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TÜRK EDEBİYATININ USTA KALEMİ NEDİM GÜRSEL EŞLİĞİNDE VE 
ROMANLARINDA İRAN’I KALEME ALAN YAZAR SHAHZADEH IGUAL 

REHBERLİĞİNDE  
 İRANKÜLTÜR & EDEBİYATINA YOLCULUK  

 
TÜM TURLAR,ÖĞLEN VE AKŞAM YEMEKLERİ DAHİL ,5* OTELLERDE KONAKLAMA İLE 

 

15 EKİM 2019 – 24 EKİM 2019  

Tahran (2),İsfahan (2),Yezd (1 ) ,Şiraz (2), Meşhed (1)  
TÜRK HAVA YOLLARI TARİFELİ SEFERİ İLE 

 
  

GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLER GÜNLER 

İst.- Tahran 

Kalkış ve Varış 

Saatleri 

Meşhed- İst 

Kalkış ve Varış 

Saatleri 

Tahran Meşhed 15 Ekim  24 Ekim  

Salı 

Perşembe  19:15 – 22.45 01:35 – 05:30 
 

Buluşma Tarihi: 15 Ekim 2019/ Saat:17.00 / Sabiha Gökçen Havaalanı  

1.Gün:İstanbul–Tahran//15Ekim2019 
 
Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde saat17:00’de buluşma. Bilet ve gümrük 

işlemlerinden sonra Türk Havayollarının TK 898nolutarifeli seferi ile saat 19.15 de Tahran‘a uçuş.Yerel 
saat ile 22.45 de inişimizi takiben bizi bekleyen özel otobüsümüzle otelimize gelip dinleniyoruz.  

 

2.Gün:Tahran//16Ekim2019 

Sabah kahvaltımızı otelimizde aldıktan sonra Tahran turumuza başlıyoruz. Tahran panoramik şehir 

turunda; Musalla Cami , Burç el Milad ve Tahran’ın caddelerini görecek, Arkeoloji Müzesi ile UNESCO 

DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİ'ndeki Gülistan Sarayı’nı gezeceğiz. Bahçeleri, kraliyet binalarını, İran el 

sanatları koleksiyonlarını,18 ve 19. yüzyıllarda Avrupa’dan gelen hediyeleri göreceğiz. Bu sarayın 

tasarımındaki ihtişam ve mükemmeliyet,tüm güzellik beklentilerimizi aşacaktır. Tahran‘ın önemli 

müzelerinden Mücevher Müzesi açık ise gezilecektir (Merkez Bankası içerisinde bulunan bu müze kapalı 

iseSaadAbadSarayı‘nı gezeceğiz.Şehir turumuz tamamlandıktan sonra akşamüstü saatlerinde 

bir kafede İran‘ın muasır şair ve edebiyatçıları hakkında sohbet edeceğiz.  

Akşam yemeğimiz ve konaklama Tahran‘da otelimizde. 

 

 

 



3. Gün:Tahran-Kaşhan-İsfahan//17Ekim 2019 

Sabah kahvaltı sonrasında Tahran‘daki otelimizden ayrılıp Kaşhan‘adoğru yola çıkıyoruz. Köklü bir 

geçmişe sahip olan ve eskiden büyük önem taşıyan kervanların yolu üzerinde yer alan Kaşhan kenti 

görülmesi gereken en önemli kentlerden biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, Pers 

bahçelerinin önemli örneklerinden biri olan Fin Bahçesini ziyaret edeceğiz. Her yanı su kanalları ile 

çevrilmiş olan bahçe içinde Amir Kabir’in öldürüldüğü hamam da burada bulunmaktadır. Kaşhan’ın 

önemli ailelerinden biri olan Borjedi Ailesi’ne ait Tabatabaeigeleneksel evlerigöreceğimiz yerler 

arasındadır. Sonrasında yola devam ederek Abyaneh Köyünü ziyaret ediyoruz.  Köyün son derece parlak 

bir mimarisi var; evler tuhaf kırmızımsı renk tonunda çamur tuğlaları ile inşa edilmiştir. Mekanın diğer 

çekici bir özelliği, renkli ve neşeli desenleri ve diz altı etekleri olan kadın kıyafetleridir. Abyunaki halkı bu 

geleneksel kostümü ısrarla kullanmaya devam etmektedir. Yola devam ediyor ve Isfahan‘a varıyoruz. 
Otele yerleşme, akşam yemeği ve konaklama Isfahan‘da otelimizde. 

 

 

 

4. Gün: İsfahan//18Ekim 2019 

Sabah kahvaltı sonrasında Isfahan şehir turumuza başlıyoruz.  Dünyanın yarısını ziyaret etmeye hazır 

olun;İsfahan bir zamanlar İran'ın başkenti ve dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Bugün bile şehir 

geçmiş ihtişamının çoğunu korumaktadır. Bu yaratıcılık merkezi, şahane el sanatlarından eşsiz mimari 

stillere kadar geniş bir yelpazede gelişen hayret verici zengin sanat eserleri nedeniyle haklı olarak 

“Dünyanın Yarısı” unvanını almıştır. Yolculuğumuza ilk olarak Unesco eseriMescidJameh(Ulu Camii) ve 

ardındanChehel-Sotun Sarayı'nı gezerek başlıyoruz. Bu mimari başyapıt ve çevresi, tüm Pers 

Bahçelerinin tipik tasarımı olan uzun bir havuz, havuzun sonunda bir park ve ortasında bir bina 

şeklindedir. Saray, Safevi döneminde Kralın eğlenceleri ve resepsiyonları için inşa edilmiştir. 

ChehelSotunPalace, kelimenin tam anlamıyla"Kırk Sütunlar"anlamına gelmektedir. Çünkü binada yer 

alan yirmi ince ahşap sütun, çeşmenin suyuna yansıdığı zaman kırk tane gibi görünmektedir. 

Pavyonun/binanın en şaşırtıcı özelliği, muhteşem çatısı, eski kiremit kaplı zeminler ve kral tarafından 

kazanılan savaşların ve kutlamaların sergilendiği boyalı duvarların yer aldığı parlak iç tasarım ve 

resimlerdir. Turumuza Safevi döneminde inşa edilen dikdörtgen biçimli bir meydan olan MeidaneEmam 

(Naghsh-e-Jahan) Meydanı ile devam edeceğiz.Naghsh-e-Jahan Meydanı'nın doğu tarafında yer 

alan Şeyh LotfollahCamii,Safavi mimarisinin harikulade bir örneği olarak kabul edilir. Binanın her 

unsuru, gerçek bir zerafet örneğidir; her izleyiciyi, gün batımına kadarsürekli rengini değiştiren 

kubbesiyle büyülemektedir. Binadan, ziyaret edilecek olan Ali-QapuSarayına bir geçiş sağlayan yeraltı 

koridoru bulunmaktadır. Bir sonraki durağımız Kapalıçarşı, burada alışveriş için serbest zamanımız 

olacak. Son durağımız,Ermeni mahallesiJolfa‘da yürüyüş ve sonrasında 180 yıllık Aziz Houans Evi’nde 

akşam yemeği . Akşam yemeğimizde İsfahan lı şair Hamid Musaddık bize katılıyor ve Shahzadeh İgual 

ile ‘Son Fayton‘ kitabını konuşuyoruz. Konaklama İsfahan’da otelimizde. 

 

 

5.Gün: Isfahan-Yezd//19Ekim 2019 

 

Sabah otelimizden ayrılıp Yezd‘edoğru yola çıkıyoruz. Yolumuzun üzerinde bulunan Meyboud 

asabasındayapacağımız panoramik gezide; Narin Kalesi, Güvercin Kulesi ve su sarnıcında fotoğraf 

molaları veriyor, tarihi Meyboud Kervansarayı’nda ise öğlen yemeği molası veriyoruz. Öğleden sonra 

dünyanın en büyük kerpiç kentlerinden olan Yezd’de yapacağımız şehir turunda; halen faal olarak ibadet 

edilen Ataş Behram Zerdüşt Tapınağını gezeceğiz. Yezd’de yapacağımız panoramik şehir turunda  ise 

Emir Çakmak Meydanı, Mescid-i Cuma Camisi, eski mahalleleri ver rüzgar kulelerini göreceğiz.  

Akşam yemeği ve konaklama Yezd’de  otelimizde. 

 

 

 

 



 

6. Gün: Yezd – Persepolis - Şiraz //20Ekim 2019 

Sabah kahvaltıdan sonraYezdşehrinden ayrılarak UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI 

LİSTESİ'ndekiPasargad Antik Kentine gidiyoruz. İran tarihinin en eski ve önemli Kralı olan Büyük 

Kiros’un mezarında fotoğraf molası veriyoruz. UNESCO DÜNYA KÜLTÜR MİRASI 

LİSTESİ'ndekiPersepolis Antik Kenti’nde yapacağımız gezimizde Uluslar Kapısı, Kral Kaya Mezarları, 

Apadana Sarayı, 100 Sütunlu Saray gibi tarihi antik kent kalıntılarını yürüyerek gezeceğiz. Pasargad 

gezimizden sonra yola devam ederek akşam saatlerinde Şiraz’a varıyoruz. Akşam yemeği ve konaklama 

Şiraz’da.  

 

7. Gün : Şiraz // 21Ekim 2019  

Sabah kahvaltı sonrasında Şiraz‘ı gezmeye başlıyoruz. Şiraz bulunduğu bölgenin en önemli ticaret ve 

turizm kenti olup, İran’ın en büyük 6.Kentidir. Tarihte Pers İmparatorluğu’nun başkenti olduğundan 

bünyesinde birçok tarihi eser ve mekan barındırmaktadır. Panoramik olarak yapılacak şehir 

turumuzda;Nasır Ol MolkMosque, Eram (İrem Bahçesi), Karim Khan (Kerim Han) 

Kalesi’nigöreceğiz. Bazaar,Saray-e-Moshirgezeceğimiz yerler arasında. Daha sonra İran‘ın dünya 

çapında bilinen şairlerinden Hafız Müzesi gezilecektir .Akşamüstü saatlerinde bir kafede Hafız-Saadi ve 

Yahya Kemal’den eserler okuyarak,Alman edebiyatçı Goethe ve Yahya Kemal ‘in Hafızı Şirazi ‘den nasıl 

ve neden bu kadar etkilendiklerini konuşacağız. Sonrasında otelimize transfer, akşamyemeği ve 

dinlenme Şiraz’da .  

 

8. Gün: Şiraz–Meşhed- Tus//22Ekim 2019 

Şiraz'da kahvaltıdan sonra havaalanına transfer ve içhat uçuşu ile Meşhed'e uçuyoruz Meşhed'e varışta 

ilk olarak Tus Şehrinde olan İran'ınen önemli şaiiriFerdowsi'nin anıt mezarını ve Selçuklu Devleti 

devrinin İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi Gazali’nin türbe ziyaretlerini yapıp,Meşhed'e geri 

dönüyoruz.Şehre girişte dikkatimizi çekecek ilk şey, altın kubbeler ve çok güzel işlenmiş minareler 

olacaktır. Meşhed ismi aslında Meşhed-i Mukaddes (Kutsal Şehit) kelimesinden gelir.Turumuzesnasında 

öncelikle görülecek yerler arasında; Gevher Şad Cami, Oniki İmam'ın sekizincisi olan İmam Rıza Türbesi 

ve çevresinde birçok kompleks yapılar, Kutsal Türbe Müzesi olacak. Akşamüstü saatlerinde bir kafede 

Firdevsi ve Feridüddin Attar ‘dan eserler okuyarak Şahnamenin İran muasır edebiyatı üzerindeki 

etkilerini konuşacağız. Akşam yemeği ve konaklama Meşhed’de 

 

9.Gün: Nişabur - Meşhed-İstanbul//23Ekim 2019 

Sabah kahvaltıdan sonra otelden ayrılıp, ilk ziyaretimizi Meşhed ‘den 145 km uzaklıktaki 

Nişabur’ayapıyoruz. Nişabur’dabizler için çok önemli iki şahsiyet olan Ömer Hayyam ve Mevlana ‘nın 

hocası kabul edilen Feridüddin Attar‘ın Anıt mezarlarını göreceğiz. İran‘ın firuze madenlerinin başkenti 

olarak bilinen Nişabur’un tarihteki önemini konuşacağız. SonrasındaMeşhed‘e dönüpAfşar Hanedanının 

kurucusu Nadir Şah’ın türbe ve mezarını ziyaret ediyoruz.  Son alışverişlerimiz için Meşhed’deBazarReza 

çarşısında zaman geçireceğiz. Akşam yemeği sonrasında Türkiye'ye dönmek için havaalanına transfer 

oluyoruz. 

 

 

10.Gün: Meşhed-İstanbul//24Ekim 2019  

 

Bilet ve gümrük işlemlerinin ardından Türk Havayollarının TK 889 Nolu tarifeli seferi ile saat 01.35’de 

İstanbulyeni havalimanına (ISG) uçuş. Varışımız 24 Ekim2019 sabah 05.35’te olacak. Bir sonraki 

turumuzda görüşmek ümidiyle HOŞÇAKALINIZ… 

 

 

 

 



 

İRAN TURU OTELLERİ; 

TAHRAN  : ESPİNAS PALACE HOTEL 5*(2Gece) 

İSFAHAN : KOWSAR OR ABBASİ HOTEL 5*(2Gece) 

YEZD      : ARG HOTEL 5* (1Gece) 

ŞİRAZ     : CHAMRAN GRAND HOTEL 5 * (2Gece) 

MEŞHED : ALMAS2 HOTEL 5*     (1Gece) 

 

2 KİŞİLİK ODADA KİŞİBAŞI : 1400EURO  

TEK KİŞİ FARKI : 300EURO  

ÖDEME KOŞULLARIMIZ :  

 

GB ve YKB kartlarına vade farksız 4 taksit (vade farkı ile 6 taksit)  
 

FiYATA DAHiL HiZMETLER:  

 THY ile İstanbul– Tahran gidiş ve Meşhed- İstanbul dönüş uçak bileti  

 Şiraz -Meşhed uçak bileti  

 Tüm transferler  

 8 Gece 5* otellerde kahvaltı dahil konaklama  

 Yerel Restoranlarda tüm akşam yemekleri 

 Tüm öğlen yemekleri  

 Tur boyunca Türkçe rehberlik hizmeti  

 Yerel Rehberlik Hizmeti 

 Kafelerde sohbet toplantıları  

 Programda yazılı tüm turlar  

 Seyahat Sigortası  

 Programda yer alan müze ve ören yerleri girişleri  

 Kişibaşıgünlük 1 şişe su dahil  

 

 FİYATA DAHİL OLMAYAN HİZMETLER:  

 Programda belirtilmeyen turlar ve müze girişleri  

 Kişisel harcamalar  

 Yurtdışı Çıkış Harcı  

 


