CODERA y ZAIDIN, Francisco
yol şarkiyatçılığının ilmi temeller üzerine oturmasını sağladılar.
Codera'nın asıl hedefi, müslüman İs
panya'ya ait genel bir kültür tarihi yazmaktı. Bu arzusunu tek bir eserle gerçekleştiremediyse de böyle bir eserin parçaları olarak kabul edilebilecek birçok
önemli çalışma yaptı. Bu çalışmaların iki
temel özelliğinden biri, hıristiyan kaynaklarını ihmal etmemekle beraber daha çok
islam kaynaklarına dayandırılmış olmaları. diğeri de daha önceki İspanyol şar
kiyatçılarının kaleme aldıkları eseriere
kıyasla peşin hükümlerden ve bunların
sebep olduğu hatalardan büyük ölçüde
arınmış bulunmalarıdır.

1879'da Real Academia de Historia'nın
üyeliğine seçilen ve burada Endülüs medeniyetine dair çeşitli konferanslar veren Codera, aynı zamanda iyi bir nümismat ve epigrafist olarak da kendini göstermiştir. 1904'te Codera'nın anısına Homenaje a Don Francisco Codera (Zaragoza ı 904) adıyla bir armağan hazır
lanmıştır.

Eserleri. A) Monografiler. 1. Mozarabes,
su condici6n social y politica (Lerida
ı866). islam kültürünü benimsemiş hı
ristiyan İspanyollar'ın sosyal ve siyasi hayatları hakk.ındadır. 2. Tratado de numismatice arabigo- espaliola (Madrid
ı879). Endüıüs islam paralarıyla ilgili bir
araştırmadır. 3. Estudios criticos de la
historia ara be- espaliola (Zaragoza- Madrid ı 903-19 ı 7). Journal Asiatique 'te yayımlanmış çeşitli makalelerinin, "Coleccion de Estudios Arabes" dizisinin VIII
ve IX. ciltleri olarak yapılmış toplu bir
yayımdır. 4. Decadencia y disaparici6n
de los Almoravides de Espana (Zaragoza ı899). Murabıtlar'ın Endülüs'teki
hakimiyetlerinin zayıflaması ve yıkı lışı
üzerine yapılmış bir çalışmadır.
B) Neşirler (Biblioteca Arabigo·Hispana
serisi) . 1. İbn Beşküval, eş·Şıla (1-11, Madrid ı882-ı883). 2. Ahmed b. Yahya edDabbi, Bugyetü'l-mültemis (J. Ribera ile
birlikte, Madrid 1884 - ı885). 3. İbnü'I-Eb
bar, et-Tekmile li-Kitabi'ş-Şıla (1-11,
Madrid ı886-ı887) . 4. İbnü'I-Faradf. Taril]u 'ulema'i Endelüs (1-11, Madrid ı890).
5. İbn Hayr, Fehrese (J. Ribera ile birlikte, Zaragoza ı893).
Codera · nın belli başlı makaleleri de
şunlardır: "Contenido de las cien primeras paginas de la Assilah de Aben Pascual" (Bo/etin de la Real Academia de la
historia, sy. 2 ıMadrid 18821. s. I 64-168);
"Segundo cuaderno de la Assilah de Aben
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Pascual" (a.g.e., sy. 2 ıı882l ,s . 2ı5-217);
"Manuscritos de autores arabes espanoles existentes en Tlınez" (a.g.e., sy. 5
ı 18841. s. 9- ı ı); "Comision Historica en
Tunez, 1884" (a.g.e., sy 12 118881. s. 380399); "Tres manuscritos importantes de
autores arabes espanoles en la mezquite mayor du Tunez" (a.g.e., sy. 12 ıı 888 1 ,
s. 399-406); "Manuscritos arabes de la
mezquita mayor de Tunez en la Exposicion historico-europea" (a.g.e., sy. 21 ı 18921.
s. 462-463); "Libros procedentes de Marruecos" (a.g.e., sy. 24 ıı8941. s. 365-378);
"Libros arabes adquiridos para la Academia" (a.g.e., sy. 23 118931. s. 448-454;
sy . 26 11895 1. s. 408-416) ; "Copia de un
tono de Aben Çaid al- Mughrib fi h ula
ai-Maghrib ala Academia" (a.g.e., sy. 27
11895). s. 148-160) ; "Manuscritos arabes
espanoles de le coleccion de la casa Brill
de Leiden" (a.g.e., sy. 27 118951. s. 266273) ; "Li3pida arabiga descubierta en la
Catedral de Cord6ba en el afio 1896"
(ag.e., sy. 32 11 8981. s. 10-16); "Peleografia
arabe: dificultades que ofrece-su estadomedios de desarrollo" (ag.e., sy. 33118981.
s. 297-306); "Catalogos de bibliotecas de
Constantinopla" (ag.e., sy. 18 118911. s.
297-303; sy 35118991. s. 494-502)
BİBLİYOGRAFYA:

Homenaja a Don Francisco Code ra (nşr. Es·
tudios de Erudici6n OrientalL Zaragoza 1904;
Necfb el-Akiki. el·Müsteşrikün, Kahire 1980, ll,
187·188; edDirasatü'l· 'A;abiyye ve'l·islamiy·
ye tr Orubba, Beyrut 1982, s. 136·137; D. Wasserstein, The Rise and Fall of the Party Kings,
Princeton 1985, s. 298·300, 308; Cl. Huart,
"Francisco Coderay Zaidin", JA, Xl (1918), s.
317 · 319; I. Cattan. "L ·orientaliste espagnol
Francisco Codera y Zaidin", RT (I 9 I 8), s. 128·
129; E. Garcfa Gömez. "Homenaje a Don Francisco Codera (1836- 1917)", al-Andalus,XV/2,
Madrid 1950, s. 263·274.
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Tirli (SGr) Marinos (ö 130 l?ll ile Batlamyus'un (Ptolemaios, ö. 168 1?1) o zamanki dünyayı tanıtan kitaplarına ad
olarak verdikleri geographia kelimesi,
Grekçe'de "yeryüzünü anlatan yazı" manasını taşımaktadır. Kelime cuğrafiya
şeklinde Arapçalaştırılarak Muhammed
b. Ebu Bekir ez-Zühri (XII. yüzyıl) ve İbn
Said ei-Mağribi (XIII. yüzyıl) gibi Arap
coğrafyacıları tarafından da kullanılmış
tır. Daha önce ise Harizmi (ö. 232/847'den sonra). es~rine coğrafyanın Arapça
karşılığı olarak düşündüğü Şı1retü'l-ari

adını verirken Mes'Qdi de (ö. 345 / 956)
kelimeyi "kat'u'l-arz" (yeryüzü araştırma
sı) şeklinde manalandırmıştır. Ortaçağ

islam coğrafyacıları bu ilmi modern meslektaşları gibi, iyi tanımlanmış ve sınır
ları belli bir bilim dalı olarak tanımıyor
lardı. Bundan dolayı coğrafyanın çeşitli
dallarıyla ilgili hususlar. astronomi, kozmografya, felsefe, matematikf coğraf
ya, tasviri coğrafya gibi çeşitli konular
içinde ve seyahatnamelerde dağınık şe
kilde bulunurdu. O dönem yazarları coğ
rafi eseriere el-Mesalik ve'l-memalik,
Kitabü '1- Büldô.n, Şuverü '1- e~ii.lim, Kitabü Nüzheti'l-müşta~ ti'l]tiralp.'l-ôia~
gibi değişik adlar vermişlerdir.
A) İslam Coğrafya~ının Temelleri. İsla
miyet öncesinde Araplar, Arabistan ve
komşusu olan bölgeler hakkında bazı
coğrafi bilgilere sahiptiler. Bunun yanın
da gezegenlerin hareketleri, gökyüzü ve
yıldızlar hakkında da günlük gözlemlerine dayandırdıkları bazı bilgileri vardı .
Bu bilgilerden seyahatlerinde, takvim
düzenlemelerinde ve hava durumu tahminlerinde faydalanıyorlardı. VIII. yüzyılda Abbasi Devleti'nin kurulmasından
sonra Yunan, İran ve Hint astronomicoğrafya çalışmalarının islam dünyası
tarafından tanınmasıyla coğrafya bir ilim
dalı olarak ortaya çıktı. Bu süreç, bir
Hintli bilim heyetinin Abbasi sarayına
bazı Sanskritçe astronomi eserlerini getirdiği 771 veya 773 tarihinde başladı.
Bu eserlerden Arapça'ya tercüme edilenler. 499'da ı. Aryabhat tarafından yazılmış Aryabhatiya (Ar. el-Ercebhed).
Brahmagubta'nın 628'de telif ettiği
Brahmasphütasiddhanta (Ar. el-Sind Hind) ve aynı yazarın 665'te kaleme aldığı Khandakhadyaka'dır (Ar. Arkand).
Bu çalışmalarla müslüman bilginler Hintliler'in yeryüzünün şekli, dönmesi, bilinen son sınırları. üzerini örten kubbe ve
Orta Hindistan'dan hesap edilen enlem
ve boylamlar gibi coğrafya-astronomi bilgilerinden haberdar oldular. Yine bu dönemde, aralarında Zicü'ş-Şah ve Ayinname gibi eserlerin de bulunduğu astronomi ve eski İran tarihi üzerine yazılmış
birçok Pehlevice kitap Arapça 'ya tercüme edilmiştir. Sasani dönemine ait çeşitli haritalar ve arazi ölçüm kayıtları , IX.
yüzyılda tasviri coğrafya üzerinde Arapça çalışmaların temelini atan islam coğ
rafyacılarına hazır kaynak teşkil etmiş
tir. Astronomi ve coğrafya konusundaki
eski Yunan kaynaklarının da İslam coğ
rafyasının gelişmesinde derin tesirleri olmuştur. Arapça'ya tercüme edilen
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Grekçe eserler arasında Batlamyus ·un
Almagesi (Ar. el-Mecistil. Geographia
(Ar. Coğrafya) ve Tetrabiblos'u (Ar. elMa~alatü'l -erba ca) ile Aristo'nun Meteorologica'sı (Ar. e l -Aşarü' l - culviyye) baş
ta gelmektedir.
B) Klasik Dönem (IX-X. yüzyıllar ) . İslam
coğrafyasının

temellerinin atıldığı Abbasiler döneminde IX. yüzyılın orta larında
Irak'ta tasvirl coğrafya okulu, X. yüzyıl 
da da Orta Asya'da Belh coğrafya okulu
ortaya çıktı. Özellikle Grek coğrafyasının
etkisinde kalan bu okullara mensup coğ
rafyacılar konu üzerinde rehberlik edecek düzeyde klasik eserler meydana getirdiler.
1. Astronomi Bilginleri ve Matematikçiler. Bağdat'ta Halife Me 'mün'un (8 13-

833) himayesinde çalışan müslüman ilim
Grekçe eserlerden sağlanan
coğrafi bilgileri tahkik ettiler ve özellikle
Batlamyus'un bir derecelik kavsin uzunluğu için bulduğu 66 21 3 Arap miline
tekabül eden uzunluğun gerçek değeri
ni hesaplamak için yeryüzünü ölçme çalışmaları yaptılar. "es-Süretü'I-Me'müniyye· adını verdikleri bir dünya haritası çizdiler. Ancak bu harita günümüze
kadar gelmemiştir. Daha sonra Muhammed b. Müsa ei-Harizml Batlamyus'un
Geographia kitabından elde ettiği bilgilere dayanarak bir dünya haritası çizdi ki bu harita da günümüze ulaşmamış
tır. Yazar Kitabü Şılreti'l - ari (nşr. Hans
von Mzik, Leipzig 1926) adlı eserinde Yunan iklim bölgelerine uyan tarifler vermiştir. Harizmrnin bu haritası yeniden
düzenlenerek yayımiandı (S . Razia Ja'frl.
al-Khwarizmi's Geographical Map of the
World, Dushanbe -Srinagar 1985) . Harizmfnin çalışma metodunu sürdüren İbn
Serabiyün (Suhrab) ise Kitabü cAca ,ibi1e~alimi's-seb ca'yı kaleme aldı (902-945
arasında). Yazar genellikle Harizmfyi takip etti; ancak birçok durumda şehir,
dağ ve nehir ağızlarının enlem ve boylamlarına s· daha ekledi. İbn Serabiyün
ayrıca Harizmfnin eserinde bulunmayan
bir harita çizim tekniğini de göstermiştir.
adamları

Bu dönemde astronomi ve matematiki coğrafyaya katkıda bulunan diğer
önemli ilim adamları arasında, Cevami cu cilmi'n-nücı1m ve ]Jarekati 'ssemaviyye adlı eserin yazarı Ahmed b.
Muhammed b. Keslr el -Ferganl (p 24 71
86l'den sonra) yer alır. Fergani, Mütevekkii -Aiellah (847-861) tarafından Fustat'ta (eski Kahire) "el-mikyasü'l-keblr"in
(Nil'in taştığı sırada yüksekli ği ni tesbit için

yapı l an ve 86l'de tamamlanan ölçüm aleti) yapımını teftiş etmekle görevlendirildi. Diğer bir ilim adamı, kendi gözlemlerine ve Batlamyus'un yaptıklarına dayanarak meydana getirdiği ez- Zicü '1mümteJ:ıan adlı eseriyle tanınan Habeş
ei- Hasib el -Mervezfdir (ö. 260/874 J?J).
Ancak dönemin en önemli astronomu
Muhammed b. Ca bir ei-Bettanl (ö. 3171
929 l?ll idi. Kitabü 'z- Zic adlı eserinde
kendi gözlemlerine dayanarak ekliptik
eğiminin değerini Batlamyus'unkinden
(23' 5r 20") 16' daha düşük bir değer
de tesbit etmiştir (23' 35'). Gece ve gündüz sürelerinin gerilemesi konusunda,
Batlamyus'un değerinden (100 yılda l")
daha doğru, ancak yaklaşık % 1O daha
hızlı (doğrus u 72 yılda 1') olan Sabit b.
Kurre'nin (ö. 288/901) bulduğu değeri
(66 y ıl da l') tekit eder. Bundan dolayı
onun 36S gün S saat 46 dakika 24 saniye olarak hesapladığı güneş yılı doğ 
rusundan (2' 22") daha kısad ı r (doğrusu
365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye). Bunun
yanında Batlamyus'un bulduğu değer ise
(365 gün 5 saat 55 dakika ı 2 san iye) 6 dakika 26 saniye daha uzundur. Batlamyus
gibi Bettanl de eserinde doksan dört ülkeyi tanımlar ve 273 yerin enlem ve boylamlarını verir. Nallino'nun görüşüne göre Bettanrnin tartışması, Batlamyus'un
eserinin Sabit b. Kurre tarafından doğ
ru yapılmış tercümesi etrafında dolaşır.
Bettanl, Me'mün'un ilim adamlarının kitaplarından herhangi bir alıntı yapmadığı eserinde bu gibi sonuçlardan kaçın 
mıştır. Sabit b. Kurre dönemin en önemli astronomlarındandı. Sekiz gök küre
yardımıyla gece gündüz arasındaki değişim olayını açıklayan hareket tezini ortaya koymuş, ayrıca dokuzuncu bir gökkürenin yardımıyla da gece ile gündüzün eşitliğindeki kararsızlığı (trepidation)
açıklamıştır ki bu teorinin İslam'da ilk
defa Sabit b. Kurre adıyla birlikte ortaya çıktığı bilinmektedir (DSB, XII I. 288295). Resa,ilü İl]vani'ş-Şata ve l]illani'l- vefa, (yazılışı 287/900 !veya muhtemelen daha öncel- 354/965 arasında) İs
maiiTier'in görüşlerini f'Unarak dönemin
felsefi ve ilmi bilgilerinin bir özetini meydana getirir. Kitabın coğrafya bölümünde çok fazla orUinal fikir yoktur; fiziki,
matematikl ve beşeri coğrafya konularında var olan geleneksel bilgileri tekrar etmiştir. İl]vanü's-Safa'ya göre yeryüzünün çevresi 68SS fersah (yakl aş ı k
40 .957 km). çapı 2167 fersah (yakl aş ı k
10.540 km.). bir yerküre derecesinin değeri ise 19 fersah (yaklaş ı k 91 km.) idi.

Yeryüzünün sadece meskün olan dörtte biri biliniyor, geriye kalan dörtte üçü
bilinmiyordu. Kuzey kutup bölgeleri bütün hayvan ve bitkilerin hayatını yok edecek derecede soğuk, buna karşılık güney kutup bölgeleri ise aşırı derecede sı
caktı ve bu yüzden oradaki bütün hayvan ve bitkiler yanmıştı; dolayısıyla o topraklarda oturmak mümkün olmadığı gibi oraya herhangi bir kimse de ulaşama
mıştı.

Bu dönemde Mısır'da çalışmalarını sürönemli bir astronomi bilgini de
Ebü'l-Hasan İbn Yünus es-Sadefi (ö 399/
1009) idi. Halife Aziz-Billah döneminde
(976-996). sonradan da Halife el-Hakim'in
(996- ı 021) emriyle astronomi gözlemlerinde bulundu ve gözlemlerine 1003 yılı
na kadar devam etti. Bugün sadece bazı
bölümleri mevcut olan en önemli eseri ezZicü'l -lfakimi'l-kebir'dir. İkinci önemli eseri, Kahire'de XIX. yüzyı la kadar zaman tesbiti için kullanılan küresel cetvelierin hazırlanmasında baş vurulan Kitabü Gayeti'l-intifac adlı eserdir. Bu
eserin bir kısmı XIII. yüzyılda Maksi tarafından tamamlanmıştır. Söz konusu
cetveller genellikle doğru hesaplanmış
olup tamamıyla İbn Yünus'un Kahire için
verdiği 30' enlem derecesi ve 23' 3S'
ekliptik eğimi değerlerine dayanır (DSB,
XN. 574-580) Diğer bir astronomi bilgini Ebü Mahmüd Hamid b. Hıdr el-Hucendfdir (ö 390/ ı 000) Eserlerinden biri Risale fi 'l-meyl ve carii'l-beled'dir.
Onun Rey şehri yakınında Büveyhl Sultanı Fahrüddevle'ye (976-997) nisbetle ekliptiğin eğimini gözlemlemek için "essüdsü'l- Fahrl" isminde bir alet yaptığı
söylenir. Hucendfden önce yapılan aletler saniyeyi göstermezlerdi. Birünf'ye
göre bu aletin üzerindeki her derece 360
eşit parçaya bölünmüştü ve ölçek üzerinde her 1O saniyelik bölüm ayrı bir işa
retle belirtilmişti ki bu Hucendl için büyük başarı idi. Buna benzer aletler daha sonra 1261 'de inşa edilen Meraga ve
1410'da inşa edilen Semerkant rasathanelerinde de yapılmıştır. Bununla beraber Blrünf'ye göre Hucendf'nin yaptığı
alet ağırlığından dolayı bir derece sapma yapmıştır ve bu sebeple kusurludur.
Hucendl güneş ve gezegenleri gözlemledi. Ekliptik eğimini ve Rey şehrinin enlemini hesapladı. Bu gözlemlerinden faydalanarak Zicü ·ı- Fal]ri adlı eseri telif
etti. Ona göre Hintliler 24' olarak hesapladıkları ekliptik eğiminin en büyük derecesini bulmuşlardır. Bu eğim Batlamyus'ta 23' S1' 20", kendi hesaplarında
dürmüş
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ise 23" 32' 19" idi. Bugün bu farklı dekusurlu aletler yüzünden olmadığı. ekliptik eğimin sabit durmayan ve
gittikçe azalan bir değer olmasınd an kaynaklandığı kabul edilmektedir. Hucendf
Rey şehrinin enlemini 35" 34' 38" olarak hesaplamıştır.
2. Filozoflar. VIII ve IX. yüzyılların astronomi bilginleri astronomi coğrafyasına
önemli katkılarda bulunurken dönemin
filozofları da fizikf coğrafyanın gelişme
sine yardım ediyorlardı. Bunlar arasın
da en ön sırayı işgal eden meşhur va·küb b. İshak el-Kindf'dir (ö 252 / 866)
Risaletü Ya '~üb b. İsl).a~ el -Kindi ii
havadisi'l-cev (nşr Yusuf Ya'küb Mi skü~ı. Bağd~d 1965) ve Resa'ilü'l-Kindielfelsefiyye (nşr M. A. EbO Ri da, 1-11 , Kahire 1369-1372 / 1950-1953) adı altında basılan birçok risale Kindf'ye atfedilmiştir.
Bu ikinci kitabın ll. cildi beş element. gök
katları, bazı yerlere yağmur yağmama
sının sebepleri, semanın renkleri. suların med ve cezir hareketleri gibi konulara tahsis edilmiştir. Kindf'nin öğrenci
si İbnü't- Tayyib es-Serahsf (ö 286 / 899)
coğrafi konularda çeşitli eserler meydana getirdi. Mes'üdf. Kindf ile beraber Serahsf'den de sık sık alıntılar yapmıştır.
Mes'üdf'nin istifade ettiği Kitabü'l -Mesalik ve 'l-memalik ve Risale fi'l-bihar ve'l- cibôl adlı kitaplar Serahsf'ye
aittir; ancak bu eserlerin hiçbiri bugün
elimizde bulunmamaktadır.
3. Irak Coğrafya Okulu. Genel ve tasvirf coğrafya üzerinde ilk defa sistematik
olarak yazı yazanlar IX. yüzyılın ortaların
da Irak'ta görüldü. Bu okulun en önemli coğrafyacıları arasında İbn Hurdazbih,
Ya'kübf. Mes'üdf. İbnü'l-Faklh, İbn Rüste ve Kudame b. Ca'fer el-Katib bulunmaktadır. Bilinen dünyayı ilk tarif eden
coğrafya cı Ebü' ı- Kasım Ubeydullah b.
Abdullah b. Hurdazbih 'tir (ö 300 / 9 121
ve bundan dolayı kendisine " İslam coğ
rafyasının babası" unvanı verilmiştir. iranlı olan İbn Hurdazbih, Cibal bölgesinde
posta işlerinde çalışan bir devlet memuru idi. Yazarın enva'* üzerinde bir çalış
ması ve Batlamyus'un Geographia 'sının
Arapça bir tercümesi vardı; ancak bu
eserlerin hiçbiri bugün elde bulunmamaktadır. Coğrafya konusunda en önemli çalışması olan Kitôbü'l -Mesôlik ve'lmemalik günümüze kadar ulaşmıştır
(n ş r de Goeje. BGA, VI , Leiden 1889) Bu
eser. daha sonraki dönemlerde tasvirf
coğrafya üzerinde çalışan birçok coğraf
yacıya kaynak teşkil etmiştir. Irak okulunun ikinci önemli coğrafyacısı Ebü'lğerlerin
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Abbas Ahmed b. Ya'küb b. Ca'fer el-Katib el-Ya'kübf (ö . 292/ 905 l?ll idi. Bağ
dat'ta doğan Ya'kübf uzun süre Ermenistan ve Horasan'da kaldı ; Hindistan·a
ve Filistin bölgesine gitti. Kitabü 'l-Büldan 'ın yazarı olan Ya'kübf İbn Hurdazbih'in usulünü takip etti; yazdığı eserde tuttuğu yol, toplamış olduğu bilgilerin bir özetini çıkarmaktı.
Coğrafya konusunda en orüinal eser
yazanlardan biri de Ebü' ı- Hasan Ali b.
Hüseyin el-Mes'üdf'dir (ö 345 / 956) Birçok eser kaleme alan Mes'üdf seçkin bir
tarihçi olmasının yanında Ortaçağ müslüman seyyahlarının en büyüklerinden
biri idi. Ancak onun eserlerinden sadece Mün1cü'z-zeheb ve me 'adinü'J-cevher ile et- Tenbih ve'l- işrôt günümüze
kadar gelebilmiştir. Mürucü '? -?eheb,
her ikisi de bize ulaşmayan Ki tabü A.[ı
bdri'z-zaman ile onun özeti sayılan Kitabü 'l-Evsat'ın kısaltılmış şeklidir. Mes'üdf,
Kitabü 'l-Kadaya ve 't-tecarib adında
bir seyahatname yazdı. Müellif kitabın
da. ikiimin bir bölgede oturanlar üzerine yaptığı etkilerle bazı suların hayvan
yaşamındaki etkileri gibi konuları tartış
mıştır. Mes'üdf, zamanın coğrafyacıları
arasında yaygın olan bazı coğrafi bilgilerin hiçbirini tenkit etmeden benimsememiş, onları kendi deney ve gözlemlerinin ışığında yeniden tahkik etmiştir.
Mes'üdf. güney yarım kürenin tamamen
bilinmeyen bir kara parçası ile kaplı olduğu yolundaki bilgi hakkında şüphele
rini ifade eden ilk müslüman coğrafya
cılardandır. Gemi kaptanları tarafından
kendisine anlatılan Hint Okyanusu'nun
bazı yönlerde sınırı olmadığı konusuna
da işaret etmiştir; onun bu görüşü filozofların inandıklarına ters düşmektedir.
903'te yazılmış ve sadece kısaltılmış
şekliyle bilinen Kitôbü '1- Büldan adlı

ista hri"nin
Mesiilikü' l ·
m emiilik
a dl ı eserinde
ispanya.
Afrika ve
D oğu Akdeniz"i
göst eren
harit alar
(TSMK. lll. Ahmed.
nr. 3348,

vr. 40", 73")

eserin sahibi İbnü'l-Faklh el-Hemedanf
diğer bir islam coğrafyacısıdır. Başka
bir islam coğrafyacısı da İbn Rüste olarak bilinen Ebü Ali Ahmed b. Ömer idi.
903 yılında yazmış olduğu Kitabü'I-A'lakı'n-netise'nin sadece coğrafya ve astronomiyle ilgili olan yedinci bölümü günümüze kadar gelmiştir. Hayatı hakkında
isfahanlı olduğu ve Hicaz'a gittiğinden
başka bilgi yoktur. Öyle anlaşılıyor ki İbn
Rüste İbn Hurdazbih'in eserinin bütün
uyarlamalarından faydalanmıştır. Bu dönemin bir başka islam coğrafyacısı Kudame b. Ca 'fer el-Katib (ö 337 / 948) idi.
928'de tamamlanmış olan eseri Kitabü 'l-ljarac ve şan'atü 'l-kitôbe günümüze ancak bölümler halinde ulaşabil
miştir. Basralı bir hıristiyanken müslüman olan Kudame b. Ca'fer hayatının
son yıllarını postacıbaşı olarak geçirmiş
tir. Telif ettiği eserindeki amacı, posta
merkezlerinin bir kayıt defteriyle halifeler için ordularına gönderilmek üzere
bir rehber hazırlamaktı.

IX. yüzyılla birlikte coğrafyaya olan ilgi oldukça genişledi. Bu ilgi sadece hükümet memurları, tarihçiler ve seyyahlarla sınırlı kalmadı, edebiyatçılar da coğ
rafya ile ilgilenmeye başladılar. Bu tip
bir ilim adamı Arap edebiyatçısı Amr b.
Bahr el-Cahiz'dir (ö 255 1 868-69) Mes'üdf'nin zikrettiği Cahiz'e ait Kitôbü'l-Emsar ve 'aca, ibü '1- büldan adlı eseri günümüze kadar ulaşmamıştır. Cahiz. iktisadi coğrafya üzerindeki et- Tebassur
bi't-ticare adlı bir kitap yazmıştır (n ş r
Hasan Hüsni Abdül vehh ab. Beyrut ı 966)
Ona atfedilen diğer eserler arasında, Fı
rat'ın suyunun Dicle'ninkine üstün olduğunu konu edinen el-Eytdn ve'l- büldan ile kozmografyaya dair Kitabü '1'iber ve 'l-i 'tibdr adlı kitaplar bulunmaktadır. Cahiz'in bu konuda yazılmış ilk ese-
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rin sahibi olması muhtemeldir. Ona göre kozmografya üzerine ilk eser yazan.
Emevf döneminde Pehlevfce'yi kullanan
Yasü Matran Faris adlı bir iranlı idi. Cahiz Kitc'ibü '1- Ha yevc'in ' ında Hintliler'den aldığı bilgilere göre bir kangurunun
özelliklerini Hint gergedanına benzetir
ki buradan Hintli denizcilerin bu dönemde Avustralya 'ya gitmiş oldukları anlaşılmaktadır.

4. Belh Coğrafya Okulu. Irak islam coğ
rafya okulu çalışmalarını genel ve tasvi rf coğrafya konu ların a ayınrken X. yüzyılın ilk yarısında Horasan'da bugün Belh
islam Okulu diye adlandırılan yeni bir
coğrafya mektebi ortaya çıktı. Bu rnektebin yazarları. müslüman olmayan ülkeleri dışarıda bırakarak çalışmalarını
geniş ve ayrıntılı bir şekilde islam ülkelerinin coğrafyası üzerinde yoğunlaştır
dılar. Bu durum. eski eğilimlerden ayrılma ve bölgesel coğrafyaya doğru bir
adım atma sayıldı. Okulun kurucusu Ebü
Zeyd Ahmed b. Sehl ei-Belhf'dir iö 322 /
934} Belhf gençliğinde Bağdat'ta filozof
Kindf'nin talebesiydi. Orta Asya 'ya döndükten sonra eserini yazdı; ömrünün
son dönemlerinde de islam ülkelerinin
çeş itli yerlerinin bölgesel haritalarını çizdi (308 / 920 ve 309 / 921) Belhf'nin genelde Suverü '1- e~ôlfm adıyla bilinen
coğrafya kitabı Makdisf tarafından elEmşile ve suretü'l-ari (bk_ Ahsenü'ttekasim, s. 4} şeklind e zikredilir. Barthold,
Belhf'nin kitabının sadece Ebü Ca'fer elHazin' in çizmiş olduğu haritaların bir
açıklaması olabileceğini ve haritaları onun
çizmediğin i iddia eder. Ancak bu iddia
tartışılabilir ve daha fazla araştınimaya
muhtaçtır. Çünkü her ne kadar Belhf'nin orijinal eserinin metni ortaya konmamış ve bir dönem ona atfedilen yazmaların sonradan istahrf'nin olduğu tes-

lbn Havkaı·in e/-Mesil/ilr ue'l-menıalilc ad lı
eserinde Mekke'yi ve ekvatoru gösteren dünya
(Süleymaniye Ktp .. Ayasofya. nr. 2934, vr . 4 1'- 5 3 )

har i tas ı

bit edilmişse de istahrf' nin 930-933 arayani Belhf'nin henüz hayatta olduğu bir dönemde yazdığı eserinin onun
çalışmasının genişletilmiş bir düzenlemesi olduğu şeklindeki De Goeje'nin görüşü hala geçerliliğini korumaktadır.
Makdisf'nin istahrf ve Belhf'nin eserlerinden iktibas ettiği çeşitli pasajlar dan
zamanla Belhf'nin eserinin istahrf'ninkinden ayırt edilemez hale geldiği açık
ça anlaşılmaktadır .
Belh okuluna mensup coğrafyacılar islam ülkelerini iklimiere (bölge) ayırdılar
ve her ikiimin ayrı bir haritasını çizdiler.
Yuvarlak bir dünya haritası çizerek Mekke'yi bu haritanın merkezinde gösterdiler. Genel olarak coğrafi gerçekleri Kur'an
ve hadisteki kavramlarla desteklemek
temayülü vardı. Ayrıca çalışmalarını islam ülkelerinin coğrafyası üzerine yoğunlaştırarak coğrafyaya islamı ve siyasi bir renk verdiler. islam ülkelerinin sadece coğrafi bölgeler esasına göre taksimi ve o bölgelerin haritalarının çizimi
sında,

zamanın coğrafya düşüncesinin gelişme

sinde müsbet bir ilerleme idi. Böylece
onlar. z amanlarında coğrafi sınırları belirlenmiş ülke kavramını ilk defa ortaya
koyan müslüman coğrafyacılar arasın
da yer aldılar. Bu okulun ilk mensupları
arasında Ebü İshak İbrahim b. Muhammed ei-Farisf el-istahrf (ö X. yüzyı lın ikinci yar ı s ı } başta gelir. istahrf. eseri Mesc'ilikü 'l-memc'ilik'i yirmi iklime ayırmıştı.
Çalışmalarındaki ası l önemli nokta. önceden hiç kimsenin yapmadığı iklim haritalarını çizmiş olmasıdır. istahrf islam
ülkelerinin çeşitli bölgelerini gezdi; bu
yüzden onun bilgileri kısmen şahsi gözlemlerine dayanır.
İbn Havkal olarak tanınan Ebü' l- Kasım Muhammed b. Havkal Kitc'ibü Sure ti'l- ari (el- MestWk ve '1- memalik) adlı
kitabını yaklaşık 977'de tamamladı. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmeyen İbn
Havkal genç yaşından itibaren coğrafya
ile ilgilenmeye başladı ve çok yer dolaş
tı. Eseri istahrf'ninki ile karşılaştırıldı
ğında ondan çok istifade ettiği. ancak
Afrika ve ispanya hakkındaki bilgilere
büyük eklemeler yaptığı anlaşılmakta
dır. islam ülkelerinin yirmi iki haritasını
çizdi. İbn Havkal'a göre istahrf'nin bazı
haritaları mükemmel, bazıları ise eksiktL Bu yüzden istahrf'nin kendi isteği üzerine karışık ve eksik olan haritaların bazı larını yeniden çizdi (Süretü 'l- ari, s. 329330). İbn Havkal'ın yaptığı haritalar hiç
şüphes iz istahrf' ninkilerine göre daha

Belh okulunun en araştırıcı coğrafya
Makdisf veya Mukaddesi olarak tanınan Şemseddin Ebü Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Ebu Bekir el- Ben na
eş-Şamf ei-Beşşarf'dir (ö _ X. y ü zyı lın sonl arı ). Fıkıh eğitimi görmüş olan Makdisf.
islam memleketlerinde çok uzaklara varan geniş seyahatler yaptı. Sonunda kırk
bir yaşında iken Ahsenü 't- tekiisim if
ma crifeti '1- e~ôlfm adındaki cocirafi eserini yazmaya başladı. Eseri her ne kadar 985 yılında tamamladıysa da 997 yı
lına kadar ona eklemeler yapmaya devam etti. Coğrafyayı herkes ve her grup
insan. hatta daha çok dini ilimlerle uğ
raşanla r için. İslam ülkelerinden haberdar olmaları açısından gerekli bir ilim
olarak kabul ediyordu. Ona göre coğraf
ya fıkıh öğreniminde de gerekli idi. Eserinde islam ülkelerini altısı Arap ve sekizi Acem (Arap d ı ş ı ) olmak üzere on dört
iklime ayırmış ve iklimler hakkında yalnız coğrafi bilgiler vermekle kalmayıp
aynı zamanda o iklimlerde yaşayan insanların sosyokültürel ve sosyoekonomik
yönleri üzerinde de durmuştur. Makdisf
kelime ve deyimiere özel manalar vererek ilk defa Arapça'da bir coğrafya terminolojisi oluşturmuştur. islam ülkelerinin gerçek şekillerini gösterebilmek
için. Belh okulunun benimsediği geometrik çizimli haritalardan bir şey anlaşıla
mayacağına işaret ederek okuyucunun
daha kolay kavrayabileceğ ine inandığı
genel bir ülke haritası çizmek için çaba
harcamıştır (Ahsenü · ı- te~asim, s. 62}
S. Ceyhani ve Diğer Coğrafyacılar. Irak
ve Belh okullarına bağlı coğrafyacıların
yanında bu dönemde ün kazanm ış bircısı ,

Makdisi'nin Ahsenü't-t e /riisinı adlı eseri ndeki dünya haritası (Süleymaniye Kıp .. Ayasofya, nr. 297 1. vr. 3 ~ )

gelişmiştir.
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daha vardı. Bunlar araen meşhur olanı. Samani Veziri
EbO Abdullah Muhammed b. Ahmed elCeyhanfdir. Ancak ne yazık ki onun 922'den önce yazılmış Kitabü'l-Mesalik ve'lmemalik adlı eseri günümüze kadar
ulaşmamıştır. Bu eserin geniş kapsamlı olduğu ve daha sonraki dönemlerde
pek çok yazara kaynak teşkil ettiği anlaşılıyor. Ceyhanfnin kendi topladığı bilgiler yanında önemli bir ölçüde İbn Hurdazbih ·in eserinden de faydalandığına
inanılmaktadır. Bu dönemde kitap telif
eden diğer bir coğrafyacı da Mutahhar
b. Tahir el-Makdisfdir. el-Bed, ve't-tarf{ı adlı eseri (yazılışı 966) Büst şehrinde
Samani vezirlerinden biri için kaleme
alınmıştır. Bazı ilginç coğrafi bilgiler içeren eser astronomik ve matematiki coğ
rafyada Yunan sistemini ortaya koyarken tasviri coğrafyada klasik İslam coğ
rafya okullarını takip eder.
coğrafyacı

sında

Bunlardan başka X. yüzyılda genel ve
sistematik coğrafya konularında yazıl 
mış en önemli eser, 982-983 yılında derlenmiş olan yazarı meçhullfududü1- 'ôlem'dir. Eser. Afganistan'ın kuzeyinde
GOzganan'da hüküm süren Ferigüniler
hanedamndan Emir Ebü'l-Haris Muhammed b. Ahmed'e ithaf edilmiştir. lfududü'l- 'aıem MinorskY tarafından ayrın
tılı açıklamalarla İngilizce'ye çevrilmiş

tir. Eserin Şehname'den daha önce yazılmış Fars edebiyatının ilk nesir çalış
malarından biri olduğu görüşünü ileri
süren Minorsky yazarın çalışmasını bizzat hazırladığı bir harita üzerine oturttuğu kanaatindedir. Bu haritanın EbO
Ca'fer el-Hazin'in dünya haritasının düzeltilmiş bir şekli olduğu sanılmaktadır.
Yazar belki de Ceyhanfden istifade etmesi dolayısıyla İbn Hurdazbih'in çalış
masından faydalanmiş ve sistematik olarak da istahrfyi kullanmıştı. lfududü'l'alem, ilk bölümü önsöz, son bölümü sonuç olmak üzere altmış bir bölüme ayrıl
mıştır. İkinci bölümden yedinci bölüme
kadar olan kısım denizler, adalar. dağ
lar, nehirler, çöller vb. konularla ilgili olarak matematiki ve sistematik coğrafya
dan bahseder; geri kalan bölümler ise
her ülkenin ayrı ayrı tasvirine ayrılmış
tır. Eser, bu dönemde doğu İslam dünyasında coğrafyaya yapılan en büyük katkıyı oluşturur.

Mısır'da kaleme alınan en önemli eser.
Hasan b. Ahmed (veya Muhammed) el-Mühellebi tarafından Fatımi Halifesi AzizBillah için yazılan ve aynı zamanda Kitabü '1- Etyal veya el- 'Azizi olarak da bi-

54

!inen Kitabü'l-Mesalik ve'l-memalik
Günümüze kadar ulaşma
mış olan eser sadece Yaküt el -Hamevi,
Ebü'l- Fida ve Hatız-ı Ebru'nun yaptık
ları iktibaslardan tanınmaktadır. Diğer
önemli bir eser, muhtemelen Endülüs'te
İshak b. Hüseyin tarafından yazılmış olan
Akômü1-mercan ii ?,ikri1-meda,ini'lmeşhure ii külli mekôn adlı kitaptır. X.
yüzyılın ortalarında yazıldığı sanılan eserin elimizdeki nüshası çok geniş olduğu
anlaşılan ilk nüshanın kısaltılmış şekli
dir. Şehir ve ülkeler kısa tanımlanmış olmalarına rağmen enlem ve boylamlarıy
la birlikte verilmişlerdir.
adlı kitaptır.

6. Elçilerin Raporları ve Denizcilik Literatürü. Bu dönemdeki coğrafya literatürü, sultanlar tarafından Asya ve Avrupa'nın çeşitli bölgelerine yollanan elçilerin yazdıkları raporlarla ve dünyanın çeşitli bölgelerini gezen denizci ve tüccarların naklettikleri rivayetlerle oldukça
zenginleşti. Hindistan·a ait en eski raporlardan biri, 800 yılı civarında Abbasi
Veziri Yahya b. Halid el-Bermekı~nin (ö
805) bir elçisi tarafından kaleme alınmış
tır. Daha sonraki coğrafyacılar bu rapordan geniş bir şekilde istifade etmişl er
dir. Güney ve Güneydoğu Asya ile ilgili
bu tip bir eser de iki yıl Kamboçya'da yaşamış olan Ebü Abdullah Muhammed b.
İshak tarafından hazırlandı. 845'te Kurtuba Emiri Il. Abdurrahman, Gazal olarak bilinen Yahya b. Hakem ei-Bekri'yi
(ö. 250 / 864). daha ewel 844'te Endülüs'e saldıran Vikingler'le ticari ilişkiler
kurmak üzere İrlanda'ya yolladı; Bekri,
Viking Kralı Turgeis ve karısı Ota ile gör üştü .

Silsiletü 't- tevari{ı 'in bir bölümünü
eden A{ıbôrü'ş-Şin ve'l-Hind adlı eser EbO Zeyd es-Sirafi tarafından yine bu dönemde kaleme alınmıştır (85 I).
A{ıbarü'ş-Şin ve'l-Hind, Çin ile Basra
körfezi arasında gemicilik yapan Süleyman et-Tacir ve diğerlerinin raporlarını
kapsar. Eser adalar. denizlerdeki balık
lar. civarda yaşayan halk ve diğer ilginç
şeylerden bahseder; Çin ve Hindistan
hakkında geniş bir tasvirle son bulur. Konu ettiği bölge hakkında en eski ve en
güvenilir kaynaklardan birini oluşturan
ve bu yüzden daha sonraki dönemin yazarlarından birçoğunun kendisinden faydalandıkları eser, Jean Sauvaget tarafın
dan Arapça metni ve Fransızca tercümesiyle birlikte yayımlanmıştır (Paris 1948) .
Bu kategorideki eserlere. Büzürg b. Şeh 
riyar tarafından yazılan Kitôbü 'Aca, ibi'l- Hind (Liure de Merueilles de l'lnde,
teşkil

Arapça metnin neşri P. A. van der Lith,
Frans ı zca tercümesi Mareel Devic, Leiden
1883-1886) adlı eser de dahildir. Bu eser.
yazar tarafından derlenen 900-953 yıl
ları arasına ait denizci hikayelerinin bir
koleksiyonudur. Bu tür eseriere meşhur
Elf leyle ve leyle de (b.inbir gece masalları) eklenebilir. Bu masallar eğlendirici
özelliklerine ek. olarak aynı zamanda yedi deniz, kıyı ülkeleri ve adatarla ilgili konularda önemli bir coğrafi kaynak niteliğindedir.

7. Sefaret Heyetleri ve Seyahat Notları.
921 yılında Halife Muktedir-Billah, Hazarlar' a karşı savunmasını geliştirebil
mesi için kendisine yardım etmek üzere bir sefir ve bölgesinde İslam 'ı yaymaya çalışmak üzere de bir alimin gönderilmesini isteyen Volga Bulgarları'nın kralına bir heyet yolladı . Sefaret kafilesine
refakat eden Ahmed b. Fadlan RisQJe
adlı eserinde uzun süren bu seyahatten
çok değerli bilgiler aktarmış ve kafilenin karşılaştığı çeşitli kabilelerden bahsetmiştir. Risale, Volga bölgesi ve yaklaşık 60' kuzey enlemine kadar olan bölgelerin topografyasından bahseden Arapça'daki ilk bilgi kaynağıdır. Eser Risaletü İbn Fağlan adıyla Sami ed-Dehhan
tarafından yayımlanmıştır (Şam

ı 959) .

965 'te Alman imparatoru ı. Otto'ya iki
heyet yollandı. Bunlardan birincisi, aralarında Mağribli bir yahudi olan İbra
him b. Ya'küb et - TurtOşfnin de bulunduğu Kuzey Afrika'nın Fatımf yöneticileri tarafından yollanan heyet, ikincisi ise
Kurtuba halifesi tarafından yollanan ve
içinde İbrahim b. Ahmed et-TurtOşi'nin
de bulunduğu heyet idi. İmparator her
iki elçi heyetini Magdeburg'da kabul etti ve heyetler döndükten sonra İbrahim
b. Ya'küb ile İbrahim b. Ahmed intibalarını yazıp o dönem Orta Avrupa'sı hakkında önemli bilgiler verdiler.
Bu dönemin seyyahlarından biri de
942'de Samani Sultanı ll. Nasr'ın sarayını ziyarete gelen bir Çin heyetinin dönüş yolculuğunda onlara refakat eden
Ebu Dülef Mis' ar b. Mühelhil el-YenbUi
el -Hazreci idi. Batı ve Doğu Türkistan'ı
(Sinkiang) kateden Ebu Dülef bilinmeyen
bir yoldan Çin'e girdi ve oradan Hindistan'a geçerek Sicistan yoluyla İslam ülkesine döndü. Ya'küt. Kazvini ve diğer
bazı yazarlar bölge konusundaki rivayetlerinden çeşitli alıntılar yapmışlardır.
Ancak Srinagar örneğinde olduğu gibi
bazı haberleri gariptir ve güvenilir değildir. Dönemin bir başka seyyahı, 975
yılında meşhur Fatımi kumandanı Cev-
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her es-Sıkıllf tarafından diplomatik bir
görevle Nube ülkesine yollanan ibn Selim ei-Üsvanfdir. Sadece Makrizi ve ibn
iyas tarafından yapılan özetleri günümüze ulaşmış olan Kitô.bü Ahbô.ri'n Nube ve'l-Mu~urre ve cAlve v~'l-Büc
ce ve'n-Nil adlı kitabında yazar Nil hakkında ayrıntılı bilgi verir.
8. Bölgesel Coğrafya ve Önemli Şehirle
re Dair Eserler. Bu ve daha sonraki dönemin çok sayıda eseri islam dininin kutsal şehirleri ile önemli köy ve kasabaları hakkında çeşitli bilgiler ihtiva eder. Bu
eserlerin bazısı ise bölgesel coğrafyaya
h asredilmiştir. Mekke h a kkınd a yazı la n
kitaplar arasında Ebü'I-Velid ei-Ezraki
(ö 244 / 858 I?Jl ve Fakihfnin (ö . 272/ 885)
eserleri bulunmaktadır. Bu tip eserlerin
önsözlerinde şehirler hakkında bilgi verilmesi, diğer bölümlerinin ise çok tanın 
mış şahsiyetlerin biyografilerine hasredilmesi dikkate değer özellikleridir. Şe
hirler hakkında yazanlar arasında Ahmed b. Ebu Tahir (ö . 280/ 893). Tô.ril]u
Bagdô.d'ın yazarı Hatib ei-Bağdadi (ö .
463 / 1071). Tô.ril]u Dımaş~'ın yazarı ibn
Asakir (ö 571 / 1176). Tô.ril]u Bul]ô.rô. 'nın yazarı Nerşahi (ö . 348/ 959) ve etTarif] ii al]bô.ri vülô.ti ljorô.sô.n ' ın (telif
tarihi yaklaşık 344 / 955) yazarı Ali es-Selami bulunmaktadır.
"Hıtat" olarak bilinen topografya eserlerinin Mısır'da ortaya çıkması da bu döneme rastlar. Bu tip eser verenlerin ilk
temsilcilerinden biri Fütı1f:ıu Mışr yazarı ibn Abdülhakem idi (ö 2571 871); ondan sonra Tô.ril]u vülô.ti Mışr ve ~ucj.ô.
tihô.'nın yazarı Muhammed b. Yusuf eiKindi (ö . 350/ 961) gelir. Kindi'nin oğlu
Ömer b. Muhammed b. Ki ndi Feiô., ilü
Mışr isminde bir methiye kitabı yazdı.
ibn Zülak rivayet! ere dayanan el-Feiô., il
adlı bir derleme düzenledi. Bu konuda
yazan diğer müellifler arasında el-Mul]tô.ru ii ?ikri '1 - l]ıtat ve '1- ô.şô.r'ın yazarı
Kudai (ö . 454 / 1062) ile Risô.letü'l-Mıs
riyye'nin yazarı Ebü's-Salt Umeyye b.
Abdülaziz ed-Dani bulunmaktadır. FütGh
(fetihler) konulu eserler kategorisine. ilk
dönemde islam'ın yayıldığı yerleri anlatan Ahmed b. Yahya el-Belazüri'nin (ö .
2791 892) Fütal}.u'l-Büldô.n adlı eseri dahildir. Günümüzde mevcut olan eser kaybolmuş çok daha büyük bir kitabın özetidir. Bu çalışmaların çoğunda topografik bilgi tarihi bilgiler arasına serpişti
rilmiştir.

X. yüzyılda tamamen bölgesel coğraf
ya üzerine yazılmış birkaç eser vardır.
Bu konuda Mağrib'de Muhammed b. Yu-

suf el-Verrak (ö .363/ 973) Kitô.bü'l-Mesô1ik ve 'l-memiilik adında bir kitap yazdı ; ancak bu eser günümüze kadar ulaş
mış değildir. Endülüs üzerine Avrupalı
lar ' ın Moro Rasis dedikleri tarihçi Ahmed b. Muhammed er-Razi (ö 344/ 955)
önemli bir eser telif etti. Bu eser ve Portekizce'ye yapılmış olan tercümesi kaybolmuştur; sadece bugün Portekizce tercümesinden çevrilen bir ispanyolca nüshası bulunmaktadır. Razi Kurtuba (Cordoba} şehri hakkında da Kitô.b ii vaşfi
Kurtuba adında bir kitap yazmıştı.
Bölgesel coğrafya konusunda en önemli eser. Hasan b. Ahmed ei-Hemdani (İbn
Ebü'd-Dumyan veya ibnü'l-Haik. ö. 334/
945) tarafından yazılan Şıfatu Cezireti'lcArab 'dı r. Batlamyus'u çok iyi bilen Hemdani, şahsi gözlemlerine ve önceki yazarların kaydettikleri bilgilere dayanan eserinin giriş kısmında koordinatlar konusunda çeşitli görüşler ortaya koydu. Yemen 'i anlatan bu eser Arapça coğrafi
kaynaklar arasında en ayrıntılı bilgi verenlerden biridir.
C) İsh1m Coğrafyasının Zirveye Ulaşma
sı (Xl ve XII. yüzyıllar). 1. Filozoflar, Astronomlar ve Diğer ilim Adamları. Xl. yüzyıl ,
özellikle jeomorfoloji, fiziki, astronomik
ve matematiki coğrafya sahalarında nazari coğrafyanın gelişmesinin doruğunu
teşkil eder. Ortaçağ islam dünyasının iki
büyük alimi ibn Sina ve BirGni bu sahalara esaslı katkılarda bulunmuşlardır.
Tıp, müsbet ilimler ve felsefe alanların
da birçok eserin sahibi olan ibn Sina (ö.
428/ 1037), eş-Şifô.,ın "et-Tabtiyyat" adlı bölümünde yeryüzünün oluşması. bulutlar, çiyler, baharlar, depremler, dünyanın meskun bölgelerinin oluşumu , ülkelerin özellikleri, haleler, gökkuşağı. rüzgarlar, gök gürlemesi. şimşek, sağnak
yağışların sebepleri, göktaşı ve kuyruklu yıldız gibi konulardaki görüşlerine yer
vermiştir. Aristo ve Batlamyus'un fikirlerinin etkisi altında kalan ibn Sina, Kindfden sonra Aristo'nun görüşlerini şer
heden en önemli müslüman filozoftur.
özellikle onun yeryüzünün. ovaların. yaylaların , denizierin ve dağ la rın oluşumu
hususundaki görüşleri ilgisini çekmiştir.
ibn Sina'ya göre iki temel element olan
su ve toprak yaratılışlarından dolayı evrenin merkezine çekilmişlerdir. Bu yüzden tabii eğilimlerine göre değil yeryüzününün oluşumundaki genel sisteme
göre hareket ederler. Denizler. suların
alçak kesimlerde toplanmaianna ve yer
değiştirdikleri zaman yüksek noktaları
terketmelerine sebep olan yıldızların ha-

reketlerine göre şekillenmişlerdir. ibn
en önemli madde. toprak ve suyun arasından ortaya çıkmış
olan yapışkan çamurdur. Bu çamur güneş ve gezegenlerin enerjisine maruz kaldığı zaman sertleşir ve dağ şeklini alır.
Dünyanın başlangıçta oturulabilir kısım
ları sular altındaydı. Bu kesim yavaşça
deniz içinde ortaya çıkarak sertleşmiş
olabilir ; ancak bu gelişmenin o kesimin
denizden ayrılmasından sonra meydana
gelmesi daha makuldür ve deniz hayvanı fosillerinin kayaların içinde ortaya çık
ması da bu yüzdendir. ibn Sina'ya göre
d ünyanın olu şm asında bütün safhalar Allah ' ın ilmine bağlıdır. Bu sebeple yeryüzünün ortaya çıkmış bazı kesimlerinde
hayvanlar temiz havada (nesfm) yetişmiş
lerdir. Elementl~rin birbirlerine dönüşe
bilme kabiliyetleri ile yıldızlarla gezegenlerin ve güneşin hareketleri yeryüzünün
dengesini sağlamış ve ona küre şeklini
vermiştir. ibn Sina, yeryüzünün güney
kesiminin tamamen kara olduğu veya
sular altında bulunduğu şeklindeki yaygın görüşe karşı çıkmıştır. insanların yaşadığı bölgelerde adaların bulunması ihtimaline inanmış , ancak onlar hakkında
herhangi bir bilgi vermenin zor olduğu
nu kabul etmiştir. Sıcaklığın şiddeti sebebiyle güney bölgelerinin meskun olmadığını düşünenierin hata ettiğini belirtir. Güneşin merkezden çok fazla sapmayacağını. ancak oğlak dönencesine
paralel uzanan toprakların çok sıcak olduğu farzedilse bile güney kutbuna doğ
ru giden su akıntısının bunu önleyeceğini söyler. Kuzey kutbunda oturulabilme meselesinde ise bu bölgenin insanın
çoğalması ve yerleşmesi için uygun olduğu kesin değilse de insanların buraya kısa süreyle seyahat etmesinin mümkün göründüğünü ileri sürer. Ona göre
eğer bu bölge çoğalmaya uygun ise özel
cins hayvanların üremesine de uygundur. Sonunda bütün bu görüşlerin sadece faraziye olduğunu ve haklarında
kesin delillerin bulunmadığını söyleyerek konuyu kapatır. ibn Sina'ya göre deniz yerleşmeye tabii engel değildir ; engel olan güneşin uzaklığı ve yakınlığıdır
(eş·Şifa, 151. s. 24-26) . Bunlar fiziki coğ
rafyanın problemlerini mantık yoluyla
çözmeye çalışan filozof bir bilim adamı
Sina'nın belirttiği

nın görüşle ridir.

ibn Sina'nın çağdaşı Ebu Reyhan eiBfruni de (ö. 453 / 1061 [?J) fiziki, astronomik ve matematik! coğrafya dalları
na orüinal katkılarda bulundu. Bugün
hemen hepsi çeşitli dillere çevrilerek
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COGRAFYA
yayımianmış

durumdaki başlıca coğrafi
bilgi ihtiva eden eserleri şun l ardır : el -

~anı1nü 'l-Mescı1di, TaJ:ıdidü nihCıya

ti'l-emakin li- tasJ:ıiJ:ıi mesafati'l - mesakin, Kitdbü'l-Cemahir ii ma crifeti'lcevahir, TaMiku ma li'l- Hind ve etTefhim ii eva,ili sınacati't - tencım.
Bunlardan başka jeodezi ve klimatoloji gibi konularda da bazı risaleleri bulunmaktadır. Birünf, dünyanın şekli ve
kainattaki yeri konusunda onun ayın feleğinin merkezinde bulunduğunu ve küre şeklinde olduğunu, ancak bu kürenin
üstündeki dağtarla çukurlar sebebiyle
engebeli bir yüzeye sahip olduğunu, fa kat büyüklüğü karşısında bunların farkedilmediğ i ni söyler. Teşekkül edişi hakkında ise toprağın sudan daha ağır olduğunu ve bu yüzden tortular şeklinde
suyun dibine çöktüğünü ileri sürer; toprak ve su her taraftan hava ile çevrili
olan yerküreyi birlikte meydana getirirler. Ona göre havanın çoğu ay semasıy
la temas halinde olduğu için dönme ve
sürtünme dolayısıyla ısınır ; havanın etrafını saran ısı kutupların yakınlarında
ise hareketin az olması sebebiyle daha
azdır. Birünfnin çağdaşı Ebü Said Ahmed
b. Muhammed b. Abdülce!TI es-Siczi (ö .
1020 1?1). hareketin göklerde değil yeryüzünde olduğu yönündeki teoriye dayanarak bir usturlab geliştirdi. Kitôb ii isticab adlı eserinde Birüni bu teoriyi takdir etmekle dünyanın merkezde bulunduğu gö rüşüne bağlı kaldı (bk H. A Kazmi, The Geographical Concepts of al·Be·
run i, s. 51 ). Hintli astronomi bilginlerinin
ileri sürdükleri dünyanın kendi ekseni
etrafında döndüğü teorisine karşı ise
dünyanın veya etrafındaki göğün dönmesi halinde meydana gelecek olayların
(gündüz, gece vb.) değişmeyeceği fikrini
savunarak tarafsız kaldı.

Yeryüzünün ölçüleri meselesinde Birünf, Halife Me'mün dönemindeki astronomi bilginlerinin tesbitlerine uydu. Onların bulduklarına göre yeryüzündeki büyük çemberin (ekvator) bir derecelik kavsinin boyu 65 2 / 3 Arap mili idi. Bu değer Birünrnin Hindistan'da kendi bulduğu ölçülere uyuyordu. Onun bu konudaki değerleri şöyledir: Dünyanın çapı 2163
1/3 fersah ~ 6490 Arap mili. Dünyanın
çevresi 6800 fersah ~ 20.400 Arap mili. Dünyanın yüzölçümü 14.712.720 1/4
fersah = 44.138.160 Arap mili. Dünyanın
hacmi 16.674.442 fersah = 50.023.326
Arap mili. 1 Fersah ~ 3 Arap mili. 1 Arap
mili= 6474 ft ~ 1 1/ S coğrafik mil.
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Birüni, matematiki coğrafya sahasın
da ekliptik eğiminin değerini hesaplamış ve 23° 35' olduğunu bulmuştu . Enlemlerin hesaplanmasında yeni metotlar uygulamış ve boylamları birçok astronomi bilgininin yaptığı gibi Kanarya
adalarından değil Batı Afrika kıyısından
başlatmış ve 1o· lik bir fark elde etmiş
tir. 70° olan Bağdat ' ın boylamını esas
alarak bazı önemli şehirle ri n boylamlarını hesaplamış, bölgelerin yerlerini bir
sonuca bağlamış ve dünyanın en kuzeyinde bulunan iskan edilebilir toprakların sınırını 66° eniemi olarak göstermiş
tir. Birünrye göre yeryüzündeki kara parçaları her taraftan okyanusla çevrili idi.
Ancak bu okyanusun bazı kesimleri bilinmiyordu. Güney yarım küre su ile kaplanınıştı: fakat bu denizlerde adalar bulunmaktaydı. Birüni ayrıca enteresan bir
fikir ileri sürdü : Veryüzü dengesinin korunması için Hint Okyanusu ile Nil 'in kaynaklarının güneyinde Atlantik'i birbirine
bağlayan su kanalları olmalıydı. Zira Hint
Okyanusu doğuda Asya kıtasının kuzeyine doğru girmiş, birçok ada ve benzer
şekilde kara kıta da batıda Güney denizine doğru girerek aralarında dar su geçitleri oluşturmuştu (el-f:\anünü '/-Mescüdi,
ll, 588). Birüni, Hintliler'in güney kutbunun a ltında Vadvamukha adında bir ada
olabileceği görüşünü benimsedi ve bu
karanın genişleyerek iskan edilebilir hale geldiğini, hatta sonradan daha da genişleyip kuzey yarım küredeki bilinmeyen kıtaları oluşturduğunu kabul etti.
Birüni, dünyanın meskün bölgelerinin
Çin'den Avrupa 'ya doğru uzanan uzun
bir sıradağla ikiye ayrıldığını , bu sırada
ğın iki tarafında ovaların bulunduğunu
ve bunlardan birinin Hindistan olduğunu
düşünüyordu. Ona göre bu ovalar, dağ
lardan aşağıya doğru akan nehirlerin
getirmiş olduğu tortuların bir sonucu
olarak meydana gelmiştir. Böylece Birüni, şu anda Hindistan ovasının olduğu
yerde denizin bulunduğunu ileri sürmüş
ve modern jeoloji kavramı tethysi önceden tanımlamış oluyordu.
Bu dönemin birçok astronomi bilgini
ekliptik eğimi , gece ile gündüz eşitliği
(ekinoks), güneş yılı, takvimler ve bir yerin enlem ve boylamtarının tayin edilmesi gibi çeşitli meseleler üzerinde çalıştı 
lar. Bunlar arasında yer alan Ebü İshak
İbrahim b. Yahya en - Nakkaş ez-Zerkali
(ö ı ı 00 J?J). Kepler'den çok önce yörüngelerin eliptik (oval) olduğu görüşünü ortaya koymuştu. Ömer Hayyam (ö. 1131

J?J). otuz üç yıllık bir devir hesabına dayanan yeni bir takvim düzenledi. Bu takvim Selçuklu Sultanı Celaleddin Melikşah ' a nisbette "Meliki takvimi" veya "Cetali takvimi" olarak adlandırıldı. Ebü'IFeth Abdurrahman ei -Hazini, 1115-1130
yılları arasında Merv'de başarılı çalışma
lar yaptı . Ekliptik eğimin hesaplamasın 
da Settani'nin 23· 35' değerini tercih
eden Hazini ışınların kırılmasına bağlı
zorluklardan bahsederek eğimin hem
azalan hem de münavebeli olarak azahp çoğa lan bir değere sahip o l duğunu
kabul etmedi.
Botanik ve ziraat konularından bahseden Arapça ve Farsça eserler coğrafya
açısından son derece önemlidir. Bu eserler botanik araştırmaları, meyve, sebze
ve bitkilerin tasnifi, tarım yapılabilir toprakların çeşitleri ve seçimleri, kuyular,
pınarlar. sulama kanalları, kuru tarım
usulüyle mahsul alınması ve nadas gibi
konulara tahsis edilmiştir. Bu konuları n
çoğu toprağın kullanılması konusuna girer. Ziraat konusu üzerinde yapılan ilk
çalışmalar. İbn Vahşiyye tarafından
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te yazılm ı ş (veya Nabati dilinden tercüme
edilm i ş) olan el-FilaJ:ıatü'n-Nabat[yye
ile muhtemelen Cassianus Bassus tarafından yazılan el-FilaJ:ıu'r-Rı1miyye idi.
Bu iki eser akla uygun zirai bilgilerle birlikte batı! inançlar içeren birtakım tavsiyelerde de bulunmuşlardır. Ortaçağ'da
ziraat üzerine Batı Asya'da birçok eser
yazılmış olmakla beraber özellikle XIXII. yüzyıllarda bu konuda bir Arapça literatürün doğup geliştiği yer İspanya'
dır. En önemli yazarlar şunlardır: Mul]taşaru Kitabi'l- FilaJ:ıa ile şöhret yapan
Ebü'l-Kasım ez -Zehravi (ö 1010). ispanyolca 'ya da çevrilen bilimsel tarım konusundaki Mecmı1 c adlı eserin yazarı İbn
Vafid (ö 1075). sadece kendi tecrübelerine dayanarak Divanü 'l-filalw adlı eseri yazan Muhammed b. İbrahim el-Bessal, aralarında el-Mugni fi'l-filaJ:ıa adlı kitabın da bulunduğu ziraat konusundaki birçok eserin sahibi EbQ Ömer Ahmed b. Muhammed b. Hacca c el - İşbTii,
bir botanik sözlüğü olan cUmdetü 't- ta bib ii ma crifeti'n -nebôt li -külli lebib'in
yazarı İbn Abdün el - İşbTii ve bilimsel tarım konusunda on iki kitabı içeren Zühretü'l-bustôn ve nüzhetü 'l-ezhan adlı
eserin yazarı Muhammed b. Malik et Tığneri.

2. Genel Coğrafya ve Kozmografya. XI XII. yüzyıllarda genel ve sistematik coğ
rafya konularında yazılan eserler yeni

COGRAFYA
gösterdi. Endülüs'te bu sahada Ebü Ubeyd el- Bekri 1ö 487 1 1094)
e1-Memô.lik ve '1-mesô.lik ve Muccem
me'sta c cem adlarında iki eser telif etti.
1068' de yazımı bitirilen birinci eserin
tamamı günümüze kadar ulaşmamıştır:
bugün mevcut olan bölümleri Kuzey Afrika. Mısır. Irak, Hazar denizi çevresi ve
ispanya'nın bazı bölgeleri hakkındadır.
Abdullah Yüsuf ei-Guneym bu eseri iki
bölüm halinde neşretmiştir (Ceziretü' /gelişmeler

rın

cArab min Kitabi'I-Memalik ve 'L-mesalik,
Küveyt 1977 ; Cogra{iyatü Mısr min Kitabi'I-Memalik ve'L-m esalilc, Küveyt 1980).
Coğrafi bir sözlü k olan ikinci eserde ilk
defa Bekri Arapça alfabetik ebced sistemini kullanmıştır. Eser. esas olarak
Arabistan'daki yerler hakkında verilmiş
bilgilerle sınırlıdır ve öncelikle Kur'an'da, hadislerde ve eski Arap şiirinde geçen isimlerle ilgilidir.

XII. yüzyılda Ebü Abdullah Muhammed
b. Ebü Bekir ez-Zühri (ö . 1154'ten sonra). hem tasnif hem muhteva açısından
benzeri bulunmayan ve daha önceki eserlerin taklidi mahiyetinde olmayan bir
eser yazdı. Yazar, adı Kitô.bü '1- Cografya (nşr. Muhammed Hacı Sadık, Bul/etin
d ' etu des orientales, XXI, 1968) olan eserinin Halife Me'mün zamanında yapılan
haritadan (es-süretü'I-Me 'müniyye) kopya
edilmiş olan Ebü Abdullah Muhammed
b. ibrahim ei-FezarT'ye ait haritanın kopyasına dayandığını ifade eder. Ancak Fezari ve Me'mün'a nisbet edilen haritalar orijinal şekilleriyle zamanımıza kadar
ulaşamamış olması sebebiyle bu açıkla
manın doğruluğu hakkında kesin bir şey
söylenemez. Zühri kitabında bilinen dünyayı yedi cüze ayırmış, her cüzü de ayrıca üç suk'a bölmüştü. Onun bu tasnifinde ikinci cüz merkeze. diğer altı cüz
ise iranlılar'ın kişver (ülke) tasnifine tekabül edecek şekilde onun etrafına yerleştirilmişti. Eserin muhtevasının hikaye ve gerçeklerin bir karışımını kapsadığı ifade edilir.
Bu yüzyılın en önemli coğrafyacısı Sicilya'da Norman Kralı ll. Roger'in ( 10971155) sarayında bulunmuş olan Şerif elidrisi adıyla ünlü Ebü Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Abdullah b. idris'tir (ö 560 / 1165) idrisi'nin Kitô.bü Nüzheti '1- müştô.]{ ii 'l:]tirô.lu '1 - ô.fô.k adında 
ki büyük eseri, Ortaçağ ' da islam dünyasında yazılmış yerkürenin genel ve sistematik coğrafyası üzerindeki en kapsamlı çalışmalardan biridir. Eser. ana
hatlarıyla ça lı şmaların ı finanse eden kralın iradesine uygun biçimde kendisi ta-

gerçekleri hikayelerle karıştırmaya
bir meyli olmasına rağmen kitabında yer verdiği geniş seyahat bilgileri
coğrafya açısından büyük bir değere sahiptir.
3. Bölgesel Coğrafya ve Topografya. Irak'tan Kuzey Suriye'ye ve muhtemelen Mı
sır'a doğru yaptığı seyahatteki izienimlerini bir risalede anlatan hıristiyan hekim ibn Butlan lö ı 066) Xl. yüzyıl coğ
rafyacıları arasındadır. Eseri Bizans topraklarındaki hıristiyanların hayatından da
bahsetmektediL Bu dönemin en önemli coğrafyacılarından biri de Nizô.mü '1m er cô.n fi'l-mesô.1ik ve'1 -memô.1ik adlı eserin sahibi olan Ahmed b. Ömer eiUzrT'dir (ö. 1085) Müellif BekrT'nin hocasıydı ve bu yüzden Endülüs coğrafya
sı konusundaki eseri daha sonraki coğ
rafyacılar için önemli bilgi kaynağ ı oldu.
Orta Asya'da hüküm süren Karahan lı
hanedanına akraba asil bir aileden gelen Kaşgarlı Mahmud'un Xl. yüzyılda Orta Asya'daki Türk kabilelerinin dilleri
üzerine yazmış olduğu önemli eser aynı
zamanda coğrafi bilgiler de ihtiva eder.
1068-1072 yılları arasında yazılmış olan
Divô.nü 1ugati't- Türk adlı eseri. esasta
yazarın tesbit ettiği şekilde yirmi kadar
Türk kabile lehçesinin bir sözlüğüdür.
Kaşgari bölgeyi dolaşarak çeşitli lehçeler üzerinde araştırma yaptı. Bu araş
tırmalardaki amacı, zamanında çok güçlü olan Türk ırkının üstünlüğünü ortaya
koymaktı. Kaşgari eserini Muktedi- Billah'a ( ı 075- 1094) ithaf etmiştir. Eser, yer
isimleri ve Orta Asya'nın coğrafi özellikleri üzerine zengin bilgiler ihtiva eder.
doğru

ldrisi' nin Kitabü NÜZheti'l·m üşta!c adlı eserin deki dün·
ya

harita sı (Köprülü Ktp., nr. 955, vr. 2 ıı- 3~)

rafından çizilmiş olan dünya haritasının
bir açıklaması mahiyetindedir. Eserin
Arapça tam metni Opus Geographicum
başlığıyla yayımiandı (Roma-Napoli 19701976). idrisi Batlamyus coğrafya okulunun bir takipçisidir. ilk dönem islam
coğrafyacılarının birkaç eserinden faydalandığı gibi Batlamyus'un Kitô.bü'l Cografya 'sını da kullandı. Bunun yanın
da Kral Roger'in elçilerinin getirdiği raporlarla şitahi bilgilerden de faydalanmıştır. Zamanındaki hem meskün hem
de terkedilmiş şehirlerin durumlarından
bahseder. idrisi gençliğinde Ön Asya,
Fransa'nın güney sahilleri, ingiltere, ispanya ve Fas'ı dolaşmıştır. Avrupa, Ku zey Afrika, Batı ve Orta Asya hakkında
vermiş olduğu bilgiler Güney Asya. Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu hakkında
verdiği bilgilere nisbetle daha doğru
dur; bu durum yapmış olduğu iklim haritalarında da görülmektedir.
Muhammed b. Necib Bekran·ın dünya coğrafyası üzerine Farsça bir eser yazması bu döneme rastlar. Cihô.nnô.me
adlı eserin yazım tarihi yaklaşık 121 S yı
lıdır. Farsça'da kozmografya konusunda
eser veren ilk kişi Muhammed b. Mahmüd b. Ahmed et-TüsT'dir. 1180 yılı dolaylarında yazdığı cAcô., ibü '1-mal:]ld]{iit adlı eseri on bölüme ayrılmıştır. Ebü
Hamid Muhammed b. Abdürrahim eiGırnatT'nin iö. 1170) 1162'de tamamladı
ğı Tuhfetü '1- elbô.b ve nul:]betü '1- a c cô.b
ad lı eseri coğrafya- kozmografya literatürü içinde yer alır. Dört bölüme ayrıl
mış olan eser insan ve cin taifesi. ülkeler, eşsiz yapılar. denizler ve içindekiler
gibi konu lardan bahsetmektedir. Yaza-

K a sga rlı Mahmud'u n oruanü /ugati'l · Tür/c
eserindeki dünya h a r i tası

ad lı

(Millet Ktp .. Ali Em iri. Arapça. nr. 4 189. vr. ll ı-_ 12•')
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Kitaptaki dünya dil haritası İslami hariaz rastlanan bir örnektir.
Bu haritada Balasagun'u merkeze yerleştirir, ayrıca kabHelerin yerlerini ve çevre bölgeleri gösterir.
Farsça'da da İbn Belhfnin Farsname'si
çok önemli bir coğrafi bilgi kaynağı teş
kil eder. 1106-1116 yılları arasında Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Muhammed'in
isteği üzerine yazılan bu eser eski İran
şahlarının tarihi ve İran coğrafyası ile ilgilidir (The Farsname of lbnu'L-Bell]i lnşr .
G. Le Strange- R. A. Nicholsonl, London
ı 968). Farsça coğrafya eseri yazma geleneği yavaş yavaş gelişti. Bunun en güzel örneği , genel tabiat tarihi üzerine
Zeynü'l-al]biir (nşr. Abdulhay Habibi,
Tahran 134 7) adlı bir kitap kaleme alan
Ebü Said Abdülhay b. Dehhak Gerdizfnin çalışmasında görülür. Bu eser Gazne Sultanı İzzüddevle Abdürreşfd döneminde (ı 049- ı 051 ı yazıldı. Bir bilgi hazinesi olan eser Türkler, Hintliler ve Doğu
Avrupa konusunda önemli hususları ihtiva eder. Yazar Turan ile Çin'in eski baş
şehri Humdan arasındaki yolu da tanıtır.
tacılıkta eşine

4. Etnoloji ve İktisadi Coğrafya. Ortaçağ
İslam dünyasında zooloji konusunda ya-

az eser vardır; bildiklerimiz beşe
rf coğrafya bakımından önemlidir. Şere
füzzaman Tahir Mervezf'nin Taba,icu'J ~ayevan adlı eseri bunlardan biridir. Kitabın yazılış tarihi bilinmiyor; ancak içinde zikredilen son tarih 1120'dir. İlk bölümü çeşitli ırklar ve coğrafya konusuna ayrılmıştır. Halklarıyla birlikte özellikleri de anlatılan Hindistan, Çin ve Tibet
bölümleri çok önemlidir. Eser aynı zamanda 1027 yılında Çinliler tarafından
Gazneli Mahmud'un sarayına gönderilen
elçiden alınan bilgilerle Kitan'ın başşehri
ile Gazne arasındaki yolu da tarif eder;
ayrıca Xl. yüzyılın ortalarında Orta Asya halklarının göçü konusuyla da ilgilenmiştir (W. Minorsky, Şerefü'z - zaman Tahir
Mervezi lAr. metinle trc.l, London ı 942) .
Bu dönemde Mısır ' da muhasebe ve
yönetim konusunda iktisadr coğrafya
açısından önem taşıyan eserler yazıldı.
Bunlardan biri, İbn Memmatfnin (ö. 606/
ı 209) kaleme aldığı arazi sistemi, vergiler
ve ilgili meselelerden bahseden ~ava
ninü'd-devavin adlı kitaptır. Eser Aziz
Suryal Atıya tarafından yayımlanmıştır
(Kahire ı 943).
zılmış

S. Seyahatnc'lmeler. Bu dönemde eserleriyle Mısır ve Suriye hakkında geniş
bilgi veren iki önemli seyyah yaşamıştır.
Bunların ilki, Fatımfler döneminde birkaç
yıl Mısır'da kalmış olan İsmaili mezhebi-
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ne mensup Nasır-ı Hüsrev'dir (ö. 481/
ı 088). Sefername adlı eseri. bu dönemdeki Kahire'nin tarihi ve bölgeleri (hitat)
konusunda önemli bir bilgi kaynağı teş
kil eder. Bu dönemin ikinci seyyahı ise
İbn Cübeyr olarak bilinen Muhammed b.
Ahmed b. Cübeyr el -Kinanfdir (ö . 6ı4 /
ı2ı7). Eseri Ri~etü'l-Kinani, müslümanların Haçlılar'a karşı savaştıkları dönemde Suriye ve Mısır halkının yaşayışı
nı anlatır ; Sicilya'dan da bahseder. Babası gibi "küttab" sınıfına dahil olan İbn
Cübeyr seyahatname yazımını edebf eserler seviyesine ulaştırdı. Bu dönemde çok
fazla tanınmayan bir seyyah da İbn Fatıma idi. İbn Fatıma'nın Afrika'nın sahil
bölgelerini dolaştığı anlaşılıyor. İbn Safd
el-Mağribf değerli bir eser olan seyahatnamesinde ondan Afrika konusunda nakiller yapar.
6. Ziyc'lrilt ve Fezilil Kitapları. Bu dönemde ziyarat ve fezail kitapları yazılmaya
başlanmıştır. Ziyarat kitapları. muhtelif
İslam ülkelerinden yola çıkarak Mekke'ye yapılan ziyaretleri, yolda görülenleri
ve ziyaret yerlerini anlatan eserlerdir.
Muhtemelen Haçlı seferlerinden esinlenerek kaleme alınmış olan fezail kitapları da bu sınıfa dahildir. Bu tür eserleri
kaleme alanlar arasında, Kitabü'l-İşa
rat ila ma crifeti 'z- ziyarat'ın yazarı Ali
b. Ebü Bekir el - Herevr (ö . ı2I5), 1043
yılı dolaylarında tamamlanmış olan eli'lam bi - feia,ili'ş - Şam ve Dımaş~'ın
yazarı Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed erRabai, Xl. yüzyılın sonlarında şöhret bulmuş Feia,ilü Beyti'l-mu~addes ve'ş 
Şam 'ın yazarı Ebü' l- Meali Müşerref b.
Mürecca b. İbrahim el-Makdisi, 1106'da
yazılmış Feia,ilü Beyti'J-mu~addes 'in
yazarı Ebü Bekir Muhammed b. Ahmed
el-Wisıtf yer alır. Ayrıca Müşirü'J-garam
ila sakini'ş-Şam adlı eserinde "Fezailü'lkuds" üzerine bir bölüm yazan tarihçi
Ebü'I-Ferec İbnü'I-Cevzf de (ö. ı2ooı bulunmaktadır.

7. Coğrafya Sözlükleri. Kur'an'da ve hadislerde geçen yer isimleri üzerine eser
yazma geleneği bu dönemde de devam
etti. Meşhur müfessir Ebü'l-Kasım Mahmüd b. Ömer ez-Zemahşeri (ö. 538 / ı ı44l
bu konuda Kitabü'l-Cibal ve'J-emakin
ve'J-miyah (Krachkovski, I. 3ı7-318) adlı
eserini kaleme aldı . Bu konuda eser yazan Zemahşerfnin çağdaşı Ebü Sa'd Abdülkerim es-Sem'anf (ö . ı ı67) Merv bölgesinde yetişmiş olan bir tarihçidir. Kitabü '1- Ensab adlı eseri tarih kadar coğ 
rafya bakımından da önemlidir; çünkü
aynı zamanda coğrafi terimlerden bah-

seder. Sem·anfnin amacı şahısların isimIerini araştırmak değil isiınierin asılla
rının izahını yapmaktı. Mesela Sfnf'nin
nesebini incelerken Çin'e ticaret yapmak
ve bilgi elde etmek için giden birçok şah
sın ismine temas eder. Bu sebeple Mağ
rib ve Orta Asya bölgeleri hakkında olduğu gibi zaman zaman Çin'le ilgili meseleleri de aydınlatmıştır. Sem'anf'nin
11 SS yılında yazmaya başladığı bu eser
Yaküt'un kitabına önemli bir kaynak teş
kil etmiştir. Yaküt'un başvurduğu coğ
rafya sözlüklerinden bir diğerinin yazarı
da Ebü'l-Feth Nasr b. Abdurrahman eiİskenderfdir (ö . 1166). Bu yazarın eseri
Fi Ma'l]telefe ve, telete if esma ,i'l-bi~ii c adını taşımaktadır.

Ortaçağ İslam dünyasında telif edilen
coğrafya

sözlüklerinin yazarları arasın 
da en büyüğü, Yaküt el-Hamevf er-Rümf olarak bilinen Şehabeddin Ebü Abdullah Yaküt b. Abdullah'tır (ö. 626/ ı229l
Bizans topraklarında doğan Yaküt gençken Araplar'a esir düşer ve Bağdat'a
getirilerek Asker b. İbrahim ei-Hamevi
adlı bir tüccara satılır ; bu yüzden Hamevi nisbesini almıştır. Asker b. İbrahim
kendine daha fayda lı olsun diye Yaküt'un
biraz eğitilmesini ister ve bu arada Yaküt, Ukberr (ö. ı219) ve İbn YaTş'ten (ö.
ı245l Arap dili ve edebiyatı dersleri alır.
Asker b. İbrahim'in ölümünden sonra kitap satıcısı olarak Bağdat'a yerleşen Yaküt bu işinin yanında zamanının çoğu
nu kitap telif ederek geçirir. Bilinen birçok eserinin sadece dört tanesi günümüze ulaşmıştır: Mu c cemü '1- büldan,
Mu 'cemü 'J- üdeba, olarak da bilinen
İrşadü 'l- erib ila ma 'riteti'l- edib, Kitabü'l- Müşterik vaz' an ve'J- mul]telif
şak'an ve el-Mu~ter;Iab min Kitabi
Cemhereti'n-neseb. Yaküt coğrafya ile
tarih arasında yakın bir ilişki bulunduğuna inanmış ve yer isimlerinin imlası
nın önemini vurgulamıştır. Alfabetik sı
rayla düzenlemiş olduğu Mu' cemü '1büldan 'da yer isimlerinin telaffuzunu
belirtmiş, yerlerin coğrafi durumlarını ,
sınırlarını ve koordinatlarını vermiştir.
Birçok kaynaktan faydalanmasının yanında görüştüğü kişilerden aldığı bilgilerle seyahatleri sırasında edindiği deneyimlerini ve gözlemlerini de ekleyerek
eserinin değerini artırmıştır. Yaküt, uzun
önsözünden de belli olduğu üzere müslüman coğrafyacıların kullandığı matematik!, fiziki ve bölgesel coğrafya konularındaki kavrarnlara tamamen aşina idi.
Mu 'cemü'J -büldan, geniş kapsamlı bir
eser olmasından dolayı XIV. yüzyılda Ab-
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dülmü'min b. Abdülhak

ei-Bağdadi

ta-

rafından kısaltılarak Merasıdü '1- ittı1a c

'i-

bi~ii c ~dıy
c ala esma ) i'J- em akin ve
la tekrar yazılmıştır (daha fazla bilgi için
bk. DSB, XIV, 546-548 ; Krachkovski, I, 335344) .

D) Coğrafya ilminin Gelişmesi (XIII-XVI.
Yüzyıllar) . İslam coğrafyası her ne kadar

hem coğrafi düşüncenin gehem de eserlerin yüksek edebi bir
değer kazanmasıyla en yüksek seviyesine
çıkmışsa da coğrafyacılar bu ilim dalının
çeşitli branşlarını, özellikle tasviri ve bölgesel coğrafyayı geliştirmeye devam etmi şl erdir. Astronomi bilginleri, coğraf
yacılar, seyyahlar ve gemiciler bu ilme
önemli katkılarda bulundular. XV. yüzyıldan sonra Türkçe ve Farsça daha çok
eser yazıldı; çünkü bu dillerin ilki Osmanlı Devleti'nin, ikincisi Babürlü Devleti'nin
saray dili olma özelliğini taşıyordu.
XII.

yüzyılda

lişimi

1. Astronomik Coğrafya. Meraga Rasathanesi'nde Nasirüddin et-Tüsi (ö . 1274)
birçok seçkin bilim adamının iş birliğiy
le astronomi araştırmaları yaptı. Tüsi
gezegenlerin hareketi konusuna önemli
katkılarda bulundu ve sonradan "Tüsfnin rotatif kuwet teorisi" olarak adlandırılan teoriyi ortaya attı. Şüphesiz bu,
modern zamanlardan önce Batlamyus
astronomisinin dışında keşfedilmiş olan
en önemli noktaydı. Copernicus'un güneşi merkez kabul eden teorisi (heliocentric)
ondan çok önce Tüsi'nin ve takipçisi müslüman astronomların eserlerinde bulunmaktad ı r. Belki de bu eserler Copernicus'a Bizanslı aracılarla ulaşmış olabilir
(DSB, XIII, 511 ).

Horasan Valisi Uluğ Bey (Muhammed
Taragay, ö. 1449) Semerkant'ta bir rasathane kurdu. Rasathanenin asıl gözlem aleti yukarıda a dı geçen Hucendi'nin yaptığı "es-südsü'l- Fahri" idi. Uluğ
Bey'in eklipt ik eğ i m için bul duğu 23' 13'
17" değeri , zamanındaki gerçek değe
rinden sadece 32 saniye farklıdır. Semerkant'ın enlemini 39' 37' 33" olarak ölçtü. Uluğ Bey gece ve gündüz eşitliğinin
yıllı k gerilemesini de (presesyon) 51' 4"
olarak tesbit etmiştir ki bugün gerçek
değeri n sadece so· 2" o lduğu bilinmektedir (DSB, XIII, 535-537).
Genel ve matematiki coğrafya konueser veren bu dönemin en önemli yazarı İbn Said el-Mağribi idi (ö . 1286).
Batlamyus- idrisi geleneğini takip eden
İbn Said Kitôbü ·ı- Cografya 'sında (nşr.
İsmail ei-Arabi, Beyrut 1970) tanıttığı yerlerin koordinatlarını verir ve çağdaşı kaynaklara dayanarak idrisi'ye göre daha
larında

yeni bilgiler sunar. Yine genel ve matematiki coğrafya konularında diğer bir
önemli isim, İbnü'I - İ bri (Barhebraeus) olarak bilinen Ebü'I-Ferec Yuhanna (Gregorius) ei-Malati'dir (ö 1286) . Ebü'I-Ferec
Batlamyus'un Almagest'ini şerhederek
kozmografya ve astronomi üzerinde Süryanice Sa1ah Hlınyanah adlı bir kitap
yazdı. Matematiki coğrafya konusunda
benzersiz bir çalışma sayılan bu eser,
daha çok Birüni'nin bilgilerini yansıtır.
Bu eserde ve Manaris Kudşi (Menara·
tü 'L· a~des) adlı diğer eserinde de coğ 
rafi değeri olan önemli bilgiler nakleder.
Ortaçağ islam dünyasının son büyük
coğrafyacı sı, ilmi yeteneğinin yanı n da
askeri dirayetini de ispat eden Hama
Valisi Ebü'I-Fida İsmail b. Ali'dir (ö . 1331) .
Ta~vimü '1-büldan adlı muazzam eserinde (Geograph ie d'Aboul -Feda lnş r. M.
Reinaud - M. De Slane l. Paris 1840) bir
cetvel halinde ülke ve şehirlerin koordinatlarıyla kısa tanıtmalarını veren Ebü'lFida bilgi kaynağı olarak birçok güvenilir eserden faydalanmıştır. özellikle Hint
Okyanusu ile Atiant ik arasında su kanallarının varlığına inanan Birüni'nin görüş
lerini savunmuştur. Ta~vimü '1- büldan
plan açısından Belh okuluna bağlı olmakla birlikte Ha riz mi ve İbn Said el - Mağri
bi'nin eserlerinin kategorisine dahil edilebilir. Yazar önsözünde ayrıca dünya coğ 
rafyasının ana özelliklerini de araştır
mıştır.

Bu dönemde Farsça eser veren en
önemli coğrafyacı, Kazvin ve civarında
defterdarlık (müstevfı) yapmış olan Hamdullah b. Ebü Bekir b. Ahmed b. Nasr
el-Müstevff el-Kazvini idi (ö 750/ 1349)
Ünlü coğrafyacı Kazvini (aş. bk.) ile karış
maması için daha çok Hamdullah Müstevff ad ıyla anılan bu müellifin Nüzhetü ·ı - ~ulı1b adlı Farsça kitabı esas olarak kazmagrafik ve coğrafik bir eserdir. İlhanlılar'ın son döneminde ortaya
konmuş beşeri coğrafya konusundaki
tek kaynaktır. Yönetim, halkın sosyal ve
ekonomik yaşamı ve diğer konulardan
bahseder. Çizmiş olduğu haritalar geleneksel İslam haritacılığından farklı bir
sisteme sahiptir. Genel coğrafya konusunda eser veren diğer bir coğrafyacı
Muhammed b. Yahya'dır. Şuverü'l-e~ii 1im adlı Farsça kitabını 1347'de tamamlamış ve Kirman'daki MuzafferDer'in yöneticilerinden biri olan Mübarizüddin Muhammed'e (13 14-1358) ithaf etmiştir. İlk
bölümü uzun bir girişten oluşan eserin
ikinci bölümü, yedi coğrafi bölgenin anlatıldığı yedi bölüme ayrılmıştır.

2. Bölgesel Coğrafya . Bu dönemde birçok eser, özellikle Mısır başta olmak üzere bölgesel coğrafya konuları üzerine
yazılmıştır. Bunlardan biri. Abdüllatif b.
Yüsuf el - Bağda di (ö 1231 ı tarafından
1206'da yazımı tamamlanmış olan elİfade ve'l -ictibôr fi'l-umı1ri1-müşahe
de ve'l-J:ıavadişi'l - mu cayene bi- artı
Mışr idi. Aslında biyolog olan yazar Mı 
sır'da çeşitli konulardaki gözlemlerini
kaydetmiş ve halkın yamyamlığa sürüklendiği 597 -598 ( 1200- 1201) yıllarında
ki büyük kıtlıktan bahsetmiştir. Nil etrafında oturan halkın nehir h a kkındaki
i nan çla rı üzerinde durmuş ve her yıl taşan su larını ölçerek incelemelerde bulunup ikisi arasında bir bağ kurmaya çalışmıştır. Bölgesel coğrafya konusuyla ilgilenen diğer bir coğrafyacı, Necmeddin
el- Eyyübi'nin hükümdarlığı sırasında
(1240- 1249) Kitabü Lüm cu'l-~avanfn adlı eseri yazan Osman b. İbrahim en-Nablüsi es-Safedfdir. Yönetim konusundan
bahseden kitabı İbn Memmati'ninkine
benzer. Ancak daha önemli olan eseri,
eyalet valisi iken yazdığı Tari}] u '1 -Peyyum adlı kitabıdır. Bu dönemde bundan
başka toprak ölçüm kayıtları (er-revkat)
meydana getirildi. Bunlardan biri er-Revkü'n-Nasıri (1315) idi. Kitabü l~ii?i'l-mü
tegatfil adlı eserin yazarı İbnü'I-Mütev
vec diye bilinen Muhammed b. Abdülvehhab ez- Zübeyri (ö 730 / 1330). Kita bü'l - İntişar li - vasıtati ci~di'1-emsar
adlı eserin sahibi İbn Dakmak (ö . 1407

I?J).

et- TuJ:ıfetü's-seniyye bi-esma,i'l -

biladi'l-Mısriyye'nin yazarı Şeyh

Ebü'IBeka İbnü'I - Cey'an da (ö . 1497) bu konuda eser veren coğrafyacılardandır. Şeyh
Ebü'I-Beka 1477'de Kayıtbay'ın Suriye'yi ziyareti sırasında ona refaket etmiş
ve Suriye ile Mısır arasındaki yolu anlattığı bir de hatırat yazmıştı. Tanınmış tarihçi Takıyyüddin Ahmed b. Ali el-Makrizi (ö. 1442) Mısır'da o dönemin en önemli yazarı olarak görülür. Makrizi, Himyeri'nin er- Raviü ·ı- mi c tar adlı coğrafya
sözlüğünün bir düzenlemesini yaptı. Ancak en önemli eseri, tarih ve coğrafya
tarihinin bir arada ele alındığı el-Ijıtat
adlı kitabıdır. Eski Mısır konusunda ilginç gözlemlerde bulunan Makrizi, geçmiş zamanlarda Nil nehrinin bütün Mı 
sır'ı kapladığına ve Memfis şehrinin kurulmasından önce Mısırlılar' ın mağara
larda yaşadıklarına inanıyordu.
Xlll. yüzyılda Güney Arabistan hakkın
da eser yazmış önemli bir ilim adamı, İb
nü'I-Mücavir olarak bilinen Yüsuf b. Ya'küb ed - Dımaşki'dir (ö 1291) Taril]u'l -
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müstebşır adlı eserin yazarı olan Dımaş
ki Hindistan'a seyahat etmiş ve bir müddet Mültan'da kalmıştır. Dımaşki'nin zamanındaki "rahnamecat"ları (denizcilik
rehberi) iyi bildiği anlaşılmaktadır. Batı
Asya· da bölgesel coğrafya konusunda
yazılmış diğer önemli bir eser de doğu
hıristiyanlarının patriği 111. Marya Billaha'nın Süryanice yazılmış biyografisinde
bulunur. Yazarı belli olmayan bu eserin
Rabban Barsüma'nın (ö 1293) hatırata
rına dayandınldığı ihtimali vardır. Hivayete göre Marya Billaha. Barsüma ve iki
Nestüri hıristiyan Kuzey Çin· deki Hanbalık'tan başlayarak seyahate çıkarlar.
Amaçları Kudüs'e gidip Beytülmakdis'i
ziyaret ederek hacı olmaktır. Ancak bölgede devam eden savaşlar sebebiyle yollar kapalıdır ve hiçbir zaman amaçlarını
gerçekleştiremezler. Bu yüzden Irak'ta
kalırlar. Marya Billaha zamanla patrik
olur. Barsüma ise ilhanlı Hükümdan Argun'un ( 1284-1291) emrine girer ve onun
tarafından Avrupalı devlet adamlarıyla
irtibat kurması için Roma'ya gönderilir.
Barsüma bu arada Cenevre ve Paris'i de
ziyaret eder.

Bu dönemde Suriye ve Filistin hakkın
da birçok eser meydana getirildi; ancak
bunlar esas olarak övgü niteliği taşıyan
fezail kitapları türündedir. Bu dönemde
yazılan eserler o kadar açık bir şekilde
birbirlerinden alıntı yapmış ve aynı kaynakları kullanmışlardır ki bunları okuyan bir kimse aynı yazar tarafından yazılmış değişik eserleri okuduğu kanaatine sahip olur. Bu kitaplar tarih ve coğ 
rafya konularında önemli malzeme ihtiva etmelerinin yanında arkeoloji ve topografya bakımından da önemlidirler.
Filistin üzerine eser veren müellifler arasında Makdisi, Süyüti, Ebü' ı- Yü mn elUleymi sayılabilir.
3. Ansiklopediler. XIV ve XV. yüzyıllar
da ansiklopedik nitelik taşıyan eserler
coğrafi açıdan da önemlidirler. Bunlar
coğrafyayı ve birçok değişik konuları ihtiva ederler. Devlet yetkilileri ve hükümet memurlarına genel bilgi sağlamak
amacıyla yazılmışlardır. Coğrafya ile ilgili bölümleri pek fazla orijinal değere
sahip değildir. Gerçekte kendi edebi türlerinde yazılmış olan bu eserler ayrı bir
kategori teşkil ederler. Bu eserlerin yazarlarından biri, Mısır'da yerleşmiş olan
Mağribli Cemaleddin Muhammed b. İb
rahim ei-Vatvat'tır (ö. 1318) Kazvini'nin
planına göre düzenlediği Mebôhicü'1-fiker ve menahicü'1- ciber adlı eserini
okuyucuya nasihat vermek üzere yaz-
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mıştır. Bu eser. Trablusşam ve Mısır'ın
birçok eyaletinde divan başkatipliği yapmış olan Nihayetü '1- ereb ii fünuni'ledeb adlı muazzam eserin yazarı Şeha
beddin Ahmed b. Abdülvehhab en- Nüveyri (ö 1332) için önemli bir kaynak teş
kil eder. Onun amacı memurların bilmesi gereken sosyal bilimlerin bir özetini
çıkarmaktı. Eser bunun yanında o dönemin tarihi ve coğrafya tarihi hakkında
önemli bir kaynak teşkil eder. Daha büyük öneme sahip kitaplardan biri, Şeha
beddin İbn Fazlullah el-Ömeri'nin (ö
1349) et-Tacrif bi'l-muşta1aJ:ıi 'ş -şerif
adlı eseridir. Bir hükümet dairesinin yönetilmesi için gerekli bilgileri veren eserin Memlük dönemindeki Suriye ve Mı
sır'ın haberleşme vasıtalarıyla ilgili beş
ve altıncı makaleleri pratik ve teorik bakımdan büyük öneme sahiptir. Bu eser
sadece resmi dokümanlara değil aynı
zamanda olayların çoğunda yazarın birinci elden temin ettiği bilgilere dayanmaktadır. Mesa1ikü '1- ebşar ii memaliki'1 - emşar adlı ansiklopedik çalışması
ise tarih ve coğrafya ko nularına hasredilmiştir. iki kısım olan kitabın ilk bölümü yeryüzüne, ikinci bölümü de orada
yaşayanlara ayrılmıştır. Eserinde takip
ettiği metoda göre. çeşitli ülkelere mensup halklardan topladığı bilgilerin doğ
ruluklarını ispat edinceye kadar tartı
şan yazar sahip olduğu derin bilgisini
özellikle ikinci bölümde ortaya koyar.

Dönemin son büyük ansiklopedisti Şe
habeddin Ebü'l-Abbas Ahmed b. Ali eiKalkaşendfdir (ö. 1418). 1389'dan itibaren DMinü'l-inşa'da çalışan Kalkaşendi
ŞubJ:ıu'1-acşa ii şınaca ti'l-inşa, adlı
eserinde örneri'nin verdiği bilgileri güvenerek kullanmış, kendisi de ayrıca birçok yeni bilgi ilave etmiştir. Coğrafya konusundaki .bölüm ün kitabın en önemli
kısmı olduğu kabul edilir. Kalkaşendi,
İbn Hurdazbih'ten Ebü'l-Fida'ya kadar
ilk dönem coğrafyacılarının çeşitli eserlerinden faydalanmıştır. Ülkeler hakkın
da verdiği coğrafi bilgilerin asıl önemi
kendisinin şahsi tesbitlerine dayanmış
olmalarından gelir.
4. Seyahatmımeler. Bu dönem seyahatnameler bakımından zengindir. İbn Battüta gibi Endülüslü ve Mağribli birçok
seyyah, Asya ve Kuzey Afrika'da müslüman olan ve olmayan çeşitli ülkeleri dolaşarak geriye tarihi ve coğrafi açıdan
büyük öneme sahip bilgiler ihtiva eden
eserler bıraktılar. Bunlardan biri Belensiyeli Ebü Muhammed el-Abderfdir. Abderi seyahatine 1289'da Mogador'dan

başladı. er- RiJ:ı1etü '1- Magribiyye adlı
seyahatnamesinin önemi, Kuzey Afrika
şehirlerini tanıtmasının yanında temiz
bir çevre ve iklim içinde yaşayan çöl sakinlerinin yaşamlarını da canlı bir şekil
de tasvir etmesidir (er·Rif:ıletü'l·Magri·
biyye [n şr Ahmed b. Cedv[, Kostantine,
ts., [n şr Muhammed el-Fasi[. Rabat 1968).
Diğer bir seyyah. er-RiJ:ı1etan adıyla anı 
lan iki ayrı seyahatnamenin yazarı İbn
Rüşeyd el-Endelüsi'dir (ö 1321) Mil, ü'1caybe iima cümica bi-t(i]i'1-gaybe fi'l vechi'1-muvacihe ile'1-J:ıaremeyn Mekke ve Taybe adlı ilk eseri, Meriye'den
(Aimeria) başladığı Kuzey Afrika seyahatini, 1290 yılında tamamladığı Eh1ü '1J:ıadiş adlı ikinci eseri ise özellikle Endülüs'teki kadıları anlatır (Krachkovski, 1,
382 -383) Diğer bir seyyah da 1309'da
seyahatlerine başlayan Abdullah b. Muhammed et-Ticani'dir. RiJ:ıletü 't- Ticani
adlı eserinde Kuzey Afrika'dan bahsetmiş ve coğrafi problemlerle beşeri coğ
rafya konularını tartışmıştır (Rif:ıletü't·
Ticanı [nşr Hasan Hüsni Abdülvehhab[,
Tunus 1958).

Ortaçağ islam dünyasının en büyük
seyyahı İbn Battüta (ö 1377 [?))idi ve o

güne kadar hiçbir müslüman seyyah dönemin bilinen dünyasını onun yaptığı gibi baştan başa gezmemişti. Tanca'da bir
Serberi ailenin çocuğu olarak dünyaya
gelen İbn Battüta ilk öğrenimini doğ
duğu şehirde islam fıkhı üzerine yaptı.
Doğuştan gelen seyahat tutkusuyla genç
yaşında hac görevini ifa etmek için 1324'te Mekke'ye doğru yola çıktı ve o baş
langıçla hayatının tamamını devamlı şe

kilde seyahatlerde geçirdi. İbn Battüta
Arabistan, Anadolu, Güney Rusya, Hindistan, Seylan, Maldiv adaları, Güneydoğu Asya, Çin, İspanya, Büyük Sahra .ve
Sudan gibi ülkeler başta olmak üzere
pek çok yeri dolaştı. İbn BartOta seyahatlerini, kendi edebi üslübuyla süslü
bir şekilde kaleme alan Muhammed b.
Muhammed b. Cüzey el-Kelbi'ye yazdır
mıştır. Eser TuJ:ıfetü 'n -nü:z.zar ii gara, ibi'l-emşar ve caca, ibi'I -esfar adıyla günümüze kadar ulaşmış ve birçok defa
neşredilmiş olup yazarın şahsi görüşle
rini ve mistik yorumlarını, ziyaret ettiği
ülke halklarının o zamanki sosyopolitik
yaşamlarıyla birleştirdiği zengin bir kaynaktır.

5. Kozmografya Eserleri. Yukarıda kozmografya üzerine yazı yazan ilk alimin
muhtemelen Cahiz olduğu zikredilmişti.
Bu konuda ilk Farsça eser meydana getiren kişi de Muhammed b. Mahmüd b.
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Ahmed et-Tüsf'dir. XIV. yüzyılda kozmog rafya konusunda ça lışma yapma eğilimi
arttı ve alimler bu ilme eskisinden daha çok önem verdiler. Bunun asıl sebebi, bilim ve felsefede göze çarpan genel
gerilemedir. Daha önce ilmi çalışmalar
doruğuna ulaştı ve coğrafyada özellikle
teorik açıdan müslümanlar Yunanlılar·ı
dahi geçerek en yüksek başarıyı elde ettiler. Böylece kozmograflar hazır buldukları geçmişin zengin ilmi verilerine ruhi
ve dini inançlarını katarak Allah'ın varlı
ğını ispat etmeye ve yine O'nun tarafın
dan yaratılan evreni açıklamaya yönelik
bir dünya görüşü ortaya koydular. Bu
dönemin en büyük kozmografya alimi.
tanınmış süff Muhyiddin ibnü'I-Arabf'nin (ö. 638 / 12401 etkisinde kalmış olan
Zekeriyya b. Muhammed ei-Kazvinf'dir.
Kazvini cAca,ibü'l-mal].W.kat ve gara,ibü'l-mevcı1dat adlı eserinde ulvi aleme,
meleküt alemine. süfli aleme ve dünyevi meselelere temas eder. Coğrafya konusundaki eseri cA ca , ibü '1- büldan ile
Aşarü'l -biliid ve al].bdrü'l- 'ibiid adlarını taşıyan aynı kitabın birbirinden farklı iki nüshasından oluşur. Yaküt'tan istifade eden Kazvini, onun kozmografya
üzerine yazdıklarından pek çok iktibas
yaparak coğ rafi konuları alfabetik sıray
la anlatır.
Kozmografya üzerinde çalışan bir baş
ka yazar. tasawuff eğilimlerinden dolayı süfi lakabını alan Şemseddin Muhammed b. Ebü Talib ed-Dımaşkf'dir lö 727 1
13271. Çeşitli coğrafi ve manevi önem
taşıyan konulardan bahseden Nul].betü'd-dehr fi caca,ibi'l-ber ve'l -bahr
adlı eserinde Kazvinf'nin metodolojisini
takip etmiştir. 1332'de şöhret bulan ibn
Hamdan ei-Harrani Dımaşkf'nin çağdaşı
dır. Cami cu'l -fünı1n ve salvetü'l- mafı
zı1n adlı eserinde dünyanın acaiplikleri
üzerinde durmuştur. Bu dönemin son
kozmografyacısı Siracüddin Ebü Hafs ibnü 'l- Verdi (ö 861 1 14 571 olup Ijaridetü'lcacii, i b ve feridetü'l-gara, i b ad lı kitabıyla tanınmıştır . Ancak coğrafya ile tabiat tarihinin bir birleşimi niteliğindeki
eseri çok az ilmi değere sahiptir.
6. Tarihçiler. Tarihin geri planında coğ
rafyanın öneminin bilincine varan bu dönemin bazı tarihçileri eserlerinde coğra
fi bilgilere de geniş yer vermişlerdir.
Orta Asya'nın en tanınmış tarihçisi Reşidüddin Fazlullah-ı Hemedani lö 13181
Cami c u 't- teviiri{1 adlı eserin yazarıdır.
Eseri tarihi coğrafya konusunda bilgiler
ihtiva eder. Müellif coğrafya üzerine aynı
zamanda Cami 'u 't-tesanifi'r- Reşidi adlı

kitab ı

da içine alan bir monografi yaz(yazma nüshası için bk . Krachkovski,
1, 396, dipnot)
Kısaca ibn Haldün olarak bilinen Ebü
Zeyd Abdurrahman b. Muhammed b.
Haldün. Mukaddime adlı eserine genel
coğrafya konusunda derlediği bilgileri
fazla irdelemeden almış ve bu bilgileri
büyük çoğunlukla Batlamyus'la idrisi'nin eserlerine dayandırmıştır. Bununla
beraber insanların karakterlerini. sosyal
ve ekonomik faaliyetlerini değerlendir
mede orüinal düşüncelere yer vermiştir.
Hayvan ve bitkilerin içinde yaşadıkları
iklim bölgesiyle ilişkili özel durumlarını
da göste rmiş, ikiimin ve çevrenin canlı
lar üzerindeki etkilerini incelemiştir: asıl
katkısı ise beşeri coğrafyaya olmuştur.
mıştır

Eserlerinde coğrafi bilgilere geniş yer
veren önemli tarihçilerden biri. Timurlu
Hükümdan Şahruh'un 11404 -1 44 71 saray
tarihçisi olan Hatız-ı Ebrü adıyla ünlü
Nüreddin Abdullah b. Lutfullah b. Abdürreşid ei-Bihdadani ei-Havatf'dir lö
1430) Müellif gençliğinde Timur'un hizmetinde bulunmuş ve ona Çin seferi sı
rasında refakat etmiştir. Timur'un ölümünden sonra oğlu Şahruh'un hizmetine girdi ve çeşitli seferlerine katıldı. Hafız-ı Ebrü birçok tarihi eser telif etti. Taril]-i Hafı?-ı Ebrı1 adlı kitabı coğrafi konularla ilgilidir. Hatız-ı Ebrü ve hamisi
Şahruh dünya coğrafyasıyla yakından ilgileniyorlardı. Hatız-ı Ebrü'ya coğrafya
üzerine yazma ilhamını, hükümdarın izniyle Farsça'ya çevirdiği Kitabü'l-Mesalik ve şuverü'l-ekalim adlı Arapça eser
vermiştir. Bu eserin önsözünde Muhammed b. Yahya tarafından yazılan Suverü ·ı- ek alim adlı bir kitaptan da söz eder
ki bu yukarıda Kirman'da yaz ılmış olduğu kaydedilen eserle aynı olmalıdır. Hafız-ı Ebrü, kendi eserinde ülkeleri anlatırken Kitabü Mesiiliki 'l- m em ali k adlı bir kitaba müracaat ettiğini ve eserinin çoğunun bu kitaptan tercüme olduğunu söyler. Hafız-ı Ebrü'nun Farsça'ya tercüme ettiği risalenin Ebü Zeyd
ei-Belhf'nin veya daha önce onun eserleriyle karışmış olan istahrf'nin bir düzenlemesi olma ihtimali mevcuttur. Çünkü istahri'nin eseriyle karşılaştırı ldığın
da iki metin arasında büyük benzerlikler olduğu görülmektedir. Hatız-ı Ebrü
eserinde Batlamyus, ibn Hurdazbih. Birüni, idrisi. Ebü' l- Fida ve diğerlerinin
yazdıkları ilk döneme ait önemli kaynakların birçoğundan faydalanmıştır. Eserin ilk bölümünde genel ve sistematik
coğrafya ile birlikte matematiki ve fizi-

istahri'nin Mes&lilcü'l·menı&lilc adlı eserin in
bir diğ e r nüshasınd aki dünya h a ritas ı
{T SMI<. Revan K öşkU , nr. 1646. vr. 2 ~ · 3~)

ki

yer verilmiş, çeülkeler ayrı ayrı tanıtıldıktan sonra
Fars ve Kirman'ın siyasi tarihine girilmiş
tir. ikinci bölüm Horasan coğrafyasından
bahsetmekte olup coğrafi kısmı Mail
Herevi tarafından neşredilmiştir 1Cog·
ra{ya ·y ı Ha{ız·ı Eb ra. Tahran 1349) Güney yarım kürenin bilinmeyen toprakları konusunda ibn Sina ve Birüni'nin görüşlerini tekrarlar. Eserinde bulunan
haritalar istahrf' ninkilere benzerler ve
onun yedi iklimi matematiksel metotla
bölmesinin etkisi altında kalmışlardır:
ancak onun yuvarlak dünya haritasında
güney bölgesi su ile kaplı olarak göstecoğrafya konularına

şitli

rilmiştir.

Tarihçi ibn iyas iö 15241. astronomik
ve matematiki coğrafya ile ilgili Neşku'l
ezhiir ii c acil, ibi'l- a~tiir adlı bir eserin
yazarı idi. Bu coğrafyacı esas olarak ilk
devir kaynaklarına bağlı kalmış ve özellikle Mağrib'de. Endülüs'te meydana gelen ilmi gelişmelerden haberdar olamamıştır.

7. Denizciler. Abbasiler ve daha sonraki dönemlerde Arap - islam denizciliği
üzerine telif edilmiş birçok eser günümüze ulaşmamıştır. Denizcilik literatürü arasında. gemi kaptanlarının tuttukları günlük notların dışında XV -XVI. yüzyıllara ait Arapça ve Türkçe yazılmış birkaç eser zengin coğrafi bilgiler ihtiva etmektedir. Bu eserlerden o dönemdeki
Arap ve Osmanlı denizcilerinin teorik ve
pratik yönlerden mesleklerinde epeyce
ilerledikleri. Hint Okyanusu ile Akdeniz
hakkındaki bilgilerinin geniş ve mükemmel olduğu öğrenilmektedir. Türk denizcileri deniz haritacılığında yüksek bir
seviyeye çıkmışlardı. Piri Reis gibi Türk
denizcilerinin çizdiği deniz plan ve haritalarının, Ortaçağ haritacılığıyla modern
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bir köprü teşkil etbilinmektedir. Denizcilik sahasında
Hint Okyanusu'ndaki Arap denizcilerin
Ümitburnu'nu dahi dolaştıkları söylenir.
1457' de bir dünya haritası çizen Frau
Mauro'ya göre bir Arap denizeisi 1420'de Ümitburnu'nu dolaşarak Hint Okyanusu'ndan Atlas Okyanusu'na geçmiştir.
haritacılık arasında

tiği

XV.

yüzyılın

en büyük Arap denizcisi,

İbn Macid adıyla bilinen Şehabeddin Ah-

med b. Macid en-Necdi idi. Necidli denizci bir aileye mensup olan İbn Macid 'in
nazım ve nesir halinde birçok eseri günümüze gelmiştir. Bunlardan yirmi iki
tanesi Gabriel Ferrand tarafından (In·
structions Nautique et Routiers Arabes et
Portugais des xv• et XVJ€ siecles, l-ll, Paris !92!-!923, !925). üç tanesi de Şeldşe

rahmanecatü '1- mechı11e ismiyle T. A.
Shumovsky tarafından yayımlanmıştır
(Moscov-Leningrad !957). İbn Macid'in
önemli coğrafi bilgiler ihtiva eden eserlerinden biri de 895 (1490) tarihli Kitabü'l-Feva'id ii uşı11i 'ilmi'l-bai}r ve'l~ava 'id adlı kitabıdır (nşr. İbrahim eiHürT- İzzet Hasan. Dımaşk 1971). Bu kitap çeşitli denizcilik konuları yanında
Hint Okyanusu'ndaki denizcilerin takip
ettikleri yolları, birçok timanın enlem derecelerini, on büyük adayı, deniz seyahatleri için elverişli muson rüzgarlarını
ve Asya, Avrupa ve Afrika'nın sahil şeri
diyle ilgili konuları da ele almıştır. İbn
Macid, Afrika kıtasını "gerçek boyutların
dan daha küçük tasavvur etmiş ve Hint
Okyanusu ile Atiantik arasında su kanallarının (medhal) bulunduğuna inanmıştı.
Kutbüddin ei-Mekki'nin (ö 1582) yazdığı el-Ber~u·ı- Yemani ii'l-ieti}i'l- 'Oş
mani adlı eserde bahsedildiğine göre
Vasco de Gama'nın Doğu Afrika sahilindeki Malindi'den Hindistan'daki Kaliküt'e
kadar yaptığı yolculukta ona rehberlik
eden denizci İbn Macid ·dir. İbn Macid
bu bilgiyi doğrulamakta, ancak Portekizli gemicinin ismini vermemektedir (Gabriel Ferrand, s. 539-557).
İbn Macid'in çağdaşı denizci Süleyman
b. Ahmed el- Mehri de XVI. yüzyılın ilk
yarısında şöhret buldu. Onun Kitabü'l'Umdeti'l-mehriyye ii iabp1- 'u1umi1bai}riyye adı altında yayımlanan beş eseri günümüze kadar ulaşmıştır (nşr. İbra
him el-Hüri, Dımaşk 1970). İbn Macid'den
faydalandı ğı anlaşılan Mehri Hint Okyanusu'nun sahil şeritleri, mevsimlik rüzgarlar ve deniz yolları gibi konularda değerli bilgiler vermiştir. İbn Macid ile Mehrfnin bazı durumlarda kendi bilgileriyle
Hint denizcilerinin bilgilerini karşılaştır-
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maları, Chola (es-Süliyan) metinlerinden
haberdar olduklarını göstermektedir.
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E) Osmanlılar Dönemi. Başlangıç döneminde Arap ve Fars eserlerinin tesiri altında kalan Osmanlı coğrafyacılığı, XV.
yüzyılı bu eserleri tanımakla geçiren, XVI.
yüzyılda ise bir yandan tercümeler yapan, bir yandan da seyahatnamelerle
denizcilik, yollar ve bazı önemli şehirler
üzerine kitap ve risaleler yazan müellifler sayesinde önemli bir gelişme göster-

miştir.

Bu asır, o güne kadar yazılanla
bir özeti olan ve benzerleri arasında
en önemli eseri teşkil eden, Aşık Mehmed'in kendi müşahedelerini de eklediği M.enazırü'l-avalim adlı kitabıyla kapanmıştır. Osmanlı coğrafyacılığı XVII.
yüzyılda bu temel üzerine kurulup Doğu ve Batı kaynaklarına dayanan Katib
Çelebi (ö. 1657). Ebü Bekir b. Behram'ın
(ö. 1691) çalışmalarıyla ve Evliya Çelebi'nin (ö. 1682) Seyahatname'siyle zirveye
ulaşmıştır. Fakat bu ilim dalı XVIII. yüzyılda geçirdiği durgunluktan sonra hemen artık hiç orüinal eser verememiş ve
kendini XIX. yüzyılda da bu durumdan
rın

kurtaramamıştır.

XIV. yüzyıla kadar dünya genelinde
daha çok Arapça ve Farsça yazılan coğ
rafya kitapları XVIII. yüzyılın sonların
dan itibaren Batı dillerinde yazılmaya
başlanmış, bu iki devir arasındaki boş
luk ise gittikçe ciddiyet ve çeşitlilik kazanan Osmanlı eserleriyle doldurulmuş
tur. Ancak Osmanlı coğrafya eserlerinin. bu ilmin tabii ve riyazi tarafların
dan çok, belki biraz da günün ihtiyaçları gereği, mevzii ve topografik yönleriyle ilgilendiği görülmektedir. Osmanlı coğ
rafya eserleri konu yönünden kesin hatlarla birbirlerinden ayrılamamakla birlikte ilmi, arneli ve seyahatname türü olmak üzere üç grupta mütalaa edilebilir.
Mekan bilgisi Osmanlı Türkleri'ne Semerkant mektebinin tesiriyle matematik yolundan astronomi ve hey'et coğ
rafyası şeklinde girmeye başlamıştır. Kadızade-i Rümi (ö. 1412) tarafından kurulan Semerkant Rasathanesi'nin Osmanlı
alimleri üzerindeki tesiri büyük olmuş
ve Ali Kuşçu (ö. 1474) ile torunu Mahmud
Mirim Çelebi (ö . 1525) gibi alimler ya doğ
rudan doğruya bu müessesede okumuş
lar veya dolayısıyla ondan etkilenmişler
dir. Ali Kuşçu'nun matematik ve astronomiye dair yazdığı Risale fi'l-hey' e,
er-Risaletü'l-Mui}ammediyye ve Zic-i
Ulug Bey'e yaptığı şerh sonraki müellifleri de etkilemiş, böylece Semerkant
mektebi XV. yüzyılda Osmanlı coğrafya
sının gelişmesine katkıda bulunmuştur.
Osmanlı coğrafyasının ilk kitabı sayı
labilecek en eski tarihli eser, Edirne'nin
fethinden (I 362) hemen sonra yazılan
Ali b. Abdurrahman'ın Acaibü'l-mahlllkat'ıdır. Ali b. Abdurrahman'ın kendi
gözlemlerine ve daha önceki müelliflerin, özellikle Kazvinfnin yazdıklarına dayanarak kaleme aldığı eser. kozmografik ve ansiklopedik mahiyette olup iki
kısım halinde kainatın yaratılışı, gökler,

