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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 
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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-
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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 



için deriden yapılmaları, üzerlerinde rüz
gar gülü ve mutlak bir ölçek göstergesi 
bulunması. denizde kayalıkların siyah, sığ 
yerlerin kırmızı. kıyıların yeşil ve mavi 
hatlarla çizilmesi başta gelir. Haritalar 
çoğunlukla birbirlerinden kopya edilerek 
ve benzeri kaynaklardan istifadeyle mey
dana getirildiğinden ortak bir haritacılık 
dili teşekkül etmiştir. Bilhassa Akdeniz'
de haritaların elden ele dolaşması, ay
nı yoldaki denizciler gibi haritacıların da 
başka ülkelerde ürün vermiş olabilecek
lerini düşündürmektedir. 

Osmanlılar'da özellikle gemiciler hari
ta yapmaya teşvik edilmekte ve ödüllen
dirilmekteydi. Bilinen portolanların en 
eskisi, 816 ( 1413) tarihini taşıyan Ah
med b. Süleyman et-Tanci'nin Karade
niz'i, Atlas Okyanusu'nun doğusundaki 
Avrupa ve Afrika sahillerini. İngiltere ada
larını gösteren deniz haritasıdır (TSMK. 
Hazine, nr. 1823). Arapça düzenlenmiş 
olan portolanda on iki ayın Latince isim
leri kamer! takvim içinde verilmiştir. Ah
med b. Süleyman'ın Tunus'ta hazırladığı 
bu portolanda süslemeler ve birtakım fi
gürler de bulunmaktadır. Bu döneme ait 
diğer bir deniz haritası. Thnuslu İbrahim 
(el-Mürsl? - ei-Katibl ?) tarafından Tunus'ta 
çizilmiştir (istanbu l Deniz Muzesi, Asilr-ı 
Atlka, nr. 882). Akdeniz, Ege, Karadeniz 
ve Batı Avrupa kıyılarının gösterildiği 1 S 
Ramazan 865 (24 Haziran 1461) tarihli 
harita üzerinde yapılan incelemeler, iklim 
haritaları yoluyla intikal eden Arap hari
tacılığı geleneğine ait açık ve yaygın iz
ler taşıdığını ortaya koymuştur. Batlam
yus'un haritalarıyla Karadeniz-'de bile do
laşmanın güç olduğu bir dönemde İbra
him'in haritasının denizcilere en azından 
Akdeniz'in ortalarına kadar yardım ettiği 
aşikardır. Bu harita sayesinde, Batı et-

kisinin açıkça görüldüğü portolanlarda o 
tarihe kadar Doğu haritacılığının ulaşmış 
olduğu seviye anlaşılırken deniz haritala
rında ölçek bulunmadığına dair görüşler 
de çürütülmüştür. Bazı araştırmalarda 
Tand'nin haritasıyla arasında bağlantı ku
rulmuş olan bu portolan da Arapça dü
zenlenmiştir ve ayrıca bir gök haritası ih
tiva etmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde kayıtlı bulunan (Hazi 
ne, nr. 182_2) el-Hac Ebü'l-Hasan'ın deniz 
haritası ise Avrupa, Afrika ve Osmanlı 
Devleti'nin üç kıtadaki topraklarını gös
termektedir. Muhtemelen Kanuni Sultan 
Süleyman dönemine ait olan haritada şe
hirler kalelerle resmedilmiş. vilayet adlan
dırması ile otuz altı değişik bölgenin isim
leri ve bayrak şekilleri verilmiştir. Harita
da sonradan ilave edilmiş çizimierin bu
lunduğu da görülmektedir. 

Akdeniz'in tam bir portolanı ve Osman
lı haritacılığının en ünlü temsilcisi olan 
Kitô.b-ı Bahriyye, Pir! Reis'in ( ö. 1554) 

amcası Kemal Reis'le birlikte başladığı 
gemicilikteki müşahede ve tecrübelerini 
aktardığı bir şaheserdir. Kitabın oluşma
sında, bütün bilgilerin yalnız haritalar 
üzerinde verilerneyeceği düşüncesinin de 
payı vardır. Pir! Reis 1 S21'de tamamladı
ğı Kitô.b -ı Bahriyye 'nin ilk telifini, 1 524 
Mısır seferinde yanında bulunduğu Sad
razam İbrahim Paşa'nın tekrar temize çe
kilip padişaha takdim edilmesi arzusuna 
uyarakyeniden ele aldı. 1526'da İbrahim 
Paşa aracılığıyla Kanuni Sultan Süley
man'a sunulan ikinci telifin manzum olan 
metni Seyyid Muradl tarafından düzen
lenmiştir. Eserde önce telif sebebiyle bir
likte haritanın tanımlama ve alametleri 
açıklanmakta, daha sonra bazı büyük de
nizler ve adaları. Sultaniye, Kilitbahir ve 
Bozcaada'dan itibaren Ege denizi, Mora, 
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Adriyatik kıyıları, Venedik, Anadolu'nun 
batı kıyısındaki ada ve limanlar üzerinde 
ayrıntılı bilgiler verilmektedir. Pir! Reis an
lattığı her limanı ayrı bir portolanla gös
termiş ve oradaki önemli binaların resim
lerini çizmiştir. Orijinalleri ele geçmeyen 
bu teliflerden Kanuni'ye sunulduğu sanı
lan nüsha221 haritaiıdır (TSMK, Hazine, 
nr. 642). Portolanlarda olduğu gibi Ki
tô.b-ı Bahriyye'de de sığ yerler, kumsal
lar. güvenli limanlar. kayalıklar. su kay
nakları ve yerleşim merkezleri özenle be
lirtilmiştir. Eser, halen çok değişik ilim
ler için bir araştırma kaynağı olarak öne
mini sürdürmektedir (bk. KİTAB-ı BAH

RİYYE). 

Seydl Ali Reis'in 1 S38'de Kanuni'ye tak
dim ettiği, kısaca el-MuJ:ıit olarak tanı

nan Kitô.bü'l-Muhit ii ilmi'l-eflô.k ve'l
ebhur adlı eseri (TSMK, Revan Köşkü, 
nr. 1643), Hint denizleri için yapılmış por
tolan mahiyetinde bir çalışmadır. Bazı 
harita ve papamontaların da anlatıldığı 
eserin bunlarla birlikte sunulduğuna dair 
görüşler varsa da mevcut yazmalar bunu 
doğrularnamaktadır (bk. KİTABÜ'I-MU
HiT) . 

Deniz haritacılarından olup hassa reis
Ieri arasında adı geçen Ali Macar Reis'in 
Safer 975 (Ağustos-1567) tarihli Atlas' ı, 

üzerinde Karadeniz ve Marmara denizi, 
Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, Batı Akde
niz, Atiantik kıyıları ve İngiltere adaları, 
Ege ve Marmara deniziyle dünya hari
talarının yer aldığı yedi parçadan meyda
na gelmektedir (TSMK, Hazine, nr. 644) . 

Ali Macar Reis'in imzasının yalnızca Batı 
Akdeniz haritasında bulunması, diğerle
rinin daha sonra ilave edilmiş olabileceği 
ihtimalinin öne sürülmesine yol açmışsa 
da bu durum ancak dünya haritası için 
kabul edilebilir. Öte yandan Atlas'ın İtal
yan ve Katalan portolan tekniği düzeni
ne uyması dolayısıyla, İtalyan haritacıla
rınca hazırlanıp yer adları yazılmadan Os
manlılar'a ulaştığı ve bunları Ali Macar 
Reis'in tamamladığı düşünüise bile bu re
simleme tekniğinin Osmanlı nakkaşha
nesinin yabancısı olmadığı bir tarzı gös
terdiği de açıktır. Bu geleneğin diğer bir 
örneğini teşkil eden Atlas-ı Hümô.yun 
T. D. Goodrich tarafından 1984'te ortaya 
çıkarıldı. Saray için nakkaşhanede hazır
landığı anlaşılan eser dokuz harita ihtiva 
etmektedir: Karadeniz ve Marmara; Do
ğu Akdeniz ve Ege denizi; Orta Akdeniz 
ve Adriyatik denizi; Batı Akdeniz ve İspan
ya; Batı Avrupa'nın Atiantik kıyıları, Adri
yatik denizi, Britanya adaları; Ege deni
zi; Mora ve Güney İtalya; dünya; Avrupa 
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ve Kuzey Afrika (İstanbul Arkeoloji Mü
zeleri K tp., nr. 162 ı). Ali Macar Reis'in 
Atlas'ı ile büyük bir benzerlik arzeden 
Atlas-ı Hümayun 1 S70'e tarihlenmek
tedir. Üçüncü atlas, adını bulunduğu ga
Ieriden almış olan Walters Deniz Atıa
sı'dır (Baltimore, Watters Art Gallery, MS, 
w. 660). Yine nakkaşhane ürünü olan at
las Karadeniz ve Marmara denizi, Ege ve 
Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz ve Adriyatik 
denizi, Batı Akdeniz ve İspanya, Kuzey
batı Avrupa, Avrupa ve Kuzey Afrika, Gü
ney Asya ve Hint Okyanusu, dünya harita
larının bulunduğu sekiz parçadan oluş
maktadır. Yine portolan tipi deniz hari
talarma giren bu atlasın da diğerleri gibi 
saraya sunulmak amacıyla ve aynı tarih
Ierde (ı 560- ı 570) hazırlandığı sanılmak
tadır. Atlaslardaki haritaların bazılarında 
orUinat bilgiler bulunduğu yeni araştırma
larla ortaya konulmuştur. 

Haritacı Menemenli Mehmed Reis'in 
999'da (1590-91) Türkçe olarak hazırladı
ğı Ege denizi haritasında, Arnavutluk'un 
Avianya şehrinden Anadolu'daki Fethiye'
ye kadar Akdeniz kıyıları ve yerleşim mer
kezleriyle bütün Ege adaları gösterilmiştir 
(Venedik, Civico Museo Correr, Port. 22). 
Bu harita, aynı tip haritalar içerisinde bir 
makama sunulmadan bugüne ulaşahil
miş nadir çalışmalardan biri olarak da 
dikkat çeker. Üzerindeki yer adlarının Ar
navutluk kıyılarında yoğunlaşması, Me
nemenli Mehmed Reis'in bu bölgede ya
şadığın ın işareti sayılmaktadır. 

1648-1650 yılları arasında meydana 
getirildiği tahmin edilen Seyyid Nuh'un 
Deniz Kitabı (Kitabü Bahri'L-Esved ve'L
Ebyaz), Karadeniz ve Akdeniz limanları
nın kaleler itibara alınarak çizilmiş 204 
portolanını ihtiva etmektedir (Bologna, 
Biblioteca Universitaria, MS, nr. 3609). 
Seyyid Nuh'un kitabıyla ilgili problemler 
süregelmektedir. Plrl Reis'in Kitab-ı Bah
riyye'sinin esere model oluşturduğu apa
çıktır ve bu bakımdan onun değişik bir 
kopyası telakki edilir. Karadeniz'in ania
tılmadığı Plrl Reis'in kitabından bu nokta
da ayrılan eser, iç deniz hükmünde olan 
Karadeniz'in 1699' dan sonraki kısmen 
değişen durumuyla daha fazla önem ka
zanmıştı. Yine Kitab-ı Bahriyye'nin ör
nek alınarak hazırlandığı anlaşılan Ha
rita-i Ekiilim'in müellifi belli değildir 
(TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 337). Ege de
nizi, Akdeniz kıyıları ve adalarının göste
rildiği 134 haritalı atlas Kitab-ı Bahriy
ye'nin ilk telifini aksettirmektedir. Aynı 
eserin ikinci telifinden faydalanılarak 
meydana getiritmiş olan başka bir ana-
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nim çalışma ise 198 haritaiıdır (TSMK, 
Bağdat Köşkü, nr. 338). Bu tarzıyansıtan 
başka örnekler de bulunmaktadır (bk. 
Soucek, bibl.). 

2. Dünya Haritaları. Osmanlılar'ın eski 
dünya haritalarını, başlıcalarını istahrl. 
idrisi ve Siraceddin İbnü'I-Verdl'nin eser
lerinin oluşturduğu klasik coğrafya kitap
larından tanıdıkları bilinmektedir. XVI. 
yüzyılın ortalarında oldukça doğru bilgi
ler içeren kendi çalışmalarını ise ne şekil
de ortaya .koydukları araştırma konusu
dur ve bu yönde kaydettikleri gelişmeler 
daha çok Portekizliler'in Hint Okyanusu'n
daki faaliyetlerini yakından ve kararlı bir 
siyasetle takip etmelerine ve buna karşı 
çalışma yapmalarına bağlanmaktadır. 

Plrl Reis'in ünlü ilk haritasına olan ilgi 
1929 yılında keşfedilmesinden itibaren 
hiç eksilmemiştir (P. Kahle, Die verschol
Lene Colombus-Karte von 1498 ineiner 
türkisehen Weltkarte von 1513, Berlin
Leipzig ı933). Muharrem 919 (Mart 
1513) tarihli olan ve Gelibolu'da çizilen 
bu dünya haritasının bugüne sadece bir 
parçası ulaşahilmiştir (TSMK, Revan 
Köşkü, nr. 1633 mükerrer) . 1517 yılında 
Kahire'de Yavuz Sultan Selim'e takdim 
edilen bu haritanın elde kalan parçası At
las Okyanusu'nun iki kıyısında İspanya, 
Portekiz ve Batı Afrika ile Amerika'nın do
ğu kısımları, Florida ve Antiller'i göster
mektedir. Harita üzerinde yer adlarının 
yanı sıra keşif tarihleri, efsanevl notlar 
ve eserin meydana getirilişine dair bilgi-. 
ler bulunmakta ve bu notlardan, Plrl Re
is'in otuz dört Doğu ve Batı menşeli hari
tadan faydalandığı anlaşılmaktadır. Bu 
kaynaklar arasında en çok dikkat çeken
ler, 2000 yıl öncesinin İskenderiye Kütüp
hanesi'nden çıkma bir harita ile Kristof 
Kolomb'un bugüne intikal etmeyen 1498 

tarihli haritasıdır. Atlas Okyanusu'nda 
keşfedilen yerlerin doğrulukla gösterildi
ği haritayı önemli kılan ve hayranlık uyan
dıran diğer özelliklerinin başlıcaları da 
kaynaklarının eskiliği ve orUinalliği. çizim
Ierin ancak havadan yapılan çekimlerle 
XX. yüzyılın ortalarından itibaren yapıla
bilen haritalara benzerlik arzetmesi ve yi
ne sadece modern tekniklerle tesbit edi
lebilen Antartika kıyılarının henüz buzul
larla kaplı olmadığı zamandaki halinin ve
rilmiş olmasıdır. Özellikle son tesbit, Pirl 
Reis'in kaynakları arasında buzul devrin
den önce resmedilmiş haritaların da bu
Iunabileceğine dair görüşlerin doğması
na yol açmış ve bu haritadan yola çıkıla
rak kayıp olduğuna inanılan Atlantis kı
tasının aranmasına kadar derinleştirilen 
çeşitli toplu çalışmalar ortaya konulmuş
tur (C. Hapgood, The Maps of the Ancient 
Sea Kings, Evidence of Advanced Civili
zation in the Ice Age, New York ı 979). 

Pirl Reis'in dünya haritasının kayıp par
çalarının Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi'nde araştırılması sırasında Atlas Ok
yanusu'nun kuzeyini, Kuzey ve Orta Ame
rika'nın o zaman için terkedilmiş kıyıları
nı gösteren ve ilkinde bulunmayan bazı 
yeni ayrıntılara yer veren yine ona ait bir 
başka harita parçası ele geçmiştir (Hazi
ne, nr. 1824). Pirl Reis b. el-Hac Mehmed 
imzasıyla 935'te ( 1528-29) Gelibolu ·da 
yapılmış olan harita, muhtemelen KanO
ni Sultan Süleyman için hazırlanmış ikin
ci bir dünya haritası parçasıdır. Ancak, 
Yucatan, Küba, Haiti, Florida ve Kuzey 
Amerika'nın g?rüntülendiği . bu parçanın 
aslında bir dünya haritasına değil, Os
manlı başşehriyle Yeni Dünya'yı birlikte 
gösteren büyük ölçekli ve özel amaçlı bir 
haritaya ait olduğu da ileri sürülmüş
tür. 



Tunuslu Hacı Ahmed'in yürek şeklinde 
ve daire içinde Türkçe olarak hazırladığı 
dünya haritası. J. Werner'in 1 S 14 ve Oron
tius'un 1536 tarihli haritalarından istifa
de edilerek çizilmiştir ve bir bakıma çevi
ridir (Venedik, Biblioteca San Marco) . 
Üzerinde bir gök haritasıyla çeşitli mitolo
jik figürlerin de yer aldığı Hacı Ahmed'in 
967 (1559-60) tarihli bu çalışması hak
kında değişik incelemeler yapılmıştır. İlk 
araştırmalar, eseri meydana getirenin 
Osmanlılar'la doğrudan temasta olabile- · 
ceği görüşünü savunurken daha sonra 
farkına varılan ona ait bir coğrafya risa
lesi. haritanın Kanuni'nin şehzadelerin
den Bayezid için hazırlatıldığın ı ve sahi
binin kimliğini ortaya çıkarmıştır. Şehza

denin dünya haritası isteği, Venedik Sena
tosu'nun bu i şi havaleettiği balyas aracı
lığıyla Hacı Ahmed'in haritasının ilk ver
siyonlarından birinin 1 SS4 'ün son veya 
1 S SS' in ilk aylarında şehzadenin adam
larına teslim edilmesiyle karşılanmıştı. 

Müellif, esaret altında ve anlaşılan hürri
yetine kavuşma karşılığında hazırladığ ı 

bu haritayı beraberinde memleketine gö
türmek ve böylece müslümanlara fayda
lı olmak ümidini beyan ediyordu. Söz ko
nusu coğrafya risalesinin mitolojik unsur
lara dayalı mahiyeti dünya haritasıyla pa
ralellik göstermektedir. Hacı Ahmed ese
rini Türkçe hazırlayışını da bu dilin dün
yaya hükmetmesine bağlıyordu. 1 S68'de 
Venedikli yayıncı M. Giustiniani'nin Hacı 
Ahmed'in haritasını basma lisansını t e
min ettiği belirlenmiş, böylece harita 
dünyada basılan ( çoğaltılan nüshaların 

buradaki bir yangında telef olma ihtima
li büyüktür) veya basıtması planlanan ilk 
Türkçe eser olarak da ilgi görmüştür. 
179S'te çok az sayıda bastırılmış olan ör
nekleri bugüne ulaşmıştır. 

Eserlerinde harita ve haritacılığa dair 
bilgiler bulunan istanbul Rasathanesi'nin 
kurucusu Takıyyüddin er-Rasıd ei-Mısri'

yi (ö. 1585) maiyetindeki astronomlarla 
beraber çalışırken gösteren Seyyid Lok
man'ın (ö . 1601) Sultan lll. Murad Şehin
şahnamesi'ndeki minyatürde (İÜ Ktp., 
FY. nr. 1404, vr. 57• ) bir yer küresi bulun
makta ve üzerindeki dünya haritasında 
yeni keşfedilen yerlerin P'iri Reis'in hari
talarma göre daha doğruya yakın çizilmiş 
olduğu görülmektedir (resim için bk. And. 
s. 56). Bu durum, P'iri Reis'ten sonra or
taya çıkan gelişmelerin takip edildiğini 
ortaya koymaktadır. Nitekim aynı yıllar
da kimliği bilinmeyen bir mütercimin 
"Frenkçe"den çevirdiği Tarih-i Hind-i 

Garbi (Hadis-i Nev) adlı eserle ve için
de yer alan dünya haritası ile ilim çevre
lerine ve daha sonra İbrahim Müteferri
ka tarafından basıtmak suretiyle de Os
manlı aydınları na tanıtılmıştır (en eski 
tarihli nüshadaki haritanın resmi için bk. 
DİA, VIII , 64, 66) . İbrahim Müteferrika 
dünya haritasını yeniden hazırlarken N. 
Sanson'un Atlas nouveau'sundan (Pari s 
1689) faydalanmıştı. Seyyid Lokman'ın 
Zübdetü 't-tevfırih isimli tomarında 
(TSMK, lll. Ahmed, nr. 3599) görülen dün
ya haritası ise Siraceddin İbnü 'I-Verdi'ye 
ait çalışmanın Osmanlı versiyonudur ve 
aslından oldukça değişiktir. Daha sonra 
çeşitli eserlerde yer almaya devam eden 
dünya haritaları, Batı menşeli haritaların 

model tutulmasıyla veya aynen nakledi
lip üzerlerindeki isimterin çevrilmesiyle 
meydana getiriliyordu. 

3. Askeri Haritalar. Genellikle harita
p lan- kroki karışımı halinde olan askeri 
haritaların başlıcaları. kuşatmalarla sınır 

ve barış durumlarının tesbitine yönelik çi
zimlerdir. Bunların en eskilerinden biri
ni teşkil eden ve 1496'dan öneeye tarih
lenen Venedik Cumhuriyeti haritasının 

(TSMK, Hazine, nr. 1829-1830), yer adla
rının çoğunun İtalyanca verilmesi gibi ba
zı özellikler inden dolayı Venedik'te hazır

Iandığı sanılmaktadır. Venedik ve Kuzey 
İtalya topografyasını köprüler ve kaleler
le birlikte gösteren bu askeri maksatlı ha
ritanın özel sipariş olabileceği doğrultu

sunda düşünceler bulunmaktadır. Fatih 
Sultan Mehmed'in davetiyle 1479-1481 
yılları arasında sarayda bulunan İtalyan 
ressamı Gentile Beliini'ye bu tür bir hari
ta ısmarlandığı kaynaklarda belirtilmek
te, ancak söz konusu haritanın bu hari
ta olup olmadığı bilinmemektedir. Muh
temelen ll. Bayezid için Kulağuz Moralı 
İlyas' ın hazırladığı Azak denizi ve Kırım 
harita -planı (TS MA. nr. E 12090/ 1) 1495-
1 S06 yılları arasında yapılmıştır ve özel
likle Osmanlı donanmasının kullanması 

amacıyla Kiev ve civarındaki kaleleri gös
termektedir. 

Osmanlı harp planları adıyla da değer
lendirilen bu çeşit malzeme üzerinde yü
rütülen çalışmalar birçok kıymetli harita
nın bugüne ulaştığını ortaya koymakta
dır. Sefer ve kuşatmatarla savaş alanları
nın görüntülendiği bu tür anonim çalış
maların başlıcaları arasında 1 sz 1 Belgrad 
(TSMA, nr. E 9440), 1S6S Malt a (TSMK, 
Yeni Yazmalar, nr. 1118), 1566 Sigetvar 
(TSMA, nr. E 12356). "1683 Viyana (Viya
na. Museen der Stadt, 1. N. 52.816/ 1) ve 
1684 Budin (Bologna, Biblioteca Univer-
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sitaria, MS, Marsili. nr. 8) kuşatmaları ile 
1711 Prut (TSMA, nr. E 1551 / l). 1736-
1739 Osmanlı-Avusturya -Rusya savaşla
rını ve Adakale'nin geri alınışını (TSMA. 
nr. E 9439). 1736 seferini (TSMA, nr. E 
ı 020 ı) ve 1831 Bağdat kuşatmasını 

(TSMA, nr. E 9404) gösteren haritalar 
sayılabilir. 

XVIII. yüzyılın uzun süren savaşlarıyla 
birlikte birçok çeviri eser ve haritanın as
keri amaçlarla seçilip tekrar düzenlendi
ği görülür. Bu haritaların bir kısmı istan
bul'daki elçilik mensupları aracılığıyla te
min edilmekteydi. Bazan yeni savaş usul
lerinin de göz önünde tutulduğu harita
larda siyasi ve daha çok fiziki' özelliklerin 
gösterilmesine dikkat edilmiştir. Orüinal 
haritadaki yer vb. adların yanına Osman
lıca'ları eklenerek kısmen tercüme edil
miş örnekler de az değildir. Aslen bir in
giliz mühtedisi olan ve Enderunlu Ressam 
Mustafa ad ıyla tanınan har itac ı, çeviri 
yoluyla Türkçe'ye kazandırdığı bu t ür ça
lışmaları ile kendini tanıtmıştır. Onun Mi
kelzade Yorgaki'nin nezaretinde çevirisini 
yaptığı Karadeniz ve Kırım haritası 1187 
(1773) savaş yılına aittir ve "Harita-i Da
rü'l-cihad Sureti" başlığın ı taşır (TSMK. 
Emanet Hazinesi, nr. 1450). Tercümesi ya
pılan haritanın aslı ise 1769'da Avustur
ya'nın Augsburg şehrinde basılmıştı. Res
sam Mustafa'nın bundan başka "Maca
ristan ve Moskof Darü'l-harekatı" unvan
lı olanı gibi (TSMK, Emanet Hazinesi. nr. 
14 54) özellikle 1182 ( 1768) seferi için ha
zırladığı haritalarının birkaçı bugüne ulaş
mıştır (TSMA, nr. E 1551 /2; E 8410/3 ; Vi
yana, Österreichisches Kriegsarchiv, B lll 
b. 30-1 ). Bağdan. Erde!, Eflak ve Bucak 
civarını gösteren anonim bir askeri hari
ta, Hotin ve Yergöğü'nün yeni fethedildi
ğine dair notlarına bakılarak 1663 Uyvar 
seferine tarihlenıneye elverişlidir ( BA, 
Haritalar Katalogu , nr. 37) . XVIII. yüzyılın 
sonlarına doğru devam etmekte olan Os
manlı-Rusya-Avust urya savaşiarına ait 
tercüme haritalara başka örnekler de 
göstermek mümkündür (mesela bk. 
TSMA, nr. E 9401) . 

Çok defa bir barış antlaşmasının önce
sine veya sonrasına dair sınır bilgilerinin 
belirtildiği ve bu bilgilerin oluşmasına ze
min hazırlayan askeri harekatiara temas 
edildiği için önem taşıyan sınır haritaları 

da bu t asnif içinde yer almaktadır. 1738'
de Adakale'nin ikinci defa fethi ni mütea
kip yapılan Belgrad Antiaşması'na göre 
düzenlenmiş harita (TSMA. nr. E 10201 / 
2) , Ressam Mustafa'nın Lehistan sınırı 
haritası (TSMK. Emanet Hazinesi, nr. 
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14 5 3) ve 1 77 4 Küçük Kaynarca Antiaş
ması'na göre t anzim edilmiş olan harita 
(BA, Haritalar Katalogu, nr. 187) bu tür 
eserler arasında sayılabilir. Latince bir ha
ritadan istifade edilerek ortaya konuldu
ğu belirtilen son örnekte yapanın değil sa
hibi kapıcıbaşı Akkirmanl İbrahim Ağa'
nın adı okunmaktadır. 

4. Tasvirli (Minyatürlü) Haritalar. Topo
nimik özellikler taşımaları bakımından 
bir çeşit kara atiası olarak tanımlanan 

minyatürlü haritalar temelde şehname
cilerin eserlerine dayanır. Üzerinde şehir, 
kale, menzil, derbend ve benzeri yerlere 
ait topografik çizimierin bulunduğu bu 
resimli haritalar yön ve ölçekten mah
rumdur. Kuşbakışı resimlerneyle ve bi
naların gerçekçi tasviriyle yön zaafları bir 
ölçüde giderilen bu tür çalışmalar ayrın
tılı plan vermeleriyle dikkat çeker. Tasvir
li haritalar tasnifine dahil olan ilk eser 
Plrl Reis'in Kitab-ı Bahriyye'sidir. Hari
tacı anlayışını minyatüre uygulayan Mat
rakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Safevller'e 
karşı düzenlediği ilk sefere ait (1533-
15 36) güzergahın tasvirini ihtiva eden 
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i 
Sultan Süleyman Han adlı eseri (nşr. 
Hüseyin G. Yurdaydın, Ankara 1976). min
yatürlü haritaların karakteristik örnek
leri arasında özel bir yere sahiptir (bk. 
BEYAN-ı MENAziL-i SEFER-i IAAKEYN). Yi
ne onun Tarih-i Feth-i Şikloş ve Ester
gon ve Ustunibelgrad adlı (TSMK, Ha
zine, nr. 1608). Barbaros Hayreddin Pa
şa'miı 1543 Akdeniz seferini ve Nice'in 
fethini anlatan eseriyle ll. Bayezid'in Ka
racleniz ve Akdeniz'deki seferleri hakkın
da bilgi veren Tarih-i Sultan Bayezid'i 
de (TSMK, Revan Köşkü, nr. 1272) bu ge
leneğe uygun çeşitli örnekler verir. Pek 
çok minyatürlü eserde bu tür haritalar 
bulunmaktadır. Bu kabil çalışma sahiple
ri arasında Arifi Fethullah Çelebi, Ahmed 
Feridun Bey, Seyyid Lokman, Ali Musta
fa, Subhl Çelebi, Mehmed Nadiri, Asafi, 
Rumuzl, Fazıl- ı Enderunl ve İbrahim Hak
kı Erzurum! tanınm ış isimler olarak sıra
lanabilir. 

Osmanlılar'ın mukaddes beldeler ve 
ziyaret yerleri için hazırladıkları rehber 
kitaplardan "menasik-i hac" ve "mir'at-ı 

Mekke" türü eserlerle siyer-i nebller ve 
Dela'ilü '1-JJ.ayrat gibi klasik eserlerde de 
tasvirli haritaların ve harita-plan-kroki 
karışımı çizimierin yer alması eski bir ge
lenektir. 

Su yolu haritaları da minyatür tekniği
ne dayanmaktadır. İstanbul'un fetihten 
sonra yapılan Halkalı, Kırkçeşme, Üskü-
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dar, Taksim, Hamidiye ve Kayışdağı su te
sislerine ait haritaların tesbitine çalışıl
mış ve bunların en eskisinin Fatih, Beylik 
ve Halkalı su yollarıyl a ilgili olduğu ve 
1584 tarihinde çizildiği görülmüştür (Mil
let Ktp., Ali Em!ri Efendi, Coğrafya, nr. 
930). Kırkçeşme ve Halkalı su yollarının 
1607 ve 1756-1757 yıllarına (TSMK, Ha
zine, nr. 181 5, 1816). Üsküdar İbrahim 
Paşa su yolunun 1753 yılına (TİEM, nr. 
3336) ait haritaları bu tip ürünler arasın
dadır. Bunlardan başka aynı vasıfları ta
şıyan ve özel mekanlarda bulundurulan 
tablolaştırılmış haritalar da mevcuttur. 

5. Çeviri Harita ve Atlaslar. Batı'da ya
zılmış coğrafya kitaplarının Türkçe'ye ka
zandırılmasında ilk müelliflerden sayılan 
Kati b Çelebi, 1645'teki Girit seferi müna
sebetiyle çeşitli haritalar üzerinde çalış
maya başlamıştı. Onun bu alandaki ilk de
nemeleri birinci telifCihannüma'da bu
lunmakta (Viyana, Österreichische Nati
onalbibliothek, Mxt. 389, müellif hattı; 
geniş bilgi için bk. CİHANNÜMA) ve ese
rin kendisi gibi taslak halinde kalan bu 
çizimierin daha çok plan- kroki mahiyeti 
taşıdığı görülmektedir. Katib Çelebi ikin
ci telif Cihannüma'da önce bir "resm-i 
icmall" ile bütün dünyayı gösterıneyi ar
zulamış, daha sonra her diyar için ayrı ha
rita tanzimi lüzumuna inanarak bölge ve 
kıta haritaianna yer verip böylece eseri
ni, o güne kadar gelmiş coğrafya kitap
larından ayıracak olan vasfa ve muteber 
hale kavuşturmuştu (TSMK, Revan Köş
kü, nr. 1624, müellif hattı) . Coğrafya 

eserlerindeki harita ve şekilleri ihmal et
me tavrının karşısında bulunan ve Batı 

menşeli haritalardaki eksik ve yanlışla
rı belirtmeye çalışan Katib Çelebi, Ci
hannüma'yı haritatarla güçlendirmesini 
onun telif sebeplerinden biri olarak açık

lar. Bu arada istinsahlar sırasında hari
taların bir nüshadan diğerine naklinin 

Kati b 
Çelebi'nin 

Cihannüma adl ı 

eserinde 
sonradan 

renklendirilmis 
Anadolu 
haritası 

(Süleymaniye Ktp., 
Pertevniyal 

Vallde Sullan, 
nr. 754) 

güçlüğünden dolayı , eserinin bu yerleri
nin boş kalacağı endişesiyle çizmeyi dü
şündüğü her haritayı kitabına almadığı

nı belirtmekte ve haritalarla diğer şekil
leri sıhhatte aktaran müstensihlerin pek 
az olmasından dert yanmaktadır. Katib 
Çelebi, eserini ist insah eden ve ettiren
lerden çizimierin yerli yerinde nakli için 
himmet bekliyor ve bunları kasten çıka
ranların bedduaya uğrayacağını belirti
yordu. Onun önemle üzerinde durduğu 
bütün bu olumsuzluklar pek çok Osman
lı müellifince de yaşanmış olmalıdır. 

Cihannüma müsveddelerinin ilkinde 
bir dünya haritası denemesiyle yirmiden 
fazla irili ufaklı harita-plan, ikincisinde 
ise bazıları tamamlanamamış otuz civa
rında harita bulunmaktadır. Yine onun 
eserine kaynak oluşturmak amacıyla ve 
Şeyh Mehmed İhlasl'nin şifahi çevirisiyle 
G. Mercator - J. Hondius'un Atlas Mi
nor'undan Türkçe'ye kazandırdığı Leva
miu'n-ni'ır ii zulumati Atlas Minor da 

. on üç harita ihtiva etmekte (N uruosma
niye Ktp., nr. 2998, müellif hattı); ayrıca 
bu eserin 148 gibi yüksek sayıda harita
ya sahip nüshalarına da rastlanmaktadır 
(Köprülü Ktp., Fazı! Ahmed Paşa, nr. 
178). Aynı eserin sonunda Batılı haritacı 

ve coğrafyacıların bibliyografyasını ver
meyi de denediği görülür (İÜ Ktp., TY, nr. 
2350, müellife ait derkenarlı nüsha). Ka
tib Çelebi'nin Tuhfetü'l-kibdr ii esfari'l
bihar'ında da (TSMK, Revan Köşkü, nr. 
1192) gemi reisieri için harita yapımı ve 
kullanımının vazgeçilmez önemini be
lirten satırlar bulunmaktad ı r. Bu eser
deki dünyanın, Akdeniz ve Karadeniz kı
yılarının ve Akdeniz'de Osmanlı Devleti'
ne tabi adaların gösterildiği dört parça 
haritayı İbrahim Müteferrika, Cihannü
ma'dakiler gibi farklı çizimlerle doğru
ya daha yakın bir şekilde yayımiarnıştır 
(1141). 



Osmanlılar'da daha sonra tekrar "ha
rita takımı " anlamını kazanacak olan 
"atlas" kelimesinin ilk defa Katib Çelebi 
tarafından coğrafya eseri anlamıyla kul
lanımı. aynı tipteki çeviri kitapların uzun 
süre gözde tutulmasına yol açmıştı. Ci
hannüma'nın müsveddelerini elden ge
çirdiği ve müellifinin notlarını kullandığı 
anlaşılan E bO Bekir b. Behram ed-Dımaş
ki ( ö. ı ı 02/ ı 69 ı) Atlas M ay or mütercimi 
olarak tanınmaktadır. Onun Wilhelm ve 
Joan Blaeu'nün on bir ciltlikAtlas Maior 
çevirisini verdiği dokuz ciltlik Nusretü'l
İsJQm ves-sürur ii tamiri Atlas Mayor 
adlı eserinde toplam 243 harita bulun
maktadır (TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 325-
333). Bu tercümeden yaptığı telhis olan 
İhtisar-ı Tahrir-i Atlas Mayor da yine 
bol haritaiıdır (iki ciltte altmış iki harita 
ihtiva eden bir nüshası TSMK, Revan 
Köşkü, nr. 1634"tedir) . Belki daha önem
lisi. Dımaşki'nin isimsiz Cihannüma zey
linde büyük ölçüde Anadolu şehirlerinin 
harita- planlarının verildiği on beş çizim 
yer almakta (Londra. British Library, Or., 
nr. ı 030) ve ayrıca eserde parçalar halin
de karşılaşılan harita çalışmaları da bu
lunmaktadır. Bartınlı İbrahim Harndi'nin 
(ö. 1 750'den sonra) Cihannümd tarzın

da meydana getirdiği Atlas-ı İbrahim 
Harndi isimli derlemesinde de haritalar
dan faydalanıldığı ve eserde bunların kul
lanıldığı açıklanırsa da bugün mevcut ll. 
cildinde (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, 
n r. 2044) herhangi bir harita örneğine 
rastlanmaz. 

Esiri Hasan b. Şeyh Hüseyin'in (ö. ı 729'
dan sonra) kendi ifadesiyle "telif ve ter
cüme"sini yaptığı Mi'yarü'd-düvel ve 
misbarü'l-milel adlı eser. yeni savaş 
mevzilenmelerini gösteren tomar halinde 
bir "devr resmi"ni (1 , Süleymaniye Ktp., 
Hekimoğlu Ali Paşa, nr. 803), Cihannü
ma-yı Avrupa adı yakıştırılan onun is
t insah ettiği diğer bir çalışma da yirmi 
bölge haritasını (Süleymaniye Ktp., Ha
midiye, nr. 932) ihtiva etmektedir. Bu 
son derleme. EbO Bekir b. Behram'ın İh
tisar-ı Tahrir-i Atlas Mayor'una büyük 
ölçüde benzerlik gösterir. 

Kayserili Bedros Baranyan'ın J. Rob
bes'ye ait La method e po ur apprendre 
facilement la geographie'den yaptığı 
1733 tarihli ikinci çeviriKitab-ı Cem-nü
md ii fenni'l-coğrafya adını taşır ve biri 
dünya, diğeri Akdeniz ve Karadeniz ol
mak üzere iki haritaiıdır (TSMK, Revan 
Köşkü , nr. 828) . Bunlardan birincisinin N. 
Sanson'un 1689'da basılan Atlas nou-

vea cantenant toutes les partes du 
monde'dan aktanldığı anlaşılmaktadır. 

Diğer bir çeviri, B. Varenius'un Geog
raphia generalis in qua affectionnes 
generalles telluris explicantur adlı 
eserine dayanmaktaydı. Bunu 1750-1751 
yıllarında Tercüme-i Kitab-ı Coğrafya 
adıyla Türkçe'ye ve Arapça'ya ikinci defa 
çeviren mütercim Osman b. Abdülmen
nan. "harta vaz'ı"nı uzunca aniatmasına 
rağmen kitabın aslındaki haritaları nak
letmemişti. Bununla beraber ikinci çevi
riye ait nüshalarda birtakım diyagramlar 
(sOret ve eşkal) bulunmaktadır (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2041 ; TSMK, 
Emanet Hazinesi, nr. 1488). 

Bu grup içerisinde çevir ilerden yapılan 
bazı anonim derlemeler de yer alır. Kıta 
ve bölge haritalarının oldukça fazla bu
lunduğu bu çerçevedeki eserlerden at
las-ı cihan adıyla belirtilenlerini ve ben
zerlerini tesbit etmek mümkündür (İÜ 
Ktp ., TY, nr. 5976-5977; Millet Ktp., Ali 
Emir! Efendi, Coğrafya, nr. 75; Süleyma
niye Ktp., Düğümlü Baba, nr. 469) . 
Osmanlı haritacılık tarihinin bel kemi

ğini oluşturan İbrahim Müteferrika'nın 
(ö. ı 745) bu sahadaki faaliyetleri. o gü
nün Osmanlı haritacılığını çağdaş seviye
ye kavuşturma amacına yönelik hedefler 
taşımaktaydı. Yeni bir dönemin açılması
na ön ayak olmuş bu gayretierin dünya 
haritacılık tarihinde de anlamlı bir yeri 
vardır. Bazı Batılı eserlerde, onun mat
haasından önce daha 1 718' de bir harita 
matbaası kurmak için izin aldığını belir
ten kayıtlara rastlanmakta, tek parça 
yayımlamış olduğu bu tarihlere ait bir
kaç haritanın varlığı da buna dair bilgile
rin yeniden değerlendirilmesini gerekti
recek ipuçları vermektedir. İbrahim Mü
teferrika'nın müstakil olarak hazırladığı 
ve bastığı haritalardan dört tanesi hak
kında birtakım bilgilere ulaşılmaktadır. 
Çağdaşı bazı Batılı eserler, onun mat ha
asındaki altı makineden ikisini harita ba
sımına tahsis ettiğini bildirmektedir. Çe
viri yoluyla hazırlanmış olan bu haritala
rın ilki 1132 (1719-20) tarihli Marmara 
denizi haritasıdır ve ancak klişesi bulu
nabilmiştir. Üzerinde, "Benim devletlü 
efendim eğer fermanınız olursa dahi bü
yükleri yapılır, sene 1132" ibaresi okunan 
harita. muhtemelen Nevşehirli Damad 
İbrahim Paşa'ya sunulmak için yapılmış
tı. İkinci harita "Bahriyye-i Bahr-i Siyah" 
unvanlıdır ve 1137 (1724-25) yılında ba
sılmıştır ; Türkiye'de bilinen tek nüshası 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (Hazine, nr. 18 ı 7) . 1142'-
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de (1729-30) yayımlanan "Memalik-i İran" 
haritasından sonra (BA, Haritalar Kata
logu, nr. ı 03•) dördüncü sırada "İklim-i 
Mısır" haritası yer alır. Aynı yılda basıldığı 
sanılan ve müstakil nüshasına çok az 
rastlanan haritanın , Müteferrika Matba
ası neşriyatından olan Ahmed b. Hem
dem Süheyli'nin Tarih-i Mısri'l-cedid 

ve Tarih-i Mısri'l-kadim adlı eserinin 
(ı ı 42) arkasına eklendiği tesbit edilmek
te ve bazı özel koleksiyonlarda bulundu
ğu bilinmektedir. 

İbrahim Müteferrika harita çizerek ve 
yayımiayarak geliştirdiği bu işin ne ka
dar önemli olduğuna dair görüşlerini' de 
kendi eserlerinde açıklamıştır. Usulü '1-
hikem fi nizami 'l-ümem'de ( 1 144) ha
rita basımının önemi ve özellikle bunun 
devlet adamları ve askerler için gerekli
liği üzerinde durur. Onun esaslı bir ham
lesi de eksik haritalarını tamamlayıp ye
nilerini ilave ettiği için daha büyük ilgi 
gören Cihannüma neşrinden (ı ı 45) ta
kip edilmektedir. içinde ayrı alt yazılarla 
tanıtılan elli iki adet harita ve şeklin yer 
aldığı eserin bu bölümlerinde bazan ken
di adını yazmış olan Müteferrika (İbra

him el-Coğrafi, İbrahim Tophanevi) çizim
Ierin birçoğunu imzasız yayımlamıştı. 
Ona harita ve şekillerin çizilmesinde yar
dımcı olanlar arasında Mıgırdıc Galatavi 
ve Ahmed ei-Kırimi'nin isimleri okunur. 
Bu isiınierin ikincisi. ilk telif Cihannü
md'nın bol haritalı 1739-1740tarihliyaz
malarının (TSMK, Revan Köşkü , ı:ır. 1642; 
Viyana, Österreichische Nationalbiblio
thek, H.O. ı 9 ı) müstensihi görünen İb
rahim ei-Kırimi ile yakınlığı olabileceğini 
ve dolayısıyla haritacı bir çevrenin varlı

ğın ı akla getirmektedir. Bastığı haritala
rın adedi hakkında tam bir sayı verile
meyen İbrahim Müteferrika bunlardan 
bir kısmını Tuhfetü'l-kibar'daki üç hari
tayı Cihannüma'ya alması gibi bazan 
t ekrar kullanmıştır. Onun harita kaynak
lannın neler olabileceğine dair birtakım bil
giler bulunmakta ve bunların belli başlı
larını Mercator-Orteli us-Hondius'un çalış
maları ile J. B. Hamann'ın Neuor Atlas'ı 
(ı 7 ı 2), N. Sanson'un Atlas nouveau'su 
(Paris 1689) ve Sultan lll. Ahmed'in is
teğiyle kendisinin Mecmua-i Hey'etü'l
kadime ve cedide adı altında tercüme 
ettiği (Askerı M üze Ktp., nr. 5203) A~ Cel
larius'a ait Atlas coelestis'in (Amster
dam ı 708) oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

Osmanlı haritacılığı , kıta ve bölge hari
taları yapımında daha az ve ayrıntıların 
verilmediği ürünlere sahiptir. ihtiyaca gö
re geliştirilen bölge haritalarının çok da-
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ha öneeye uzanmasına rağmen kıta ha
ritaları genellikle Batılı eserlerin çevirile
riyle tanınmıştır. Bir bölümü anonim olan 
bu tip eserlerden Doğu Anadolu. Batı 
İran ve Kafkasya'yı gösteren harita 11 36 
(1723-24) yılına aittir (TSMK, Hazine, nr. 
3626) . 1139 ( 1726-27) tarihini taş ıyan 

"MemiUik-i Osmaniyye" haritasını (TSMK, 
Hazine, nr. 447), mühendis Ahmed Ra
sim'in 1197 ( 1783) yılında yaptığı Ceza
yir Kalesi ve civarını görüntüleyen hari
tayı (TSMK, Hazine, nr. 1851) ve Abdüla
zlz b. Abdülganl el-Erzincanl'nin 1228 
(1813) yapımı Asya, Avrupa. Kuzey Afri
ka haritasını (TSMK, Hazine, nr. 448) bu 
gruba dahil etmek mümkündür. İkinci 
harita ipek üzerine işleme olup İstanbul'
dan Hindistan sınırlarına kadar Asya top
raklarını göstermekte ve birden fazla 
benzeri bulunmaktadır. Bu haritadaki 
çerçeveli açıklamalar, Osmanlılar'ın As
ya'daki eyalet ve teşkilatlarına dair veril
miş toplu bilgiler ihtiva eder. Haritanın 
adı belirtilmeyen yapımcısı hem riyazl 
hem fiziki harita meydana getirmek ni
yetinden bahsederken yine çerçeve için
de sıralanan "fihrist-i icmall" Cihannü
ma neşriyle paralellik gösterir; bunlar 
ise bazı atıftarla tahmin edildiği gibi dev
rin haritacısı İbrahim Müteferrika'nın ça
lışmalarını hatırlatmaktadır. 

Çeviri harita ve atlasların ortaya çıka
rılması ve basma haritaların yaygınlaştı
rılması meseleye sahip çıkılıp kavrandı

ğının işareti sayılabilir. Aynı kategoride 
Ressam Mustafa'nın 1768 tarihli Avrupa 
haritası (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 
1455), yine bu yıla ait Kırım ve Nogay 
memleketi haritası (TSMA, nr. E 8410/2) 

gibi müteferrik bölge haritaları da bulun
maktadır (TSMK, lll. Ahmed, nr. 3625; 

Emanet Hazinesi, nr. 1451, 1453) . Mora 
eski tercümanı Kostantin Kamner de bu 
türden haritalar düzenlemişti. 1813 ta
rihli İstanbul ve Boğaziçi (TSMK, Hazine, 
nr. 1858). 1838 tarihli Çanakkale Bağazı 
haritalarıyla (TSMA, nr. E 9434) birlikte 
onun hazırladığı başka bölge haritaları da 
bulunmaktadır (TSMK, Hazine, nr. 1845, 

1846). Özellikle İstanbul ve Boğaziçi hari
talarının bu dönemde pek revaç bulduğu 
bol miktardaki örneklerinden çıkarılabi
lir (İÜ Ktp ., nr. 93.382, 93.479). Sulu boya 
kullanılarak yapılmış harita defterleri ise 
geniş bir çevreye yayılmış olan aynı tarih
lerdeki alakanın ifadesidir (TSMK. Bağ
dat Köşkü, nr. 339; Süleymaniye Ktp., 
Yazma Bağışlar, nr. 1727). 

Çeviri harita ve atlas basımiarına özel
likle, 1797'de müderris Abdurrahman 
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Efendi yönetiminde açılan ve harita bası
mı için bir "harita destgahı" (tezgah) ay
rılan Mühendishane-i Berrl-i Hümayun 
Matbaası'nda devam edilmiştir. önce 
Danvii Atlası'ndan Mahmud Raif'in ter
cüme ve tevsiiyle meydana getirilen dört 
parça Asya, Avrupa. Afrika ve Amerika 
kıta haritaları ( 1797), daha sonra da Ak
deniz. Karadeniz ve Marmara denizinin 
portolan haritaları basıldı ( 180 ı ) . Aynı yıl 

W. Faden'in General Atlas'ından ( 1790) 

Resmi Mustafa Ağa'nın yaptığı çeviri At
las-ı Kebir Tercümesi'nin (Cedfd Atlas 
Tercümesı) baskısı ise yeni matbaanın 
en muhteşem eseri oldu ( 1803). Yirmi 
dört adet renkli harita ihtiva eden bu ça
lışma. tercüme yaniışiarına rağmen ek
sikSiz basılan ilk Türkçe atlas değerlen
dirmesiyle itibar görmüştü . 

Çeviri harita ve atlas basımı XIX. yüz
yılın başlarından itibaren hızlanmış ve 
bunların etrafında modern anlamda ye
ni çalışma ve araştırma alanlarının oluş
masına katkıda bulunmuştur. 
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