMüderris, 
Dâ niş men dân-ı Kürd der ƒid met-i £ilm u Dîn 
(trc. Ah med Ha vâ rî Ne seb), Tah ran 1369 hş., s. 
547-549; Rohat, Kür do lo ji Bi li mi nin 200 Yıl lık 
Geç mi şi (1787-1987), İs tan bul 1991, s. 168, 
175; KemalBurkay, Geç miş ten Bu gü ne Kürt ler 
ve Kür dis tan: Coğ raf ya-Ta rih-Ede bi yat, İs tan bul 
1992, I, 232, 237; FerhadShakely,“Qu es ti ons of 
Kur dish Li te ra tu re”, Qa si da Po etry in Is la mic 
Asia and Af ri ca (ed. S. Sperl – Ch. Shack le), Lei-

den 1996, I, 327; KemalMazharAhmed, Ta ri hin 
Ta ri hi: Kürt ler de Ta rih, Ta rih te Ka dın (trc. Ab

dul lah Ba bek Pış de ri), İs tan bul 1997, s. 7072, 
87-88, 177; MehmetUzun, Kürt Ede bi ya tı na 
Gi riş, İs tan bul 1999, s. 48, 6061; Malmîsanij, 
Kürt Tea vün ve Te rak ki Ce mi ye ti ve Ga ze te-
si, İs tan bul 1999, s. 99; SabâhNûrîelMerzûk, 
Mu£ce mü’l-müßel lifîn ve’l-küttâbi’l-£Irâ šıy yîn: 
1970-2000, Bağ dad 2002, V, 345346; BâbâMerdûhRûhânî, Tâ rîÅ-i Me şâ hîr-i Kürd, Tah
ran 1382 hş., II, 516; WadieJwaideh, Kur dish 
Na tional Mo ve ment: Its Ori gins and De ve lop-
ment, New York 2006, s. 22, 25; M.AliSuveyrekî, 

Ulrich

Jasper

Seetzen



482

SEETZEN, Ulrich Jasper

gönderdi.BuparçalarGotha’dakidukalıkmüzesininnâdireserlerbölümündesergilenmeküzereyerleştirildi.
1809 Mart ayı sonlarına doğru Hicaz’agitmeküzereKahire’denayrıldı.23 Mart’takapattığıgünlüğünebundansonrakimaceralıseyahatindeyazdıklarıkaybolduğundanbilinmemektedir.Başındannelergeçtiğinedairkısıtlıbilgilerancakbuaradayazdığı,MonatlicheCorrespon-

denzveFundgrubendesOrientdergilerindeyayımlananbazımektuplarındantakipedilebilmektedir.BumektuplardanSeetzen’inSüveyş’egidenkervanyolunaerişebilmekiçinönceHeliopolis’egittiği,rüzgârvekumfırtınasıaltındazahmetlibiryolculuğunardındanSüveyş’egüçlüklevardığıöğrenilmektedir.Sînâyarımadasınıtamamendolaşacakveyollardakitehlikelerigözealabilecekkılavuzbulamadığındanbuplandankısmenvazgeçti.Birinciyerinkumsalındazengindenizkabukluları,ikinciyerdehurmalıklarvesonuncuyerdekayayazıtlarıilgisiniçekti.BuyazıtlarıFundgruben’de(cilt II)yayımlanmaküzereyolladı.TekrarSüveyş’evardıktansonragemiyleCidde’yegitti.Buradakarayaçıkmadanöncediğermüslümanhacılargibiihramabüründü,ayağınasandaletgeçirdi.Hackafilesi(ra ma zan ayı ol ma sın dan do la yı 
um re ka fi le si) 8Ağustos1809’daMekke’yedoğruyolaçıktı.Hacfarîzasınınifaedilmesineyardımcıolan,vazifeligibigörünenbirzatındelâletiyleKâbeçevresiniyedidefadolandı,Hacerülesved’iöbürlerigibiöptüvehaccındiğerfarîzalarınısaçlarınıkökündenkazıtmadahilyerinegetirdi.SonrakihaftalardaHamzaadındabirşeyhkendisinedinîkonulardaaçıklamalardabulundu.SeetzenardındanMedine’yegeçti.Kılavuzvasıtasıylabüyükcamiyi(Mes cid-i Ne bevî)gezdivebunungüneydoğuköşesindekiHz.Peygamber’intürbesinigördü.Büyükbirdikkatvegizlilikiçindeburalarınçizimleriniçıkardı.11 Ocak1810’daikincibirMekkeziyaretinebaşladı.Şimdikiziyaretkurbanbayramıvebüyükhacmevsiminerastlıyordu.Dolayısıylaonbinlercehacıyollarıdoldurmaktaydı.Bundanetkilenerek,KâbeçevresindedolananbinlerceinsanıgörmedenmüslümanlarındinîcoşkunluğuhakkındabirfikiredinilemeyeceğiniMonatliche
Correspondenz’dayayımlananmektubundaifadeetmekteydi.Mekke’deikiaykalanSeetzenbaştaKâbeolmaküzereönemliyerlerinçizimlerinikaydetti.Yaptığıtoplam116çizimsayesindeAvrupa’dailkdefaİslâm’ınkutsalhacmekânlarının

etraflıcatasviretti.EfsanevîPetraşehrinibulmakiçinboşunadolaştıktansonratekrarHalîl’edöndü.Devamlınotlartutanbiryabancınınsonundacasusolarakdamgalanmasıkaçınılmazdı.Kudüskadısınınverdiğiyolizniyle27Mart’taşehrinçıkışındabirazdataşatutularakSînâdağınadoğrugitti.KendiniKudüs’tenSînâ’yagidenbirRumrahibiolaraktanıtmaktaydı. Özellikle böyle bir kimlikiçindeetrafındakileredoğalçevreyleilgiliçeşitlisorularsormasıyadırganmamaktaydı.Böylecenebatvehayvanisimlerinizaptetmeyedevametti.9Nisan’daSînâzirveleri uzaktangöründü,birkaçgünsonradaetrafıyüksekduvarlarlaçevriliAzizeKatarinaManastırı’navardı.KendinitanıtanSeetzenyanındakibedevîlerdenayrılarakiçerialındı.Manastırdaikiveyaüçününrahiplerden,diğerlerininburadaçalışankeşişlerdenoluşanyirmibeşki şibarınmaktaydı.İhtişamiçindekikilisebüyükveduvarlarıçeşitlimozaiklerlebezeliydi,ayrıcahediyeedilenaltınvegümüştenpekçokdeğerliâyingereçlerinesahipti.ArdındanCibâlimûsâ’yaçıktı.Hz.Mûsâ’nınlevhalarıteslimaldığınainanılanyerevardı.İkihaftakaldığımanastırdanyanındakibirkaçbedevîninrefakatindebeşgünsonravaracağıSüveyş’eyöneldi.
14Mayıs’taKahire’yegitmeküzerebüyükbirticaretkervanınakatılarakburadanayrıldı.Kahire’deaynızamandazenginbirişadamıolanAvusturyakonsolosuRosettikendisiyleilgilendi.SemtsemtdolaştığıKahire’deeskideğerlivenâdirArapyazmalarınınpeşinedüştü.BunlarözellikleFransızlartarafındansatınalınıpFransa’yataşındığındanfiyatlarıyüksekti.Seetzen18Mayıs1807’degeldiğiKahire’deikiyılayakınbirsürekaldı.Çevredeuzungezilereçıktı;eskiuygarlıklar,mahallîdiller,antikalar,iklim,doğalhayatveözelliklenebatatlailgilikayıtlartuttu,örneklertopladı.BuaradayazdığıbazıyazılarAlmanya’dakidergilerdeyayımlandı.Hammer’inönderliğindeneşredilen
FundgrubendesOrientsdergisindedeKahire’denyolladığıbirkaçmakalesineyerverildi.Gizepiramitlerini,EzherMedresesi’nigezdi,MukattamdağındakiİmamŞâfiî’nintürbesineziyaretniyetiylegittiysedeyakınınadahiyaklaşamadı.GothaMü zeveKütüphanesiiçinantikalarveçeşitliyazmalarsatınaldı.Topladığı1540yazma,3536parçaantika,süsveeveşyası,mineralörnekleri,nebatat,dörtmumya,kırkmumyakafası,mumyalanmış şahinveFiravunfaresi,toplamonaltıka saeşyayıdenizyoluylaTriesteüzerinden

gerçekgörüntüsünesahipolunduğunainanmaktaydı.
28Mart1810’daarkadaşıŞeyhHamzaileberaberCidde’debirgemiyebindiveçeşitlizorluklaragöğüsgererekLühayyeLimanı’navardı.BuradandevesırtındaZebîd’eyöneldi.Seetzen,şimdiyekadaryaptığı yolculuklar içinde güvenliği enyüksekyerlerolarakYemenyollarınıgöstermektedir.Kiralanandevelersahiplerininifadesinegöregidilecekyerleribilmektedir.Seetzendeveleringerçektenyolukendiliğindenbulduğunuteyiteder.YollardaüşütüphastalanmasınarağmenSan‘a’yakadargitti.SırfmuhteşemcamilerisebebiylemüstesnatutmakistediğiİstanbuldahilSan‘a’yıİslâmdünyasındagördüğüengüzelşehirolarakniteler.Buyargısınaburadabulduğugüzelvedeğerliyazmalarındakatkısıolduğuanlaşılmaktadır.San‘a’nıngüneyindeHimyerîdilindesandığıkitâbelerbularakbunlardanbirinisatınalıpkopyaladı.Seetzen’inbuyazılarıteşhisiisabetlideğilsedeFundgru-

ben’deyayımlananparçalarkadîmGüneyArapça’nınincelenmesiiçinbirbaşlangıçteşkiletti.YinearkadaşıHamzailebirlikteİbveTaizistikametineyürümeleriikigünsürenkorkunçbüyüklüktebirçekirgesürüsününzulmetiylegeçti.Taiz’denAden’euzananyolungüvenliolmadığınıöğrenmesinerağmenyinedekendisinieskiçağlardankalıntılarınyeraldığıLehic
(Lahc)veoradanbirkaçgünlükmesafedekiAden’eulaştıracakkılavuzlarbuldu.Lehic’dekikalıntılarmerakınıarttırdı,ancakvardığındaderinbirhayalkırıklığıyaşadı.GittikleriAdenLimanı’ndayalnızcabirHintgemisidemiratmıştı.BuradandenizyoluylaMuhâ’ya(Mohâ)geçmekmümkündeğildi.BedevîlerdençekinenŞeyhHamzaistemesedeSeetzenilebirliktekarayoluylaAden’denMuhâ’yayöneldi.Önlerineçıkanbirbedevîçetesiniparavererekbaşlarındansavdılarve13Ağustos
1810’daMuhâ’yavardılar.Seetzen’egöreburasıGüneyArabistan’ınengüzelşehridir.ÇevresindebolmiktardahurmavepalmiyebulunmaktaolupevleriCidde’dençokdahagüzeldir.Seetzen’inAvrupa’yaulaşansonmektubu17Kasımtarihlidir.Bumektubundayeniseyahatplanlarındanbahsetmekteydi.BunagöretekrarSan‘a’yadönecekveoradayazmaeserlersatınalacaktı.Me’rib’iveeskisubendinigörmek,Hammer’intavsiyesineuyarakdahasonradaHadramut’ayönelmekistiyordu.Bunlarkendibeyanıylahakkındaedinilensonbilgilerol du.1815’teHammer’egelentekhavadis
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geliştiğini,üzümvediğermeyveleriniseazyetiştiğini,busebeplehalkınmeyveihtiyacınıKåbis’tenkarşıladığınısöyler.Sakinbirlimanasahipolanşehriçevreleyentaşya pısur,surundemirkapılarıvesurlardakiburçvekulelerdenbahseder(Øû re tü’l-ar², 

s. 47).BudönemdeSefâkus’tanVenedik’ezeytinihraçedildiğidebilinmektedir.ŞehirdeX.yüzyıldanitibarenPizalılar’ınbirhanı(fun duk)bulunuyordu.Zîrîler’denTemîmb.MuizdevrindeSefâkusValisiHammûb.MellîlelBargavâtîbağımsızlığınıilânetti(454/1062).ArdındanHammâdîEmîriNâsırb.Alennâs’ımetbûtanıyanHammû455 (1063)yılındaEsbec,AdîvediğerbazıArapkabilelerinindesteğiyleMehdiyeüzerineyürüdü.AncakMehdiyeyakınlarındameydanagelensavaştaTemîmkarşısındaağırbiryenilgiyeuğradı.Sefâkus’ualmakiçinhareketegeçenTemîm,474 (1081)ve488 (1095) yıllarında gönderdiği ordular başarısızolunca493’te(1099)bizzatordusununbaşındaSefâkusüzerineyürüdüveotuzaltıyılbağımsızkalanşehritekraritaataltınaaldı.KaçmayıbaşaranHammûiseKåbisemîrinesığındı.Bekrî,V.(XI.)yüzyıldaSefâkus’undurumuhakkındaduyduklarınıaktarırkenöncelerisadecezeytiniylemeşhurolanşehrinzamanlaseçkindokumalarıbakımındanİskenderiyeileyarıştığını,üstünkalitelizeytinyağınındiğermüslümanülkelerinyanısıraSicilyaveBizansülkelerineihraçedildiğini,bugelişmeninziraat,sanatkârlık,ticaretvemimaridedekendinigösterdiğini,şehirdeçoksayıdaçarşı,hamam,han,kasır,sahildeiseribâtlarınbulunduğunu,limanınındageliştiğini,zeytinyağıvediğereşyasatınalmakiçinheryerdentüccarlarıngeldiğinizikreder(el-Me sâ lik, II, 669).

503 (1109)yılındaZîrîyönetimineisyanedenSefâkushalkıvalininköşkünüyağmalayıncaZîrîEmîriYahyâb.TemîmşehrinvaliliğineoğluAli’yigönderdi.Ardındanistikrarakavuşanşehir543’te(1148)Sicilya’yızaptedenNormanlar’ınelinegeçti.BusıradaSefâkus’ahıristiyannüfusyerleştirenII.RogerşehrinidaresiniÖmerb.Ebü’lHüseyinelFiryânî’yebıraktı.AncakÖmerb.Ebü’lHüseyinayaklanarakşehrinidaresinielinealdı,Normanhâkimiyetidesonaerdi(551/1156).Muvahhidler’inkurucusuAbdülmü’minelKûmî’ninMehdiye’yikuşattığınıöğrenenÖmerb.Ebü’lHüseyinelçigöndererekKûmî’yeitaatettiğinibildirincegörevindebırakıldı(554/1159). BuyıllardaSefâkusyöneticileriyleFloransa,Pizagibiİtalyaşehirleriarasındaticarîanlaşmalaryapıldı.Şehirlimanınıkullan

und an gren zen den Ländern 1805-1807 (ed. A. 

Lich ten ber ger), Stutt gart 2002; a.mlf., Ta ge buch 

des Au fent halt in Kons tan ti no pel und die Rei--
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