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PÜSELiK 

(bk. BÜSELİK). 

PUSULA 

Mıknatıslı ibresiyle 
daima manyetik kutbu gösteren 

yön bulma aleti. 

.J 
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İtalyanca "küçük kutu" anlamındaki bus
sola isminden Türkçe'ye geçen pusula ke
limesi klasik Arapça eserlerde tase (tas). 
beytü'l-ibre (iğne kutusu), hukku'l-kıble (kıb

le kutusu), aletü'l-kıble ve Osmanlıca'da kıb

lenüma ("kıble göstericisi", halk arasında 
kıblename) gibi tabirlerle karşılanmıştır. 

Pusulanın Çin'de, milattan önce lll-ll. yüz
yıllarda Feng-shni rahiplerinin kullandığı 
"shih" (kahin tahtası) denilen bir astronomi
astroloji aletinden faydalanılarak icat edil
diği sanılmaktadır (Needham, IV/ I, s. 245-
259). Needham'ın açıklamasına göre, bir 
tastaki suya bırakılan shih üzerine yerleş
tirilmiş "si nan shao" (güneyi gösteren ka
şık) adındaki mıknatıs taşı kaşık daha son
ra balık, milattan sonra SOO'lerde de ibre 
şeklini almıştır. Buna göre ilk defa Asya'
da kullanıldığı anlaşılan pusulanın Rusya 
nehirleri ticaret yoluyla Avrupa'nın kuze
yine ulaştığı ve Vlll-IX. yüzyıllarda Viking
ler'in uzun deniz yolculukları yapmalarına 
yardımcı olduğu söylenebilir. Öte yandan 
yine Çinliler Xl. yüzyılın sonlarında pusula
yı ilk defa denizcilikte kullanmış, ayrıca ay
nı yıllarda manyetik sapmayı , yani pusu-
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ilk manyetik pusula olan ve güneyi gösteren kaşık 

la iğnesinin gerçek kuzeyi göstermediğini 

de keşfetmişlerdir. Pusuladan yararlanma
yı Çinliler'den öğrenen müslüman gemici
ler tarafından bu bilgiler yaklaşık 11 SO'

lerde İtalyan denizcilerine aktarılmıştır. 

Avrupa'nın ilk pusula yapımcısı Alexan
der Necham ( ö. ı 217), De utensilibus ve 

De naturis rerum adlı eserlerinde mık
natısın özelliklerinden ve pusuladan bah
seder. Ona göre mıknatıslı ibrenin "yönel

me yeteneği" sayesinde gemiciler artık kü

çük ayının görülemediği gecelerde yönle-

üzerinde 
astrolojik 
noktalarla 
pusu la 
noktaları 

işaretlenmiş olan 
kahinin tahtası 
(Han dönemi) 

PUSU LA 

rini bulabileceklerdir. Xlll. yüzyılın önemli 
düşünürlerinden Petrus Peregrinus 1269'
da pusula haklkında E pistola de magnete 
adlı bir kitap yazmış, ayrıca pusulaya bir 
cetvel ekleyerek gelişmesini sağlamıştır. 

Pusuladan söz eden en erken İslami kay
nakAvfı'nin (ö. 629/1232[?[) Cevami'u'I
J:ıikdyat ve Jevami'u'r-rivayô.t adlı eseri
dir. Müellif çıktığı bir deniz yolculuğunda 
tırtınaya yakalandıklarını ve su dolu bir ta
sa konulmuş mıknatıslı iğneyle yönlerini 
bulduklarını söyler (s. 46). Benzer bir bilgi, 
daha ayrıntılı biçimde Beytek ei-Kıpçaki'
nin 681 'de (ı 282) yazdığı Kitôbü Kenzi't
tüccar ii ma'rifeti'l-aJ:ıcar adlı eserinde 
yer almaktadır. Anlatıldığına göre demir 
bir iğne dik açı yapacak şekilde aynı boy
da ahşap bir çubuğa tutturulmuş ve su 
dolu bir kaba bırakılmıştır. Daha sonra ka
bın çevresinde saat yelkovanı yönünde bir 
mıknatıs dolaştırılmış ve aynı yönü takip 
eden iğnenin mıknatısın aniden çekilme
siyle meridyen doğrultusunu yani güney
kuzey, ahşap çubuğun da doğu-batı hat
tını gösterdiği görülmüştür. Resüll Sulta: 
nı ei-Melikü'l-Eşref ömer b. Yusuf da (ö. 
696/1296) Mu'inü't-tullab ti'I-'amel bi'I
usturlab adlı risalesinin sonuna ekiediği 
"Zikrü Risaleti't-tase" başlıklı yazısında yi
ne aynı tür bir sulu pusulayı tanımlarken 
şu ayrıntıları vermektedir: Alet, esas itiba
riyle su dolu bir çanakla suyun üstünde 
yüzdürülen demir bir iğneden ibarettir. 
Çanağın kenarları 360 dereceli bir göster
ge haline getirilmiş, ayrıca her beş derece 
için başka bir bölümleme yapılmıştır. Ça
nağın dibine de üzerine ana yönlerin işa
retlendiği bakır bir levha katran veya m um
la tesbit edilmiştir. Daha önceki örnekte 
olduğu gibi ahşap çubuğa dik açıyla tut
turulan manyetik iğne suyun üstüne mer
kezi çanağın merkezine denk gelecek şe
kilde bırakılır; iğne güney-kuzey hattını ve
ren meridyen üzerinde, çubuk da doğu
batı istikametinde durur. Eserde bu pu
sulanın bir çizimi de yer almaktadır. 

XII I. yüzyıldan itibaren çeşitli kaynak
larda tanımlaması yapılan bir de kuru tip 
pusula vardır. Bu tür yine bir mıknatıslı 
iğne ile içinde, ibrenin tam ortasından bü
külmemiş ince bir iple asıldığı veya sivri uç
lu bir milin üzerine oturtulduğu bir "ibre 
evi"nden ibarettir. Xlll. yüzyılın sonlarında 
Mısırlı astronom İbn Sim'ün'un Kenzü'l
yeva]fit ii isti'ô.bi'l-meva]fit adlı eserinde 
tanımını yaptığı bu pusuladan (Schmidl, 
ı [1 997-98[, s. 85) XV. yüzyılda ünlü denizci 
İbn Macid Kitôbü'I-Feva'id ii uşılli 'il
mi'l-baf:ır ve'l-l:mvô. 'id'inde daha ayrın-
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Su ltan ei-Melikü'I-Eşref er-Resuli'nin Mu'inü't-tulliib fi'l
'amel bi'l-usturlab adlı eserindeki manyetik pusula çizimi 
{Kahire Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, TeymOr, Riyaze, nr. 105, vr. 

145b) 

tılı biçimde bahsetmekte ve anlattıkların
dan bu pusulanın (hukka) dümencinin gö
rebileceği şekilde bir pusula dolabına yer
leştirildiği, dümencinin gerektiğinde ibreyi 
bir mıknatısa sürtmek suretiyle doğru ça
lışır hale getirdiği, çünkü zaman zaman pu
sulada sapmalar olduğu gibi hususlar öğre
nilmektedir (Arab Navigation, s. 292-293). 

Osmanlı denizeisi Seydi Ali Reis de Risfı
le-i Mir'fıt-ı Kfıinfıt min Alat-ı İrtitfı ad
lı eserinde (İÜ Ktp., TY, nr. 1804) "daire-yi 
muaddel" dediği bir rasat aletini anlatır
ken ortasında bir müteharrik iğne evi bu
lunduğunu, mıknatısla terbiye edilmiş olan 
iğnenin, kuzeyden doğuya ve güneyden 
batıya doğru 7 derecelik bir sapmayı işa
ret eden siyah çizgi üzerinde dört ana yö
nü gösterdiğini söylemektedir. Bu sapma
yı bizzat tesbit ettiğini belirten müellif 
iğne ucunun tam olarak kuzey kutbunu 
gösterdiği şeklindeki yaygın bilgiyi gerçe
ğe uygun bulmadığını söylemektedir (Sri
ce v.dğr., s. 2-3). Bugün dünyanın birçok 
müzesinde çeşitli dönemlere ait kuru ve 
sulu pusula örnekleri bulunmaktadır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Avfı, Lübab, Mukaddime, s . 46; Makrizi el-Hı

tat, I, 2 ı O; İbn M iki d, Arab Nauigation in 'the In
dian Ocean before the Coming of the Portuguese 
(tre. G. R. Tibbetts). London 1981, s. 292-293· 
W. Brice v.dğr. , The Da'ire-yi Mu'addel of Seyd; 
'Ali Re'is, Manchester 1976; D. J. Boorstin, The 
Discouerers, New York 1985; L. Janin- D. A. King, 
"Ib n al-Sha~ir's Şandüq al-Yawaqit: An Astrono
rnical 'Compendium"' (D. A. King, Islamic Astro
nomicallnstruments içinde). London 1987, XII. 
makale, s. ı87-256; D. A. King, "al-Tiisa", EP 
(Ing.). X, 3ı2-313; G. Basalla, The Euolution of the 

364 

Technology, Cambridge 1988; J. Needham. Sci
ence and Ciuilisation in Ch ina, Cambridge 1989, 
IV/1, s. 245-259; Sevim Tekeli. "İzzüddin b. Mu
hammed Al-Vefai'nin 'Ekvatör Halkası' Adlı Ma
kalesi ve Torquetum (Equatorial Arınilla of 'Iz Al
Din b. Muhammad Al-Wafai and Torquetum)", 
DTCFD, XVIli/1-2 ( 1961). s. 227-259; P. G. Schmidl, 
"Two Early Arabic · Sources on the Magnetic 
Compass", Journal of Arabic and lslamic Studi
es, I (1997-98), s. 81-132 [www.uib.no/jais/jais. 
htm]; E. Widemann, "Maghna~is", EP (İng.). V, 
1168- ı 169. lA1 

IJ!I!I!!J YAVUZ UNAT 

ı 

L 
PUT 

ı 

_j 

Türkçe'ye put şeklinde geçen ve aslı 

Buddha ismine dayanan Farsça but ke
limesi "bilinçli ve canlı olduğuna inanılan 
sOret veya heykel, tamamen veya kısmen 
bir dini yapı içinde kuruıniaşmış ibadet 
konusu haline getirilmiş maddi obje, Al
lah'tan başka ilah edinilen nesne" diye ta
nımlanır. Batı dillerinde putun karşılığı ola
rak kullanılan idol "görünüş, şekil" anla
mında eidos kelimesinden türetilerı eido
londan gelir. Eidolon, "hayalet, belirsiz şe
kil, bir ayna veya suya yansıtılan sOret" gi
bi farklı manalara sahiptir; aynı zamanda 
"insan zihninde oluşturulan sQret" anlamı
na da gelir. Homeres'tan itibaren Yunan 
metinlerinde nadiren rastlanan eidolon es
ki Yunan'da dini bir mana kazanmamıştır. 
Yunan dilinde eidolon kelimesine Septua
gint'te (Eski Ahid'in Yunanca tercümesi) 
rastlanmaktadır. Bu kelime İbranice Eski 
Ahid'de yer alan avenl (yararsızlık), elil (hiç
lik). gillulim (pislik), pesel (oyma put), tse
lim (heykel, süret) gibi İbranice kelimele
rin karşılığında kullanılmıştır. Nitekim Es
ki Ahid'de putlardan bahsedilirken otuz 
farklı isme yer verilmiştir. Burada eidolo
nun sahte tannlara işaret ettiği belirtil
miş ve onların boş şeyler, aldatmacadan 
ibaret faydasız süretler, şekil verilmiş me
taner ve oyulmuş ağaçlar olduğuna dikkat 
çekilm iştir. Bu sebeple Eski Ahid'i Yunan
ca'ya çeviren mütercimlerin tercihlerine 
göre eidolon, "sahte kabul edilen bir put
perest tanrısını temsil etme" şeklinde bir 
anlam kazanmıştır. Vulgat'te (Kitab-ı Mu
~addes'in Latince tercümesi) söz konusu 
lbraruce kelimeleri tercüme edebilmek için 
idolum (put) ve simulacrum (süret) keli
meleri kullanılmıştır. Eidolona apokrif ka
bul edilen eserlerde de sıkça rastlanır. Ei
dolan kelimesi Yunanca Yeni Ahid'in incil
ler dışındaki bölümlerinde yer almaktadır 
(Resullerin İşleri. 7/41, 15/21; Romalılar'a 
Mektup, 2/22; Korintoslular'a Birinci Mek
tup, 8/4, 7, 10/9, 12/2). Bazı Yeni Ahid pa
sajlarında pagan tanrılarının var olmadığı 

(Galatyalılar'a İkinci Mektup, 4/8) ve on
lara yapılan ibadetin arkasında şeytanla
rın parmağının bulunduğu (Korintoslular'a 
Birinci Mektup, 10/9; ER, VII. 73) belirtil
mektedir. 

İslam'ın doğuşuna tekaddüm eden Ca
hiliye dönemiyle islam'ın zuhuru sırasın
daki müşrik Araplar'ın dinleri hakkında ay
rıntılı bilgilerin yer aldığı Kur'an-ı Kerim'
de putu veya putları ifade etmek üzere es
nam, ensab, evsan, cibt, timsal (temasll), 
ünsa (inas) ve tagfıt gibi kelimeler kulla
nılmıştır. Bunların ilk üçü çoğul olup te
killeri sanem, nusb ve vesendir. Sanem 
Sam! dillerindeki saım kökünden türemiş 
olup sözlükte "AIIah'ın dışında ilah edini
len şey" demektir. Sanem "sQret, resim" 
ve özellikle "put" anlamına gelmektedir. 
Kur'an-ı Kerim'de daima çoğul şekli ile yer 
alır (el-En'am 6/74; el-A'raf 7/138; İbrahim 
14/35; el-Enbiya 21/57; eş-Şuara 26/71). 
Eski Ahid'de genellikle "put, oyma ve dök
me put" manalarında kullanılmıştır (Sayı
lar, 33/52; II. Krallar, 6/18; Hezekiel, 7/20; 
Amos, 5/26). Sanem ayrıca ağaçtan yon
tulmuş, altın, gümüş yahut bakırdan dö
külmüş olup cismi veya belli bir şekli olan 
putu ifade eder. "Dikmek" anlamındaki 
nasb kökünden "dikili taş" anlamına gelen 
nusb, putlar adına kesilen hayvanların kan
larının üzerlerine döküldüğü -mezar taşla
rı gibi- taş bloku ifade eder. Esasen Ka
be'nin harem bölgesinin sınırlarını belirle
yen kaba taş sütunlardan ibaret olan en
sab yerleşik topluluklar arasında Kabe'de
ki putların şekillerinin işlendiği taşlar ya
ni esnam haline getirilmiş ve bazı göçebe 
topluluklarda nadiren ilahların sembolü 
olarak kullanılmıştır. Ensab adı verilen put
ların belirli şekil verilmiş hallerine esnam 
veya evsan denilmiştir. Vesen ise "sadece 
taştan yapılan, fakat cismi veya belli bir 
şekli olmayan put" demektir. Daha ziyade 
resim biçimindeki objeler hakkında kulla
nılır. Ayrıca evsan, yalnız düzmece tanrı
ları simgeleyen nesnel ve somut imajiara 
değil en geniş anlamıyla asılsız inanç ve 
uygulamalarla ya da sahte değerlere bağ
lanma eğilimiyle bir arada düşünülebilen 
her şeye işaret etmektedir. Bunun içindir 
ki ilgili ayetin hemen arkasından .. ·her tür
lü asılsız sözden kaçınma" buyruğu gel
mektedir (el-Hac 22/30). 

Kur'an'da tagütla birlikte sadece bir yer
. de geçen cibt, "Allah 'tan başka ibadet edi
len her şey, kendi başına hiçbir değeri ve 
faydası olmayan şey, hiçbir gerÇeğe da
yanmayan anlamsız gizler" gibi rrianalara 
gelir. Ayrıca put. puta tapınma; sihir, falcı 
ve büyücüler hakkında da kullanılır. Ken-


