
orada kaldığı birkaç yıl içerisinde dini 
ilimlerdeki eksikliklerini tamamladı. 

Harisi Somali'den döndüğünde yine po
litik çekişmelere katıldı ve bu defa Mas
kat'ta Said b. Sultan'ın tarunu Salim b. 
Süveynl'ye ( 1866-1868) karşı olan Azzan 
b. Kays'ı destekledi. Böylece U man'da ge
lişen Gafirl ve Hinavl grupları arasındaki 
görüş ayrılığı sırasında Şarkiyye Hinavlle
ri olarak bilinen Doğu U man kabilelerinin · 
başına geçen Harisl, Azzan b. Kays ile bir
likte Salim b. Süveynl'yi Maskat'tan çıkar
dı. Azzan b. Kays dönemin uleması tara
fından imam seçildi. Onun Uman imamı 
seçilmesinde Şarkiyye Hinavlleri'nin şey
hi sıfatıyla seçiciler arasında yer alan Ha
risl'nin de önemli rolü olmuştur. Diğer 
ibazl ve Hinavlliderleri arasında Said b. 
Halfan el-Hallll ve Muhammed b. Süley
yim el-Garibi de vardı. Ancak üç yıl son
ra, babasının sağlığında Suhar'a vali ta
yin edilen Said b. Sultan'ın beşinci oğlu 
Türki U man sultanı oldu ve tekrar Gafirl
ler'e dayalı bir ordu kurdu. Harisl, ölümü
ne kadar Türki'ye ve ondan sonra yerine 
geçen oğlu Faysal'a karşı devamlı bir mü
cadele içinde oldu ve bir ara Maskat'ı ele 
geçirdi ( 1888) . Ancak ingilizler'le iyi iliş
kiler içinde bulunan Bu Said hanedanına 
son veremedi (bk. BÜ SAID HANEDANI; 

UMAN). i bazller'in imamı Said b. Halfan 
ei-Hallll'nin öldürülmesinden sonra ibazl 
hareketinin reisliği uhdesine geçen Hari
si'den 1895 ibazlliteratüründe "el-imam 
el-muhtesib" (geçici imam) şeklinde bah
sedilir. Abdullah b. Humeyd es-Saliml, 
Uman'ın iç kesimlerindeki Sernail'de gö
mülü bulunan Harisi için bilgi verirken 
onun, döneminde helal ve hararnı en iyi 
bilen ve bunlara riayet konusunda çok ti
tiz davranan gerçek bir islam alimi oldu
ğunu söyler ( Tu/J{etü'L-a'yan, II, 296). 

Salih el-Harisi'nin çeşitli sorulara verdi
ği cevaplar, 1916 -191 7 yıllarında A. Velid 

Said b. Humeyd b. Hallfeyn ei-Harisl ta
rafından düzene konularak 'A.ynü 'l-me
şô.liJ:ı adıyla neşredilmiştir (Şam, ts.) 

BİBLİYOGRAFYA : 

isa b. Salih b. Ali el-Harisi. Jjulaşatü '1-vesa'il 
{i tertibi'l-mesa'il, Dımaşk, ts. , tür.yer.; İbn Rü
zeyk. ei-FetJ:ıu '1-mübin {i sireti's-sadeti'I-Bü Sa'i
diyyin (nşr. Abdülmün'im Amir- Muhammed 
Mürsi), Maskat 1397/1977, s. 474, 484, 485, 
531, 546; Delflü'I-Jjalic (Tarih), ll, 766, 773, 
775-776, 780-781' 784-787' 794-796, 811-
818, 824-838, 886; Muhammed b. Abdullah es
Salimi, f'lehçlatü'l-a'yan bi-J:ıürriyyeti 'Uman, 
Kahire, ts ., s. 71-74; Abdullah b. Humeyd es
Salimi. Tuf:ı{etü'l-a'yan bi-sireti ehli 'Uman, Ka
hire 1380/1961, ll, 218-297; Salim b. Hamüd 
es-Siyabi. is'afü'l-a'yan {i ensabi ehli 'Uman, 
Beyrut 1965, ll, 284, 290, 295-296; R. G. Lan
den, 'Uman müTJ?ü 1856 (tre. M. Emin Abdul
lah), Maskat 1966, s. 379-398; 1. Skeet, Muscat 
and Oman; the E nd of an E ra, London 197 4, s. 
94-97, 116; J . C. Wilkinson, "The Ibaçli Imama", 
BSOAS, XXXIX (1976), s. 535-551; a.mlf .. "al
l:laritlıi", EP Suppl. (İng. ). s. 355-356; C. F. 
Beckingham, "Bu Sa'id", EP (İng.), ı , 1281-1283; 
Mustafa L. Bilge, "Bergaş b. Said"", DİA, V, 496-
497. 

L 

L 

liJ MusTAFA L. BiLGE 

HARisiYYE 
(~_r<Jf) 

Ebü'I-Abbas Ahmed b. Yusuf 
ei-Harisi ei-Abbasi'ye 

(ö. 944/1537-38) 
nisbet edilen bir tarikat 

(bk. TARİKAT). 

HARisiYYE 
(~.)ı...Jf) 

Hariciler'den 
İbazıyye'ye mensup iken 

bilahare ayrılan 
Haris b. Yezid ei-İbiizi'nin 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen ad 
(bk. iBAzıvvE). 

lbn Havkal'in 
el-Mesalik 
ve'l-memalik adlı 

eserinde 
Irak ile Iran'ın 
bir bölümünü 
gösteren 
harita 
(Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, 
nr. 2934, 
vr. 44'-45') 

_j 

_j 

HARisiYYE 
(~.)ı...Jf) 

HARiTA 

Abdullah b. Muaviye'nin ruhunun 
İshak b. Zeyd b. Haris ei-Ensari'ye 

intikal ettiğine inanan 
ve Cenahiyye hareketi içinde yer alan 

aşırı Şii bir grup 

L 

L 

(bk. ŞiA). 

HARiTA 
( ~f"dl) 

Yeryüzünün 
tamamının veya bir kısmının 

coğrafi ve topografik durumunu 
gösteren çizim. 

_j 

_j 

Modern Arapça'ya Batı dillerinden gi
ren harita kelimesinin (çoğulu harait) as
lı Grekçe chartestir (kağıt, papirüs). Or
taçağ Arapçası'nda harita için cuğrafiya , 

ca'rafiya, sfıretü'l-arz, resmü'l-arz, sıfa

tü'd-dünya ve eşkalü'l-arz gibi tabirler 
kullanılmıştır. 

islam öncesinde iranlılar idari bakım
dan dünyayı yedi ülkeye (kişver) ayırmış
lardı. Eşit büyüklükte yedi daireden olu
şan bu ülkelerden dördüncü daire (lran
şehr) merkeze konulmuş, diğer altısı bir
birine değecek şekilde onun etrafına yer
leştirilmişti. Bu çizim tarzı müslüman ha
ritacılar arasında fazla rağbet görmemiş
tir. Sirfini'ye göre bu sistemin dünyanın 
fiziki konumlarının gerçek düzeniyle ve
ya astronomi kurallarıyla hiçbir ilişkisi 
yoktur (bk. Togan, s. 60-62). 

Batlamyus-Marinos Geleneği. islam 
coğrafyacılarının benimsediği haritacılık, 

gerçekte birkaç asır etkisini devam et
tiren Batlamyus ( ö. 168 ı? ı) geleneğidir. 
Batlamyus coğrafyayı, "bilinen yeryüzü 
şekil ve hadiselerinin bir resim halinde 
tasviri" cümlesiyle tanımlar (Stevenson, 
s. 25). SCırlu Marinos'un (ö. I. yüzyıl son
ları) haritalarını ve coğrafya ile ilgili ça
lışmalarını ciddi biçimde inceleyerek yer 
yer övrnesine rağmen bunlarda eksiklik 
ve hatalar bulan Batlamyus, bazı değişik
likler yapıp onun haritalarında abarttı
ğı dünya kavramını küçültmüş ve şe
hirlerin konumlarını değiştirmiştir. Bat
lamyus'a göre Marinos'un eserindeki en 
önemli hata bir yerin bazan sadece enle
minin, bazan da sadece boylamının veril
mesidir. Batlamyus, onun harita yap
ma metodunu eleştirmesinin yanında 
uzaklıkları tayin etmekte yeterince inan
dırıcı bir metot seçmediğini belirtir. En
lem ve boylamları göstermek için kullan-
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HARiTA 

dığı çizgiler hususunda ise bunları genel 
bir kural uyarınca paralel çizgiler şeklin
de ve birbirine eşit uzaklıklarda koydu
ğunu söyler. Sadece Rodos'tan geçen en
lemi (36°) aslına uygun bir şekilde gös
termiştir. Burada hemen hemen Epite
cartus metodu takip edilmektedir; diğer 
enlemlerde uzunlukların nisbetine veya 
kürevl şekline hiç önem verilmemiştir. 
Marinos, Rodos'tan geçen eniemin kuze
yindeki bölgelerin alanını aslından fazla 
büyütürken güneydekileri de küçültmüş
tür. Batlamyus, daha sonra dünya harita
sını bir küre ve düz yüzey üzerinde yapma 
metotlarını tarif eder ( a.g.e., s. 25-41 ). 
Mes'udi'riin kısa bilgiler verdiği Mari
nos'un haritaları günümüze ulaşmamış
tır. Marinos'un harita tekniği üzerine el
de mevcut tek kaynak Batlamyus'tur. 
Aşağıda görüleceği gibi müslüman coğ
rafyacıların birçoğu haritalarında Ma
rinos'un tekniğini yansıtır. Araplar Bat
lamyus'un çalışmalarından haberdar ol
madan önce Marinos'un Geography adlı 
eserini biliyorlardı (İbrahim Şevket. s. 7). 

Batlamyus'un günümüze ulaşan tek 
dünya haritası. İstanbul'da Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde (Ayasofya, nr. 2610) 
muhafaza edilen ve üzerinde ll. Baye
zid'in mührünü taşıyan Arapça'ya tercü
me edilmiş kopyadır. Bu haritada yeryü
zünün çizimi düzlem halinde yapılmiş, 
ölçüleri ise küresel şekline uygun olarak 
verilmiştir. Batlamyus'a göre meskun 
dünya ekvatorun kuzeyinde 63 derece
ye, guneyinde 16 derece ZS dakikaya ka
dardır; kuzeyde Z 1 enlem e ayırdığı bu 
bölgenin uzunluğu da O derece boylam-

. daki efsanevl Th.lih adaları ile 180 derece 
doğu boylamı arasıdır. Ona göre yeryü
zünün bilinen parçası, eskilerin dediği 
gibi kısmen Avrupa'da, kısmen de Afri
ka'da kıyısı bulunan "Rapitler ülkesi" ha
riç tamamen okyanuslarla çevrili değil
dir. Batlamyus, yeryüzünü okyanusla çev" 
rili gösteren kişilerin yanıltıcı bir tarif, 
aptalca ve sonu gelmeyen bir tasvir yap
tıklarını söyler. Ancak ona izEife edilen 
dünya haritasının gerçekten kendisine 
ait olup olmadığı tartışma konusudur; bu 
hususta İskenderiyeli Agathodamon'u ile
ri sürenler de vardır (Steven son, önsöz, 
S . 5-6) . 

İlk İslami dönemde büyük haritaların 
yapıldığına dair elde bazı bilgiler bulun
maktadır. Mesela Haccac b. Yusuf'un ( ö. 
95/714) yaptırdığı Deylem haritası ile Man
sur zamanında (754-775) yapılan Basra 
bataklıklarının (b k. BATIHAl haritası bun
lara örnek verilebilir. İslam aleminde bili
nen ilk dünya haritası, Bağdat'ta Halife 
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Me'mun (813-833) için çizilen es-Suretü'I
Me'muniyye'dir (Mes'udl, s. 33). Günü
müze ulaşmayan bu harita, Mes'udi'nin 
açıklamalarına göre kainat ile felekleri. 
yıldızları. yeryüzündeki kara ve denizleri, 
meskun olan ve olmayan bölgeler'i, yer
leşim alanlarını ve şehirleri gösteriyordu; 
ona göre Batlamyus, Marinos ve diğerle
rinin dünya haritalarından daha mükem
meldi. Kitfıbü'I~ca'rfıfiyye adlı eserin 
sahibi Muhammed b. Ebu Bekir ez-Zühri 
(ö. 549/1154'ten sonra), Ebu Abdullah 
Muhammed b. İbrahim el-Fezari'nin ( ö. 
190/806) bu haritadan bir kopya çıkardı
ğını ve kendisinin de bu kopyaya dayana
rak kitabını hazırladığını söyler. Fakat bu 
arada gerçeğe uymadığını ileri sürerek 
haritayı tenkit eder ve yeryüzünün kü
revl bir şekilde gösterilmesine karşılık ha
ritanın, içinde bulunan her şeyin kolayca 
tanınması için bir usturlap gibi yayılmış 
olduğunu belirtir (Kitabü 'l-Ca'ra{iyye, s. 
306). Zühri'nin ifadesinden, bu haritanın 
daha ziyade Marinos tekniğine uygun bi
çimde, doğru çizgiler halinde gösterilen 
enlem ve boylamlarla bir düzlem üzerin
de yapıldığı anlaşılmaktadır. Mes'udi de 
bu harita hakkında, bütün bölgelerin (ik
limler) doğru çizgilerle gösterildiğini ve 
kendisinin bunu es-SQretü'I-Me'müniyye 
ile diğer haritalarda gördüğünü söyler. 
Zühri'nin haritası, her .biri üç bölgeye 
(sGk) ayrılan yedi bölümden (cüz) oluş
maktadır. Öyle anlaşılıyor ki Fezari ve ona 
dayanan Zührl "iklim" yerine "cüz" teri
mini kullanmayı tercih etmişlerdir. Cüz
ler, doğudan batıya doğru sıralanan ve 
ekvatora dikey çizgilerle sınırianan para
lel şeritler halindedir . 

Batlamyus- Marinos geleneğini takip 
eden ikinci dünya haritası Muhammed 
b. Musa ei-Harizmi (ö. 232/847'den son
ra) tarafından yapılmış, fakat günümü
ze kadar gelmemiştir; ancak müellifin 
Kitfıbü Şureti'l-arz adlı eserinde bu ha
ritanın denizlerin, nehirlerin ve dağların 
koordinatlarını veren bir tanıtımı bulun
maktadır. Bu kitapta söz konusu dünya 
haritasından kopya edilmiş dört adet 
bölgesel harita yer almakta ve bunlar 
"Cevher Adası", "Denizler ve Körfezler", 
"Nil Nehri" ve "AzakDenizi" adlarını taşı

maktadır. Harizmi'nin haritası. kitapta 
verilen koordinatlara dayanarak S. Razi
ye Cefri tarafından yeniden yapılmış ve 
Tacikistan İlimler Akademisi ile Keşmir 
Üniversitesi Orta Asya Araştırmaları Mer
kezi tarafından Geograpticeskiiya kar
ta mira al-Khorezmi po knige "Şiirat 
al-Arcj" adı altında basılmı,ştır (Duşan
be 1985). 

902-945 yılları arasında kaleme alınan 
Kitfıbü 'Adi~bi'l-e~iilimi's-seb'ıı'nın ya
zarı İbn Serabiyün'un (Sührab). silindirik 
izdüşüm usulüyle harita yapma tekniği
ni tarif eden tek kartograf olduğu anla
şılmaktadır. İbn Ser abiyOn'un eserine da
yanan Harizmi'nin Şuretü'I-arz'ı da ha
rita yapma hususunda benzer tarifler ih
tiva etmektedir. Batlamyus:un Geogra
tike · Hiphegesis adlı eserini Arapça'ya 
tercüme eden Sabit b. Kurre'nin de (ö. 
288/901 ı "Şıfatü'd-dünya" adında günü
müze ulaşmayan bir dünya haritası yap
tığı bilinmektedir (Krachkovsky, I, 206). 

X. yüzyılda. Ebü'I-Hasan İbn Yunus es
Sadefi ile Hasan b. Ahmed ei-Mühellebi, 
Fatımi Hafifesi Aziz-Billah (975-996) için 
ipek kumaş üzerine altın sırma ve renkli 
ibrişimlerle işlenmiş bir dünya haritası 
hazırlamışlardır. Bölgeleri, dağları, ne
hirleri, şehirleri, denizleri ve değişik yol
ları gösteren, özellikle Mekke ve Medi
ne'yi belirten bu harita, Afrika'nın kuzey 
ve Arabistan' ın güneydoğu kıyılarındaki 

bazı farklılıklar dışında Harizmi'nin hari
tasına benzemektedir (İbrahim Şevket, 
S . 12-13). 

Batlamyus-Marinos geleneğinin en 
önemli temsilcisi, Sicilya'nın N orman kral
larından ll. Roger.'in Palermo'daki sara
yında yaşayan Sicilyalı coğrafyacı Şerif ei
İdrisi'dir (ö 560/Ll65). İdrisi, on beşyıllık . 

· bir araştırma ve incelemeden sonra gü
müş üzerine, yedi iklimi uzunlamasına on 
bölüme ayırdığı büyük bir dünya haritası 
çizdi. Daha sonra Kral Roger'in sarayında 
kendisine getirilen çeşitli bilgileri değer-

idrisi'nin Nüzhetü'l-müşUl/ı: fi 'I:Jtira/ı:i'l-afalı: adlı ese

rindeki dünya haritası (Biblioteque Nationale, MS, A, nr. 
2221) 



lendirerek ve Arapça coğrafya kaynakla
rından faydalanarak yazdığı Nüzhetü'l
müşta~ ti'{ltira~i'l-ata~ adlı abidevi ese
rinde de yetmişten fazla haritanın tari
fini yaptı. Nüzhetü'l-müşti'ı~'ın Arapça 
tam metni (haritalar dışında), ilk defa 
Roma'daki lstituto ltaliano per il Medio 
ed Estremo Orienteve Napali'deki lstitu
to Universitario Orientale adlı kuruluşların 
iş birliğiyle yayımlanmıştır (Le iden ı 970, 
ı 984); haritalar ise daha önce Konrad Mil
ler tarafından yayımlanan Mappae ara
bicae: Arabische Welt-und Landen
karten des 9-13. Jahrhunderts (1-Vl, 
Stuttgart ı 926- ı 93 ı) adlı eserde yer almış
tı (112-3; VI. Jyeni baskısı: Weltkarte des 
Arabers Idrisi vom Jahre 1154, Stuttgart 
ı 98 ı ı). idrisi'nin Batlamyus'un haritala
rında önemli değişiklikler yaptığı görül
mektedir. Batlamyus, dünyanın meskün 
bölgesinin kuzey noktasını ekvatorun ku
zeyinde 63 derece olarak belirlerken İd
risi'de bu 64 derecedir. Batlamyus ekva
tor un kuzeyinde kalan meskün bölgeyi 
21. idrisi 1/2'1ik bir oranla 42 enierne böl
müştür. Ekvatorun güneyinde kalan mes
kün bölgeyi ise Batlamyus 16 derece 25 
dakika olarak tesbit ederken idrisi 2 pa
ralel kadar kısa vermiştir (3° ıo· 50"') . 
Batlamyus'un, Marinos'u güney bölgele
rini küçük göstermesi sebebiyle eleştir
diği göz önünde tutulduğunda idrisi'nin 
Hint Okyanusu'nu küçük resmetmesinin 
ve adalarını karıştırmasının Marinos'un 
etkisiyle olduğu anlaşılır. idrisi'nin enlem 
ve boylamları düz hatlar halinde çizmesi 
de Marinos etkisinin bir yansımasıdır. Ay
nı şekilde Batlamyus ekvatoru, her biri 
ekvator saatinin 1/3"üne veya 20 dakika
ya eşit olarak 36 kısma ayınrken idrisi 
her biri yaklaşık 18 derece veya 1 saat 
20 dakika olan 1 O kısma ayırmıştır. Ayrı

ca idrisi ülkelerin büyüklüğünü ve şekli
ni, nehirlerin akış yönlerini ve dağların 
coğrafi konumlarını birçok durumlarda 
değiştirmiştir. Etiyopya dağları ve Sey
lan adası örneğinde olduğu gibi bazı du
rumlarda da Yunanca isimleri korumuş
tur. idrisi'nin meskün dünya hakkında da
ha sağlam bilgilere sahip bulunduğu için 
bu gibi değişiklikler yapması tabiidir. 

Batlamyus -Marinos geleneğinin diğer 
bir takipçisi İbn Said el-Mağribi'dir ( ö. 

685/1 286). İbn Said, Kitabü'l-Cogratya 
adlı eserinde (nşr. İsmail el-ArabT, Bey
rut 1 970; Libro de la extension de la tierra 
en longitude y latitud adıyla ispanyolca 
tre. )uan Vernet Gines, Tetuan ı 958) Bat
lamyus, Harizmi, idrisi ve diğerlerinin ça
lışmalarından faydalanarak kendi hari-

tasına yeni bilgiler eklemiş, bu arada İd
risi gibi yedi iklimi uzunlamasına on bö
lüme ayırıp bilinen dünyanın kuzey sını
rını 64 dereceye yerleştirirken güney sı
nırını Batlamyus gibi 16 derecede tut
muştur. Ayrıca onun, yeryüzünün güney 
yarım küresindeki "bilinmeyen yer"i (ter
ra incognita, aş. bk.) denizle değiştirdiği 
ve Hint Okyanusu'nu, çatal şeklinde yapı
lan Afrika'nın güney kısmında Atlas Ok
yanusu'yla birleştirdiği görülür (harita 
için bk. Bagrow- Skelton, lv. XXVI) . 

Batlamyus-Marinos geleneğine bağlı 
islam kartografları dünya haritaianna 
birçokyeni bilgi eklemişler, çizimcilik hu
susunda ise bu iki Grek coğrafyacısının 
metotlarını sadakatle uygulamışlardır. 
Yalnız BirunY. Marinos'u haritalarının çi
ziminde faraziyelere dayanması sebebiy
le eleştirmiştir (Ta/:ıdidü nihayati'l-ema
kin, s. 233). 

Belhi Ekolü. X. yüzyılın ilkyarısında Ho
rasan'da yeni bir haritacılık ekolü orta
ya çıktı. islami haritacılıkta etkisini bir
kaç yüzyıl sürdüren bu ekolün kurucusu, 
gençliğinde Bağdat'ta Kindi'nin öğrenci
si olan Ebu Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhi'
dir (ö. 322/934). BelhT ülkesine döndük
ten sonra, dünyanın diğer bölgelerini dı
şarıda bırakarak sadece "memleketü'l
islam"ın değişik yerlerini kapsayan böl
gesel haritalar yaptı ve bunların her biri
ne "iklim" adını verdi. Böylece bu ilirnde 
yeni bir akım başlatan Belhi, 308 (920-
21) yılında veya biraz daha sonra Şuve
rü '1-e~Cilim adında küçük bir kitap yaza
rak haritalarının tanıtımını yaptı. Ancak 
gerek haritaları gerekse kitabının esas 
metni orüinal halleriyle günümüze ulaş
mamıştır. Mevcut olan, büyük bir ihti
malle Belhi'nin hem haritalarını hem de 
kitabının muhtevasını iktibas eden İstah
ri'nin (ö. 346/957 J?]), içinde yirmi mahal
li harita ve bir yuvarlak dünya haritası 
bulunan Mesalikü'l-memalik adlı ese
ridir (nşr. M.). de Goeje, Leiden 1870 ~ 
JFuat Sezgin]. Frankfurt 1992; Muham
med Ca bir el-HinT, Kah i re ı 96 ı). Bu eko
lün ikinci önemli takipçisi, istahri'nin çağ
ctaşı ve Şuretü'l-arz'ın (nşr. J. H. Kram
ers, Leiden 1938-39) yazarı İbn Havkal'
dir (ö. 367/977). Şuretü'l-arz, esas iti
bariyle Belhi- istahri geleneğine bağlı ol
masına rağmen birçok yeni bilgi de ihti
va etmektedir. İbn Havkal, aralarında de
niz haritaları ile bir de dünya haritası bu
lunan yirmi iki adet mahalli harita yap
mıştır. Ona göre istahri'nin bazı harita
ları mükemmel, bazıları ise karışık ve ek
siktir: bununla birlikte istahri'nin isteği 
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üzerine bunların bir kısmını gözden ge
çirerek düzeltmiştir. İbn Havkal'in hari
taları incelendiğinde bunların istahri'nin
kilerden daha üstün olduğu görülür. İbn 
Havkal kitabının giriş bölümünde (1, 2-3) 
yedi ikiimin hepsini tanıtmak gibi bir 
amaç taşımadığını söyler: çünkü ona gö
re Kavaziyan'da (Orta Asya'da bir yer) bu
lunan "Hindiye" haritası doğruluğuna rağ
men birtakım karışıklıklarla doludur. Her
halde hindiyenin aslı "hendesiyye" (geo
metrik), dolayısıyla söz konusu harita da 
Batlamyus'un yedi iklim taksimine daya
nan bir dünya haritasıdır. 

BelhT ekolünün en önemli coğrafyacısı, 
Al_ısenü't-te~tisim ti ma<riteti'l-e~tilim 
(nşr. M.). de Goeje, Leiden 1877, 1906) 
adlı eseri yazan Makdisi'dir ( ö. 381/99 ı ·

den sonra) . Makdisi, bölgeler hakkındaki 
geniş bilgisine dayanarak bütün islam ül
kesini ortaya koymuş ve haritasını çize
rek uzmanların ve sıradan halkın kolayca 
anlayabileceği şekilde yolları kırmızı, ka
raları altın sarısı, denizleri yeşil, nehirleri 
mavi ve meşhur dağları tiaki renge boya
mıştır (onun Mısır, Akdeniz ve Hint Okya
nusu haritaları için bk. Youssouf Kamal, 
11112. s. 672-677). Hint Okyanusu'nun de
ğişik yerlerde mevcut çeşitli haritalarını 
gören ve gerçek şeklini bulabilmek için 
büyük çaba harcayan Makdisi, haritacıla
rın bu okyanusu birbirlerinden çok farklı 
şekilde çizdiklerini ve bazılarının bir man
toya, Ebu Zeyd'in ise gagasını Kızılde
niz'in, boynunu Irak'ın ve kuyruğunu Çin 
ile Habeşistan arasının oluşturduğu bir 
kuşa benzettiğini söylemektedir. Çalış
ması sırasında denizcilere, matematik
çitere ve taeiriere damşan Makdisl, gemi
leri devamlı surette Hint Okyanusu'nu 
dolaşan önemli tacir Ebu Ali b. Hazim'e 

Makdisi'nin Al;ısenü't-te(casim adlı eserinde Güneybatı 

Asya'yı gösteren harita (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 

2971, vr. ll') 
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bu okyanusun gerçek şeklini ve tarifini 
sormuş, Ebu Ali de bulundukları sahilin 
kumları üzerine bir harita çizerek birkaç 
adet zikzaklı burun ve körfezden meyda
na geldiğini, ne mantoya ne de kuş res
mine benzediğini söylemiştir. Bu verile
ri değerlendiren Makdisi, sonuçta Veyle 
körfezi dışında körfezleri olmayan basit 
bir Hint Okyanusu haritası yapmıştır (Af:ı
senü 't -te kasim, s. 9-1 ı ) . Anlatılan olay, 
bu ekole mensup coğrafyaciların daha ön
ce meydana getirilen haritaları devamlı 
şekilde kendi birikimleriyle geliştirmeye 
çalıştıklarını göstermektedir. 

Belhi ekolü haritacılarının çizimlerine 
dini ve siyasi faktörlerin hakim olduğu 
anlaşılmaktadır. Onların yaptığı yuvarlak 
dünya haritalarında Mekke merkezi bir 
konumda gösterilmekte, kuzey güneyde 
ve güney kuzeyde yer almaktadır; güney 
yarım küre ise Afrika'nın uzantısı verim
siz bir araziyle kaplı gösterilmiştir ve bü
tün kara parçalarının etrafı büyük bir de
nizi e (muhlt) çevrilmiştir ki bu Batlam
yus'un tenkit ettiği durumdur. Kıtayı ku
şatan büyük denizden biri kuzeybatıdan, 
diğeri güneydoğudan uzanarak kara par~ 
çasına giren ve Süveyş bölgesinde birbi
rine yaklaşan iki büyük körfez oluşmuş
tur (Akdeniz ve Hint Okyanusu); Makdi
si'ye göre bu şekil (a.g.e., s. 16). Kur'an-ı 

Kerim'deki araları bir engelle(berzah) ay
rılan iki deniz kavramına uygundur (Fur
kan 25/53). Makdisi, ayrıca İslam ülkesi
nin geometrik tarzda tasvir edilemeye
ceğine inanmıştır. Belhi ekolüne mensup 
haritacılar bölgesel haritaları ise fiziki sı
nırlarını göstererek yapmışlardır; dolayı

sıyla onların bu dalın temellerini atan ki
şiler oldukları söylenebilir. 

Vladimir Minorsey'ye göre, 372'de (982-
83) telif edilen ve Belhl ekolünden izler 
taşıyan Farsça dünya coğrafyası lfudu
dü'l-'alem'in meçhul müellifi eski hari
talardan faydalanmıştır ve kitaptaki ha
ritalar muhtemelen Ebu Ca'fer ei-Ha
zin'in (ö. 360/971 [?J) günümüze ulaş
mayan haritalarının değişik birer kopya
sıdır. Minorsky bu görüşünü, Belhl'nin 
coğrafya hakkındaki kitabının esasen Ha
zin'in haritalarının bir çeşit izahı olduğu
nu ileri süren Barthold'un fikrine dayan
dırmaktadır (ljudüdü'L-'alem, XV, 18, dip
not nr. 5). XV. yüzyılda, Timurlu Hüküm
dan Şahruh'un saray tarihçisf olan Hatız-ı 

Ebru ( ö. 833/1430) İstahrl'nin Mesali
kü'l-memalik'ini hem Farsça'ya çevire
rek Tari}] adlı eserine almış. hem de ki
taptaki bölgesel haritaların bazılarını ay-
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nen kopya etmiştir; fakat onun dünya 
haritası İstahrl ve İbn Havkal'inkilerden 
oldukça farklıdır (S. Maqbul Ahmad, Ja
mia Millia lslamia, XXI/2, s. 89-1 00) . 

Kartografya İlınini Etkileyen Bilginler. 

Grek- Fars geleneğine göre "bilinmeyen 
yer" denilen toprakların Güney Afrika'nın 
bir uzantısı olduğu meselesi müsiüman 
haritacıların zihinlerini uzun süre meş
gul etmiştir. İlk defa Hint Okyanusu ile 
Atiantik Okyanusu'nun Afrika'daki Ay 
dağlarının güneyinden geçen kanallarla 
birbirine bağlı bulunduğu görüşünü or
taya koyan Blrunl, ei-Bahrü'l-a'zam (Hint 
Okyanusu) denizcilerinin Afrika'nın do
ğu sahilindeki Süfale'nin güneyinden öte
ye geçmediklerini belirtti ve bumin se
bebini, bu denizin birçok noktada içeri gi
rerek kuzey yarım küreyi (Asya) bölme
si gibi güneydeki denizin de kara parça
sının batı kısımlarına (bilinmeyen yere) 
doğru girmiş olması ile açıkladı (DİA, vııı, 
56). Blrunl'nin ortaya koyduğu bu görü
şe, onun bilinmeyen yeri göstermediği 
denizler haritasında işaret edilmektedir 
(et-Tefhim, s. 137). Blrunl'nin görüşleri , 

Ebü'I-Fida ve Yaküt el-Hamevi gibi son
raki kuşağa mensup birçok coğrafyacı
yı etkilemiş, ancak zamanla etkisini kay
bederek daha sonra gelen coğrafyacıla
rın eserlerinden ve haritalarından yavaş 
yavaş çıkmıştır. Mesela Hafız-ı Ebru'nun 
dünya haritasında bilinmeyen yerin ta
mamıyla kaybolduğu ve yerini denizierin 
kapladığı görülmektedir. 

İbn Sina denizierin menşei problemini 
tartışırken onların, sabit yıldızlar feleği
nin hareketinden dolayı suyun çekilip ka
raların ortaya çıkması ve çekilen suyun 
belli yerlerde toplanmasıyla meydana 
geldiğini belirtir. Astronomların yeryüzü
nün dörtte birinin meskun olduğunu keş
fettiklerini söyleyen İbn Sina, güneş ışın
larının aşırı kuweti sebebiyle güney ya
rım kürede insanların yaşamasına imkan 
bulunmadığını savunan kimselerin gö
rüşlerini reddeder; ona göre buralarda 
iskan ihtimali kuzey kutbuna nisbetle da
ha fazladır. İkamete elverişli kısmın gü
ney sınırı ise ekvatordur; daha güneye 
sarkan bölgede insanların yaşadığı söy
lenemez. İbn Sina. düşüncelerini bu şe
kilde belirttikten sonra bütün bunların 
birer tahminden ibaret olduğunu ve ken
disinin hiçbiri hakkında kesin bir fikre sa
hip bulunmadığını söyler (eş-Şifa' et-Ta
bi'iyyat f5J, s. 25-26). 

1 072-107 4 yılları arasında kaleme alı
nan Divanü lugati't-Türk'ün yazarı Kaş-

garlı Mahmud, Türk boylarının dil bakı

mından taksimini gösteren bir dünya ha
ritası yapmış ve Balasagun şehrini mer
keze koyup yedi n ehir bölgesini Türk ka
bilelerinin yerleşim alanı olarak ayırmış
tır (bk. DİVANÜ LUGATİ't-TÜRK). Yazarı 
bilinmeyen Mu}].taşar-ı İbn lfav]fal adlı 
eserde de XII. yüzyıla ait ilginç bir dünya 
haritası bulunmaktadır. Elips şeklindeki 
bu haritada Hint ve Atlas oeyanusları bir
birinden, bilinmeyen yere bitişik olan ve 
Nil'in kaynaklarının yakınında bulunan 
dar bir kara geçidiyle ayrılmıştır. Bura
dan haritacının, Blrunl'nin Hint ve Atlas 
oeyanusları arasında kanalların olduğu 

düşüncesinden etkilendiği anlaşılmak

tadır (Youssouf Kamal, 111/4, s. 804-817; 
İbn Havkal, l, s. V-VI). Diğer birilginçdün
ya haritası da 646 ( 1248-49) tarihli yaza
rı belli olmayan bir Farsça coğrafya yaz- · 
masında bulunmaktadır (Leiden Üniver
sitesi Ktp., MS. Ar, nr. 1899). Birunl'nin 
etkisini taşıyan bu haritada, Hint Oeyanu
su Ay dağlarının güneyinden geçerekAt
las Oeyanusu'na kavuşmakta, daha son
ra da Afrika kıtasını çevreleyip kuzeye 
uzanarak sonunda Akdeniz'le birleşmek
tediL Buna karşılık kısmen yeryüzünün 
güney taraflarını içine alan bilinmeyen 
yer de önce batıya, sonra kuzeye doğru 
yönelip Kuzey Afrika ve ispanya ile bü
tünleşmektedir. Ekvatorun kuzeyindeki 
meskun kısım ise Batlamyus tarzında ye
di iklime ayrılmıştır. Haritaemın Kuzey 
Afrika ve ispanya'nın konumları hakkın
da yanıldığı görülmekle birlikte bu eser 
kartografya ilmi için önemli bir malzeme
dir (Youssouf Kamal, lll/5, s. 996). 

576 (1180-81) yılında Ahmed et-TGs! 
tarafından yazılan 'Aca'ibü '1-ma}].Wfsiit 
adlı Farsça eserde yer alan Hazar denizi, 
Akdeniz, Cibal, Sind ve Basra körfezi ha
ritaları muhtemelen Belhl geleneğine gö
re yapılmıştır (Krachkovsky, 1, 325). Ze
keriyya b. Muhammed ei-Kazvlnl'nin (ö. 

682/1283) dünya haritası da Belhl ekolü 
geleneğini takip eder. Bu haritanın ilginç 
bir özelliği, Okyanus'un efsanevl Kafdağı 

ile çevrili olarak gösterilmesi ve dağın 
güney kısmında efsanevl "hayat çeşme
si"nin bilinmeyen yere doğru akmasıdır 
(Mi ller, V, lv. 80). Kazvlnl'nin denizler ha
ritasının Blrunl'nin haritasına dayandığı 
anlaşılmakta, bölgelerle ilgili dünya hari
tasının ise Batlamyus geleneğine uygun 
şekilde hazırlandığı görülmektedir. İb
nü'I-Verdl lakabıyla tanınan Ebu Hafs Si
raceddin Ömer'in (ö. 861/1457) dünya ha
ritası, Belhl geleneğini takip eden Kazvi
ni'nin dünya haritasına benzer (a.g.e., V, 



lv. 75-79) Ebu Abdullah Şemseddin Mu
hammed ed-Dımaşki (ö . 727/1327). dün
yanın meskun bölgelerini yedi kişver usu
lü gibi yedi dairevi diyagram halinde be
lirlemiş ve çeşitli ülkeleri bu dairelere yer
leştirmiştir. 

XIV. yüzyıla doğru İslam haritacılığın
da. önceki geleneklerden ve yabancı et
kilerden bağımsız yeni bir akım başlamış

tır. Bu akımda enlem ve boylamlar yeri
ne birbiriyle kesişen dikey ve yatay hatlar 
sistemi kullanılmakta ve meydana gelen 
dörtgenlere şehir ve kasabalar yerleşti

rilmektedir. Büyük ihtimalle bu teknik 
Moğollar aracı lığıyla Çinliler'den alınmış
tır. Nitekim Çinliler, haritalarında işaret 

edilebilir mesafeler için dikdörtgen hat
lar kullanıyorlardı . Bu tekniği takip eden 
Yuan She Tarihi'ndeki 1329 tarihli Mo
ğo l haritası diğer bazı. Moğol haritaları 

gibi Çin'de yapılm ıştı. Bu haritada veri
len yer isimlerinin daha önce. üzeri Mo
ğolca yazılmış başka bir haritadan Çince'
ye çevrildiği sanılmaktadır (Krachkovsky, 
1, 398-399). Bu metotla yapılan en güzel 
harita, Hamdullah ei-Müstevfi'nin ( ö. 

740/1340'tan sonra) dünya haritasıdır. 
Bu haritada yeryüzünün meskGn kısmı. 
kutuplarda birbiriyle kesişmeyen ve doğ
ru hatlar halinde uzanan 18 boylam ve 
ekvatordan başlayıp kuzeye doğru giden 
9 enlem le yaklaşık 1 0° x 1 0° ölçüsündeki 
karelere ayrılmış ve her karenin içine yer
leşim merkezlerinin isimleri yazılmıştır; 
yedi iklim ise kenarlarda gösterilmiştir. 
Bu haritada, BlrGni'nin yeryüzünün gü
ney yarım küresinin denizlerle kaplı ol
duğu fikrinin etkisi görülmektedir. Müs
tevfi, Orta Asya ve iran'a ait ayrıntılı ha
ritasında da şehirleri 1 o x 1 o ölçüsündeki 
kareler içinde gösteren bir mikyas kullan
mıştır. Boylamlar batıdan doğuya doğru 
64 dereceden 111 dereceye kadar uzanır; 
enlemler ise ekvatorun kuzeyine doğru 
16° ve 4S0 arasındadır (Miller. V. lv. 83-
86). Kesişen yatay ve dikey hatlar tekni
ğini Hafız-ı Ebru da kullanmış ve British 
Museum'daki dünya haritasın ı (Or., nr. 
15 77, vr. 7b-8a). dikey hatların boylamları 

ve yatay hatların enlemleri teşkil ettiği 
so x so ölçekli karelere ayırmıştır; coğrafi 
bölgeler ise kenarda gösterilmiştir. Yer
yüzünün güney yarım küresi t amamen 
denizle kaplıdır ve burada herhangi bir 
kara parçasına rastlanmaz. Bu ekolün di
ğer bir uygulaması Sadık İsfahani'nin (ö. 

1651) Şahid-i Şadı)f adlı eserindeki hari
talarda görülür (British Museum. Eger
tan, vr. 3 3 s•- 3 51 b). Bu haritalar, bir t ek 

enlem ve boylam derecesinden meyda
na gelen karelerden oluşmaktadır (lrfan 
Habib, s. 73). 

Tunuslu Şerefi Sefakusl ailesinin bazı 
üyeleri, XVI. yüzyılın ortalarından sonu
na kadar yaptıkları haritalarla ün kazan
dılar. Ailenin en yaşlı üyesi Ali b. Ahmed 
b. Muhammed 9SS (1S48) yılında, bugün 
Paris'teki Bibliotheque Nationale'de mu
hafaza edilen sekiz yapraklı bir atlas mey
dana getirdi. Bu atlasla, daha sonra ya
pılan 979 (1571-72) yılına ait Şerefi dün
ya haritası arasında benzerlik bulundu
ğu görülmektedir (Miller. V, 176). Muh
temelen Akdeniz ve Karadeniz'de seyre
den hıristiyan ve Suriyeli gemiciler için 
yapılmış olan atlasta, çeşitli haritaların 
yanında Karadeniz ve Azak denizi sahil
lerinin haritaları da yer almaktadır. Aile
nin diğer bir üyesi Muhammed b. Ali eş
Şerefi de 1601 yılında doğu yarısı idrisi'
nin haritasına. batı yarısı Katalanyalı ge
micilerin haritaianna dayanan bir dünya 
haritası yapmıştır (Krachkovsky, 1, 455-
457; Miller, V, 175-177). 

Ortaçağ 'da Hint Okyanusu'nda dolaşan 
Arap gemicilerinin deniz haritaları kullan
dıkları bilinmektedir. Marea Polo'ya göre 
Araplar iyi haritalara sahiptiler (Tibbetts, 
s. 4). Kaynaklarda bu konuyla ilgili iki 
önemli örnek bulunmaktadır. Bunlardan 
biri. Joao de Barros'un hakkında bilgi ver
diği ve İbn Macid'in (ö. ! SOO'den sonra) 
Batı Afrika'da (Malindi) Vascode Gama ile 
yaptığı toplantıda ona gösterdiği deniz 
haritasıdır. Joao de Barros'a göre bütün 
Hindistan sahillerini kapsayan bu harita
nın üzerinde Arap usulü enlemlerle boy
lamlar bulunuyor, ancak bunların yanın

da rüzgarlarla ilgili herhangi bir hat yer 
alınıyordu; çizgilerin meydana getirdiği 
dörtgenler çok küçük, kuzey-güney ve 
doğu- batı hatları arasındaki sahil çok 
belirgindi. Teixeira da Mota'ya göre bu 
enlemler yıldızların irtifalarını t emsil edi
yor olabilir ve muhtemelen İbn Macid ile 
Süleyman ei-Mehri'nin eserlerinde veri
len 1 ısba'ın (ı o 36') 1/4 x 1/4'ü oranında
ki mikyasa uygundur ( Studia, Xl 119631 . 
s. 64-65, 69-72); boylamlar ise doğu-batı 
yönünde ve muhtemelen 24 saatlik veya 
8 "za'm" lık (3 fersah) aralıklarla çizilmiş
t ir. İbn Macid'in Kitabü'l-Feva'id ii uşıl
li <ilmi'l-baJ:ır ve'l-)fava<id adlı eserinde 
yı ldızlarla ilgili tabirlerin karşılaştırmalı 
biçimde "sQliyan" (Tamil gemicileri) tabir
leriyle birlikte verilmiş olması ilginç bir 
özelliktir. Fakat. İbn Macid'in suliyan de
niz haritaları hakkında bilgisi bulundu
ğuna dair elde kaynak yoktur. Ancak bu 
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durum onun, Tamiller'in denizler hakkın
daki bilgilerinden haberdar olduğunu ve 
belki onlardan şifahl malumat aldığını 
göstermektedir. Araplar'ın deniz harita
l arıyla ilgili ikinci örnek. Sir Thomas Roe 
tarafından Mogadişulu usta bir gemici
nin elinde görülen deniz haritasıdır. Par
şömen üzerine yapılan bu harita düzenli 
bir şekilde çizilmiş ve derecelenmişti. An
cak Teixeira da Mota haritanın Avrupa 
t ipi bir harita olduğuna inanmaktadır, 
çünkü ona göre rehber Portekizce konu
şuyordu ve Doğu Afrika'da uzun süre ka
larak yerli denizcilerle yakın ilişki içine 
girmişti (a.g.e., s. 72-73). 

14S7'de bir dünya haritası yapan Frau 
Mauro. bir Arap denizcisinin 1420 yılında 
Hint Okyanusu'ndan gelerek Ümitburnu'
nu geçtiğini ve Atlas Okyanusu'na doğru 
yol aldığını söylemektedir (Krachkovsky, 
1, 562) Eğer bu bilgi doğru kabul edilirse 
Arap denizcilerinin bu yolun haritasını 

da çizmiş oldukları düşünülebilir. İbn Ma
cid'in Vasco de Gama'nın takip ettiği de
niz yollarını bilmesine rağmen ne kendisi 
ve ne de Süleyman ei-Mehrl böyle bir ge
çişten bahsetmiştir. 
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Iii S. MAQBUL AHMAD 

Osmanlı Dönemi. Osmanlılar'daki hari
tacılık terminolojisi İslam literatüründen 
gelen levh , tersim, tasvir. sfiret. resm, 
resm-i harita. levhu'r-resm gibi tabirle
re. Batı'dan doğrudan alınan harta. hartı. 
karti, karta. papamonta ( İtalyanca map
pa mu ndi= dünya haritası) gibi yenileri
nin eklenmesiyle teşekkül etti. Harita ke
limesini n Anadolu Türkçesi'nde harta. 
hartı şeklinde kullanımı muhtemelen Pi
r! Reis ile gelişti ve zamanla anlarnca kar
ştianmasına yönelik yeni fikirler de orta
ya atıldı. Katib Çelebi, "resm-i harita"yı 
genelde yaptığı gibi "harta resmi" şek

linde Türkçe'leştirdi; daha sonra harta 
ve resm kelimelerinin sık sık birbirinin 
yerine kullanıldığı görülür. 

Osmanlı haritacılığında orüinal eserle
rin ortaya konulduğu devir XVI. yüzyılın 
ilk yarısıdır. Genelde bu asrın sonlarına 
kadar olan çalışmalara yön veren örnek
ler. Doğu ve Batı kaynaklarının karışımı 
ürünlerden meydana geliyordu. Bu ta
rihten sonra birçok ülkede görüldüğü gi
bi Hollanda menşeli ileriemelerin etkisi 
ve yansıması söz konusudur. Osmanlı 
coğrafya eserleri arasında, müslümanla
rın Geç Antik Çağ'ın sonu ve Ortaçağ'ın 
başlarında Grek ve Hint haritacılığından 
etkilenerek geliştirdikleri Arapça çalışma
lar. çevirileri ve yeni versiyonlarıyla yerle
rini almışlardı. Osmanlılar için bu irtibat. 
Kaşgarlı Mahmud'un 1074'te tamamla
dığı Divanü lugiiti't-Türk'teki dünya ha
ritasına kadar uzanır. Daire içinde verilen 

210 

harita. müellifinin beyanina göre Türk
ler'in bulunduğu bölgeleri göstermek 
amacıyla yapılm ıştı. Bu dünya haritası 
Japonya'yı gösteren ilk çalışma olarak da 
dikkat çeker. 

Osmanlılar'ın erken devirlerine ait ha
ritalar ele geçmemiştir; ilk örneklere XV. 
yüzyılın ortalarından itibaren rastlanır. 

Fatih Sultan Mehmed'in saltanat yılları

na ulaşan çalışmalar Venedikliler'le geliş
mekte olan rekabetle de bağlantılıdır. Fa
tih Sultan Mehmed'in fetihten sonra İs
tanbul'da giriştiği icraat arasında, Trab
zonlu G. Amirutzes'den Batlamyus'un 
Geographia adlı eserini tercüme etme
sini ve haritalarından faydalanarak da 
bir dünya haritası hazırlamasını istediği 
bilinmektedir. Geographia'nın Arapça 
tercümesinde bazı haritaların yer alma
sına rağmen (Süleymaniye Ktp. , Fatih, 
nr. 24 14; Ayasofya, nr. 2610) padişahın 
ikinci isteğinin gerçekleşip gerçekleşme
diğine dair elde herhangi bir bilgi bulun
mamaktadır. öte yandan Fatih'in aynı ki
şiye hazırlattığı bugün mevcut olmayan 
İstanbul haritasının da G. A. Vavossore'
nin XVI. yüzyılın ilk yarısında Venedik'te 
yayımladığı gravüre kaynaklık ettiği yö
nünde düşünceler geliştirilmiştir. 

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Evliya Çe
lebi İstanbul'da bir "esnaf-ı harltacıyan" 
topluluğundan bahseder. Sekiz dükkana 
sahip olan ve sayıları on beş kişiyi bulan 
bu zanaat mensuplarının birkaç lisana. 
özellikle Latince'ye mükemmel aşina ol
duklarını. Atlas Minor ve Coğrafya, Pa
pamonta gibi eserierden yola çıkarak 
hazırladıkları haritaları gemicilere sattık
ların ı. onların da böylece okyanuslarda 
ve büyük denizlerde korkusuzca gezdik- _ 
lerini anlatır (TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 
304, vr. 163•). Thzkire sahibi Sehl'ye göre 
Sinoplu şair Safayi XVI. yüzyılın başların-

Ahmed 

b. Süleyman 
et-Tanci'nin 
816 (1413) 

tarihli 
deniz haritası 
CfSMK, Hazine, 
nr. 1823) 

da haritacılık alanında eşsizdi ve çok hür
met gördüğü gemicilerin şeyhi olmuştu . 

IV. Murad devrinde Hallandalı Jacobus 
Golius'a sipariş edilen Osmanlı Devleti 
topraklarının haritasını yapma işine dair 
kesinleşmiş ve ele geçmiş bir belgeye 
rastlanmaz. Antoine Galland da 1672'de 
Mehmed Çelebi adında biri tarafından ya
pılmış olan güzel bir İstanbul haritasını 
yine burada gördüğünü yazmaktadır (İs
tanbul'a Ait Günlük Hatıralar, I , 219). 

Osmanlı haritacılığı üzerinde.inceleme 
yapan ilim adamlarının ortaklaşa dikkat 
çektikleri en önemli mesele, Osmanlı Dev
leti topraklarının genişliğine uygun bir 
malzeme ile karştiaşmayı sağlayabilecek 
kataloglama çalışmatarinın yetersizliği
dir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 
ve yurt dışındaki kütüphanelerde mev
cut değerli görülen haritalara dair ayrın
tılı araştırmalar bulunmasına rağmen he
nüz birçok kütüphanede ve arşivlerde bu 
konuya el atılmamış ve birçoğunun kata
loglarında haritalara yer ayrılmamıştır. 
Osmanlı coğrafya eserlerinin tenkidinde 
ve tasnifinde karşılaşılan nüsha farkla
rının büyüklüğü ve bazan ölçüsüzlüğü 
problemi haritalar için de geçerlidir. Bir
çok eserde haritaların ihmal edilmesi şek
linde yaygınlaşmış olan durum. nadiren 
eserin aslında bulunmayan haritaların ila
vesi gibi bir değişiklik de gösterir (mese
la bk. Köprülü Ktp. , Fazı! Ahmed Paşa, 
nr. 172'de yer alan Kitiib-ı Bahriyye nüs
hasındaki istanbul haritası ) . Matbaanın 
hayata geçirilmesi ve basma eserlerin 
yayılmasıyla birlikte haritaların yerinden 
çıkarılması . renklendirilmesi ve ilave yer 
adlarının konulması gibi kullanım alışkan

lıklarının basmalara da geçtiği gözlen
mektedir. 

1. Deniz Haritaları. Daha çok XIII. yüz
yılın başlarından itibaren Cenovalılar ta
rafından ortaya çıkarılan portolanlar ( 1 i
manları gösteren harita) Katalan, Porte
kiz ve İtalyan gemicilerinin ellerinde ge
lişmişti. Gemiler için sığınabilecekleri li
manların. kıyıların. adaların. ikmal ve du
rak yerlerinin belirtildiği portolanlar. alış
verişin daha yoğun olduğu Akdeniz'de 
Doğu ve Batı haritalarındaki ortak özel
liklerin bir araya getirilmesiyle zenginleş

tirilmiştir. Uzakdoğu denizlerindeki ada 
gruplarına ulaşan Doğulu gemicilerin ve 
devamlı hareket içindeki Batılı gemicile
rin çalışmalarıyla kuşaktan kuşağa geli
şen portolanların yapımında hangi tara
fın önde olduğunu belirlemek güçtür. 
Portolanların ortak özellikleri arasında 
nem ve tuza karşı dayanıklı olabilmeleri 


