
BATfHA 

(83 3) Vasıt ve Basra arasındaki sahaya 
tamamen hakim olmuşlar ve Bağdat'a 
hiçbir şey göndermemeye başlamışlar
dı. Bölgede durumun kötüleştiğini gö
ren yeni halife, Zutlar üzerine Uceyf b. 
Anbese kumandasında 5000 kişilik bir 
kuwet gönderdi. Uceyf yedi aylık bir mü
cadeleden sonra Zutlar'ı teslime mecbur 
etti (Ocak 835) . Bölge için çok daha bü
yük tehlike 869 yılında Zenciler'in isyanı 
ile ortaya çıkmıştır. Doğu Afrika'dan ge
tirilen zenci köleler Basra civarında bü
yük gruplar halinde çok kötü şartlarda 
tarlalarda, tuzlalarda ve güherçile ocak
larında çalıştırılıyorlardı. Ali b. Muham
med adında bir kişi, kendisinin Hz. Ali 
soyundan geldiğini iddia ederek ve Zen
ciler'e zenginlik vaad ederek onları is
yana sevketti. Zenciler kısa zamanda bü
yük bir güç haline geldiler. Bataklıklar 
arasında kurdukları Muhtara şehri ha
reket üsleri oldu. Basra ve çevresini ele 
geçirerek etrafa dehşet saçıyorlardı. Ab
basfler'le Zenciler arasındaki mücade
leler 883 yılına kadar sürmüş ve All b. 
Muhammed'in esir edilmesiyle sona er
miştir. 

Büveyhiler'in Bağdat' ı işgallerinden 

(945) kısa süre sonra İmran b. Şahin, iş
lediği cinayetin cezasından · kurtulmak 
için bataklık bölgeye sığınmış ve etra
fına topladığı eşkıya güruhu ile Basra
Bağdat yolunu tehdit etmeye başlamıştı. 
Büveyhfler İmran üzerine kuwetler gön
derdiler, fakat bataklık sebebiyle onu 
bertaraf edemediler. Bunun üzerine İm
ran' ı Batiha bölgesine vali tayin ettiler. 
Ancak bu tayin de işe yaramadı. İmran 
ölümüne kadar (979) bölgenin hakimi 
olarak kaldığı gibi oğulları da 1 021 yılı

na kadar bölgeyi ellerinde tuttular. Böl
ge halkı manda sürülerinden elde et
tikleri yağı, ayrıca balık ve kamış sata
rak büyük kazanç sağlamışlardır. 

Daha sonraki yüzyıllarda Batiha ve çev
resi mahalli hanedanlardan Muzafferi
ler, Mezyediler ve Beni Müntefık'ın kıs
men veya tamamen hakimiyetlerine gir
miştir. İlhanlılar Irak' ı zaptedince (ı 258) 

Batiha da onların hakimiyetine geçti. Bu 
devirden itibaren el-Cezair (ei-Cevazir) 
adını alan bölgede Arap kabileleri karı

şıklıklar çıkarmaya devam etmiştir. 1393 
yılında Timur tarafından zaptedilen böl
ge 1423'te Celayirliler'in ve 1440 yılın
da da Muşa'şaa lar'ın idaresine geçmiş
tir. Kanüni Sultan Süleyman 1546 yılın
da bölgeyi Osmanlı topraklarına kattı. 

Ancak coğrafi yapısı sebebiyle burada 
sağlam bir hakimiyet kuramadı. İktidar 
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boşluğunu yarı müstakil hareket eden 
kabileler doldurmuşlardır. Bu durum 
Midhat Paşa'nın valiliğine ( 1868) kadar 
devam etmiştir. Mi d hat Paşa Bataih ·i 
Bağdat vilayetine bağlı bir mutasarrıflık 
haline getirerek büyük ölçüde asayişi 

sağlamıştır. ı. Dünya Savaşı'na kadar Os
manlı Devleti hakimiyetinde kalan Bati
ha kanlı mücadelelere sahne olmuş ve 
savaştan sonra Irak'la birlikte İngiltere ' 
nin mandası a ltına girmişti. 1921 yılın

da Irak Krallığı'nın kuruluşundan sonra 
bu devletin bir parçası oldu. Bugün de 
bölge halkının sağlığını tehdit eden çe
şitli hastalıkların kaynağı olma özelliği
ni korumaktadır. 
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Iii HAKKI DURSUN YıLDIZ 

BATlAMYUS 
(ö. 168 [?]) 

İslam astronomisi üzerinde 
önemli etkileri olan 

İskenderiyeli astronom, matematikçi, 
coğrafyacı ve müzik bilgini. 

_j 

108 yılı civarında doğduğu tahmin edil
mektedir. Greko - Rom en literatüründe 
Claudius Ptolemaios, klasik İslam kay
naklarında Batlamyus veya Batlamyus 
el-Kalüzi ( LS.I}AJI) diye anılan bu ünlü 
astronom ve coğrafya bilgininin hayatı 
hakkında gerek Doğu gerekse Batı kay
naklarında yeterli bilgi yoktur. Mevcut 
bilgiler de yer yer birbiriyle çelişmekte
dir. Mesela Mes'üdi Mün1cü'~-~eheb ' 

de (1 , 303) onu, Büyük İskender'den son-

ra Mısır'da hüküm süren Batlamyus ha
nedanından biri olarak gösterirken et

Tenbfh ve'l-işrô.f adlı eserinde (s 115). 

el-Mecistf müellifi olan Batlamyus'un 
adı geçen hükümdar ailesiyle bir ilişkisi 
bulunmadığını belirtir. Daha sonra Roma 
imparatorlarının altıncısı (gerçekte üçün
cüsü) Claudius'un oğlu olduğuna dair 
zayıf bir rivayeti de zikreden Mes'üdi, el
Mecistf'de kaydedilen bazı astronomik 
gözlemlerden hareketle Batlamyus'un, 
yirmi iki yıl Roma krallığı yapmış olan 
ve 161 yılında ölen Antoninus (Pius) za
manında yaşadığını doğru olarak tesbit 
etmiştir (et· Tenbrh, s. 129). Kadi Said ei
Endelüsi de el-Mecistf'yi kaynak göste
rerek Roma imparatoru Hadrianus'un 
krallığının on dokuzuncu yılında Batlam
yus'un astronomik gözlemler yaptığını 
ifade eder ve onun Batlamyus haneda
nma mensup olduğunu iddia etmenin 
fahiş bir hata sayıtaeağına dikkat çeker 
(Tabakiitü 'l ·ümem, s. 32-33 ) Nitekim İb
nü'n -Nedim de onun Hadrianus ve An
toninus zamanında yaşadığını ve gözlem
ler yaptığını kaydetmiştir (el·Fihrist, s. 

327). İslam kaynakları. Batlamyus'un İlk
çağ astronomi bilginlerinden Hippark
has'un öğrencisi olduğu tarzındaki bil
ginin doğru olmadığına, çünkü araların
da 280 yı l gibi bir zaman farkı bulun
duğuna da dikkat çekerler (bk. ibnü'I
Kıftf, s. 68). 

Bütün İslam kaynakları Batlamyus'un 
İskenderiye'de doğup büyüdüğünü, öğ
renimini orada gördüğünü, astronomi 
ve diğer konulardaki araştırmalarını İs
kenderiye'de yaptığını görüş birliği ha
linde belirtirken Bizanslı Theodarus Me
liteniota onun Ptolemaios Hermii adlı şe

hirde doğduğunu iddia eder. 

ilim tarihinde Aristo'dan sonra adın
dan en çok söz edilen Batlamyus'tur. 
Onun tesiri Kopernicus ve Keppler'e ka
dar devam etmiş, savunduğu yer mer
kezli evren anlayışı, Kopernicus'tan iti
baren güneş merkezli evren anlayışı kar
şısında geçersiz kalmıştır. Batlamyus, 
Hipparkhas ve Eratostenes gibi İlkçağ'ın 
büyük astronomlarının görüş ve buluş
larından önemli ölçüde faydalanmış, bu 
konuda dağınık bir şekilde bulunan bil
gileri derteyerek sistematize etmiş, ken
di yer merkezli alem modelini geliştir

miş, dünyanın sabit ve hareketsiz oldu
ğunu ispatlamak üzere gözlemlere da
yalı deliller öne sürmüştür. Güneş , ay 
ve gezegenlerin hareketleri hakkındaki 
görüşleri Hipparkhos'tan almış ve bu 
teoriyi karmaşık bir sistem haline ge-



tirmiştir. Batlamyus teorisine göre gü
neş sistemindeki yedi gezegen (güneş, 

ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn) 
düzgün ve dairevi olarak hareket eder
ler. Bunların hareketlerinde görünürde
ki düzensizlikleri açıklayabilmek için ta
şıyıcı çember ve episikl (içiçe daireler) sis
temiyle dış merkezli çemberler sistemi 
oluşturulmuştur. Bazı araştırmacılar Bat
lamyus'un kullandığı gözlemlerin çoğu
nun Rodos adasına ait olmasına baka
rak onun hiçbir gözlem yapmadığını. sa
dece Rodoslu Hipparkhos'un gözlemle
rini kullandığım iddia etmişlerdir. Bun
da gerçek payı bulunmakla beraber Bat
lamyus 'un astronomiyi sistematik bir 
bilim haline getirdiği ve kendisinden ön
cekilerin çalışmalarına büyük ölçüde ila
veler yaptığı kesindir. Nitekim Kadi Said 
onun astronomideki başarılarından söz 
ederken kendi alanında eski- yeni bü
tün bilgileri kuşatan üç eserden daha 
değerli bir eser tanımadığını, bunların 

da astronomi alanında Batlamyus'un el
Mecistf'si, mantıkta Aristo'nun Orga
non ·u. nahivde Slbeveyhi'nin el-Kitôb ' ı 

olduğunu söyler (Tabakatü'l·ümem, s. 33-
34) 

Batlamyus geometri alanında birçok 
yeni ispat ve teorem ortaya koymuş; ha
va şartlarını, yıldızların sabah batış ve 
akşam doğuşlarını belirleyen takvimler 
düzenlemiş, sadece Arapça tercümesiy
le tanınan Optika adlı eserinde yansı
ma ve kırılma olaylarını incelemiştir. is
lam ve Batı dünyasında geniş etkiler do
ğuran coğrafyaya dair eserinde harita 
yapımıyla ilgili bilgiler yanında Asya, Av
rupa ve Afrika'da önemli coğrafi bölge
lerin enlem ve boylamları liste halinde 
verilmiştir. 

İslam dünyasında astronomi, astroloji 
ve coğrafya alanlarındaki Hint ve İran 
kaynaklarından sonra ll. (VIII. ) yüzyıldan 

itibaren Grek kaynaklarına da ilgi duyul
maya başlandı. Özellikle Batlamyus'un 
metotlarına ve geometrik ispatlarına olan 
ilgi gözleme dayalı astronomide önemli 
gelişmeler doğurdu. Müslüman astro
nomlar bir yandan İran . Hint ve Grek sis
temleri arasındaki benzerlikleri araştı

rarak eklektik bir astronomi kurmaya. 
bir yandan da Batlamyus'un parametrle
rini düzeltmeye çalıştılar; yeni ve daha 
sağlıklı sonuçlar veren gözlem ve ölçüm 
teknikleri geliştirdiler. Bununla birlikte 
Batlamyus'un yer merkezli alem modeli 
Batı'da olduğu gibi islam dünyasında 
da yüzyıllarca geçerliliğini korudu. Ay
rıca Kur'an tefsirlerine felsefi izahların 

sokulmaya başlandığı VI. (XII. ) yüzyılın 

sonlarından itibaren yazılan bazı tefsir 
kitaplarında dünya, ay, güneş ve yıldız
lara dair kevnl ayetlere getirilen izahlar 
arasında yer yer Batlamyus'un alem mo
deline de işaret edildiği görülür (mesela 
bk. Razi. xxvı. 71-77) Müslüman astro
nom ve astrologlar Batlamyus'a uyarak 
astrolojiyi matematik (riyazf) ilimierin 
dört ana kolundan biri olan yıldızlar il
minin (ilmü'n -nücOm) bir dalı saymışlar
dır. Gök cisimlerinin beşeri kader üze
rindeki etkileri. kader ve talihin öğrenil
mesi ne ilişkin astrolojik yolların denen
mesi gibi inanç ve uygulamalarda da 
önemli ölçüde Batlamyus'un tesiri altın
da kalınmıştır. 

Müslüman coğrafyacıların çalışmala

rında da Batlamyus ·un önemli ölçüde 
etkisi olmuştur. Fakat onlar Batlamyus 
coğrafyasını aynen kopya etmeyip daha 
çok Hint ve İran kaynaklı bilgilerle bir
leştirerek yeni sistem ve teknikler ge
liştirmişler. Batlamyus coğrafyasını tas
hih ve ikmal etmişlerdir. Özellikle Ebü 
Zeyd el-Belhf'nin öncülük ettiği IV. (X.) 

yüzyıl islam coğrafyacıları . çağdaş araş
tırmacıların "İslam atlası'' diye adlandır
dıkları İslam ülkeleri üzerine hazırlan
mış haritalar ve ölçümler yanında İslam 
dünyasının dışında bilgi edinilebilen bü
tün bölgeleri içine alan coğrafya çalış

maları yapmışlar. bilhassa Asya ülkele
rine dair Batlamyus ve diğer Helenistik 
kaynaklardan çok daha geniş ve doğru 
bilgiler vermişlerdir (Batlamyus'un islam 
dünyasına tesiri hakkında daha geni ş bil
gi içi n bk. COGRAFYA; İLM-i HEY' ET). 

Eserleri. Batlamyus'un eserlerini dört 
ana başlık altında incelemek mümkün
dür. A) Astronomi. 1. el -Mecisti. Sintak
sis veya Matematikis Sintaksis adıyla 
anılan ve on üç bölümden oluşan eser 
şu konuları ihtiva etmektedir : Astrono
mi ile ilgili genel bilgiler. trigonometri. 
iklimler teorisi. güneş yılı, ayın periyod
ları, anamali (ayın yörüngesinin eğ ikliği). 

güney ve kuzey yarım küreterindeki sa
bit yıldızlar katalogu, gezegenler teori
sinin esasları, Mars, Merkür. Venüs, Sa
türn ve Jübiter gibi o dönemde bilinen 
gezegenlerin hareketleri, doğuş ve ba
tış zamanları. el-Mecisti'nin Arapça'ya 
ilk defa tercüme edilmesini ve yorumu
nun yapılmasını sağlayan Bermekfler'
den Yahya b. Halid· dir. Birçok kişi bu 
eserin tercüme ve yorumu üzerinde ça
lışmışsa da Yahya bu çalışmaların hiçbi
rini beğenmemiş, bunun üzerine Beytül
hikme'nin müdürü Selm ile EbQ Hassan'ı 
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bu iş için görevlendirmiştir. Bunlar ese
rin daha önceki başarılı mütercimleri
nin de yardımlarıyla aslına uygun bir ter
cüme vücuda getirmişlerdir (bk. ibnü 'n 
Nedlm, s. 327) İbnü ' 1- Kıftf'ye göre ise 
bizzat Yahya başarılı gördüğü müter
cimleri bir araya getirmiş ve onlarla bir
likte çalışarak doğru bir metin elde et
miştir (il].barü 'l· 'u/emt(, s. 98) Eser Hac
cac b. Matar ve Neyrizi tarafından da 
tercüme edilmiş olup Sabit b. Kurre Ney
rizi'nin tercümesi üzerinde çalışarak ge
rekli düzeltmeleri yapmıştır. Daha son
ra Sabit. İshak b. Huneyn'in yaptığı ter
cüme üzerinde de çalışmışsa da önceki 
kadar başarılı olamamıştır (Haccac ve is
hak b. Huneyn'in tercümelerine ait yazma
lar için bk. Sezgin, VI, 89). Yunanca met
ni, bu metinden ve Arapça tercümesin
den Latince'ye yapılan çevirileriyle Fran
sızca ve Almanca tercümeleri neşredil
miş bulunan (bk. Sarton, ı. 274) bu esere 
Sabit b. Kurre, Ebü Ca'fer el-Hazin. Ney
rizi, Cabir b. Hayyan. Ebü'l-Vefa el-Buz
canı. Farabf. İbn Sina. İbnü' l- Heysem. Na
slrüddln-i TQsf. Mecrltl vb. birçok müs
lüman bilgin ve filozof şerh. tefsir veya 
ta'likat yazmak suretiyle (bk Sezgin, VI, 

90-94) astronomi ilmine önemli katkı

larda bulunmuşlardır. XII. yüzyıl astro
nomi alimlerinden Cabir b. Eflah el-Me
cistf'deki yanlışları düzeltmek için Ki
tôbü'l-Hey, e ff ışlahi'l-Mecistf adıyla 
bir eser kaleme almış, müellif bu eseriyle 
ilim tarihine Batlamyus 'u eleştiren ast
ronom olarak geçmiştir (geniş bilgi için 
bk. CABİR b. EFLAH). XIII. yüzyılın başla
rında vefat etmiş olan Bitrücf de Cabir 
b. Eflah'ın adı geçen kitabından fayda
lanarak Kitôbü'l-Hey, e adlı eserinde 
Batlamyus sistemini eleştirmiştir. 2. Ki
tôbü'l-İ~tişaş (Hypotheseis ton planome
nan) . Kitabü'l-Menşurat diye de anılan 
bu eserin ikinci bölümü Sabit b. Kurre 
tarafından tashih edilen şekliyle günü
müze kadar gelmiş, fakat bu bölümün 
Grekçe orUinali kaybolmuştur. Ludwig 
Nix. Arapça ve Grekçe metinlerine da
yanarak iki bölümü de Almanca 'ya çe
virmiş ve eser birinci bölüme ait Grekçe 
metinle birlikte J. L. Heiberg tarafından 
neşredilen Opera astronomica minara 
içinde yayımlanmıştır (Leipzig 1907, s. 
69- 145) İbnü'l-Heysem, Blrünlve Setta
ni gibi büyük matematikçi ve astaronom
lar bu eserden söz etmektedirler. 3. Tas
tfJ:ıu'l-küre . Bu eserin Aplosis epipha
neias sphairas olarak bilinen Grekçe ori
jinali kaybolmuştur; sadece Sabit b. Kur
re tarafından Arapça'ya yapılan tercü-
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mesi mevcuttur (neşir ve tercümesi için 
b k. Sezgin. V, I 70; VI, 95). Ayrıca iskende
riyeli Theon'un bu kitaba yazdığı şerhin 
müslüman müelliflerce bilindiği anlaşıl
maktadır. 4. :fc'itü '1 -J:ıala~ (Armillar Sp he· 
re). Adını, iç içe dokuz halkadan meyda
na gelen astronomi aletinden alan bu 
eser otuz dokuz babdan oluşmaktadır. 

Ya'kübf eserin muhtevasını ayrıntılı bir 
şekilde anlatmıştır (Tarfl], I, ı 36- ı 39) Ya
hudi mütercim Maşallah'ın da aynı adı 
taşıyan bir eseri olduğu zikrediliyorsa da 
bunun Batlamyus'unkinden kaynaklanan 
bir çalışma olması muhtemeldir (bk. ib
nü'n-Nedim, s. 333) 5. el-Kanun if cil
mi'n-nücum. ilkçağ ' ın astronomiye ait 
en geniş ve mükemmel eseri sayılan bu 
kitap coğrafya açısından da önemlidir. 
Batlamyus yeryüzünü yedi iklim bölge
sine ayırarak her bölgede bulunan şe

hirlerin adlarını, enlem ve boylamlarını 
cetveller halinde göstermiştir (bk. Ya'kü
bi, s. 140- 143). iskenderiyeli Theon bu 
eseri ihtisar ederek sonuna da astrolo
jiyle ilgili bir bölüm ilave etmiştir. Ka
di Said ' in bu konuda verdiği bilgiden 
Theon'un yaptığı özetin Arapça'ya çevril
diği anlaşılmaktadır (Taba~atü'l-ümem, 

s. 44-45 ; el-Kanün'un neşri için bk. Sez
gin, V, ı 74). 6. :fc'itü'ş-şafc'i ,iJ:ı . Usturlap 

hakkında olan bu kitap el- Usturlc'ib di
ye de anılır. On babdan oluşan eser, adı 
geçen aletin yapımından ve kullanımın
dan başlamak üzere burçlar, mevsimler, 
yedi iklime göre yön ve şehirlerin bu
lundukları bölge ve yerlerin tayini gibi 
çeşitli konulara ait bilgiler ihtiva etmek
tedir (Sezgin, V, 173-174) 7. Kitdbü'l-En
vd,. Mes'Odf diğer eserlerin muhtevası 
hakkında geniş bilgi verdiği halde bu
nun sadece ismini zikretmektedir (et
Tenbfh, s. I 7, 129). 

B) Astroloji. 1. el-Ma~iilc'itü'l-erbac 
( Quadripartitum ). Kitc'ibü '1-Erba c veya 
Kitc'ibü'l-~aic'i, cale'l-J:ıavc'idiş diye de 
anılır. Dünya astroloji literatürünün en 
ünlü eserlerinden biri olan ve etkileri 
günümüzde de devam eden bu eserin 
çeşi tli yazma nüshaları mevcuttur. Ömer 
b. Ferruhan, Sabit b. Kurre, Neyrfzf. ibn 
Rıdvan ve ·diğer bazı müslüman alimler 
tarafından yapılan şerhleri yanında eser 
Türkçe ve Farsça'ya da tercüme edilmiş
tir (Sezgin, VII, 43-44) . el-BaJ:ış adlı ese
rinde bu kitaptan yaptığı alıntılara ba
karak Cabir b. Hayyan'ın Batlamyus'un 
hayli etkisinde kaldığı söylenebilir. 2. Ki
tc'ibü'ş-Şemere. ibnü'd-Daye ve Nasfrüd
dfn- i Tü sf tarafından şerhedilen bu ese
rin de birçok yazma nüshası mevcuttur 
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Batıamyus'u n. 

Fatih 
Sultan 
Me h med 
tarafından 

Grekçe'den 
Arapça'ya 
tercüme 
ettirilen 
Kitabü 'l· 
Cogra{ya 
{i'l·ma'mare 
mine'[. cari 

adlı eserinin 
unvan 
sayfası 

(Süleyman iye Ktp., 

Ayasofya, 

m. 2596) 

Batlamyus·un 
el·Ma"-altitü'l-

erba' ad l ı 

eserine 
ömer 

b. Fe rruhan ' ın 

vazdığ ı 

şe rhi n 

ilk sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya , 

nr. 2890) 

(Sezgin, VII, 44-45). Batlamyus'un bunlar
dan başka astroloji alanında başka eser
leri de vardır (bk. Sezgin, VII, 46-48) 

C) Coğrafya. Kitc'ibü '1- Coğrafya fi'l
ma 'mure mine'l- cari. Geografike Hip
hegesis (coğrafya kılavuzu) adıyla da anı
lan dünyaca ünlü bu eser yedi veya se
kiz bölümden ibarettir. Kitabın en önem
li özelliği , coğrafyayı ilmi metotla ele 
alışı ve matematiksel coğrafya kavra
mına yer verişidir. Batlamyus, o gün için 
bilinen dünyanın önemli merkezlerinin 
harita üzerinde yerlerini göstermiş ve 
bunların enlem ve boylamlarını belirt
miştir. Ayrıca konuyu coğrafya ve topog
rafya başlığı altında iki ayrı bölüm ha
linde ele alması da coğrafya ilmi açısın
dan önemli bir gelişme sayılmaktadır. 
Batlamyus'tan üç asır önce yaşamış olan 
Hipparkhos, ciddi bir haritanın yapıla
bilmesi için yeryüzündeki önemli nokta
ların enlem ve boylamlarının bilinmesi 
gerektiğine dikkat çekiyordu. işte bunu 
başaran Batlamyus olmuştur. Gerçi o 
kendisinden önce yaşamış olan Silrlu 
Marinos'un çalışmalarından büyük ölçü
de faydalanmışsa da -birkaç fragmentin 
dışında- Marinos 'un çalışmaları günü
müze intikal etmemiştir. Bundan dolayı 
Batlamyus'un eserindeki bilgilerin ne öl
çüde kendisine ait olduğunu kestirrnek 
zordur. Eseri Arapça'ya filozof Kindf ter
cüme ettirmiş, fakat tercümeden iste
nen sonuç elde edilerneyince daha son
ra bu işi Sabit b. Kurre başarmıştır (bk. 
ibnü'n-Nedim, s. 328). Ayrıca XV. yüzyılda 
Fatih Sultan Mehmed'in bu eseri Grek
çe 'den Arapça'ya tercüme ettirdiği bi
linmektedir. Bu tercüme Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (Ayasof
ya, nr. 2596). ilk Latince neşri 147S'te 
Vincenza'da (ikincisi Bologna 1482), ilk 
Yunanca neşri ise 1 533 'te Bale'de ya
pılmıştır (Sarton, I, 275). R. Taton, Bat
lamyus'un eserinde yer alan haritaların 
XIII- XIV. yüzyıllarda Bizanslı coğrafyacı-



lar tarafından ilave edildiğini iddia edi
yorsa da Fuat Sezgin bu haritaların IX. 
yüzyılda Me'mün döneminde İslam coğ
rafyacıları tarafından yapıldığını ve Bi
zanslı Planudes'in eserin Arapça met
ninde gördüğü haritaları Batlamyus'un 
sanarak kitabın Grekçe metnine ekledi
ğini göstermiştir (bk. The Contribution 

of the Arabic·lslamic Geographers to the 
Formatian of the World Map, s. 7-8} Bu 
görüşün doğruluğunu gösteren diğer 

bir husus da Batlamyus'un bütün eser
lerinin Grekçe nüshalarının çok sonrala
rı tesbit edilmiş olmasıdır. Ayrıca bun
ların otantikliği konusundaki ciddi şüp

heler bugün de devam etmektedir. 

D) Müzik. Batlamyus'un üç bölümden 
oluşan Harmonikon adlı eseri İlkçağ 
Grek müziğinde kullanılan seslerin ma
tematik teorisi, müzik aletleri ve bunla
rın özellikleri konularını ihtiva etmek
tedir. J. Wallis tarafından Yunanca ve 
Latince olarak neşredilen (1682) eserin 
Arapça'ya tercüme edilip edilmediği bi
linmemektedir. P. Kraus'a göre Farabi 
Kitabü'l-Musilp.- el-kebir'inde Batlam
yus'un müzik teorilerinden faydalanmış
tır (Jabir lbn Hayyan, ll, 204, dipnot 2) 

Batlamyus'un bunlardan başka optik 
ve mineraloji alanlarında da eserleri var
dır. Kitabü'l-Mena:w adıyla Arapça'ya 
tercüme edilen optikle ilgili eserin XII. 
yüzyılda Latince'ye yapılmış kötü bir ter
cümesi günümüze kadar gelmiştir. Beş 
bölümden oluşan eserde ışığın kırılması 
ve farklı yükseklikteki gök cisimlerinde 
kırılmadan dolayı meydana gelen deği
şiklikler tartışılmaktadır. Ayrıca boyut
lar hakkında bir geometri kitabı ile Ök
lid 'in beşinci postülasının ispatını konu 
alan eseri, bir de mekanik ve statikten 
bahseden bir başka kitabının varlığın

dan söz ediliyorsa da bunlar günümüze 
kadar gelmemiştir. 

Divan edebiyatında yer alan ve alim. 
şair, hakim ve filozof olarak adları tari
he geçmiş bulunan ünlü şahsiyetlerden 
biri de Batlamyus'tur. Sahip olduğu çe
şitli özellikler arasında bilhassa astro
nom (felekiyatçı) ve hakim olması sebe
biyle ele alınan Batlamyus bu vasıfları ile 
başta manzum ve mensur hikemr eser
ler olmak üzere ilm-i hey'et ve nücüma 
dair eserlerle Mariietname tarzındaki 
ansiklopedik eserlerde çeşitli iktibas. tel
mih, teşbih , istiare ve mecazlara konu 
edilmiştir. Süleyman Fehlm'in, "Aşk vii
disinde bl- ara m u sergerdan olur 1 Akl 
egerçi fenn-i felseflde Batlamyus'tur" 
beyti bu tarz kullanışa bir örnektir. 
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~ CENGİZ AYDIN - GüLSEREN AYDIN 

BATMAN 

L 
Eski bir ağırlık ölçüsü. 

_j 

Daha çok Türkler ve Türkler' le ilgisi 
bulunan kavimler tarafından kullanılan 
bir ağırlık ölçüsüdür. Batman isminin 
hangi dilden geldiği ve kelime anlamı 
kesin olarak bilinmemektedir. İleri sürü
len çeşitli görüşler arasında en çok ka
bul göreni F. W. K. Müller'in, Orta Fars
ça (Soğdca) patman (Eski Farsça patima
na, Pehlevice patman, patmanek, Farsça 
peyman, peymane) "ölçü" kelimesinden 
geldiği yolundaki görüşüdür (geniş bilgi 
için bk. iA, ll. s. 344) 

Türkistan'da arşın ve batmana dayalı 
orijinal bir Türk ölçü sisteminin varlığı
na dair işaretler bulunmaktadır. Bu ke
limenin Farsça kökenli olduğu görüşü 
de Türkler'in Soğdlar döneminde İran'la 
kurdukları ticarT ilişkiler sonucunda olu
şan Fars etkisiyle açıklanabilir. Diğer ta
raftan özellikle Uygur kültürü için bir 
Çin etkisi de söz konusu edilebilir. Bu
na göre Orta Asya'daki Türk ölçü siste
mi, İran ve Çin ile olan yoğun ticari fa
aliyetlerden sonra ortaya çıkmış olmalı
dır. Nitekim son zamanlarda batmanın , 

bir Çin ağırlık ölçüsü birimi olan ketti 
(604 ,79 gr.) ile eşdeğer olduğu kabul edil
mektedir. Bazı sözlüklerde batınanın 

"çok eski bir Rus ölçeği " olduğunun belir
tilmesi, bu ölçeğin eski devirlerde muh
temelen Türkler vasıtasıyla Slav kavim
lerine de geçmiş olduğunu göstermek
tedir. 

BATMAN 

Anadolu halk ağızlarında "büyük, ağır ; 

büyük su testisi, büyük çömlek" anlam
larına gelen batman Divanü lugati 't
Türk'te O. 370) "el-mena" (men), Kita
bü'l-İdrc1k 'te (s. 33) "er-rıtl" ve İbnü 
Mühennc1 Lugatı (s. ı 7) ile Ahteri-i Ke
bir (s. 343) ve Kamus-ı Türki (s 258) gi
bi daha sonraki lugatlarda da "el-menn" 
(men) kelimesiyle karşılanmaktadır. Bazı 
sözlükleri n (Lehce-i Osman~ s. 227; Ka· 

mas-ı Osman~ ll, 52; Kamus-ı Türk~ s. 
258) verdiği bilgilere göre de değeri 2-8 
okka arasında değişmektedir. Batman 
değer itibariyle bir başka ağırlık ölçüsü 
olan "men"e yakın ise de zaman. mekan 
ve tartılacak şeyin cinsine göre ondan 
ayrılmaktadır. Bir Uygur vesikasında, "yi
ti badman öz teni öze yiti ten kebez" (ye
di batman [yani] kendi ölçeği ile yedi ölçek 
pamuk) şeklinde açıklanmasından, bazı 

maddeler için ayn ı bölgede dahi birbirin
den farklı değerler taşıdığı anlaşılmak
tadır. Mesela XVI ve XVII. yüzyıllara ait 
müfredat kitaplarında görüldüğü üzere 
eczacılıkta kullanılan batman 266 dir
hem iken Anadolu'da ticarette kullanılan 
batman 6 okka, Kırım 'da 425 kg., İran ' 
da ise 2,9 kilogramd ı r. Fr. B. Pegolotti, 
1340'1arda ziyaret ettiği önemli bir ti
caret merkezi olan Ayasuluk 'ta (Efes). 
batınanın 32 Cenova libresine (10, 144 kg.) 
eşit temel bir ağırlık ölçüsü olduğunu be
lirtir. 

Akkoyunlu Hükümdan Uzun Hasan ta
rafından XV. yüzyılın ikinci yarısında ko
nulan ve Doğu Anadolu'da Osmanlı ha
kimiyetinin kurulmasından sonra da "Ha
san Padişah kanunları " adıyla uzun sü
re uygulanmaya devam eden kanunlar
dan anlaşıldığına göre, o bölgede "Ha
san Padişah batman!" adıyla bilinen bir 
batman çeşidi kullanılmıştı r. Buna göre 
1 batman Amid'de kumaş için 1580 dir
hem ; Mardin· de ipek için 1580, şarap 
için 936 dirhem; Erzincan'da ipek için 
1920 dirhem; Bayburt ' ta çivit, demir. 
ka lay, lök, yağ, bal vb. için 2400 dirhem ; 
Musul'da ipek için 800 dirhem; Kemah'
ta pamuk için 2040 dirhem olmuştur. 

XVII. yüzyılda İdil (Volga) havzasında 
batınanın resmen kabul edilmiş bir ölçü 
olduğu bilinmekteyse de değeri hakkın
da herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
Bu bölgenin Orta Asya ile olan ticarette 
oynadığı rol göz önüne alınırsa değeri
nin Türkistan'da o devirde kullanılan bat
manınkine yakın olduğu söylenebilir. 

Tesbit edilebildiği kadarıyla zaman ve 
mekana göre diğer batman değerleri 

şöyledir: 
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