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TURKISH TRAVEL NOTES – TRIP THROUGH THE CENTURIES 

Abstract: The travel notes are writings and compositions, describing a trip to a certain geographic place and 

containing evidence, impressions, notes and comments, acquired during the travelling. This type of works is 

known already during ancient times and they are widely developed in the literature of all nations. During the past 

centuries the travel notes have very often been in combination with other literature types and genres and not 

always have represented individual literature monuments. The travel notes are important and unique literature 

and historical written sources. The development of the Turkish travel notes during the past centuries are followed 

up in the article, whereas evidences have also been presented about the basic authors – writers of travel notes in 

the history of the Turkish literature and the created by the same works. 
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сяко пътуване се основава на някаква цел, за постигането на която понякога се 

покоряват планини, изминават се морета и океани, откриват се страни, проучват 

се чужди градове и нови територии, нации, обичаи и нрави. Движеща сила в 

пътешестването е любопитството и интересът да знаеш, да разбереш какво има по-нататък, 

отвъд онзи хълм, след тази планина, зад хоризонта и пр. Потребността от странстване, пътуване 

и изследване не е нещо ново в обществото, е познато още от древността. Древните народи са се 

хвърляли с първобитните си лодки в океана, без да знаят какво има отвъд него. Великите 

пътешественици и откриватели на нови земи са били водени именно от неудържимата сила на 

това - да видиш, да научиш (Chamova, URL). 

Пътешествията като предизвикателство да се види и да се научи, пораждат и текстове, 

писания на автора (пътуващия), който представя в подробно изложение видяното и наученото 

по време на пътуването. Като един от най-старите жанрове пътеписите са били водещо 

информативно средство в обществото. Наред с това, пътеписите са важни и уникални 

литературни и исторически писмени извори на разнообразна информация. Известно е, че 

писмените извори са това, което ни дава информация за дадени исторически събития, 

завоевания, културни и социални особености на дадено общество или държава. Писмените 

исторически извори освен безпристрастни исторически факти и описания предлагат и 

становището на техния създател, когато авторът на документа пожелае и иска да коментира 

някой исторически факт. 

Пътеписът се стреми да отрази видяното и чутото информативно и описателно, 

действителността като реалност, като фактология. Пътеписецът запазва предпочитанието си 

към възпроизвеждане на действителните факти. Но при избора на тематични акценти, чрез 

подбора на “ситуации”, авторът дава воля на своята позиция. Така той оформя идеологията на 

целия текст, превръща се в интерпретатор на преживяното, в коментатор с определена цел и 

задача (Getova 2005: URL). 

През всичките векове от съществуването си Османската държава винаги е предизвиквала 

интерес у чужденците, които по различни причини я посещават. Пътеписните бележки на 

европейските пътешественици преминали през владенията на Османските султани са 
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съществен дял от изворовата база на основата на която се добива представа за 

действителността във вековете на съществуване на Османската империя.  

Пътешествениците са дипломати, търговци, жудожници, архитекти, лекари, военни и 

духовни лица. Те са представители на различни етноси: французи, англичани, австрийци, 

холандци, унгарци и пр. Най-ранните пътеписи, отнасящи се за европейските владения на 

Османската империя са от 1433 г. на Бертрадон дьо ла Брокиер и Х. Шилбергер от 1476 г 

(Chureshki 2010: URL). 

Чуждестранните пътешественици, посетили султанския двор и владенията на Османската 

държава предоставят разнообразна информация за политическия и културния живот, 

географските и историческите забележителности, демографския облик и дворцовата атмосфера. 

Потребността за пътешестване, любознателността и стремежът към опознаване на 

невидяното предизвикват интереса и на османските турци. Съчиненията, в които турските 

пътеписци отразяват събраната информация за чуждите страни и култури представляват ценни 

писмени исторически извори. Настоящата публикация цели ретроспективно да представи по-

известните турски пътеписи и техните автори, творили в периодите на развитие на турската 

литература. Историята на турския пътепис (сеяхатнаме1) като литературен жанр започва през 

ХV в. Първите пътеписи, излезли под перото на османските турци са написани на персийски 

език. Приемането на исляма сред тюркските племена, започнало през Х в., е важна 

цивилизационна промяна. Тя засяга езика, литературата, изкуствата, цялостната естетико-

художествена система. С възприемането на новата религия се извършват редица промени в 

езика, главно под въздействието на арабския език от свещените книги и на първо място от 

Корана. Въздействие, което за кратко време се разпростира от личните имена до знанията, 

образованието, етиката и пр. Не трябва да се забравя, че ислямът навлиза през персийските 

земи. Този процес е последван от едно дълго турско-иранско съседство, така че двата езика – 

арабският като език на религията и персийският като език на изкуствата и културата, 

съжителстват паралелно. Анадолската турска литература, формираща се през ХІІІ в., е резултат 

от спояването на различни разновременни културни традиции под влиянието на исляма. По 

това време има и двуезични поети, пишещи и на арабски, и на персийски език (Bibina 2007: 16). 

Едно от първите произведения на османския пътеписен жанр, написано на персийски език през 

ХV в., е пътеписът за Китай на Гъяседдин Наккаш със заглавие „Аджаиб-ул летаиф” или 

„Хътай сефаретнамеси” (1420 г.). В произведението авторът Наккаш описва видянато и 

впечатленията си по време на пътуването си до Китай с посланическата делегация, изпратена от 

султан Шахрух, син на Тимур. В пътеписа се описва двореца на китайския император от 

династията Мин, големият брой на прислугата, ритуалите по възкачването на престола, 

тържествените угощения в чест на посрещането на посланиците, специфичният дизайн на 

стаиите, религиозен култ и обреди на императора и пр. Произведението  е преведено от Исмаил 

Асъм Ефенди на турски език и отпечатано през 1913 г. (по Chifdji 2011).  

Следващият автор, оставил след себе си едно значимо за историографията произведение е 

османският търговец-пътеписец Али Екбер (Хътаи), който през ХVІ в. също посещава 

китайския дворец и дава информация за отношенията между мюсюлмани и китайския 

императорски двор. Пътеписът, който е написан на персийски език е завършен през 1516 г. и 

веднага е представен на султан Селим І, а след смъртта му – на вниманието на султан 

Сюлейман. Али Екбер в своите пътеписни бележки детайлно описва императорския дворец в 

Китай като посочва, че там слугуват мюсюлмани, към които императорът тайничко проявява 

интерес и загриженост. В произведението се отбелязва също, че мюсюлманите играят важна 

роля в управлението на Китай и мюсюлманската общност се ползва с уважение от страна на 

императорското семейство. Авторът констатира и влиянието на ислямската орнаментика върху 

китайското керамично изкуство от периода на управлението на императора на династията Мин. 

                                                           
1 Seyahatname (ар.seyahat + перс. name); в съвременния турски език - gezi yazısı. 
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Пътеписът на Али Екбер има незавършен превод на турски език със заглавие „Терджуме-

и тарих-и невадир-и Чин-и Мачин”, направен от неизвестен преводач по време на управлението 

на Мурад ІІІ.2 

През ХVІ в. Османската империя достига най-големия си разцвет. Това е и „златният век” 

в историята на османската поезия, когато се създават най-зрелите и съвършени образци на 

класическата (диванската) литература3. ХVІ в. е благоприятен и за създаване на пътеписи, 

авторите на които вече са по-образовани личности, ценители на изящна словестност, учени, 

мореплаватели и др., които по различни причини пътуват извън територията на Османската 

държава и отразяват впечатленията си в своите произведения. През този период турската 

географска литература от епохата на държавнополитическия подем на империята дава 

блестящи образци на ново отношение към практиката и опита, особено в областта на морската 

география. Съчиненията на Сейди Али Реис и Пири Реис по география на Червено море, 

Персийския залив и Индийския океан, на Средиземно море и дори на света са пронизани от нов 

подход към практиката, те обобщават онова, което опитът, пътешествията са открили. Един от 

тях е османският мореплавател и картограф Пири Реис (1480–1555 г.). Истинското му име е 

Хаджи Мухиддин Пири ибн Хаджи Мехмед. Син е на Хаджи Али Мехмед от град Караман и 

племенник на известния османски мореплавател Кемал Реис. Известен е с мореплавателския си 

атлас “Китаб-ъ бахрие” (Морска книга) и картите на света, показващи Америка и Антарктида. 

На служба заедно с чичо си, Пири Реис е бил капитан на боен кораб в Османско-венецианската 

война от 1499–1502 г. След смъртта на чичо му (1511 г.) се оттегля в родния си град 

Гелибоглу (Галиполи) и работи върху „Морска книга“, а през 1513 г. начертава карта на света. 

Пири Реис използвайки своята наблюдателност и получената от чужди източници информация, 

в книгата си описва историческите и географските особености на континентите и начертава 

картата. Авторът в „Морска книга“събира всички свои познания, свързани с мореплаването, и 

след общите разяснения запознава читателя с Егейско и Средиземно море. След описанията 

на ураганите, видовете ветрове, бележките и картите, са отразени в мащаб обхващащите света 

морета и сушата. Пири Реис описва подробно португалските постижения в мореплаването и 

откритията им, Китайско море, Индийския океан, ветровете в Средиземно и Егейско море, 

Персийския залив и Атлантическия океан.  

Картовата част, започваща с надписи с равен почерк, съставлява същинския текст. В тази 

част се разглежда целия басейн на Средиземно море, започвайки от пролива Дарданели, 

последван от историческа и географска информация за бреговете на Егейско море и островите 

му, бреговете на Адриатическо море, Западна Италия, Южна Франция и островите около 

бреговете на Източна Испания, изследвайки африканските брегове, Палестина, Сирия, Кипър и 

бреговете на Мала Азия и стигайки до Мармарис. Съставената от Пири Реис карта на света вече 

включва Америка, като той я начертава въз основа на Колумбовата карта на „Новия свят”. 

Както и да се гледа, тук имаме бързина на възприемане и усвояване на най-новите достижения 

на науката, на която и в наше време все още може да се завиди. Днес прочутата карта се 

съхранява в истанбулския музей „Топкапъ“.  

Средата на ХVІІ в. е период на особена политическа и военна активност на 

управляващата османска върхушка. Империята успешно е излязла от вътрешнополитическите 

сътресения на началните десетилетия на века, проявили се в стихийните селски бунтове и 

честите смени на султаните и великите везири. С цената на колосално напрежение на силите, 

управляващите кръгове се опитват да възобновят завоевателната линия на султаните от ХV–

ХVІ в., олицетворение на което стават прочутите велики везири от династията на Кьопрюлиите. 

Максимата „да не се оставя войската без походи“ намира най-последователно приложение 

                                                           
2 Ali Ekber (Hıtaî) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi.  03.07.2016, 

http://www.kimdirhayatieserleri.com/ali-ekber-hitai-kimdir-hayati-eserleri-hakkinda-bilgi.html; Kaynak: Türk 

ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983. 

3 Диванската литература в Мала Азия се развива в периода ХІІІ – средата на ХІХ в. и обслужва елита на 

султанския двор. В основата на диванската литература е ислямската култура. Поетите събират своите 

стихове в сборници, наречени диван (Hasan 2014: 127) 

http://www.kimdirhayatieserleri.com/ali-ekber-hitai-kimdir-hayati-eserleri-hakkinda-bilgi.html
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тъкмо в тези години. И все пак, вече безвъзвратно отшумява времето, когато Османската 

империя можела да не държи строга сметка за сключените съюзи и обединения на по-слабите 

европейски държави и да налага със силата на оръжието свое решение на всеки спорен въпрос. 

Сега вече тя използва и оръжието на дипломацията, на пратеничествата и преговорите, за да 

отстои или завоюва едни или други позиции (Dimitrov, St. 2014: 10). Тази обстановка създава 

многобройни поводи за пътувания, от които не пропуска да се възползва и най-известният 

османски литературовед и пътеписец Евлия Челеби (1611-1682) Пътешестването му започва 

през 1630 г. с историята на Истанбул и продължава до кончината му през 1682 г. Той обхожда 

Анадола, Сирия, Палестина, България, Унгария, Трансилвания, Германия, Босна и Херцеговина, 

Холандия, Азарбайджан, Армения, Далмация (източното крайбрежие на Адриатическо море), 

Крим, Кавказ, Ирак, Египет, и др.  

Евлия Челеби е определян от мнозина като най-известния османски автор, живял и 

творил през ХVІІ век. Той е сред малцината писатели от периода, които описват толкова 

подробно и живо епохата и разкриват по такъв увлекателен начин бита и ежедневието на 

своите съвременници. Събраните пътеписни бележки от множеството пътешествия на Челеби 

са публикувани в 10 тома под заглавието “Сеяхатнаме” (Книга на пътешествията) или 

„Пътепис“. Пътеписът е своеобразна необятна панорама на живота в Османската империя през 

ХVІІ век – извор за историци, езиковеди, литературоведи, етнографи, както и за всеки 

любознателен читател, който със сигурност ще намери нещо интересно и ценно, което не може 

да бъде почерпено от други източници. И както отбелязва още Страшимир Димитров в 

предговора на преводното издание на „Сеяхатнаме” на български език: „Евлия Челеби е най-

известният османски автор, живял и работил през ХVІІ век. Никой друг автор не ни е направил 

достояние толкова неща от своята епоха, не ни е разказал така увлекателно за своето време, 

както този неуморим и словоохотлив човек. И тъкмо затова неговият пътепис представлява 

една необятна панорама на живота в Османската империя през средата на ХVІІ в. (Dimitrov, St. 

2014: 7) 

Трудът на Евлия Челеби е безценен източник за балканската и българската 

историография. Негови герои са обикновените хора, управниците, известните личности, а 

акцентите се поставят върху културата и традициите, историческите събития и архитектурните 

детайли на градоустройството на всяко селище. 

Друг известен османски историк и географ от този период, който се откроява с едно 

блестящи произведения е Кятип Челеби /Мустафа/ (1609-1657), известен сред европейците като 

Хаджи Калфа (Хаджи Халифе). Изключително интелигентен и цивилизован спрямо времето си 

Кятип Челеби пръв „отваря прозореца” към западноевропейските науки в Османската империя. 

Владее арабски и персийски език. Автор е на 27 произведения с тематика в областта на 

историята, георафията, обществознанието и др. В областта на географските науки Кятип 

Челеби оставя едно пътеписно произведение озаглавено „Джиханнюма” (Представящ света), в 

което се улавя прехода от източни към западни възгледи. По своите жанрови особености 

произведението не се окачествява напълно като пътеписно, но информацията, която съдържа се 

вписва в турската пътеписна литература. Произведението започва да се пише през 1648 г. В 

уводната част Челеби представя доказателства за кълбовидната форма на земята, базиращи се 

на откритията на известни до тогава европейски мореплаватели като Христофор Колумб, 

Фернандо Магелан и др. Авторът детайлно описва османските европейски и анадолски 

територии, географските особености, историята, утравлението, растителността и животинския 

свят на Японските острови и азиатските страни, Испания, Северна Африкаи Ирак. Челеби, 

освен своите наблюдения, се позовава и на източни и западни извори. В произведението се 

прилагат карти и схеми, които авторът изготвя използвайки теорията на Птолемей и модела на 

неговата карта.4 

                                                           
4 Клавдий Птолемей (100 - 160) е египетски географ, астроном и астролог, който събира натрупаните 

знания за различни страни, морета, географски обекти като съставя карта на известния до тогава свят. 
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Важна особеност на пътеписа е посочването на пропуски и грешки, които са допускали 

ислямските географи като не са използвали карти.5  

Кятип Челеби пише своето пътеписно произведение „Джиханнюма” два пъти, като 

първото съчинение е започнато през 1648 г. и се основава на откритията и знанията на 

класическите ислямски географи. Преди да бъде завършен този труд Челеби се сдобива с атласа 

на Герардус Меркатор6, от който след превод на османотурски език получава нови знания и 

информация, и започва да пише за втори път своя труд. 

Кятип Чебели предоставя сведения и за българските земи. През 1652 г. минавайки през  

Търново той записва в своя дневник интересни факти като например, че „градът е разположен 

върху един хълми, заобиколен от градини; по средата на града се издига шестоъгълна крепост 

от дялан камък с пет врати; река Янтра заобикаля града като лунен кръг; тук има две бани и 

осем джамии ...” (по Bogdanov 1968: 9). 

„Джиханнюма” получава слава след като се отпечатва в печатницата на Ибрахим 

Мютеферика през 1732 г. и се превежда на други езици (MLarousse, 11: 73). 

В османската история има период след първите успешни завоевания, когато започва да се 

изгражда културната надстройка на държавата. Това време се характеризира, както при всички 

други народи, с усилена преводаческа дейност. Турската интелигенция по онова време 

превежда много арабски и персийски автори, включително и арабски географски съчинения. 

Особено разпространение получават описанията на забележителностите на различните градове 

– Мека, Медина, Дамаск и др. В тях се обръща внимание главно на джамиите, на гробниците на 

различни светци и праведници, на медресетата и пр. Тези описания трябвало да възпитават в 

дух на мюсюлманско благочестие, да сеят увереност в превъзходството на исляма и 

мюсюлманите над всички други религии и народи (Dimitrov, St. 2014: 23). 

Много често авторът на турските пътеписи е пътешественик, който запознава с 

посетените от него чужди места и техните забележителности, но в същото време се разкрива 

пред читателя със своя поетичен характер и емоционален интелект на творец. Юсуф Наби 

(1642-1712) талантлив и ерудиран дивански поет за времето си, но с написването на пътеписа  

си „Тюхвет-юл харамейн” (Harameyn Armağanı, Подарък за Мека и Медина) се доказва и като 

майстор на прозата. Пътеписът представя на читателя пътя до свещенните мюсюлмански места 

Мека и Медина, описани по време на едногодишното пътуване на автора за поклонението хадж 

през 1678-79 г. Традицията да се организират кервани за поклонението хадж при османците 

започва от средата на ХVІ в. Пътуването до свещените места на кандидатите–хаджии 

продължава по-дълго от осем месеца, време през което пътеписците имат възможност да 

описват своите наблюдения и да се сдобият с информация за градовете и свещените места. 

Юсуф Наби в „Тюхвет-юл харамейн” представя историята, културните и архитектурни 

забележителности на градовете Урфа, Дамаск, Кайро, Мека, Медина (Djoshkun 2001: 70-71). 

Понякога, след кратко описание на джамия, тюрбе, историческо или култово място, авторът 

добавя и анекдот, който е чул или прочел в някоя от библиотеките в градовете през които е 

                                                                                                                                                                                     
Картата на Птолемей се използва повече от четиринадесет века след изготвянето и. 

(https://bg.m.wikipedia.org. (10.07.2017))   

5 Katip Çelebi,www.kimkimdir.gen.tr (10.07.2017) 

6  Герардус Меркатор (1512-1594) е фламандски картограф, известен с изработената от него карта на 

света в меркаторова проекция. През 1537 г. завършва първия си самостоятелен проект – карта на Светите 

земи. Върху картата на Меркатор биват отбелязани четиристотин географски места. Освен това върху 

нея е изобразен маршрутът на израилтяните през пустинята, след като напускат Египет. Съвременниците 

на Меркатор остават възхитени от тази карта поради нейната точност. Вдъхновен от успеха си, през 

1538 г. Меркатор издава карта на света. Преди това картографите не знаят почти нищо за Северна 

Америка и я наричат Непознатата далечна страна. През 1541 г. Меркатор създава глобус, по–подробен от 

съществуващите дотогава. През 1541 г. Меркатор създава глобус, по–подробен от съществуващите 

дотогава.https: //bg.wikipedia.org/wiki/ Герардус_Меркатор (12.07.2017) 

 

https://bg.m.wikipedia.org/
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минал. Пътеписът включва поетични откъси от известни дивански поети като Мевляна, Баки, 

Фузули, Шейхюлислям Яхя, султани Мурад ІV, Ахмед І, и стихове от сборниците на автора, с 

което най-вероятно се цели постигане на изящен стил и изказ при писане на пътеписа (Djoshkun 

2001: 65-72). Известно е, че диванските поети се ползвали с уважение и авторитет в обществото 

и много често създадените от тях творби се приемат като поучителни (Hasan 2005: 200). За 

произведението е характерен тежък за времето на написването му език, висок стил и изказ.  

В началото на ХVІІІ в. друг автор на име Едирнели Натик (? – 1716/17 г.) пише пътепис 

със същото заглавие „Тюхвет-юл харамейн”, в което отново се описват градовете и 

забележителностите по пътя към свещения град Мека. Някои изследователи са склонни да 

приемат, че пътеписът на Наби лежи в основата на второто произведение със същото заглавие с 

автор Едирнели Натик. Хаккъ Аксояк прави сравнителен анализ на двете пътеписни 

произведения и констатира, че разликата между двете двете произведения е, че второто 

(завършено през 1707 г.) е написано в поетична форма, и в него са отразени много аспекти на 

фолклористиката, като например легенди, разкази, вярвания, обичаи и др. (Aksoyak 2012: 9-22). 

Едирнели Натик внася в произведението си социологически, културни, религиозни и 

етнографски елементи.  

За началото на ХVІІІ в. е характерна трансформация на турската литература, преход от 

средновековието към съвременността, от източната традиция – към европейската  Както в 

другите жанрове на турската литература, така и в пътеписите от ХVІІІ в. се проявавят първите 

признаци на европеизация и следване на модела на Запада. Мехмед Йирмисекиз 

Челеби (Yirmisekiz Mehmed Çelebi), известен като Мехмед Ефенди, е османски държавник и 

дипломат от началото на ХVІІІ в. Като посланик на султан Ахмед III в двора на Луи XV през 

1720-1721 г. става известен с доклада за посланическата си мисия - т.н. сефаретнаме 7 

(буквално книга за посолството) във Франция. През 1720 г. Мехмед Челеби е назначен за 

посланик на султана в двора на Луи XV и потегля за Париж. Дадената на посланика инструкция 

предписвала следното: „ ... проучи условията и средствата за цивилизация и образование във 

Франция и докладвай за тези, които могат да се прилагат [в Османската 

империя].“ Посланическта му мисия, продължила единадесет месеца, е първото 

дипломатическо представителство на Османската империя в чужда държава, което има 

постоянен характер. След завръщането си в Константинопол, Мехмед Йирмисекиз представя на 

султана подробен доклад под формата на книга (сефаретнаме), съдържащ отчет за 

осъществените контакти, наблюдения и впечатления във френския двор. Сефаретнамето на 

Мехмед Йирмисекиз Челеби е един от ярките образци на този литературен жанр в Османската 

империя от периода. Трудът му с характер на пътеписно произведение впечатлява както с 

художествената си стойност, така и със задълбочените сведения за времето и средата, за която 

се отнася.  

Пътуването до Франция, карантината в Тулон заради върлуващата по това време чума, 

пътят от Бордо до Париж, официалният прием на Луи XV, дворцовите церемонии и социалните 

събития, на които е присъствал Челеби, впечатлението му от нощта в театъра, описанието на 

интересни места в Париж, впечатленията му от западната култура, както и любопитството, 

което той е предизвикал у западняците като например Рамазанът, който той празнува във 

Франция са щрихи от сефаретнамето. 

Престоят и впечатленията на Мехмед Ефенди в Париж имат и преки последици за живота 

в османската столица - пряк резултат от мисията му е откриването през 1727 г. на първата 

печатница в Истанбул, ръководена от Ибрахим Мютеферика, която започва да печата книги на 

османотурски език, ползвайки се с подкрепата и покровителството на сина на Челеби Мехмед 

                                                           
7 Сефаретнаме (книга, доклад на посолството) е подвид на пътепис (seyahatname), който се пише 

(изготвя) от посланиците в чуждите страни и съдържа инфорамация за съответната държава. 

(Sefaretname, İslam Ansiklopedisi, cild 36, sayfa 288 – URL: http://www.islamansiklopedisi.info) (04.09.2017) 

http://www.islamansiklopedisi.info/
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Саид - по-късно велик везир на империята. 8  В стила на градините на двореца Тюйлери, 

подробно описани от посланика, са обновени и Константинополските градини Садабад, 

станали символ на Епохата на лалетата (Lale Devri) в османския двор. 

Донесението на Мехмед Ефенди маркира появата на първия османски опит да се покажат 

достиженията на европейската наука и култура и се превръща в най-разпространената книга за 

четене в османското общество. През 1757 г. сефаретнамето на Мехмед Йермисекиз Челеби е 

преведено на френски език, а по-късно и на други западноевропейски езици. В Османската 

държава произведението се отпечатва за първи път през 1867 г .9 

Кечеджизаде Иззет Молла (1785-1829) е един от последните представители на 

класическата османска поезия, автор на газели и касидета, събрани в дивана „Бахар-и ефкяр” 

(Размисли на пролетта). Истинската си слава поетът получава от произведението „Михнет-и 

Кешан” (Страданието в Kешан, 1825), в което комбинира поезия и проза, разкази и лирически 

отстъпления, и което всъщност носи особености на поетичен пътепис. Авторът отразява 

едногодишния си престой в Кешан (малък град в Одринския вилает, Източна Тракия), където е 

бил заточен. След завръщането си през 1824 г. написва „Михнет-и Кешан”  като описва 

провинциалния живот и местата през които минава по пътя Кешан – Истанбул (Ергене, Одрин, 

Хавса, Бабаески, Бургаз, Чорлу, Силиври, Кючюкчекмедже). Произведението на Иззет Молла е 

образец за нов тип повествователно съдържание. Още преди да навлезе жанрът роман в прозата 

в турската литература трудът на Иззет Молла за първи път се окачествява като „роман от 

спомени”, в който се усеща реалистичният подход на автора към човешката психология. Освен 

впечатленията от местата, които е видял, Кечеджизаде отразява живота, хората и човешките 

взаимоотношения (Кorkmaz 2000: 93-117). Творчеството Изет Молла е доказателство за 

постепенното преминаване на турска литература от Средновековните канони на традициите 

към Новата епоха. 

Социално-икономическите и културни промени, които характеризират прехода към 

модерната нова епоха оказват сериозно влияние върху всички сфери на турското общество. 

Танзиматът поставя началото на модернизация и европеизация на държавата. Скъсвайки с 

традицията на диванската поезия, творците от времето на Танзимата създават първите 

произведения по европейски образец, както и новите литературни жанрове като роман, разказ, 

драма (Bibina 2007: 16) Този период на модернизиране в Османската държава, споделящ 

посоката на развитие на Запада, е един от значимите и в историята на турската пътеписна 

литература. Пътеписните записки на турските пътешественици от този период се 

характеризират с описание на далечни и напреднали за времето си (според авторите) в научно, 

културно и техническо отношение държави. В търсене на по-дълбоки измерения в съдбата на 

човека като личност, пътеписците не само отразяват действителността в непознатите за 

турското общество страни, но наред с това приемат тази действителност като образец за 

развитието на своята държава и народ. 

В края на ХІХ в. Мустафа Саид Бей (1898 г.) пише своя „Пътепис за Европа” (Аврупа 

сеяхатнамеси), в който описва впечатленията си от пътуването си до някои европейски градове 

като Марсилия, Генуа, Женева, Париж и Виена. В този труд авторът много често представя 

информацията за непознатите градове сравнявайки ги с Истанбул. От същия период са и 

пътеписите на Абдуррахман Ефенди „Пътепис за Бразилия” (Brezilya Seyahatnamesi), на Юмер 

Лютфи „Пътепис за Нос Добра надежда” (Ümit Burnu Seyahatnamesi), който запознава с една 

южноафриканска дестинация. 

                                                           
8  Първата османотурска печатница е открита от Ибрахим Мютеферика през 1727 г. по време на 

управлението на султан Ахмед III (1703-1730). Мютеферика заедно със сина на Мехмед Ефенди, 

тогавашният турския посланик във Франция, Саид Ефенди провеждат редица проучвания, свързани с 

дейността на печатниците в Париж и веднага след завръщането им в Истанбул, с разрешение на великия 

везир Ибрахим паша откриват първата печатница (Akbayar 1985:168). 

9 http://www.edebiyatfatihi.net/2013/06/yirmisekiz-mehmet-celebi-kisaca-edebi.html; 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Мехмед_Йирмисекиз_Челеби; (03.08.2017) 

http://www.edebiyatfatihi.net/2013/06/yirmisekiz-mehmet-celebi-kisaca-edebi.html
https://bg.wikipedia.org/wiki/Мехмед_Йирмисекиз_Челеби
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Известният е турски писател, журналист и издател Ахмед Митхад Ефенди в предговора 

на пътеписа за Средна Азия на Сейях Мехмед Емин пише, че в сравнение с други нации 

османците не отдават много голямо значение на пътешестването, а тези, които пътуват не 

пишат пътеписи. В този дух бележките му се подсилват в предговора на своя пътепис 

„Аврупада бир джевелян” (Една разходка в Европа), в който отразява впечатленията си от 

някои европейски градове и посещението на международния панаир в Париж (Мaden 2008: 152).   

В края на ХІХ и началото на ХХ в., когато Османската империя вече се готви да 

преживее съдбовните промени, които и предлагат „младотурците“ в отпор на абсолютизма на 

султан Абдул Хамид,  в литературните среди новаторите оформят кръг около основаното през 

1891 г. литературно-художествено списание „Сервет-и фюнун“ („Съкровищница на знанията“), 

по чието име се назовава и цялото последно десетилетие от турската литературна история през 

XIX в. 

В пъстрата картина на турския литературен живот през този период се откроява и 

пътеписният жанр, авторите на който играят основна роля в процеса на модернизация и 

промяна на мисловния модел. През 1891 г. писателят и собственикът на списание „Сервет-и 

фюнун“ Ахмет Ихсан Токгьоз издава пътеписа си със заглавие „Какво видях в Европа” 

(Avrupa’da Ne Gördüm).10 

Най-яркият представител на пътеписната литература от края на ХІХ в. е Дженап 

Шахабеттин (1870-1934). Неговият пътепис със заглавие „По пътя за хадж” (Hac Yolunda) през 

1886 г. започва да излиза като поредица в списание „Сервет-и фюнун”, а в началото на ХХ в. се 

публикува като книга. Пътеписът съдържа преки впечатления на автора от пътуването и 

служебното му пребиваване в Хиджаз и Египет. Трудът на Шахабеттин не е само съчинение, в 

което се описват неща, видяни по време на пътешестивето, а с майсторски отразените 

исторически бележки, географски забележителности и с човешките измерения в него, се явява 

като ярък пример за османотурската проза. През 1919 г. авторът публикува и пътеписа си 

„Писма за Европа” (Avrupa Mektupları), в който предава вечатленията си от пътешествие в 

Европа. Шахабеттин наред с острата си наблюдателност и детайлно описание на страните, в 

които е пътувал, умело открива действителността на живота в Европа и  сравнявайки Запада с 

османското общество достига до значителни констатации, свързани с родината си. Друг 

известен пътепис на автора е „Иракски хоризонти” (Afak-ı Irak), в който отразява впечатленията 

си от видяните места, намиращи се между Червено море и Багдад.11 

След промените в обществения и социалния живот и конституционните реформи през 

1908 г. - Мешрутиет, пътеписците започват да активизират своите усилия в търсене на модел за 

нов политически режим. През този период много автори като Ахмет Хамди Аксекили, Мехмет 

Хайреттин, Мустафа Ракъм, Юмер Ръза Мъсърлъ, Мустафа Сабри, Ахмет Джевдет, Селяхаттин 

Нури и др. публикуват свои статии в издания, в които отразяват впечатленията си от Европа и 

европейската цивилизация (Shirin 2013: 180).  

Ахмет Хашим (1884-1933) в „Пътепис за Франкфурт” (Frankfurt Seyahatnamesi) описва 

пътуването си до Франкфурт. Пътеписът е компактно произведение, което започва с пътни 

бележки за българските полета и България и завършва с Франкфуртските описания, 

представени от различни гледни точки. Повествователят разкрива пред читателя Германия и 

живота през тридесетте години на ХХ в. като се отнася с критичност със следните думи: 

„Германия е голяма розова ябълка, но отвътре е червива”(URL: 2011)12 

След основаването на турската република през 1923 г. и прехода към светска и модерна 

държава кемалистките реформи засягат живота на обществото, държавата, езика, писменоста и 

културата. През този период настъпва и промяна в развитието на турската литература. Част от 

републиканската интелигенция се интересува и вълнува от „балканската тема”, коята е ясно 

                                                           
10 Ahmet İhsan Tokgöz, http://www.edebiyatogretmeni.org/ahmet-ihsan-tokgoz/ (20.08.2017) 

11 Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Döneminde Gezi Yazı Türü; https://www.turkedebiyati.org/serveti-funun-

doneminde-gezi.html (20.07.2017) 

12 Ey Fikir https://eyfikir.wordpress.com/2, (05.08.2017) 

http://www.edebiyatogretmeni.org/ahmet-ihsan-tokgoz/
https://www.turkedebiyati.org/serveti-funun-doneminde-gezi.html
https://www.turkedebiyati.org/serveti-funun-doneminde-gezi.html
https://eyfikir.wordpress.com/2
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очертана в поезията, прозата, мемоарната и пътеписната литература на немалко турски 

интелектуалци. Тяхната чувствителност към този регион се дължи най-вече на загрижеността 

да се осигури историческия континуитет между Империята и Републиката. „Балканската 

носталгия” в този смисъл е част от общата „османска носталгия” (Bibina URL). Яшар Наби 

(1908-1981) е един от водещите публицисти и журналисти, известен поет и литератор в Турция. 

през 30-те години на ХХ в. Произведението му „Балканите и тюрклюка” (Balkanlar ve Türklük) е 

изградено на основата на пътеписите му при обиколката на Румъния, България, Югославия и 

Гърция. Това съчинение не само е значимо с оглед турската гледна точка към Балканите, но и 

по отношение формирането на турската национална и културна идентичност (Bibina URL). 

През 1917 г. Ахмет Расим издава книгата се „Писма за Румъния” (Romanya Mektupları), в която 

предава преките си впечатления от посещението си в Румъния по време на Първата световна 

война. Балканите са обект на внимание до наши дни. По-известни автори-пътеписци, които 

описват живота на Балканите и османското културно и архитектурно наследство там от края на 

миналия век до сега са Явуз Бюлент Бакилер с пътеписа „От Скопие до Косово” (Üsküp’ten 

Kosova’ya) (1979), Фюрузан и съчинението и „Балкански пътник” (Balkan Yolcusu) (1994), 

Ръдван Джанъм  „Пътеписни бележки от Мостар до Тифлис” (Mostar’dan Tiflis’e Gezi Notları) 

Съвременната турска пътеписна литература бележи важен етап в своя развой. Между 

приносите на многото автори в тази област следва да се отбележат трудовете на пътеписци като 

Халдун Танер, Илхан Селчук, Селим Сърръ Тарджан, Джошкун Арал, Атилла Атасой, Гюлтен 

Дайъоглу, Атилла Илхан, Неввал Севинди, Кенан Ъшък и още много други, които вече с 

емоционален дух представят индивидуалната си гледна точка относно социалния живот, 

културата и ценностната система на описваните области. 

В заключение може да се отбележи, че турските пътешественици успешно са изпълнили 

основната си задача, а именно да информират читателя, да информират турското (османското) 

общество. От направения ретроспективен анализ се вижда, че първите турски пътеписи са с 

характер на описание на действително пътешествие, а през по-късните периоди те се свързват с 

културните, образователните и социално-политическите тенденции на времето и описанията в 

тях са придружени с обсъждане, анализ на действителните факти. Вече в по-ново време 

измеренията на познатото се открояват в типологическото съизмерване с европейския свят - с 

европейските градове, история, култура, нации. Турските пътеписи са едно емоционално 

свидетелство за духовността, интелектуалния потенциал на турското общество и възгледите му 

за света и различните цивилизации. Авторите на пътеписи се приемат за теоретици и 

модернизатори на промяната. В историята на османската модернизация турските пътеписи 

представляват изключително ценни извори. С намерение да се докоснат до непознатото, 

погледът на османските пътешественици долавя изобилие от различия, но и сходства между 

Изтока и Запада.  
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