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haritacılık arasında bir köprü teşkil et
tiği bilinmektedir. 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 Okya
nusu'ndan Atlas Okyanusu'na geçmiştir. 

XV. yüzyılın en büyük Arap denizcisi, 
İbn Macid adıyla bilinen Şehabeddin Ah
med b. Macid en-Necdi idi. Necidli de
nizci bir aileye mensup olan İbn Macid 'in 
nazım ve nesir halinde birçok eseri gü
nümüze gelmiştir. Bunlardan yirmi iki 
tanesi Gabriel Ferrand tarafından (In· 

structions Nautique et Routiers Arabes et 
Portugais des xv• et XVJ€ siecles, l-ll, Pa
ris !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 eser
lerinden biri de 895 (1490) tarihli Kita
bü'l-Feva'id ii uşı11i 'ilmi'l-bai}r ve'l
~ava 'id adlı kitabıdır (nşr. İbrahim ei
HürT- İzzet Hasan. Dımaşk 1971). Bu ki
tap çeşitli denizcilik konuları yanında 

Hint Okyanusu'ndaki denizcilerin takip 
ettikleri yolları, birçok timanın enlem de
recelerini, on büyük adayı, deniz seya
hatleri 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 kanal
larının (medhal) bulunduğuna inanmıştı. 
Kutbüddin ei-Mekki'nin (ö 1582) yaz
dığı el-Ber~u·ı- Yemani ii'l-ieti}i'l- 'Oş
mani adlı eserde bahsedildiğine göre 
Vasco de Gama'nın Doğu Afrika sahilin
deki Malindi'den Hindistan'daki Kaliküt'e 
kadar yaptığı yolculukta ona rehberlik 
eden denizci İbn Macid ·dir. İbn Macid 
bu bilgiyi doğrulamakta, ancak Portekiz
li gemicinin ismini vermemektedir (Gab
riel 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- 'u1umi1-
bai}riyye adı altında yayımlanan beş ese
ri günümüze kadar ulaşmıştır (nşr. İbra
him el-Hüri, Dımaşk 1970). İbn Macid'den 
faydalandığı anlaşılan Mehri Hint Okya
nusu'nun sahil şeritleri, mevsimlik rüz
garlar ve deniz yolları gibi konularda de
ğerli bilgiler vermiştir. İbn Macid ile Meh
rfnin bazı durumlarda kendi bilgileriyle 
Hint denizcilerinin bilgilerini karşılaştır-
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maları, Chola (es-Süliyan) metinlerinden 
haberdar olduklarını göstermektedir. 
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Iii s. MAQBUL AHMAD 

E) Osmanlılar Dönemi. Başlangıç döne
minde Arap ve Fars eserlerinin tesiri al
tında kalan Osmanlı coğrafyacılığı, XV. 
yüzyılı bu eserleri tanımakla geçiren, XVI. 
yüzyılda ise bir yandan tercümeler ya
pan, bir yandan da seyahatnamelerle 
denizcilik, yollar ve bazı önemli şehirler 
üzerine kitap ve risaleler yazan müellif
ler sayesinde önemli bir gelişme göster-

miştir. Bu asır, o güne kadar yazılanla
rın bir özeti olan ve benzerleri arasında 
en önemli eseri teşkil eden, Aşık Meh
med'in kendi müşahedelerini de ekledi
ği M.enazırü'l-avalim adlı kitabıyla ka
panmıştır. Osmanlı coğrafyacılığı XVII. 
yüzyılda bu temel üzerine kurulup Do
ğu 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. yüz
yılda geçirdiği durgunluktan sonra he
men artık hiç orüinal eser verememiş ve 
kendini XIX. yüzyılda da bu durumdan 
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 ka
zanan Osmanlı eserleriyle doldurulmuş
tur. Ancak Osmanlı coğrafya eserleri
nin. bu ilmin tabii ve riyazi tarafların
dan çok, belki biraz da günün ihtiyaçla
rı gereği, mevzii ve topografik yönleriy
le ilgilendiği görülmektedir. Osmanlı coğ
rafya eserleri konu yönünden kesin hat
larla birbirlerinden ayrılamamakla bir
likte ilmi, arneli ve seyahatname türü ol
mak üzere üç grupta mütalaa edilebilir. 

Mekan bilgisi Osmanlı Türkleri'ne Se
merkant mektebinin tesiriyle matema
tik yolundan astronomi ve hey'et coğ
rafyası şeklinde girmeye başlamıştır. Ka
dızade-i Rümi (ö. 1412) tarafından kuru
lan 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 astro
nomiye dair yazdığı Risale fi'l-hey' e, 
er-Risaletü'l-Mui}ammediyye ve Zic-i 
Ulug Bey'e yaptığı şerh sonraki müel
lifleri 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-mah
lllkat'ıdır. Ali b. Abdurrahman'ın kendi 
gözlemlerine ve daha önceki müellifle
rin, özellikle Kazvinfnin yazdıklarına da
yanarak kaleme aldığı eser. kozmogra
fik ve ansiklopedik mahiyette olup iki 
kısım halinde kainatın yaratılışı, gökler, 



yıldızlar. anasır-ı erbaa, iklimler, deniz, 
nehir ve dağlarla ilgili konular yanında 
şehirler, kaleler ve buralardaki insanlar 
hakkında verdiği bilgileri ihtiva etmek
tedir. Bu ilim dalına ilgileri, Arap ve Fars 
coğrafyacılarının eserlerini incelemek ve 
yoğun bir tercüme ve şerh faaliyetine gir
mek suretiyle başlayan Osmanlı alimle
rinin ilk önce Zekeriyya ei-Kazvini'nin (ö. 
1283 ı cA ca , ibü ·ı-ma.l]lu~at'ı dikkatle
rini çekmiş ve daha önce Ali b. Abdur
rahman'ın da faydalandığı eser bazı araş
tırmacılara göre meçhul bir müellif. ba
zılarına göre de Rükneddin Ahmed adlı 
biri tarafından Türkçe 'ye aynen tercüme 
edilerek Çelebi Sultan Mehmed'e (14I3-
142I) sunulmuştur (bk. Adıvar, s. 28-29). 

Daha sonra Ahmed Bican da eseri 1453 
yılında özet halinde tercüme etmiş (Sü
leymaniye Ktp., Saliha Hatun, nr. I 10), ay
rıca aynı tarzda ve daha orijinal, daha 
mufassal şekilde Dürr-i Meknun (Sü
leymaniye Ktp., Saliha Hatun, nr. 112) ad
lı bir kitap kaleme almıştır. En önemli 
cA ca, ibü 'l-mal]lu~at tercümesi, Kanu
ni'nin oğlu Şehzade Mustafa'nın hocası 
Muslihuddin Mustafa Süruri Efendi (ö 
I 562) tarafından yapılmış, ancak Kita
bü Acô.ibi'l-mahlUkat ve garô.ibi'l-mev
cudô.t adıyla 1552 yılında başlayan bu 
çalışma, "zürafa" maddesine gelince şeh
zadenin öldürülmesine üzülen Süruri 
Efendi'nin devam edememesi yüzünden 
yarıda kalmıştır (TSMK, III. Ahmed, nr. 
3632). Arkasından Rodasizade Mehmed 
b. Mehmed (ö. 170I ). Süruri Efendi'nin 
kaldığı yerden başlayarak tercümeyi ta
mamlamış (Arkeoloji Müzesi Ktp., nr. 529) 
ve 1685 yılında IV. Mehmed'e sunmuş
sa da çalışmasında ~elefi kadar başarılı 
olamamıştır. 

İbnü'I-Verdi'nin (ö I457) Haridetü'l
caca,ib ve feridetü'l-garô. ,ib adlı ese
ri, ilmi bir önem taşımamakla beraber 
bazı coğrafi bilgiler ihtiva etmesi sebe
biyle ilgi çekmiş ve 1466 yılında Mah
mud Şirvani tarafından Türkçe'ye çev
rilmiştir (Arkeoloji Müzesi Ktp., nr. 530). 

Bu yüzyılda yalnız ulema değil idareci
ler de coğrafya ile ilgilenmişlerdir. Nite
kim Fatih Sultan Mehmed Batlamyus'un 
Geographike Hiphegesis'i gibi bazı 

eserleri aslından tercüme ettirmiştir. G. 
Amyrutes tarafından Grekçe'den Arap
ça'ya Kitabü1-Cografya fi'l-macmure 
mine ·ı- ari adıyla yapılan bu tercüme
den başka Fatih'in istanbul şehrinin bu
gün kaybolmuş bir planını da çizdirdiği 
ileri sürülmektedir. 

XVI. yüzyıl, Osmanlı coğrafyacılığı açı

sından hem Doğu eserlerinin tercüme 

edildiği, hem de günün ihtiyaçlarına ce
vap verecek malzemenin toplandığı ve 
birtakım monografilerin kaleme alındı
ğı verimli bir devir olmuştur. 1 506-1 508 
yıllarında gerçekleştirdiği seyahati sıra

sında Çin'e kadar giden Ali Ekber-i Hı
tai, 1 S 16' da Farsça olarak yazdığı ve kı

saca ljıta ,iname adıyla bilinen ~anun
name-i ljıta, vü ljoten ü Çin ü Ma
çin 'ini önce Yavuz Sultan Selim'e, onun 
ölümünden sonra da Kanuni Sultan Sü
leyman'a takdim etmiştir (Süleymaniye 
Ktp., Aşir Efendi, nr. 249). Uzakdoğu'ya 

dair verdiği bilgiler sebebiyle ilgi gören 
ve lll. Murad zamanında (I 574- I 595) adı 

bilinmeyen bir mütercim tarafından Türk
çe'ye çevrilen eser, daha sonra Kanun
name-i Çin ü Hıtô. adıyla basılmış (185 3) 

ve her iki haliyle de yerli ve yabancı araş

tırmalara konu olmuştur. Yine uzak ül
keler hakkında bilgi veren başka bir eser 
de Sultan Selim Camii muvakkiti Musta
fa b. Ali'ye (ö. 157I) aittir. Müellif, 1524'
te yazıp Kanuni'ye takdim ettiği İ'lô.mü'l
ibô.d ve a'lô.mü'l-bilô.d (Süleymaniye Ktp., 
Mihrişah Sultan, nr. 304/ 3) adındaki ki
tabında Fas'tan Çin'e kadar 100 şehrin 
istanbul'a olan uzaklıkları . en uzun ve 
en kısa günleriyle kıbleleri hakkında bil
gi vermiştir; bu şehirlerin yirmi üçü Ana
dolu'da bulunmaktadır. Mustafa b. Ali'
nin daha sonra yazdığı Tuhfetü'z-zamô.n 
ve haridetü'l-evan (Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 2993) adlı eseri ise bir girişle dört bö
lümden oluşmaktadır. Girişte kitabın 

muhtevası hakkında bilgi verildikten son
ra coğrafya ilminin kısa bir özeti yapıl
mış ve eserin kaynakları sayılmıştır. Bi
rinci bölümde felekler ve feleklerde olan
lar; ikinci bölümde arzın ahvali, deniz
ler, adalar, ırmaklar. kuyular, dağlar ve 
bunların ilginç yanları: üçüncü bölümde 
yedi iklimde (ekvatordan kuzey kutbuna 
kadar sıralanan yedi coğrafi bölge) bulu
nan ve bunların dışında kalan bazı şehir
ler, özellikle müellifin mesleği icabı bu
ralardaki vakitler, saatler ve şehirlerin 

aralarındaki uzaklıklar: dördüncü bölüm
de zeval vakti hakkında bilgiler verilmek
tedir. Eserin şehirlerle ilgili kısmında 1 SO 
şehir anlatılmıştır. 

Osmanlı Devleti'nin genişleyen sınırla
rı ve artan fetih hareketleri, yeni yer
lerin öğrenilmesinde ve özellikle deniz 
seferlerinde rehber olarak kullanılacak 
eseriere ihtiyaç göstermiş, Piri Reis (ö. 
I554) ile Seydi Ali Reis de (ö 1562) bu 
ihtiyacı layıkıyla karşılayacak kitapları 

kaleme almışlardır. Gelibolu'da denizci
lerle dolu bir çevrede dünyaya gelen Piri 
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Reis, amcası (veya dayısı) Kemal Reis'in 
yanında geçirdiği uzun yıllar boyunca de
niz ve denizcilik hakkındaki bilgisini ge
nişletmiş, bazılarına kumandan olarak 
katıldığı seferler sebebiyle de Ege ve Ak-. 
deniz'i etraflıca öğrenmişti. Bir yandan 
Portekiz ve İtalyan portolanlarından (!i
manları gösteren harita) ve zamanın coğ
rafi eserlerinden faydalanarak, bir yan
dan da Türk deniz ocağının geleneksel 
bilgilerini göz önünde bulundurarak ve 
kendi müşahedelerini de ekleyerek 1521 ·
de Kitab-ı Bahriyye'yi nazım ve nesir 
halinde telif eden Piri Reis, 1 526 yılında 
eserini genişleterek ikinci defa kaleme 
almıştır. Denizcilere bir rehber olmak 
üzere yazılan ve Sadrazam Makbul İb
rahim Paşa aracılığıyla Kanuni'ye takdim 
edilen eserde sahil şehirleri haritatarla 
gösterilmiş, körfezler belirtilmiş, gemi
lerin yanaşabileceği limanlar, sığ yerler, 
kaleler ve buralarda oturan insanlar hak
kında bilgiler verilmiş, ayrıca müstakil 
bir bölüm halinde Portekizliler'in faali
yet ve keşiflerinden bahsedilerek padi
şah üstü kapalı biçimde uyarılmıştır. Eser 
Ayasofya nüshası (nr. 26 ı 2) esas alına
rak önce tıpkıbasım (Ankara I 935), daha 
sonra da Türkçe, ingilizce ve orijinal me
tin olarak dört cilt halinde basılmıştır 

(Ankara 1988-199 1 ). Bundan başka Piri 
Reis, Kristof Colomb'un haritasından da 
faydalanarak çizdiği iki dünya haritası 

ile Amerika'nın keşfinden Osmanlılar'ı 

haberdar etmiştir. 1517'de Mısır'da Ya
vuz Sultan Selim'e sunduğu ilk harita
sından günümüze, Avrupa ve Afrika'nın 
kısmen batı sahilleriyle Atlas OkYanusu'
nu, Antiller'i ve Güney Amerika'yı göste
ren bir parça kalmıştır. Gelibolu'da 1528 
yılında çizerek Kanuni'ye takdim ettiği 
ikinci haritanın da tamamı bugüne ge
lememiş, sadece Atlas OkYanusu'nun 
kuzeyi ile Grönland sahillerini ve Kuzey 
ve Orta Amerika'nın o sıralarda bilinen 
kıs ımlarını kapsayan bir parçası ele geç
miştir. Birincisine göre daha muntazam 
olan bu haritanın öncekinden daha bü
yük ebatta ve en yeni bilgilere göre çi
zilmiş olduğu görülmektedir. 

Süveyş kaptanlığı sırasında Hint Ok
yanusu'nu her türlü zorluklarıyla iyice 
öğrenen Seydi Ali Reis, meslektaşlarına 
kılavuz almadan bu zorlu yolu katede
bilmeleri için bir eser yazmak istemiş 
ve 1 554'te Haydarabad'da yazılı kaynak
ların yanında geniş tecrübelerine daya
nan şahsi müşahedelerinden de fayda
lanarak bu hususta zengin malzerneye 
sahip bir eser olan Kitô.bü'l-Muhit ii 
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ilmi'l-eflak ve 'I- ebhur (TSMK, Revan 
Köşkü. nr. !643) adlı kitabın ı telif etmiştir. 
Tam bir deniz rehberi hüviyeti taşıyan bu 
önemli eserinde Amerika'ya da bir fasıl 
ayıran Seydi Ali Reis, ayrıca Hindistan'
dan dönüşühde başından geçenleri ka
leme almış ve Mir 'atü '1- memalik adını · 
verdiği seyahatnamesini ortaya koymuş
tur. Süveyş kaptanlığına tayininden iti
baren sergüzeştini anlattığı bu kitabın
da uğradığı şehirler, karşılaştığı olaylar 
ve insanlar hakkında geniş bilgiler ve
rir. Eser basılmış (istanbul 1313) ve Batı 
dillerine de tercüme edilmiştir. 

Bunlardan sonra yeni keşiflerden bah
seden iki eser daha kaleme alınmıştır. 
Aslen Tunuslu olan Hacı Ahmed, coğraf
ya ve diğer ilimleri Fas'ta tahsil ettikten 
sonra Avrupa'da esir düşmüştür. Ancak 
esaret hayatında da saygı gören ve ça
lışma imkanı bulan Tunuslu Ahmed pek 
çok Batı eserini incelemiştir. Böylece çe
şitli Doğu ve Batı kaynaklarından fay
dalanarak 967 ( 1559-60) yılında "dünya 
dili olan Türkçe ile" kaleme aldığı eserin
de (Oxford, Old Bodleian Ktp., MS, Marsh 
454) kozmografya, dünyanın yuvarlaklı
ğı ve coğrafyaya dair, ayrıca iktisadi. ti-
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Piri Reis'in 
ceylan 
derisi 
üzerine 
çizilmis 
Atlas 
Okyanusu 
ve çevresini 
gösteren 
hari tası 

iTSMK. 

Yeni ler. 

nr. 1633) 

cari. ziraı ve etnografik bilgiler vermiş, 
"Yeni Dünya" dediği Amerika'dan da 
bahsederek burayı dünyanın dördüncü 
kıtası saymıştır. 

Gerçekleştirilen coğrafi keşifler daha 
sonra III. Murad devrinde yapılan bir ter
cüme eserle müstakil olarak Osmanlı 
ilim çevrelerine tanıtılmıştır. Müellifi ve 
mütercimi tesbit edilemeyen ve başka 
isimlerle de anılan Tarih-i Hind-i Gar
bi adlı bu eserin bil inen en eski nüsha
sı 1 583 tarihli olup padişaha sunulmak 
üzere çok güzel bir hatla istinsah edil
miştir (Beyazıt Devlet Ktp . nr. 4969) . İbra
him Müteferrika tarafından resimli ola
rak basılan kitap !istanbul 11 42) daha 
sonra yeniden yayımlanmıştır (istanbul 
1292) Doğu ve Batı kaynaklarından fay
dalanılarak vücuda getirilen ve üç bö
lümden oluşan eserde sırasıyla Osmanlı 
toprakları, okyanusun büyüklüğü, Atlas 
Okyanusu ve 1492-1552 yılları arasında 
gerçekleştirilen keşifler konu edilmek
tedir. Yerli ve yabancı araştırmacıların 
büyük ilgisini çeken ve başka dillere ter
cümeleri yapılan eser, en son Thomas 
Goodrich tarafından doktora tezi olarak 
incelenip İngilizce'ye tercüme edilmiş 

ve basılmıştır (The Ottoman Turks and 
the New World, Wiesbaden 1990) 

XVI. yüzyıl Osmanlı coğrafyasının kay
nak eserleri arasında. yollar ve güzer
gahlar hakkında bilgi veren menazilna
melerle askeri hareketler sırasında gün
lük olarak tutulan rüznameleri de say
mak gerekir. Bazı rüznameler Feridun 
Ahmed Bey'in (ö 1583) Münşeatü 's-se

latin'i (c . 1-11. istanbul 1274-75) içinde neş
redilmiştir . Yollar hakkında yazılan eser
lerin en önemlisi. Nasüh-i Matraki'nin 
(ö 1564 l?ll Beyan-ı Menazil- i Sefer-i 
Irakeyn adıyla bilinen ve Kanünf'nin İran 
seferi sırasında İstanbul' dan Tebriz · e. 
oradan da Bağdat'a kadar olan güzer
gahtaki şehir, kale, nehir. geçit. otlak ve 
tepeleri minyatürlerle gösteren kitabı

dır. Tek nüshası bilinen eser Hüseyin G. 
Yurdaydın tarafından yayımlanmıştır (An
kara 1976) 

XVI. yüzyılın son çeyreğinde Sipahi
zade Mehmed (ö. I 589). Arapça telif et
tiği Evdalfu '1- mesalik ila ma crifeti'l
büldan ve'I-memalik adlı eserinde ün
lü coğrafyacı Ebü ' l-Fida'nın (ö. 1331) Tak
vimü'l-büldan'ını esas alarak alfabetik 
sıraya göre şehirler hakkında bilgi ver
miştir. Bir mukaddime ile beş babdan 
oluşan eser daha sonra Sadrazam Sokul
lu Mehmed Paşa'nın emriyle bizzat mü
ellif tarafından Türkçe'ye tercüme edil
miştir. Aif Mustafa Efendi (ö 1600) meş
hur eseri Künhü'l- ahbar'ın mukaddi
mesinde. eski coğrafyacılar gibi muhta
sar ve toplu bir mevzi! coğrafya bilgileri 
verme denemesine girişmiş, ancak te
şebbüsünün önemi mesajından çok ta
rihe dair bir eserin içerisinde coğrafya
ya yer ayırmasından ibaret kalmıştır. 

XVI. yüzyıl sona ererken Aşık Mehmed, 
eski İslam coğrafya bilgilerinin topluca 
gözden geçirilip bir araya getirilmesi ih
tiyacına cevap vermiştir. 964 ( 1556-57) 
yılı civarında Trabzon'da doğan ve yirmi 
yaşlarında iken seyahate çıkarak yakla
şık yirmi beş yıl süreyle o zamanki Os
manlı topraklarının hemen hemen tama
mını dolaşan Aşık Mehmed, Menazırü'l 
avalim adını verdiği eserinde İbn Hur
dazbih. İbnü'l-Cevzi. Zekeriyya el-Kaz
vfni. Dımaşki. Ebü'l- Fida ve Hamdullah 
Müstevfl gibi eski coğrafyacıların eser
lerinden de faydalanarak yaratılış. gök
ler. güneş, ay. arş, cennet. cehennem gi
bi konuları anlattıktan sonra coğrafya
nın bütün daliarına temas etmiş ve arz, 
Kabe, yedi iklim. denizler. adalar. göller. 
nehirler. şehirler vb. hakkında ayrıntılı 

bilgiler vermiştir. Müellifin özellikle Ru-



meli ve Doğu Avrupa şehirleri üzerin
de daha dikkatle durduğu görülmekte
dir. 

XVI. yüzyılın hazırladığı uygun ortam
dan sonra XVII. yüzyıl Katib Çelebi, Ebü 
Bekir b. Behram ve Evliya Çelebi'nin eser
leri sayesinde Osmanlı coğrafyacılığının 
zirveye çıktığı devir olmuştur. 

Hacı Halife adıyla da bilinen Katib Çe
lebi, daha on dört yaşında iken babası
nın yanında Anadolu muhasebesi kale
minde katip şakirdi olarak görevi sebe
biyle çeşitli seferlere katılmış ve özellik
le Girit seferi ( 1645) sırasında coğrafya
ya ilgi duyup pek çok konunun yanı sıra 
bu sahada da yazmaya başlamıştır. En 
önemli coğrafi eseri olan Cihannüma '
nın kaynakları ve tertibi itibariyle iki de
ğişik yazımı bulunmakla birlikte her iki
sinin de tamamlanmayarak eksik birer 
müsvedde halinde bırakıldıkları görül
mektedir. Katib Çelebi Cihannüma'nın 
ilk telifine 1648 yılında başlamış ve iki 
kısım halinde kaleme aldığı eserin birin
ci kısmında denizlerle nehirleri ve ada
ları, ikinci kısımda ise karalardaki mem
leketlerle şehirleri ve XIII. yüzyıldan son
ra keşfedilen "iklim"leri konu edinmiş
tir. Ancak bir süre sonra mevcut bilgile
rin yetersizliği karşısında telifi yarıda bı
.rakıp Batı kaynaklarından tercüme fa
aliyetine girişmiş ve sonuçta eserine bı
raktığı yerden devam etmeyerek yeni
den telifine başlamıştır ( 1654). Bu ikinci 
telifte coğrafi bilgiler altı kıtaya göre (Av
rupa. Asya, Afrika. Amerika. Macellanika
Avustralya ve kutuplar) ve alfabetik olan 
birinci teliften farklı biçimde sistematik 
düzenle verilmiş, anlatıma da Japon ada
larından başlanarak batıya doğru de
vam edilmiştir. Bir Osmanlı müellifinin 
kaleminden çıkmış Osmanlı ülkelerinin 
ilk ve tek sistematik coğrafya kitabı olan 
Cihannüma'nın her ikitelifide noksan
larına rağmen büyük ilgi görmüş ve nüs
haları hızla çoğaltılarak bunların muh
tasar ve zeyilleri yazılmış, tercümeleri 
yapılmıştır. İbrahim Müteferrika'nın ese
ri harita ve metin ilaveleriyle yayımlama
sı (İstanbul 1145) ile de daha geniş oku
yucu kitlesine ulaşarak sonraki coğraf
ya çalışmalarına öncülük etmiştir. Katib 
Çelebi'nin kısmen coğrafyadan bahse
den bir başka eseri de Tuhfetü'l-kibar 
ii esfari'l-bihar'dır. 16S6'da kaleme alı
nan kitap bir mukaddime. iki kısım . bir 
hatimeden oluşmakta ve mukaddime
de Mora. Venedik, Arnavutluk ile Akde
niz sahillerindeki diğer Avrupa ülkeleri, 
diğer kısımlarda ise Osmanlı bahriye 

tarihi ve Tersane-i Amire üzerine çeşitli 
bilgiler ihtiva etmektedir. İbrahim Mü
teferrika. eseri bazı harita ve metin ila
veleriyle matbaanın ikinci kitabı olarak 
basmıştır (İ stanbu l ı ı4 ı) . Kati b Çelebi, 
ayrıca Keşfü'z-?um1n 'da da coğrafya 

ilmine bir bölüm ayırarak bu alanda ya
zılan eserleri sıralamıştır. 

XVII. yüzyılın en tanınmış ismi şüphe
siz Evliya Çelebi 'dir. Kırk yıldan fazla 
süren seyahati sırasında yalnız Osmanlı 
topraklarının tamamını değil Doğu'nun 

ve Batı ' nın birçok ülkesini de gezen Ev
liya Çelebi, on ciltlik ünlü Seyahatna
me'sinde gidip gördüğü , hatta görme
diği yerlerin tarih ve coğrafyası , idari ve 
iktisadi durumu. insanları ve gelenekle
ri hakkında çok geniş bilgiler vermiş, an
cak okumaktan çok yaşayarak öğrenme
yi seven müellif, mizaha meyyal mizacı
nın da tesiriyle bilgilerin kaydında biraz 
mübalağalı davranmıştır. Eserin tama
mı İstanbul'da 1896-1938 yılları arasın
da son iki cildi Latin alfabesiyle olmak 
üzere yayımlanmış, bundan önce ise da
ha çok İstanbul'u anlatan 1. ciltten alı
nan pasajlarla oluşturulan bir seçmeler 
kitabı hazırlanarak birkaç defa basılmış
tır (Müntehabat·ı Evliya Çelebi, istanbul 
1256. ı 262. ı 279 : Bul ak 1264). Ancak ese
rin matbu nüshaları ile yazmaları ara
sında büyük farklar vardır. Evliya Çele
bi'nin mahalli telaffuzları göstermek için 
kullandığı imla tarzı hata sanılarak gü
nün söyleyiş şekline uydurulmuş, ayrıca 
dilini sadeleştirme amacıyla birçok keli
mesi değiştirilmiştir . Seyahatname yer
li ve yabancı pek çok araştırmaya konu 
olmuştur. 

XVII. yüzyılın diğer bir coğrafyacısı da 
Ebü Bekir b. Behram ' dır. Çeşitli eserleri 
bulunan müellif daha çok, kısaca Atlas 
Mayor adıyla bilinen on bir ciltlik Latin
ce eserin mütercimi olarak tanınır. Da
ha önce yapılan tercüme denemelerinin 
başarısız olması üzerine bu görev Sad
razam Fazı! Ahmed Paşa'nın tavsiyesiy
le 167S'te Ebü Bekir b. Behram'a veril
miş ve mütercim, on yıl sonra Nusre
tü'l-İslam ve 's-sün1r fi tahriri Atlas 
Mayor (TSMK, Bağdat. nr. 325-333) adıy
la tamamladığı çalışmasını altı cilt ha
linde IV. Mehmed'e sunmuştur. Eserde 
yer yer tercümenin dışına çıkılarak Os
manlı toprakları ve diğer İslam ülkeleri 
hakkında bilgi verildiği görülür. Ebü Be
kir b. Behram daha sonra bu eseri İhti
sar-ı Tahrir-i Atlas Mayor (TSMK. Re
van, nr. 1634) adıyla iki cilthalinde kısalt
mıştır. 
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XVIII. yüzyıl coğrafyası için ilk akla ge
len kişi İbrahim Müteferrika'dır (ö 1745) 
Sahip olduğu mekan bilgisiyle "el-Coğ
rafi" lakabını taşıyan ve bazı coğrafya 

eserleri de telif etmiş olan İbrahim Mü
teferrika. Osmanlı coğrafyacıları arasın
daki yerini, kendi yazılarından çok bu 
sahadaki önemli eserleri matbaasında 
basması. bunlara kıymetli haritalarla me
tin zeyilleri eklemesi ve ayrıca müstakil 
haritalar yayımlaması sebebiyle almış

tır. Özellikle Cihannüma'nın ikinci teli
fini. kendisinin Usillü'l-hikem ti niza
mi'l-ümem adlı eseriyle Füyı1zat-ı Mık
natısiyye ve Mecmı1a-i Hey'etü'l-ka
dime ve cedide isimli iki tercümesin
den ve Ebü Bekir b. Behram'ın kitabın
dan faydalanarak yaptığı ilavelerle ve 
ekiediği haritalarla birlikte genişletilmiş 
biçimde yayımlaması, XVIII. yüzyıl ve son
rasında birçok coğrafya çalışmasına te
mel teşkil etmiştir. Bu çalışmaların baş
lıcaları şunlardır: Şehrizade Mehmed Sa
id 'in (ö. 1764) Ravzatü'l-enfüs fi't - tari'lı 

adıyla Cihannüma'ya yazdığı zeyil. Mü
ellifin temize çekmeden bıraktığı bu eser
de İstanbul'dan itibaren Avrupa, Afrika 
ve Amerika hakkında bilgi verilmiştir. 

Bartınlı İbrahim Harndi Efendi'nin Ci
hannüma'ya zeyil olarak yazdığı (1750) 
iki ciltlik Atlas. Anadolu ve Asya ülkele
rine ait olan 1. cilt matbu Cihannüma ·
dan farklı değildir. ll. cilt ise Mısır'dan 
itibaren Afrika ülkeleri, denizler, Rume
li, Kırım. Moskova, İsveç, Cermanya, Lom
bardiya, İspanya ve Amerika hakkında 
bilgiler ihtiva etmektedir (Süleymaniye 
Ktp ., Esad Efendi, nr. 2044) . Bu eserlerden 
başka Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın an
siklopedik mahiyetieki M arifetname ·
sinde ( 1756) yer alan coğrafi bilgiler de 
aynen Cihannüma'dan nakledilmiştir. 

Esiri Hasan b. Şeyh Hüseyin'in iki ciltlik 
Mi'yarü'd -düvel ve misbarü'l-milel'i
nin de ( 1729) (Süleymaniye Ktp .. Hekimoğ

lu Ali Paşa , nr. 803) diğer bazı kaynaklar 
yanında en fazla Cihannüma'ya ve yi
ne Katib Çelebi'nin Arapça Fe?leketü't
tevari{ı'ine dayandığı görülmektedir. 

XVIII. yüzyılda eski İslam coğrafya eser
lerinin tercüme faaliyeti devam eder ve 
mesela Bedreddin ei-Ayni'nin (ö . 1451) 
cİkdü 'l-cüman adlı kitabı 1725 yılında 
Abdüllatif Razi tarafından Türkçe'ye çev
rilirken (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. ı 372) 
bu faaliyete paralel olarak gözler Batı'
ya da çevrilmiş ve lll. Ahmed zamanında 
(1703-1730) Avrupa'dan getirtilen eser
lerin tercümeleri yapılmıştır. Bunlar ara
sında özellikle önemli bir yere sahip olan, 
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Sadrazam Hekimoğlu Ali Paşa'nın isteği 
üzerine Hollanda elçiliği tercümanı Pet
ros Baranian'ın Risdle-i Coğrafya veya 
Fennüma -yı Cam-ı Cem ez Fenn-i Coğ

rafya adıyla Türkçe'ye çevirdiği ( 1733) 

Jacques Robbs'un La Methode pour 
apprendre facilement la geographie 
adlı eserinde, o zamana kadar Türkiye'
de duyulmamış modern matematik ve 
fiziki coğrafya bilgileriyle Akdeniz ve Ka
radeniz' de ulaşım kolaylıkları için veril
miş deniz astronomisine dair bilgiler bu
lunmaktadır. 

Hacılara gerekli olan birtakım dini bil
gileri vermesinin yanında Mekke'ye ka
dar takip edecekleri yolları, uğrayacak
ları şehir ve ziyaretgahları anlatan me
nasik-i hac türünden eserler de coğrafi 
bakımdan önemlidir. Bu tür eserler ara
sında, XVIII. yüzyılda Mehmed Edlb'in 
yazdığı Nehcetü'l-menazil özellikle önem 
taşımaktadır. Kitap 1232 ·de ( 1817) İs
tanbul'da yayımlandıktan sonra Fransız 

ca'ya da tercüme edilmiştir (M. Bianchi. 
ltineraire de Constantinople fı. la Mecque 

traduction de l'ouvrage turc: Kitab Mena· 

sik ei·Hadj, Paris 1826) 

XIX. yüzyılda telif faaliyeti hemen ta
mamen durmuş, daha çok Batı kaynak
larından yapılan tercümelerle yetinilmiş
tir. Bunlar arasında. Mahmud Raif Efen
di'nin Londra sefaret katibi iken büyük 
kısmını çeşitli kaynaklardan deriemek 
suretiyle meydana getirdiği sefaretna
me türündeki Fransızca kitabı sayılabi
lir (Journal du vayage de Mahmoud Raif 

Efendi en Angleterre, ecrit par lui·meme, 

TSMI(. lll. Ahmed, nr. 3707) Eser Viyana 
maslahatgüzarı Yakovaki Efendi tarafın
dan İciiletü'l-coğrafya adıyla Türkçe'ye 
çevrilmiş ve yayımlanması sırasında (İs

tanbul 1219) sonuna bir de yirmi dört ha
rita ihtiva eden atlas ( Cedfd Atlas Tercü· 

mesi) eklenmiştir. Bu yayında dikkat çe
ken husus, eser Londra'da ve Fransızca 
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Tarrh-i 
Hind·i 

Garbfadlı 

eserde 
dünya 

haritası 

(Beyazıt 

Devlet Ktp., 

nr. 4969, 

vr. 34~) 

olarak hazırlandığı halde atlasta hata 
Batlamyus sistemine yer verilmesi, Co
pernicus nazariyesine hiç temas etme
den alemin merkezinde arzın bulundu
ğunun ve güneşin onun etrafında dön
düğünün anlatılmasıdır. 

XIX. yüzyılda, özellikle Tanzimat döne
minde bütün yayınlara Batı kaynakları
nın hakim olması çerçevesinde, coğrafi 
eserler de çok defa Fransızca'dan tercü
me edilmek suretiyle hazırlanmış Muh
tasar-ı Coğrafya, Mebadf-i Coğrafya, 
Usul-i Coğrafya, Coğrafya Risalesi gi
bi adlar taşıyan genel nitelikte basit bi
rer okul kitabına dönüşmüştür. Bazı bel
li başlı coğrafya sözlükleri de bu asırda 
meydana getirilmiştir. Yağlıkçızade Ah
med Rifat Efendi'nin Doğu ve Batı kay
naklarından derlenmiş Lugat-ı Tiirfhiy
ye ve Coğrafiyye'si (1-VII. İstanbul 1299-

1300) ile Şemseddin Sami'nin Kiimı1sü '1-
a'lam'ı (1-VI, istanbul 1306-1316/1889-

1899) ve Osmanlı sınırları içindeki coğ
rafi mevkiler için kolağası Ali Cevad'ın 

hazırladığı Memiilik-i Osmdniyye'nin 
Tarih ve Coğrafya Lugatı (1-IV, İstanbul 
ı 3 ı ı - 13 ı 7 ı bunlar arasındadır. XIX. yüz
yılın gittikçe hızlanan siyaset trafiğinde, 
daha ziyade askeri gayelerle ve genel
likle yabancılar tarafından Osmanlı ül
keleri hakkında birçok da harita yapıl
mıştır (geniş bilgi için bk. i H. Akyol ve 
H. Dağtekin'in bibliyografyadaki makale
leri) 
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