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olan tarihten çıkarılabilmektedir (BA. HH, 

49961 ve 50298, bu tasnifteki aynı tip pek 
çok örnekten ikisidir) . Tanzimat'tan sonra 
gerek arz tezkirelerine gerekse irade
lere tarih konulmaya başlanmıştır. Uzun 
süre telhisler gibi arz tezk.irelerine de 
imza atılmayıp sadece arzın altına bir 
"mim" ( ~) harfi konulurken asrın son 
çeyreğinden itibaren arzın altında sad
razamın, iradenin altında ise Mabeyn 
başkatibinin imzası da yer almıştır. Bu
nunla beraber 1295'te imzalı arz tezki
releri yanında hala imzasıziara da rast
lanmaktadır (1 O Cemaziyelewel 1295/ 12 
Mayıs 1878 tarihli arz tezkiresi imza ihti
va . ettiği [BA, İrade-Meclis-i Mahsus. nr. 
2755[ halde 12 Receb 1295/12 Temmuz 
I 878 tarihiide sadrazam imzas ı yerinde yi
ne "mim" harfi bulunmaktadır [İrade-Dahi
liye, nr. 62720[). Arz tezkirelerinde baş
langıçta genellikle "seniyy(i'l-himema, 
kerimü'ş (behiyyü'ş) -şiyema, devletlü, 
atı1fetlü efendim hazretleri" yahut "se
niyyü'l-himema. inayetlü atı1fetlü efen
dim hazretleri" gibi elkablar kullanılır

dı. Sadrazamın, Mabeyn başkatibinden 
yaşça büyük olması halinde "atı1fetlü "
den sonra bir de "oğlum" kelimesi ek
lendiği de olurdu (Rauf Paşa'nın yukarı
da numaraları verilen arz tezkireleri). Bil
hassa asrın sonlarına doğru "atüfetlü 
efendim hazretleri" gibi kısa elkablar 
daha fazla kullanılır olmuştur. 

Sadrazam tarafından padişaha iletil
rnek üzere Mabeyn'e sunulan arz tezki-

Boğdan voyvodasının arzı. sadraza mı n telhisi ve 
pad i şahın hatt- ı hümayununu ihtiva eden bir belge 
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relerinden başka alt makamdan üst ma
kama resmi mahiyette yazılan dilekçe
lere de arz adı verilirdi. Tarih bulunma
yan. sadece alta imza atılan arzların da 
"arz-ı bendegf budur ki", "dergah-ı fe
lek-medar ve bargah-ı gerdün-iktidar 
türabına arz-ı bende-i bf-mikdar budur 
ki", "atebe-i gerdün-iktidara arz-ı ben
de-i bf-mikdar ve zerre-i haksar oldur 
ki" (TSMA, nr. E 6134), "südde-i seniyye-i 
saadet-nişan ve atebe-i adalet-unvana 
arz-ı bende-i natüvan oldur ki" (Niğbo
lu kadısının arzı: TSMA. nr. E 5794) vb. 
çok değişik başlangıç formülleri vardı. 
Kadı ve naibler tarafından sunulan arz
larda genellikle arz yerine çok defa ma'
rı1z kelimesi kullanılırdı. Yine kadılar ta
rafından sunulan arzlarda daha XVI. 
yüzyılda bile tarih atıldığı görülmekte
dir (mesela İstanbul kadısı naibinin "eva
il-i Şaban" 917 / 24 Ekim-2 Kasım 151 ı 

tarihli arzı: TSMA, nr. E 605 I). Nitekim 
"evahir-i Safer" 1017 (17-26 Mayıs 1608) 
tarihli bir kadılık beratında da kadının 
göndereceği arzlara tarih koyması ge
rektiğine beratın sonunda işaret edil
mektedir (BA, İbnülemin-Tevcihat, nr. 20) 
Arzların altına genellikle "ez'afü'l-ibad .. 
denilerek isim yazılır veya mühür basılır
dı. Bazan da hem imza hem de mühür 
kullanılırdı. Sadece mühür kullanıldığın
da, mühürlerin benzer olması ve sahibi
nin sıfatının mühürde bulunmaması ha
linde İstanbul dışından gönderilen arz
larda karışıklıklar meydana gelebildiğin
den. 1846'da arzlarda mühür ve imza
nın bir arada kullanılması hususunda 
taşra valiliklerine emirler gönderilmişti 
(Bosna eyaleti müşiri Elhac Halil Kamil 
Paşa' nın "gurre-i Rebiülevvel" 1262 127 
Şubat 18461 tarihli tahrirat ı : BA. Cevdet
Dahiliye, nr. 3968). 

Alt makamdan gelen bir arz, bazan 
sadrazam tarafından arzın . üzerine ya
zılan kısa bir telhisle padişaha sunulur, 
padişah da kararını bildiren hatt-ı hü
mayunu üst kısma yazardı. 
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Yeryüzündeki bir noktanın 
ekvatora olan uzaklığını ifade eden 

coğrafya ve astronomi terimi. 
_) 

Arz sözlükte "genişlik" demek olup 
tı1lün karşıtıdır. Bugünkü Türkçe'de arz 
terimi enlem, tOI terimi de boylam keli
meleriyle ifade edilmektedir. Arz ve tOl 
kelimelerinin coğrafya ve astronomi te, 
rimi olarak İslam dünyasında ne zaman 
kullanılmaya başladığı bilinmemekte
dir. Batlamyus ve daha sonraki Yunan 
astronomlarında enlem platos (geni şlik). 

boylam da mekos (uzunluk) kelimeleriy
le ifade edilmiştir. Buna göre arz ve tül, 
bu kelimelerin Arapça'ya tercüme edil
mesi suretiyle terimleştirilmiş olabilir. 
Nitekim bu Yunanca kelimeler Latince'ye 
de aynı sözlük anlamdaki lattudo ve lon
gitudo kelimeleriyle çevrilmiştir. Bugün 
Batı dillerinde arz ve tül karşılığı olarak 
latitude ve longitude terimleri kullanıl
maktadır. 

Bir noktanın dünya üzerindeki yeri. 
coğrafi koordinatlar denilen arz ve tül 
daireleri yardımıyla belirlenir. Arz daire
leri (enlem) ekvatora (hattü'l-istiva) para
lel olarak geçtiği farzedilen dairedir. Bu 
sebeple bunlara paralel daireler veya kı
saca paraleller denir. Ekvatora dik ola
rak geçtiği ve kutupları birleştirdiği far
zedilen büyük daireler ise taı daireleri 
(boylam) adını alır. Ekvatorla kutuplar 
arası 90 dereceye bölünmüş ve güney
dekilere güney enlemi. kuzeydekilere ku
zey enlemi. ekvatora yakın olanlara al
çak enlem. uzak olanlara yüksek enlem 
ve ortadakilere de orta enlem adları ve
rilmiştir. Ekvator da 360 boylam dere
cesine bölünmüştür. Bugün İngiltere'de
ki Greenwich gözlemevinin bulunduğu 
yerden geçen boylam başlangıç boylamı 
olarak kabul edilmekte ve bunun doğu
sundakilere doğu boylamı. batısındaki
lere batı boylamı denilmektedir. Eski
den başlangıç boylamı olarak Paris. İs
kenderiye, Bağdat gibi şehirlerden ge
Çen boylamlar alınırdı. Enlem ve boylam 
derecelerinin her biri 60 dakikaya ve her 
dakika da 60 saniyeye bölünmüştür; ge
rektiğinde saniyeler de 60 saliseye bö
lünüp ondalık olarak hesap edilir. Bir 
enlem derecesinin yaklaşık uzunluğu (ik i 
en lem arasındaki mesafe) 111 kilometre
dir; ancak yer küre bir sferoid (küremsi. 
basık küre) olduğu için bu uzunluk yük
sek enlemler arasında biraz. değişmek
tedir. Bir boylam derecesinin uzunluğu 



ise ekvator üzerinde yaklaşık 11 O km. 
olup kutuplara doğru gidildikçe kısalır 

ve kutupta sıfıra düşer. Bir yerin enle
minin doğrudan ölçülmesi mümkün ol
madığından astronomik gözlemlerle he
sap edilerek bulunur ve şakul doğrultu
suyla ekvator düzlemi arasında kalan 
açıya astronomik enlem denir. Aynı şe
kilde dünyanın merkezini o yere birleş
tiren doğrunun ekvator düzlemiyle yap
tığı açıya da oranın jeosantrik (yer mer
kezli) eniemi denilmektedir. Haritalarda 
kullanılan coğrafi enlem ise yer kürenin 
normal doğrusunun ekvator düzlemi ile 
yaptığı açıdır. Astronomik enlem, o ye
rin şakul çizgisindeki sapma (inhiraf) ka
dar jeosantrik enlemden farkeder; uy
gulamada her üç enlem de birbirinden 
çok az farklıdır. Tarih boyunca bir yerin 
enlem ve boylamının belirlenmesi için 
değişik metotlar bulunmuş ve teknik 
imkanlardaki gelişmelere bağlı olarak 
zamanla daha doğru sonuç veren yeni 
metotlar ortaya çıkarılmıştır. 

Gök küresi üzerinde de coğrafi koor
dinatlara benzer bir şekilde enlem ve 
boylamlar yardımıyla bir gök cisminin 
yerini belirlemek mümkündür. Bu koor
dinat sistemine ekliptik enlem ve boy
lam denir. Bu koordinatlar ekliptik (hu
süf) veya tutulma dairesi, gök küresinin 
ekvatoru ve gök küresinin kuzey ve gü
ney kutuplarını birleştiren daireler kul
lanılarak tarif edilir. Gök küresi üzerin
de V bir yıldızı, K kuzey kutbunu, K' gü
ney kutbunu, 't ilk bahar noktasını, c ek
liptiğin eğimini gösterdiğine göre (bk. 
şekil), V yıldızının ekliptik eniemi şekil
deki IJ açısı ve ekliptik boylamı 'A açısıdır. 
Bu sistemde ekliptik dairesi -önemli bir 
rol oynar. Buna göre bir V yıldızının /3 ek
liptik enlemi, onun ekliptik dairesine 
olan açısal uzaklığıdır. Bu açı coğrafi ko
ordinatlarda olduğu gibi o· ile 90' ara
sında ölçülür. Güneşin gök küresi üzerin
deki yıllik hareketi sırasında onun fJ ek
liptiğt yani ekvator düzlemi ile yaptığı 
açı o· ile 23' 27' arasında değişir. 21 
Mart'ta ve 23 Eylül'de f3 ~o· ve 22 Hazi
ran ve 21 Aralık'ta P ~ 23' 27' dır. M ev-

sim dönümü olan bu günlere inkılap 

günleri denir. Ekliptik boylam ise ku
tuplardan geçen büyük daire ile yıldız
dan ve ilkbahar noktasından geçen bü
yük daire arasındaki açıdır. 

Dünya üzerindeki noktaların coğrafi 

koordinatlarla gösterilmesinin eski Yu
nan astronomlarına kadar uzandığı bilin
mektedir. Batlamyus. Coğrafya kitabın
da Hipparkhas (islam kaynaklarında Ebar
hus) ve Tirli (Surlu) Marinos'un enlem ve 
boylam kullandıklarını naklediyor. Mari
nos'a göre meskOn dünyanın en kuzey 
noktası. eniemi 63' olan Thule (Sulin) 
adasıdır ve uzaklığı da kendi bulundu
ğu yere 31.500 staddır (ı stad: 185 m.). 
Marinos, en güneydeki meskOn noktayı 
ise 87' ve 43.500 stad olarak hesapla
mıştır. Coğrafya kitabının tercümesinde 
buraya "dairetü inkılabi'ş-şiteviyye" (kış 

inkılabı dairesi) denildiği görülmektedir 
(KiUib·ı Coğrafya Tercümesi, Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 2610). Matematik coğ
rafyanın kurucusu olan Batlamyus, Coğ

rafya kitabında bilinen dünyanın önemli 
yerlerinin enlem ve boylamlarını vermiş
tir. Bu kitabın Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi'nde (Gayri islami Yazmalar, 
nr. 27, 57) Yunanca bir nüshası bulun
maktadır. 

Bir yerin arz ve tOlünün bilinmesi iba
det zamanlarının. mübarek günlerin ve 
camilerle mescidlerin kıble istikametle
rinin doğru olarak tesbit edilmesi bakı
mından son derece önemli olduğu için 
islam alimleri ilk devirlerden beri bu 
konuyla yakından ilgilenmişlerdir. iba
det zamanlarını tayin eden ilm-i mikat 
önemli İslami ilimlerden biridir ve bu 
ilimle uğraşanlara da muvakkit denir. 
Fetihler arttıkça genişleyen İslam dün
yasında idare, ticaret ve gemicilik alan
larındaki gelişmeler ve ihtiyaÇlar da is- · 
lam bilginlerinin coğrafyaya ve yer tayi
ni problemlerine büyük önem vermele
rini gerektirmiştir. Miladi IX. asırda, da
ha önceleri Basra körfezi ve Endonezya 
adaları arasında çok yaygın olan ticari 
ilişkiler Çin'e kadar ulaşmış ve çok ge
lişmişti. Denizcilik için arz ve tOI dere
celerinin bilinmesi çok önemli olduğun
dan islam dünyasında "mesalik" (gidi
len yollar) ve "memalik" (ülkeler) adlı pek 
çok kitap yazılmış, denizci ve seyyahlara 
coğrafi koordinatlarla yol gösterilmiş

tir. Bunlardan biri İbn Hurdazbih'in (ö 

300/ 912) Kitôbü'l-Mesalik ve'l-mema
lik (Leiden 1887) adındaki kitabıdır. Hu
dıldü'l- 'alem de (Leningrad ı930) .bu 
cinsten bir eserdir. Ancak bunların en 
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önemlisi, BirOnfnin TaJ:ıdidü nihôyôti1-
emôkin (Kahire ı 962) adlı kitabıdır. Ra
sat yeri olarak Gazne'yi kullanan BirOni, 
bu eserinde islam dünyasındaki çeşitli 
yerlerin arz ve tonerini kendisinden ön
ce gelen astronomların buldukları de
ğerlerle karşılaştırarak vermiştir. Bu ki
tabın bilinmeyen bir müellifin yaptığı el
Mesôlik ve'l-memôlik adlı şerhi Edward 
S. Kennedy tarafından A Commentary 
upon Biruni's Kitab tahdid al amakin 
(Beyrut ı973) adıyla yayımianmış ve eser 
bugünün terminolojisi kullanılarak açık
lanmıştır. 749'da (1348) İbn Fazlullah 
ei-Ömeri'nin yazdığı Mesôlikü'l-ebşar 
if memôliki'l- emşar adlı kitabın bir nüs
hası Süleymaniye Kütüphanesi 'nde bu
lunmaktadır (Ayasofya, nr. 34 ı 5- 3439). 
Fuat Sezgin tarafından tıpkıbasımı ya
pılan bu kitapta müellif kendinden ön
ceki astronom ve coğrafyacıların çoğu 

gibi yalnız coğrafi koordinatları değil, 

bunun yanında arz-ı semavi ve tOI-ı se
mavi adlarıyla astronomik koordinatları 
da vermiştir. Ortaçağ'da gerek astrono
mi ve coğrafyanın. gerekse o zamanlar 
kuwetle benimsenen gök cisimlerinin 
insanların kaderi üzerinde rol oynadı

ğı inancının etkisiyle yıldızların doğuş 

ve batışlarına, hareketlerine. birbirleri
ne göre aldıkları durumlara. bunlara ait 
kanunların bulunmasına ve bu bilgilerin 
bir araya toplandığı zic* ve cetvelierin 
yapılmasına önem verilmiştir. islam ast
ronomları coğrafi arzı. kendilerinden ön
cekiler gibi nisbeten basit bir şekilde, 
fakat eskilerinkinden daha mükemmel 
olan irtifa aleti, semtü'r-re's daire ve 
tahtası. rubu' dairesi ve tahtası gibi ken
di icat ettikleri aletler ile eskiden beri 
bilinen usturlap, zatü'l-halak ve gök kü
resi gibi aletler kullanıp daha hassas 
gözlemler. yaparak buldukları trigono
metri formülleri yardımıyla belirlemiş

lerdir. 

Bir yerin arzını bulmak için daha çok 
inkılap günleri denen mevsim dönümle
rinde, zeval vakti güneşin hattü'l-isti
vadan irtifaını, yani semtü'r-re'se (baş 
ucu noktası. zenith) olan uzaklığını veya 
gök kutbunun irtifaını tesbit ediyor ve 
bu işlem için iki yol takip ediyorlardı. Bi
rinci yolda mirkam denilen yatay bir düz
lem üzerine dikilmiş düşey bir çubuktan 
ibaret olan basita adlı alet veya rubu' 
daire yahut tahtası ve usturlap gibi doğ
rudan açı ölçen aletler kullanılıyordu ki 
bu aletler XX. yüzyılın ortalarına kadar 
terkedilmemişlerdir. İkinci yolda ise sa
dece açı ölçen aletler kullanılarak kutup 
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etrafındaki bir yıldızın üst ve alt geçişle

ri göztenrnek suretiyle coğrafi arz belir
leniyordu. Bir derecelik coğrafi arz far
kının ilk defa Sincar ovasındaki ölçme
lerde bulunmuş olduğu anlaşılmakta

dır. Settani (ö 266/ 879) Hakka'da yaz 
ve kış inkılabı günlerinde. zeval vakti gü
neşin semtü'r-re'se olan uzaklığını sıra
sıyla 12' 26' ve 59' 36' olarak bulup o 
zaman bilinen formüllere göre bu de
ğerlerden Hakka'nın arzını 59' 36' + 12' 
26' ~ 36' 1 · ve husüf dairesinin eğimini 
de 59' 36 ' -12' 26'~23 ' 33' olarak tes
bit etmiştir. Husüf dairesinin eğiminin 
zamana bağlı olarak uzun dönemde de
ğiştiği göz önünde tutulup bu değer kla
sik astronomi kitaplarında merhale esa
sı olarak kabul edilmiştir. Ebü'I-Vefa ei
Büzcani de (ö. 377 / 987) aynı metodu 
kullanarak Bağdat'ın arzını 23' 35 ' ola
rak bulmuştur. Hipparkhas milattan ön
ce 1SO'de ekliptiğin eğimini 23' 51 .', 
Ebü'I-Vefa 23' 35', Uluğ Bey (ö 1437) 
23' 30' 17" , Kopernik (ö 1530) 23' 28' 
24" ve Newcomb (ö . 1900) 23' 27' 8" 
olarak bulmuşlardır. 1942'de yapılan bir 
hesaplama ise 23' 26' so ·~ sonucunu 
vermiştir. 

islam dünyasında doğrudan arz ve tül
leri veren cetveller veya bunların hesap
lanmasına yardımcı olmak üzere birçok 
zic ve metali' cetvelleri meydana getiril
miştir; ez-Zicü'l-mümtehan, Zicü'l-Bet
tani, Zicü'ş-Şô.mil, Zic-i İll].ô.ni ve Zic-i 
Uluğ Bey bunların en önemlileridir. Bu 
eserlerin ilki, bir astronomlar heyeti ta
rafından düzettiten Batlamyus'un zici
dir; ikincisi Bettanrye, üçüncüsü Ebü'I
Vefa'ya, dördüncüsü Nasirüddin-i Tü
sfye, beşincisi de Uluğ Bey, Ali Klişçu 
ve Kadızade Rümfye aittir. Kütüphane
lerimizde rubu' tahta veya dairesinin 
yahut usturlabın kullanılması dolayısıy
la arz ve tül derecelerinin tayini hakkın
da çok sayıda kitap ve risale bulunmak
tadır. Mesela Rubu' Müceyyeb (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3569/4); 
Rubu' Mukantara (Süleymaniye Ktp., 
Nafiz Paşa, nr. 1275 / !) ; Rubu' Daireleri 
ile İrtifô. Meselesi (Süleymaniye Ktp., Şa
zeli, nr. 138) adlı Türkçe risaleler bunlar
dan birkaçıdır. Ayrıca Kitdbü'l-Etvô.l ve}
curut, Kitô.bü Harekô.ti's- semô.viyye, 
TuJ:ıfetü'l-mecô.lis, ibn Havkal'ın Kitô. 
bü Şılreti'l- cart'ı (Kahire, ts ., Leiden 
1938). Birünfnin el-~am1nü'l-Mescı1di 
(I-lll , Haydarabad 1954-1956), Ebü'l-Fi
da'nın Ta~vimü'l-büldô.n (Paris 1840). 
Yakut ei -Hamevi'nin Muccemü'l-bül
dô.n (I-VI, Leipzig 1866-1873) gibi mate-
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matik, astronomi ve coğrafya kitapların
da da islam dünyasındaki önemli yerle
rin arz ve tülleri, gözlem veya hesapla
ma neticesi olarak verilmiştir. 
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Allah'ın Hz. İbrAhim'e ve 
onun soyundan gelenlere vermeyi 

L 
vaad ettiği yer için kullimılan terim. 

_j 

ibranice'de "Eretz lsrael" (israil diyarı) 
denilen bu bölge Ahd-i Atik'te "Ken'an 
diyarı· (Tekvin, 11 / 31; 171 18 ; Çıkış, 6/ 
4), "diyar" (Tesriiye, 26/ 15; İşaya , 571 13). 
"gurbet diyarı" (Tekvin, 171 8). "memıe: 
ket" (Tekvin, 26/ 2-3) diye de zikıredil

mektedir. ikinci Mabed döneminden iti
baren ise " arz-ı mev'üd" diye adlandırıl
mış olup Ahd-i Cedid'de de bu isimle 
geçmektedir (İbraniler'e Mektup, ll / 9). 
Ahd-i Atik'te burası ayrıca "iyi ve geniş 
diyar" (Çıkış, 3/8), "süt ve bal akan di
yar" (Çıkış , 3/8; Levililer. 20/24 ; Tesni
ye, ll / 9; Yeremya, 11 / 5; 32 / 2i; Heze
kiel, 20/ 6, 15), "bütün memleketterin sü
SÜ olan diyar" (Hezekiel, 20 /6, 15) diye 
tavsif edilmiştir. 

Kitab- ı Mukaddes'te Hz. ibrahim'e ya
pılan vaadde, "Mısır ırmağından büyük 
ırmağa, Fırat ırınağına kadar oLan böl
ge" (Tekvin, 15 / 8), Hz. Müsa ve Yeşu'a 
yapılan vaadde, "Ayak tabanınızın basa
cağı her yer sizin olacak" denilmiştir 

(Tesniye, 11 / 24; Yeşu, l/3). Arz-ı mev'ü
dun sınırları Ahd-i Atik'te daha ayrıntılı 
olarak şu şekilde verilmektedir: Güney 
sınırı: "Tsin çölünden Edom boyunca ola
cak ve cenup sınırınız şarka doğru Tuz 
denizinin ucundan olacak ve sınırınız Ak
rabbim yokuşundan cenuba doğru do
laşacak ve Tsin'e geçecek ve onun uçta-

rı Kadeş-Barnea'nın cenubunda olacak
lar ve Hatsar-Addar'a çıkacak ve Ats
mon'a geçecek ve sınır Atsman'dan Mı
sır vadisine kadar dolaşacak ve onun uç
ları deniz yanında olacaktır" (Sayılar, 34/ 
3-5; Tesniye, 15 / 2-4). Buradaki Tsin çö
lü Kadeş'in kuzeydoğusunda yer almak
ta ve arz-ı mev'üdun güney sınırını teş
kil etmektedir. Tuz denizi bugünkü Ölü
deniz' dir. Akrabbim yokuşu Ölüdeniz'in 
güneyinde, bugünkü Na~b es-Safa, Hat
sar-Addar Kadeş-Barnea'nın kuzeybatı

sındaki Vadilkudeyrat, Atsman da Vadil
kudeyırat' ın batısındaki yerdir. Mısır va
disi ise, Gazze'nin güneybatısından Ak
deniz'e açılan Vadilariş'tir. Arz - ı mev'ü
dun güney sınırını belirten bu ifade, Ruh
ban metnine aittir ve Negev'in büyük bir 
kısmını arz-ı mev'üda katmaktadır. Ba
tı sınırı : "Büyük deniz ve onun kıyısı ola
caktır" (Sayılar, 34 / 6; Yeşu, 1/ 4). "Garp 
denizi"de (Tesniye, 11 / 24) denilen bu 
deniz Akdeniz'dir. Kuzey sınırı: "Büyük 
denizden Hor dağına kadar kendinize 
işaret koyacaksınız. Hor dağından Ha
mat'a girilecek yere kadar işaret koya
caksınız ve sınırın uçları Tsedad'da ola
cak ve sınır Zifron'a çıkacak ve onun uç
ları Hatsar-Enim'da olacaktır" (Sayılar, 
34/7-9). Arz-ı mev'üdun kuzey sınırı, 

Ahd-i Atik'in diğer yerlerinde Lübnan 
olarak belirtilmektedir (Tesniye, ll 1 24; 
Yeşu, ı 1 4). Söz konusu Hor dağının Gü
ney Anadolu'daki T<:>_ros dağları olduğu 
'da ileri sürülmüştür (Ancien Testament 

ITraduction Oecumenique de la Bible]. s. 
326); fakat genel kanaat, bunun Lüb
nan dağı (Cebelilübnan) olduğu yönünde
dir. Esasen Ahd-i Atik'in hiçbir yerinde 
arz-ı mev'üdun kuzey sınırı Lübnan böl
gesini aşmamaktadır. Doğu sınırı: "Ve 
şark sınırınız için Hatsar-Enan'dan Şe
fam'a kadar işaret koyacaksınız ve sınır 
Şefarn'dan Ain'in şark tarafında Ribla'ya 
inecek ve şarka doğru Kinneret denizi
nin yanına dakunacaktır ve sınır Erden'e 
inecek ve uçları Tuz denizi yanında ola
caktır" (Sayı lar, 341 10-12). Kinneret de
nizi Taberiye gölüdür. Ahd-i Atik'te do
ğu sınırı "büyük ırmak, Fırat ırmağı" ola
rak da gösterildiği halde (Tekvin, 151 ı 8; 
Tesniye, I ı 1 24; Yeşu, ı 1 4 ), Sayı lar, 341 
1 0-12'de Rab Ya h ova tarafından Hz. Mü
sa'ya çizilen doğu sınırı Taberiye ve Lut 
göllerinin doğu tarafındaki bölgeyle sı

nırlı kalmaktadır. Doğu sınırının Fırat ' a 
kadar uzatılınası ideal ölçülere göredir 
ve yahudi tarihinde hiç gerçekleşmemiş
tir. israil tarihinin en parlak dönemi Hz. 
Süleyman devri olmasına. Hz. Süleyıman'-


