ÜÇÜNCÜ MURAD'IN ISTANBUL RASATHANESINDEK~~MÜCESSEM YER KÜRESI VE AVRUPA
ILE KÜLTÜREL TEMASLAR
Ord. Prof. Dr. AYDIN SAYILI
Üçüncü Murad'~n ~stanbulda yapt~rd~~~~rasathanenin "Muhtasar
Rasathane" veya "Küçük Rasathane" ad~~verilen ve anla~~lcl~~~na
göre, yard~mc~~baz~~rasatlarla hesaplar~n ve di~er munzam çal~~malann yap~ld~~~~yer olan bir ek binas~~vard~. Bu "Küçük Rasathane"
nin ~ehin~iihnâme müellifi Alaüddin Mansür yoluyla bize intikal etmi~~
olan resminde bir mücessem yer küresi görülüyor.2 Resim küçük
olmakla beraber üzerinde seçilebilen teferruatiyle haritac~l~k tarihi
bak~m~ndan ilgi çekici baz~~özellikleri ihtiva ediyor.
Bu yer küresinde Akdenizin ve dolay~siyle kuzey Afrikan~n enlem
daireleri boyunca uzunlu~unun do~ru miktardan fazla oldu~u, Brezilyamn do~uya do~ru büyük bir ç~k~nt~~te~kil eden k~sm~n~n Afrikaya
mesafesinin ve yine Güney Kutbu bölgesindeki kara parças~n~n Ümit
Burnuna olan mesafesinin bu haritada mübala~ah bir ~ekilde küçültülmü~~göründü~ü dikkati çekmektedir.3 Bununla beraber, bu
haritada nisbeten yeni ke~fedilmi~~olan bu bölgelerin mesela Piri
Reis haritalanna göre muhtemelen çok daha dogru bir ~ekilde
çizilmi~~oldu~u intiba~~ilk nazarda uyanmaktad~r.4
Eldeki resmin küçük olmas~ na ve tabii olarak çok az tafsilat ihtiva etmesine ra~men, bu genel özellikleriyle bu harita Osmanh ilim
adamlann~n Pltrf Reis haritas~ndan, yani 1513 tarihinden Rasathanenin kurulu~una, yani 1575 tarihine kadar geçen zaman zarf~nda
Avrupahlarm yeni co~rafi ke~iflerinin neticelerini takibederek bunBu makale Türk Tarih Kurumu 1961 y~l~~Genel Kurul toplant~s~nda sunulan
konferans münasebetiyle haz~rlanm~~t~r.
I Bak~ma: a~a~~da resim t.
Rasathane müdürü Takiyüddin'in haritac~hk alan~nda faaliyet gösterdi~i
hakk~nda ayr~ca bilgi mevcuttur (Ayd~n Say~l~, Alaaddin Mansfir'un Istanbul Rasathanesi Hakk~ndaki ~iirleri, Belleten, cilt ao, s. 422, 441 , 450, 461, 473)•
a A~a~~da resim 2.
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lardan faydalanm~~~olduklann~, ve herhalde Avrupa men~eli bâz~~
haritalarla temas sa~lam~~~olduklar~n~~gösterecek mahiyettedir. Esasen
PIrl Reisin takriben on be~~y~l fâs~la ile çizilmi~~iki haritas~~aras~ndaki
önemli farklar da böyle bir dü~ ünceyi sarih olarak teyit etmektedir.5
Akdenizin asl~ ndan uzun görünmesi, Batlamyus'a giden bir hatadan ileri gelir. Batlamyus Akdenizin boyunu 62 derece olarak göstermi~ti. Do~ru de~er ise 42 derecedir. ~lk bir tashih ~slam co~rafyac~lar~~ ve hususiyle Muhammed ibn Müsâ el Hârezmi (9'uncu
asr~n ilk yans~) tarafindan yap~larak bu de~er takriben 52 dereceye
indirilmi~ti.6 Yine de fazla olan bu de~er ise onalt~nc~~ yüzy~l sonlar~nda ve onyedinci yüzy~l ba~lar~nda Avrupal~lar taraf~ndan tashih
edilmi~tir.' Yani bu son tashih ~stanbul Rasathanesinden daha geç
bir tarihe raslad~~~ ndan söz konusu yer küresindeki fazla uzunluk
bu suretle o zaman için tabii ve normal bir hata idi.
Afrikaya yak~nl~~~n~n mübâla~ah olu~u bir tarafa b~ rak~l~rsa,
haritadaki Güney Kutbu k~sm~~özellikle dikkati çekecek mahiyettedir.
Çünkü bu kürede görülen Güney Kutbu k~sm~~ umurni hatlariyle
do~ruya yak~ n bir ~ekilde çizilmi~, sadece oldu~undan biraz daha
Pir i Reis Haritas~, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ndan, No. t, ~stanbul 1935;
Ibrahim Hakk~~ (Konyal~), Topkap~~Saray~nda Deri Üzerine Yap~lm~~~Eski Haritalar,
Istanbul 1936, s. 5-129, sondaki haritalar; H. Sadi Selen, Pisi Reisin ~imdi Amerika
Haritas~~ (Telifi 1528), Belleten, cilt ~ , 1937, s. 515-523; Abdülhak Adnan-Ad~var,
Osmanl~~Türklerinde ilim, Istanbul 1943, S. 55-68; Afetinan, The Oldest Map of America
Drawn by Biri Reis, Ankara 1954. (Bak. a~a~~da, resim 3). Piri Reis'in ilk haritas~nda
Amerika ile ilgili olarak baz~~acayip insan ve hayvan resimleri ve bunlarla ilgili tafsilâtla kar~~la~~lmaktad~ r. Ayn~~ mahiyette, dünyan~n ba~ka az tan~nan bölgeleri
için, hayali ve efsane ve hurafelere dayanan ~ayialar Emir Muhammed ibn Emir
Hasan es-Suadrnin Hadis-i Nev veya Tarih-i Hind-i Garbi adl~~kitab~nda da görülmektedir (A~a~~da s. 404 ve not 21, 22, 23'e bak~n~z). Acaibül-mahlükat ve garaibu'l-mevcuclat adl~~kitaplar tipindeki eserlerde raslanan bu gibi bilgilerin yeni ve
az tan~nan bölgelere tatbik edildi~ini gösteren bu gibi misallerin paralelleri ile
Avrupa literatüründe de kar~~la~~lmaktad~ r (Bak. I. B. Cohen, The New World as a
Source of Science for Europe, Actes du
Congrs International d'Histoire des Sciences, Barcelona-Madrid 1959, cilt 1, Paris 196o, s. 95-130).
6 John Kirtland Wright, Notes on the Knowledge of Latitudes and Longitudes in the
Middle Ages, Isis, cilt 5, 1923, s. 86-90, 75-98.
A. Say~l~, Islam and the Rise of the Sez~enteenth Century Science, Belleten, Cilt 22,
1958, S. 365-366. Hac~~ Ebü'l Hasan adl~~ biri taraf~ndan muhtemelen Kanuni
zaman~nda yap~lm~~~bir Akdeniz ve civar~~haritas~~için bak~n~z: I. Hakk~~(Konyal~),
1936, s. 130-136, ve sonda be~inci harita.
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büyük gibi gösterilmi~ tir. Bu durum kar~~s~ nda, Kutbun haritada görünmeyen k~sm~n~ n ne olmu~~olabilece~i derhal akla gelen bir soru olarak kar~~m~za ç~ k~ yor. Bu soruyu cevapland~rmak ise ancak ba~ka
haritalara müracaat yoluyla mümkündür. Bir defa genel olarak Piri
Reis haritalar~ ndan sonra yeni ke~ifleri ihtiva eden ne gibi haritalar~n
Osmanl~larca tan~nd~~~ n~~tesbit etmek, di~er taraftan da 1575 y~l~~
s~ralar~ nda Osmanl~ larca bilinen haritalarda Güney Kutbunu eldeki
mücessem küredekine benzeyen bir ~ ekilde temsil eden haritalar~n
bulunarak ortaya konmas~~ gerekmektedir.
Osmanl~lar~ n onalt~nc~~ yüzy~ l boyunca sahip olduklar~~büyük
bölge haritalar~n~ n veya bu haritalardan zaman~ m~za intikal etmi~~
olanlanmn say~s~~oldukça küçüktür. Bunlar~n ekserisi Topkap~~Saray~~
Müzesinde bulunmaktad~ r. Piri Reisin ilk haritas~~ Güney Kutbu
bak~ m~ ndan ilgimizi çeker. Fakat burada Güney Kutbu bölgesinin
ancak küçük bir k~sm~~üzerinde tafsilât bulunmaktad~r.
Tarih s~ rasiyle, konumuzu ilgilendiren ikinci harita ayn~~ müzede
~~825 numarada kay~ tl~~güney yar~ m küresi haritas~d~ r. Bu harita Marcel
Destombes taraf~ ndan incelenmi~ tir.8 Bu haritada Güney Kutbunda
her hangi bir kara parças~~gösterilmemi~~olmakla beraber, Piri Reis
haritas~ nda Güney Amerikan~ n Güney Kutbuna do~ru gösterilen
uzant~s~n~ n, daha do~rusu Güney Amerika ile Güney Kutbu aras~ ndaki kayna~ man~ n burada tashih edilmi~~bulundu~u göze çarpmaktad~r.9
Haritamn önemli bir özelli~i co~rafi boylam ba~ lang~c~mn Molukka adalannda bulunmas~d~r. Ba~ ka haritalarda kar~~la~~ lmayan bu
özellik, ~spanya ile Portekiz aras~nda 1494 y~l~ nda imzalanm~~~olan
Tordesillas andla~ mas~~ ~artlar~n~~aksettirmektedir. Bu andla~ma gere~ince, Kap Verde adalar~ ndan geçen meridyen bu iki devletin deniz
fütuhat~~ bölgeleri aras~ ndaki s~n~ r olarak kabul edilmi~ti. Bu meridyen ise Molukka adalar~~bölgesinden geçmektedir.
Eldeki haritan~ n çok ilgi çekici bir vasf~ , bir taraftan 1520'ye
kadar olan Portekiz ke~iflerini ihtiva etmesi, di~er taraftan da Macellan'~n ke~ iflerinden Güney Amerikaya ait olanlar~n~ n haritada yer alMarcel Destombes, The Chart of Magellan, Imago Mundi, cilt 12, 1955, S.
65-88.
9 Bk. a~a~~da resim 4.
8
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mas~na kar~~~genel olarak Macellan'~ n Pasifikteki ke~iflerini göstermemesidir. Böylece, bu harita, bir Portekiz haritas~na Güney Amerikadaki Macellan ke~iflerinin eklenmesi suretiyle meydana gelmek
özelli~ini ta~~ makta, Macellan'~ n Ekim 152o tarihine kadar sahip
Oldu~u bilgiler haritada yer almaktad~r.
Portekizlilerin Macellan~ n Trinidad adl~~gemisini 1522'de esir
ald~klar~~ve gemideki vesikalar~~gasbettikleri bilinmektedir. Bu belgeler aras~ nda haritalar da mevcuttu. Bunlar~n Lizbona gönderilmi~~
olmalar~~çok muhtemeldir. Çünkü Trinidad gemisi tayfas~n~n ifadelerini ihtiva eden bir zab~ t Portekiz saray~na ula~m~~~ve Portekiz K~ral
da bu yaz~ya dayanarak ~spanya nezdinde Portekiz sular~n~n ihlalini
protesto etmi~ti. Bu olaylar eldeki harita bak~m~ ndan ilgi çekicidir.
Çünkü böylece, Macellan ke~iflerinin sadece bir k~sm~n~~ihtiva eden
baz~~haritalann Portekizlilerin eline geçmi~~olmas~~ve bu yüzden Macellan ke~iflerinin getirdi~i yeni bilgiler bak~m~ ndan nâtamam kalm~~~
olmas~~izah edilebilir. Di~er taraftan, Osmanl~~donanmas~~ ~spanyollardan fazla Portekizlilerle temas halinde idi. Böylece, böyle bir haritan~n Osmanl~~deniz kuvvetleri eline geçmesi ihtimali daha artm~~~
oluyor.
Haritan~n teferruat~~üzerinde yap~ lan incelemeler neticesinde
bu haritan~ n Pedro Reinel taraf~ ndan yap~lm~~~oldu~u sonucuna var~lm~~t~ r. P. Reinel 1518-1519 y~llar~ na kadar Portekiz hizmetinde
kald~ ktan sonra bu tarihten itibaren ~spanya hizmetine girmi~ti. Bu
s~ rada Macellan yolculu~u için haritalar haz~ rlanmakta idi. Bu faaliyete P. Reinel'in de kat~ ld~~~ na muhakkak nazariyle bak~labilir.
P. Reinel'in çizdi~i haritalann Portekiz ke~ifleri ile elde edilen bilgileri ihtiva etmesi tabii idi. Böyle bir haritay~~beraberine alan Macellan buna 1520 sonlar~ na kadar kendi yapt~~~~ke~iflerin sonuçlar~n~,
yani özellikle Güney Amerika sahilleri ile ilgili bilgileri ilave ettirince
de eldeki harita elde edilmi~~olur. Böyle bir harita bu safhada Portekizliler taraf~ ndan gasbedilince Macellan seyahatinin geri kalan
k~sm~ndaki ke~iflerin buraya girmemesi kendili~inden izah edilmi~~
olur. Bütün bu özelliklerini göz önünde tutarak, Marcel Destombes
bu haritaya "Macellan Haritas~" ad~n~~vermi~tir. ~o
Bu harita hakk~nda yukar~da verilen tafsilât Marcel Destombes'un daha
önce zikrolunan yaz~s~na dayanmaktad~r.
10
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Bu harita bize onbe~inci yüzy~l sonlariyle onalt~nc~~yüzy~l ba~lar~nda co~rafi ke~ifleri ve kazan~ lan yeni bilgileri ihtiva eden haritalann muhtelif milletler aras~ ndaki intikal ~ekli hakk~ nda güzel bir bilgi
veriyor. Haritan~ n koordinatl~~olmas~~ da ayr~ ca ilgi çekicidir. Fakat
güney yar~m küresi haritas~~olmas~na ra~men, ~stanbul Rasathanesi
mücessem yer küresi haritas~n~ n Güney Kutbu bölgesi k~sm~ n~~ayd~nlatacak bir mahiyet ta~~mad~~~~görülmektedir. Mamafih, bu mücessem yar~ m kürenin Güney Amerika bak~m~ndan Piri Reis haritas~na
nazaran gösterdi~i muhtemel üstünlü~ü izah yönünden faydal~~say~labilir. Yani bu güney yar~m küresi haritas~ ndan Güney Amerika
bak~m~ ndan faydalan~lm~~~olunabilir.
Tarih s~ rasiyle konumuzu ilgilendiren üçüncü harita Tunuslu
Hac~~Ahmed taraf~ndan 1559 y~l~ nda çizilmi~~yürek biçimindeki bir
dünya haritas~d~ r." Haritay~~ çizen Hac~~Ahmed Avrupada esaret
hayat~~geçirmi~~ve bu f~ rsattan istifade ederek Nürenbergli Johannes
Werner'in 1514'te ne~ retti~i yürek ~ eklindeki projeksiyonla Orontius'un 1534 ve 1536'da çizdi~i iki dünya haritas~ ndan muhtemelen
ikincisinden istifade ederek veya onu kopya etmek suretiyle eldeki haritay~~meydana getirmi~tir. Belki de Hac~~Ahmed'in haritas~~Jacobus
Franchus adl~~birinin Orontius haritas~ndan yapt~~~~bir ba~ka haritaya dayanm~~~olabilir. Hac~~Ahmed bu haritay~~beraberinde memleketine götürmek ve bu suretle müslümanlara faydal~~olmak ümidini
ta~~d~~~n~~ifade ediyor. Fakat haritan~n Ma~rip bölgesine veya Osmanl~lara intikal edip etmedi~i hakk~nda sarih bir ~ey bilinmemektedir. 12
Dördüncü bir dünya haritas~~Ali Macar Reis "Atlas"~nda bulunmaktad~ r. Bu itibarla takriben 1570 y~l~~s~ralar~na ait olmas~~gerekiyor."
Bu harita F. Kurto~lu tarafindan Atlas'~n di~er haritalariyle birlikte
1'

Bk. resim 5.
V. L. Menage, 'The Map of Hajji Ahmed' and Its Makers, Bulletin of the
s. 291-3~~4. Bu makaleyi Dr.
British School of Oriental and African Studies, Cilt 2 I /2, 1958,
rendim;
kendisine
bu
vesile
ile
te~ekkür ederim. Bu konuda
Berin Yurdadog'dan ö~
en önemli etüdlerden biri A. B. d'Avezac taraf~ndan yap~lm~~t~r (JVote sur une mappemonde turke du XVIe sikle conserv6 â la bibliotNque de Saint-Marc â Venise, Extrait du
Bulletin de la Socie'll de Giographie, Paris, decembre 1865) Eldeki yaz~~için bu esere ba~~
vurulamam~~t~ r. Adnan-Ad~ var da bu harita üzerinde tafsilât vermektedir (Osmanl~~
Türklerinde ilim, s. 73'74)•
13 Resim 6.
12
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yay~nlanm~~t~r. 14 Atlas'taki di~er haritalar portolan tipi bölge hanitalar~d~ r. Bu harita ise di~erlerine nazaran de~i~iktir. Adnan-Ad~var
bu haritan~ n, onsekizinci yüzy~lda kullan~lmaya ba~lanm~~~ olan
Mollweide projeksiyon tipine yak~ n bir tipte yap~lm~~~oldu~una, ayr~ca üzerinde Bering Bo~az~n~ n gösterilmi~~bulundu~una dikkati çekmekte, bu sebeplerle haritan~ n Ali Macar Reise ait olamayaca~~na
i~aret etmektedir. 15 Fakat haritadaki baz~~ di~er teferruat bu haritan~n onalt~nc~~yüzy~ldan oldu~u veya onalt~nc~~ yüzy~ldan çok daha geç
olmamas~~ gerekti~i intiba~n~~ uyand~rmaktad~ r. Mesela Afrika ve
Akdeniz bu haritada fazla uzun görünmektedir. Bu bak~mdan onyedinci yüzy~l ba~~nda Akdenizin boyunda yap~lan tashihten bu haritada faydalan~lmam~~~gibi görünüyor. Güney Kutbu sahillerinin
~ekli de böyle bir fikri destekler mahiyettedir. Mamafih, 1 728'de ke~fedilen Bering Bo~az~n~ n bu haritada gösterilmi~~olmas~~oldukça kesin
bir ipucu te~ kil etmektedir. Fakat her halde, Ali Macar Reis kolleksiyonuna sonradan eklenmi~~olan bu haritan~ n kesin olarak tarihlendirilmesi ancak özel ve tafsilath bir inceleme ile mümkün olabilecektir.
Haritan~ n Mollweide ( 774-1825) den oldukça daha eski oldu~una muhakkak nazariyle bak~labilir. Ayn~~tip projeksiyonla çizilmi~~
bir dünya haritasiyle Tarih-i Hind-i Garbrnin Müteferrika ne~rinde
kar~~la~~lmaktad~ r. 16 Müteferrika ne~ ri 1142 ( 729-173o) tarihinde
oldu~una göre, " bu tip projeksiyonun Mollweide'den çok önce Osmanl~larca bilindi~i bu Müteferrika ne~ ri haritasiyle teyit edilmektedir. Doçent Dr. Cevat Gürsoy'un tesbit etti~ine göre, Ali Macar
Reis Atlas~ndaki söz konusu dünya haritas~~Mollweide tipinden
fazla Max Eckert'in III numaral~~projeksiyonuna benzemektedir.
Eckert'in bu projeksiyonu ise, Peter Apian'a (Apianus) (1495F. Kurto~lu, Ali Macar Reis Atlas~, Istanbul 1935, birinci harita.
Osmanl~~Türklerinde ~lim, s. 75.
16 Müteferrika ne~ri, s. 28-29. A~a~~da 7 numaral~~ resme bak~n~z. A~a~~da not
24'e bak~n~z.
Floransa Ilim Tarihi Müzesi kitapl~~~ nda bulunan Giovanni Oliva'n~n 1616
tarihli portolan tipi dünya haritas~~da Ali Macar Reis Atlas~ndaki söz konusu dünya
haritas~ na dikkati çekecek derecede benzemektedir (Bk., a~a~~da resim 8). Bu harita
hakk~nda, Türk Tarih Kurumu ve Ankara Cniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ad~na kat~ld~~~m Sekizinci Milletleraras~~ilim Tarihi Kongresi (Floransa,
Eylül 1956) vesilesiyle bilgi edinmi~~bulunuyorum.
17 T. Halas~~ Kun, ~brahim Müteferrika, islâm Ansiklopedisi, cilt 5, cüz 49, s. 899.
14
74
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geri giden bir projeksiyonun daha geli~mi~~ve mükemmelle~ mi~~
bir ~eklidir."
Merkator tipi projeksiyonun da sadece Merkator'un eseri olmad~~~~görülmektedir. Çünkü Merkator 569'da ilk haritas~n~~çizmezden önce bu tip haritalarla sa~lanan kolayl~klann lüzumu üzerinde dü~ünülmü~~bulunuyordu. Merkator bu ~artlar~~ba~ar~~ ile tatbik alan~ na koyan projeksiyon ~ eklini buldu. Fakat Merkator projeksiyonunun ilmi esaslar~n~~ilk defa olarak onalt~nc~~yüzy~l sonlar~na
do~ru Edward Wright ad~ ndaki Ingiliz matematikçisi tesbit etti.
Wright incelemelerinin sonucunu yay~ nlamazdan önce bunlar~~
Hollandal~~Jodocus Hondius adl~~haritac~ ya gönderdi. Hondius da
bu prensiplere dayanarak bu tipteki haritalar~n~~ yapt~." Tunuslu
Hac~~Ahmed'in kulland~~~~projeksiyonun da bu ~ekilde bir tekâmül
geçirmi~~bulundu~u ve bir i~ birli~i mahsulü oldu~u söylenebilir.20
Tunuslu Hac~~Ahmed haritas~ nda Güney Kutbu k~tas~~sahili
Madagaskar adas~~ yak~nlar~ ndan geçmektedir. Bu itibarla Istanbul
Rasathanesi mücessem küresindeki Güney Kutbu haritas~na esas
itibariyle benzemedi~i sonucuna sarih olarak varmak mümkündür.
Her türlü ince teferruat bir tarafa b~rak~l~ rsa Ali Macar Reis kolleksiyonundaki dünya haritas~n~ n Güney Kutbu bölgesinin Rasathane
küresi Güney Kutbunun görünen k~sm~ na benzedi~i görülüyor. Mamafih, bu haritamn tarihi ~üpheli oldu~undan böyle bir luyaslayr~a
gerekli derecede manal~~olamamaktad~ r. Bu durum kar~~s~nda ba~ka
ba~~vurulacak haritalar bulmak gerekiyor.
Böyle bir harita Emir Muhammed ibn Emir Hasan es-Suüdinin Hadis-i Na> veya Tarih-i Hind-i Garbf adl~~kitab~ nda görülüyor.
Üçüncü Murad zaman~ nda ve bu padi~aha sun.ulmak üzere kaleme
al~nm~~~oldu~una göre, yaz~l~~~~itibariyle ya Rasathane ile ça~da~t~r,
yahut da ondan k~sa bir zaman sonras~ na aittir. Binanaleyh bu kitapta görülen dünya haritas~n~ n Rasathanedeki dünya haritas~na oldukça uygun olmas~~gerekir.
1552)

Max Eckert, Nene Entwürfe für Erdkarten, Petermanns Mitteilungen, 1906, Heft
5, S. 97-109 ve tablo 8; Max Eckert, Die Kartenwisseaschaften, cilt 1, Berlin 1921,S.
2,S. 1 00-I O 1 , ~~o9 ; Alfred
I 2 I ; M. Groll, Kartenkunde, 1, Die Projektionen, Leipzig 191
General
Hettner, Vergleichende Lönderkunde, cilt 1, Leipzig 1933, S. 76; Erwin Raisz,
Doç.
Dr.
Cevat
Gürsoy'a
borçluyum.
~~
Cartography, 1948, S. 25, 71. Bu bibliyografyay
B. Hewson, A History of the Practice of Navigation, Glasgow 1951, S. 30-32.
19

J.

20 M&Iage, s. 298-299.
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Nev'de do~u ve bat~~yar~ m kürelerinin birer haritas~~veriliyor. ~üphesiz bu haritalar~ n tercihan müellif yaz~s~~nüshas~ ndan veya
ona en yak~ n tarihli nüshalardan incelenmesi gerekir. Milli E~itim
Bakanl~~~~Ankara Merkez Kitapl~~~ nda bu kitab~n ~~o5o (1640-41)
tarihinde istinsah edilmi~~bir nüshas~~mevcuttur." Bu çal~~mada bu
nüshaya istinadedilmi~ tir; bu yazmada bulunan iki harita konumuz
bak~m~ ndan ilgi çekicidir.22 Bu kitap onsekizinci yüzy~l~n ilk yar~s~nda
~ brahim Müteferrika Matbaas~nda bas~ld~~~~zaman haritalar~n~n
modernle~tirilerek kitaba al~nd~~~~görülüyor.23 Bu kitab~ n Beyaz~ t
Umumi Kütüphanesindeki bir yazma nüshas~na da bu yaz~~haz~rlan~rken ba~~vurulmu~ tur. Fakat bu nüshada haritalarm noksan oldu~u
anla~~lmaktad~r."
Nev'deki haritada Güney Kutbundaki kara parças~~Rasathane mücessem küresindekine resimde görünen k~sm~~bak~m~ndan
benzemektedir. Kürenin görünmeyen k~s~mlarma balul~ nca Avusturalya k~tas~~ve civar~ mn Güney Kutbu bölgesinin bir k~sm~~ve devam~~
olarak temsil edildi~i görülüyor. ~u halde kürede de durumun buna
benzedi~i tahmin edilebilir. Böylece o zaman~n Osmanl~ larca bilinen
dünya haritas~n~~ Hadis-i Nev haritasiyle tesbit etmek mümkün olsa
gerekdir.
Gerek Portekizlilerin ve gerekse ~spanyollarm yeni ke~fettikleri
co~rafi bölgelerin haritalar~n~~ve umumiyetle dünya haritalar~m, de21 Bu yazma Kitapl~ kta 1282 numarada kay~tl~d~r.
Bu kitab~n müellifi hakk~ ndaki bilgi tam kat'i de~ildir (Adnan-Ad~var, Osmanl~~Türklerinde ilim, s.
78) .
22 9 ve to numaral~~ resimler.
23 ii ve 12 numaral~~resimler. Tarih-i Hind-i Garbi,
Müteferrika ne~ ri, 28'inci
ve 29'uncu sayfalar aras~ ndaki haritalar.
24 Beyaz~ t Umumi Kütüphanesi, No. 4969 (Bk., Köprülü, a
~a~~da not 35'te
zikrolunan eser, s. 265; Adnan-Ad~ var, 1943, s. 78). Milli E~itim Bakanl~~~~Kütüphaneler Genel Müdürlü~ü ve Türk Tarih Kurumu yoluyla temin olunan bir mikrofilminden anla~~ ld~~~ na göre, bu yazman~n sadece sonunda yar~s~~kopmu~~bir
dünya haritas~~ mevcuttur. Tarih-i Hind-i Garbi'nin ~ brahim Müteferrika bask~s~ndaki yukar~da zikri geçen haritan~ n (yukar~da not 16, a~a~~da resim 7) bu yazmadan
veya bununla yak~ ndan münasebetli ba~ ka bir yazmadan al~ nm~~~olmas~~ ihtimalini
de bu münasebetle söz konusu etmek yerinde olur. Çünkü bu iki harita birbirlerine
tamamen uymaktad~ r. Fakat daha büyük bir ihtimalle, bu yazman~n Müteferrika
bask~s~na dayand~~~~da akla gelmektedir.
Bu yazmada bâz~~sayfalar noksand~ r. Yazman~ n istinsah tarihi de bilinmemektedir. Herhalde bu yazman~n yukar~da not 2 ~ 'de numaras~~verilen Ankara yazmas~na nazaran oldukça muahhar oldu~u söylenebilir.
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niz hakimiyetinde Portekiz-~spanyol rekabeti ça~~nda büyük bir kiskançl~kla gizli tuttuklar~~anla~~l~yor. Portekiz k~ral~~15434'te ç~kard~~~~
bir emirle Kongodan ötede bulunan yerlere ait haritalar~n ~ah~slar
taraf~ndan hususi olarak yap~lmas~n~~ve böyle haritalara ~ah~slar~n
sahip olmas~n~~ yasak etmi~ti. Di~er taraftan, Macellan filosundan ayr~larak 152 ~~'de ispanyaya dönmü~~olan San Antonin gemisindeki
personelden biri bir haritaya sahip olmak suçundan dolay~~cezaland~r~lm~~~oldu~una göre, ispanyollann da bu tarihlerde, haritalar~n~~
ayn~~ suretle gizli tuttuklar~~görülüyor. Yine, yukar~daki tafsilâttan
görüldü~ü üzere, Portekizliler Ispanyol haritalar~n~, ispanyollar da
Portekiz haritalar~n~~ele geçirmek için hususi gayret sarf ediyorlard~.
Ayr~ca, birbirlerinin haritac~larm~~elde etmek ve rakiplerinin haritac~larm~~kendi hizmetlerine almak yolunda da faaliyet gösteriyorlar&
Mesela Pedro Reinel ile karde~i Jorge Reinel'i 1518-19 tarihlerinde
ispanyollar Portekiz hizmetinden ay~rarak kendi hizmetlerine almaya
muvaffak olmu~lard~~.25
Mamafih, haritalann mahrem tutulmas~~usulünün ba~ka memleketlerde cari olmad~~~na ve herhalde onalt~nc~~yüzy~l~n ikinci yans~nda haritalann gizlili~inde Portekizlilerin ve ispanyollann da ~srar
etmedi~ine muhakkak nazariyle bak~labilir. Mesela Tunuslu Hac~~
Ahmed'in onalt~nc~~yüzy~l ortalar~nda haritas~n~~çizerken dayand~~~~
örnekleri kolayl~kla bulmu~~oldu~u mü~ahede edildi~i gibi, Merkator
haritalar' için de her hangi böyle bir gizlilikle kar~~la~~lmad~~~~görülmektedir. Avrupa haritac~lan onalt~nc~~ yüzy~l içinde umumiyetle
haritalar~n~~yay~nlayarak umumun istifadesine sunuyorlard~.
Di~er taraftan ~u noktaya da i~aret etmek yerinde olur ki onalt~nc~~yüzy~l Avrupa haritac~l~~-'1 bak~m~ndan çok önemli bir ça~d~r.
Bu as~r içinde Avrupada haritac~l~k büyük geli~meler göstermi~tir.
Bunlar kar~~s~nda, eldeki bilgiye nazaran Osmanl~lara intikal etmi~~
haritalann say~s~~pek büyük bir önem ta~~maz. Meselâ takriben Üçüncü Murad zaman~nda Avrupan~n kalbur üstü haritac~lanndan biri
olan Abraham Orterin (Ortelius) (1527-98) bu sahadaki faaliyetini
k~saca gözden geçirelim. Ortelius 1570 y~l~nda yetmi~~harital~k bir
kolleksiyonu ihtiva eden Theatrum Orbis Terrarum adl~~eserini yay~nlad~~
ve 1573'te de buna ilave olarak on yedi harital~k bir atlas ç~kard~. Bu
" Destombes, s. 66-69, 73, 76-79.
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haritalar~n baz~s~~ kendi ~ahsi haritalar]. idi. Di~erlerinin ço~u da
mevcut haritalar aras~ nda kriQ bir seçme yapmak ve baz~~ilave ve
tashihlerde bulunmak suretiyle meydana getirilmi~~haritalard~."
Seydi Ali Reis'in Muhit adl~~kitab~nda verdi~i malt~mata göre
1524 y~l~ nda bir Portekizli gemici Osmanl~~ hizmetine al~nm~~t~ r.27
Kahle bu gemicinin Pigafetta olmas~~gerekti~ini dü~ünmü~~ve Pir!
Reis'in Bahriye adl~~kitab~ nda Amerika hakk~ nda verdi~i bilgiyi bu
zattan elde etmi~~olabilece~ini ileri sürmü~tür.28 Di~er taraftan
Schurhammer de yukar~ da zikri geçen "Macellan Haritas~"n~n Pigafetta'dan ö~renilmi~~olabilece~ini dü~ünmü~tür. Fakat Destombes
bu haritay~~Pigafetta'n~ n ne suretle ele geçirmi~~olabilece~inin izah~n~n güç oldu~una hakl~~olarak dikkati çekmektedir.29 Profesör
Afet inan ise, Pir! Reis'in Kolombus haritas~n~~deniz muharebelerinde elde etmi~~olabilece~ini ifade ediyor." Herhalde, Pir! Reis
gibi bir Türk amiral veya kaptan~n~n bu gibi haritalar~~elde etme imkanlar~n~n bu ça~da herhangi bir Avrupal~~haritac~dan daha fazla
olaca~~n~~ dü~ ünmek yerinde olur.
Onalt~nc~~yüzy~l ba~lar~nda Osmanl~lar~n dünya haritalar~n~~ ne
suretle elde etmi~~olduklar~~hususunda elimizde tafsilât bilgisi mevcut
bulunmuyor. Fakat Pir! Reis haritalariyle yukar~da zikri geçen güney
yar~m küresi haritas~~ gibi mahrem tutulmu~~olduklannda ~üphe
edilmemesi gereken baz~~haritalara sahip olmu~~olmalar~~Osmanl~lar~n
yeni co~rafi ke~if leri oldukça muntazam bir ~ekilde takibetmi~~olduklar~n~~gösteriyor. Bunu acaba sadece Osmanl~~kaptanlar~n~n ve amirallerinin ~ahsi te~ ebbüslerine mi mal etmek gerekir, yoksa Osmanl~~
devlet makamlar~n~ n da ayr~ca bu faaliyet ve ilgiyi desteklediklerini
kabul etmek do~ru olur mu?
Deniz yollan hakimiyetini ve yeni ke~fedilen bölgelerde seyrüsefer imkanlann~~elde tutma onalt~nc~~yüzy~l~ n çok aktüel bir proble28 A. Wolf, A History of Science, Technology, and Philosophy in the Sixteenth and
Seventeenth Centuries, Londra 1935, s. 385.
27 Adnan-Ad~var, s. 65.
28 Adnan-Ad~ var Pigafetta'n~n Italyan oldu~unu söylüyor ve Kahle'yi tenkidederek 1524 senesi nihayetlerinde Türkiyeye gelen bir kimseden al~nan bilgilerin
~~525'te padi~aha takdim edilen bir esere manzum ve muntazam bir ~ekilde dercedilemeyece~ini ifade ediyor (ayn~~eser, s. 65).
29 Destombes, s. 79.
39 Afetinan, The Oldest Map of America Drawn by Piri Reis, s. 25.
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mi ve Avrupan~n denizci devletleri aras~nda bir yar~~ma mevzuu idi.
Durumu günümüzdeki feza hakimiyeti sahas~ndaki yar~~ma ile k~yaslayabiliriz. Hususiyle Portekizlilerin Hind Okyanusundaki faaliyetinin
~slâm dünyas~n~~do~rudan do~ruya ilgilendirdi~i göz önünde tutulursa, büyük bir devlet olan Osmanl~lar~n da bu yar~~maya i~tirak etmek
istemi~~olmalar~~gayet tabiidir. ~u halde, özellikle Portekiz faaliyetlerine kar~~~Osmanl~lar~n müstakar bir siyasetleri olup olmad~~~~meselesi, co~rafyaya kar~~~onalt~nc~~yüzy~lda görülen bu ilgi münasebetiyle
önemli bir soru olarak kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Hind Okyanusuna ilk ç~kt~klar~~ s~ralarda, Portekizlilerin, kalavuz olarak Arap gemicilerinden büyük ölçüde faydalanm~~~olduklar~~
görülüyor.31 Vasko dö Gama'y~~Hindistana götüren Arap kaptanlan
aras~nda en önemlisi, gemicilik üzerine bir eseri de zaman~m~za intikal etmi~~olan Ahmed ibn Macid'dir. Kutbuddin Nehrevani, El Berku'l-remâni fi Fethi'l-Osmâni adl~~kitab~nda Ahmed ibn Macid'in bu
k~lavuzlu~u sarho~~oldu~u bir zamanda yapt~~~n~~ifade etmektedir.32
Fakat bu iddia, bu konuda hayli tafsilât ihtiva eden Bat~~kaynaklar~~
tarafindan teyit edilmemektedir.
Bat~~kaynaklar~na göre, Vasko dö Gama, Mozambik ve Suvahili
mahalli prensleri yoluyla kolayl~ kla yerli pilotlar temin etmi~~oldu~u
gibi, bir müddet için olsun, Portekiz gemicileri mahalli Arap pilotlar~ndan para mukabilinde faydalanmakta güçlük çekmediler ve hatta
K~z~l Denizde seyrüsefer için dahi Arap pilotlar~ndan istifade ettiler.
Portekizliler esasen böyle k~lavuzlardan faydalanmak maksadiyle gemilerinde Arapça bilen mütercimler bulunduruyorlard~.33
Onalt~nc~~yüzy~l~n hemen ilk y~llar~ndan sonra durumun de~i~ti~ini görüyoruz. Hind Okyanusundaki Portekiz faaliyetine kar~~~Osmanl~lar~n bigâne kalmamalan tabii idi. Hatta Osmanl~lar~n bu meselede istikrarl~~bir siyaset gere~ince hareket etmi~~olmalar~~da mevzuu
bahis edilebilir. Böyle bir intiba~~yaratan çe~itli delilleri görelim.
31 Reinaud, Ge'oraphie d'Aboulfida, cilt t, Paris 1848, s. CLXVII; Gabriel
Ferrand, Instructions Nautiques et Routiers Arabes et Portugais, cilt 3, Paris 1928, s. XI,
18, 192 ff.; Beaujouan ve Poulle, Les Origines de la Navigation astronomique au XIVe
et XVe siPcles, La Navire et l'Economie Maritime du XVe au XVIIIe sikles, Travaux du
Colloque d'histoire mariti~ne tenu, le 17 mai 1956, l'Acade'~nie de Marine, pr6ent6 par
Michel Mallot avec la collaboration d'Olivier de Prat, Paris 1957, S. tog.
32 G. Ferrand, cilt 3, s. 185-190.
33 G. Ferrand, cilt 3, s. 191-193.
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~ ) Portekizlilerin Hind Okyanusunda hakimiyet kurmaya ba~lamalan üzerine Hind Racalar~~ile Yemen ve M~s~r aralar~nda Portekizlilere kar~~~mücadelede i~birli~i yapmaya karar verdiler. Bu sayede
Portekizlilere kar~~~ ~~5°7' de ~aol deniz zaferi kazan~ld~. Fakat Portekizliler bu ma~lubiyetin intikam~n~~ ~ 5o9'da Diyu muharebesinde almaya muvaffak oldular. M~s~r donanmas~~malzemesi ile personelini
büyük ölçüde Anadolunun güney bat~~bölgelerinden temin etti~i gibi,
baz~~kaynaklar Osmanl~lar~n bu mücadele ile ilgilenmi~~oldu~unu ve
mücadeleyi yard~mlariyle destekledi~ini de ifade etmektedirler."
Diyu ma~lubiyetinden sonra M~s~r daha kuvvetli bir donanma haz~rlamaya koyuldu. Bu maksatla ~skenderundan lüzumlu keresteyi
temin eden M~s~r filosu Rodos ~övalyeleri taraf~ndan tahrip edilince,
~ kinci Beyaz~t top, tüfek, barut, halat, vesaire gibi donanma için 1üzumlu malzemeyi M~s~ra hediye etti~i gibi, Selman Reis adl~~bir kaptan~~ ve di~er baz~~kimseleri de yeni M~s~r donanmas~n~n in~as~~ i~ine
nezarete ve Portekizlilere kar~~~yap~lan haz~rl~klarda yard~mc~~olmak
üzere memur etti. Bu hususlarda yerli ve yabanc~~kaynaklarda sarih
baz~~teferruat bilgisi mevcuttur.
Mücadelenin daha bu ba~lang~ç safhalar~nda, henüz Osmanl~~imparatorlu~unun K~z~l Denizde ve Hind Okyanusunda sahili olmad~~~~
ve imparatorluk s~n~rlar~n~n bu sahillerden hayli uzaklarda bulundu~u
bir zamanda Portekizlilere kar~~~aç~lan bu mücadelede Osmanl~lar~n
da müspet bir rol oynam~~~olmas~~çok ilgi çekicidir.
Yavuz Sultan Selim zaman~nda M~s~r Osmanl~~imparatorlu~una
ilhak edilince vaziyet tamamen de~i~ik bir ~ekle girdi ve Osmanl~~
imparatorlu~u Portekiz ihtiraslanna do~rudan do~ruya muhatap bir
durumda bulunmaya ba~lad~. Kanuni, ~kinci Selim, ve Üçüncü Murad Hind Okyanusundaki mücadeleye umumiyetle Osmanh donanmas~~ile ve bazan da Hind Okyanusu mahalli prenslerine yard~m suretiyle i~tirak ettiler.
Selman Reisin faaliyeti Yavuz Sultan Selim zaman~nda bir müddet duraklama geçirdikten sonra bu kaptan~n ye~eni olan Bayram
o~lu Mustafa Reis filo komutanl~~~n~~ald~~ve filosu ile birlikte Gücerat hükümetinin hizmetine girdi. Diyu ~ehrini Portekizlilere kar~~~
34 F. Kurto~lu, XVI'inc~~Aszrda Hind Okyanusunda Türkler ve Portekizliler, ~kinci
Türk Tarih Kongresi (~stanbul, Eylül 1937), ~stanbul 1943, S. 916-917.
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ba~ar~~ile müdafaa eden Mustafa Reis Gücerat prensi Bahad~r ~ah
tarafindan Diyu Valisi tayin edildi. Delhi hükümdan Hümayun~ah
da Kanuni'den yard~ m talebinde bulundu ve bu iste~i yerine getirildi.
Bundan sonra Piri Reis ile Murad Bey'in ve bunlardan sonra da Seydi Ali Reis'in bu bölgedeki faaliyetleri yer al~r.
Sumatran~n bir k~sm~~ile Malakan~n yine bir k~sm~na sahip olan
Sultan Alâüddin ~stanbula elçi göndererek Kanuni'den top, topçu
subay~~ve di~er baz~~yard~ mlar için talepte bulundu. Kendisine ~~564
te yard~mc~~kuvvetler ve malzeme gönderildi, ve Kanuni'nin ölümünden sonra ~kinci Selim de bu i~e kar~~~ayn~~ilgiyi gösterdi. 1580-1589
y~llan aras~ nda da Yemen Beylerbeyi Hasan Pa~a Afrikadaki Portekiz limanlar~n~~hafif filolarla taciz etti. Böylece bu Osmanh faaliyetinin onalt~nc~~yüzy~l boyunca devam etti~i görülmektedir.35
Portekizlilerle Osmanl~lar aras~ nda Hind Okyanusu konusunda siyasi temaslar yap~ld~~~~görülüyor. 1544 ve 1564 y~llar~ nda
Hind Okyanusunda sulh ~artlar~~konusunda resmi baz~~yaz~~malar
yap~lm~~, bunlar~ n birinde Portekizliler Hind Okyanusunda müslüman gemicilerin ticaretine engel olmamaya kar~~~ ~art olarak Osmanl~lardan bir resim talebinde bulunmu~lar, bu talepleri sarih bir dille
red edilmi~tir."
Ayr~ca, F. Kurto~lu'nun verdi~i bilgiye göre Ingiltere k~raliçesi Elizabeth Portekize ve Ispanyaya kar~~~mücadelede Üçüncü
Murad'a kar~~l~kl~~ i~birli~i tekliflerinde bulunmu~, fakat Üçüncü
Murad'dan müspet cevap alamarn~~ t~r.37
Osmanl~lar~ n Cezair ve Fastaki faaliyeti ve Atlas Okyanu35 Bu meselelerle ilgili etrafl~~bilgi ve bibliyografya için bak~n~ z: W. Barthold
ve M. Fuad Köprülü, islâm Medeniyeti Tarihi, ~stanbul 1940, M. Fuad Köprülü'nün
95 numaral~~notu, s. 255-267; F. Kurto~lu, XVI'mc: As~rda Hind Okyanusunda . .
1943, S. 911-923; Halil Inalc~k, David Ayalon'un "Gunpowder and Firear~ns ." kitab~~
tamtma yaz~" Belleten, Cilt 2 1, 1957, s. 503-504. Prof. Dr. Halil ~nalc~k Hind Okyanusu mücadelesi ile ilgili baz~~ne~riyata dikkatimi çekti. Kendisine te~ekkür ederim.
36 I. Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, Cilt 2, S. 507-508, cilt 3, k~s~m 1, s.
32, not 1.
37 F. Kurto~lu, 1 943, s. 923. Üçüncü Murad zaman~~ ve daha geç tariblerdeki
durum için bakuuz: Halil tnalc~ k, Türkiyenin iktisadi Vaziyeti, Belleten, cilt 15, 1951,
s. 663-674. tramn bu sahnedeki faaliyeti hakk~nda Pietro della Valle'de de baz~~
tafsilât mevcuttur (Voyages, Paris 1665. Bu kitab~n sadece üçüncü cildini görmü~~
bulunuyorum).
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sunda da bâz~~ ç~k~~lar yapm~~~olmalar~, muhtemelen, önemli ölçüde
olmak üzere, Portekize de müteveccihti. Nitekim, Fas~~Osmanl~lara
ba~lamak veya bu bölgede dost bir hükümdan iktidara getirmek için
te~ebbüslerden geri durulmam~~, bu bak~mdan da Portekiz ve Osmanl~~siyasetleri aras~nda çat~~malar olmu~tur. Vâdi's-Sebil (Kasrülkebir veya Alcazar-Quivir) muharebesinde Cezair Beylerbeyi Ramazan Pa~an~n mühim bir kuvvetle Fas Sultan~n~n yard~m~na ko~mas~~neticesinde Portekiz k~ral~~Don Sebastian on bin suvari, altm~~~
bin piyade, ve üç yüz altm~~~toptan müte~ekkil kuvvetli ordusu ile
kesin bir yenilgiye u~ram~~, yirmi bin askeri ile birlikte öldürülmü~tü.
1578 y~l~nda vuku bulan bu önemli hadise Portekiz hükümetine son
verilmesi yolunu açt~. Çünkü ~spanya k~ ral~~ ~kinci Philip bu vesileden faydalanarak Lizbona girdi, bo~~kalan Portekiz taht~n~~ i~gal ve
Portekizi ilhak etti.
Habe~istandaki Osmanl~~faaliyetinin de Hind Okyanusu durumu ve Portekizlilere kar~~~aç~lan mücadele aç~s~ndan incelenmesi
ve Hind Okyanusundaki Portekiz ihtiraslar~na kar~~~güdülen siyasetin bir cüzünü te~kil etmesi ihtimali üzerinde de bu vesile ile durulmas~~her halde yerinde olur.
Osmanl~lar~n yeni ke~fedilen k~talarla ve co~rafya ilmindeki
terakkilerle ilgilenmi~~olduklar~n~~gösteren bâz~~delillere yukar~da temas edildi. Bunun gerçekten Osmanl~~padi~ahlann~n ilgisine istinat
etmi~~olmas~~ve Osmanl~~sultanlanmn Avrupal~~haritac~~ve gemicilik
uzmanlar~n~~emirleri alt~nda çal~~t~ rmak için gayret sarf etmi~~olmalan muhtemeldir. Bunun hiç olmazsa bir misli ile kar~~la~~lmakta oldu~u söylenebilir. Nitekim böyle bir uzman~n Osmanl~~hizmetine
girmi~~oldu~undan yukar~da bahsedildi.38
Türk amirallerinin ve kaptanlar~n~n Hind Okyanusuna önem
verilmesi üzerinde hükümeti ikaz ettiklerine de ~ahit oluyoruz. Nitekim, Selman Reis, Kanuni zaman~n~n ba~lang~çlar~nda Kahireye
gelmi~~olan Sadrazam ~brahim Pa~aya (Maktul) bir lâyiha vererek
Hind Okyanusunda Portekizlilere kar~~~mücadeleye azim ve enerji
ile devam etmenin zaruret ve önemi üzerinde ~srar etmi~tir." Seydi
Ali Reis de Muhit adl~~kitab~n~~Hind Okyanusunda seyrüsefere yar-

39

Adnan-Ad~var, S. 65; Destombes, s. 79. Yukar~da not 25-27'ye bak~n~z.
F. Kurto~lu, 3943, S. 918.
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d~mc~~olmak maksadiyle büyük bir ihtimamla ve çok emek sarfetmek
suretiyle haz~ rlam~~t~r.
7) Bunlara ilave olarak onalt~nc~~yüzy~l içinde Süvey~~kanahn~n
aç~lmas~~için baz~~teklif ve te~ebbüslerle kar~~la~~lmas~~da çok ilgi çekicidir. ~ kinci Selim 1568'de Sokullu Mehmed Pa~an~n teklif ve tavsiyesi
ile M~s~r Beylerbeyine Süvey~te bir kanal aç~lmas~~ile ilgili bir projenin derhal tetkik edilmesi ve bunu kuvveden fiile getirme imkanlar~n~n incelenerek neticesinin bildirilmesi hususunda bir ferman göndermi~tir." Bundan ba~ka Üçüncü Murad zaman~nda, Derya Kaptan~~
K~l~ç Ali Pa~a Süvey~te bir kanal aç~lmas~~ile ilgili bir teklifte bulunrnu~tur.41
Bu gibi tekliflerin sadece devlet ricaline ve amirallere de inhisar etmedi~i görülüyor. Öyle anla~~l~yor ki o asr~n bu önemli ve ilgi
çekici problemi devlet makamlar~~ d~~~ ndaki baz~~ ~ah~slar~~da ilgilendirmekten geri kalm~yordu. Nitekim, Emir Muhammed ibn Hasan
es-Suüdl'nin Hadis-i Nev veya Tarih-i Hind-i Garbi adl~~ kitab~nda bu
mesele ile ilgili çok sarih baz~~ifadelerle kar~~la~~l~yor.
Emir Muhammed es-Suüdi ~öyle yaz~yor: "Emr-i acip ve kâr-i
gariptir ki bir bölük tâife-i pür-nikbet bu veçhile kavi-himmet olup
garptan ~arka gideler ve ~edaid-i rüzigâr ve beliyyat-~~ bihâra tahammül edeler ve diyar-i Rüm ve bu merz-i büm anlara nisbet n~sf-~~ tarikte vaki iken ol diyar~n fethine kasd olunmaya ve nevahi-i mezburun
teshirine selâtin Osmaniyeden talip bulunmaya. Maazâlik ol tarafa
seyrügüzer menafi-i bi~ümar~~ mü~temil olup esbab-~~ragbet ve mucibat-~~kasdü azimet daire-i ad ve hadden birün ve mertebe-i ~erh
ve beyandan efzundur. E~er diyar-~~ M~sriyede Süveys nâmiyle maruf olan makamdan tertib-i sefain ve amâir ve tenfiz-i cüyü~~ve asâkir
k~l~nsa ve anlara bir emir-i sahip-tedbir ve reis-i Behram-intikam-zamir zam olunsa, ki kemal-i salâbet ve fart-~~ ~ecaat ile mevsuf olup
ayine-i kalbi
tama'dan hali ve hane-i derunu gayret-i islam ve
tahsil-i nâm ile mali ola, az müddette zapt-i maakil ve teshir-i bilad
ve küffar-~~ haksar~~ol kuturdan tard ve ib'ad ederdi."42
4° Köprülü (Barthold-Köprülü), 1940, not 95, s. 263-267; Uzunçars~l~, Osmanl~~Tarihi, Cilt 2, S. 509, cilt 3, k~s~m ~~, s. 32-33,
41 F. Kurto~lu, 1943, s. 923.
42 Tarih-i Hind-i Garbl, Müteferrika bask~s~, s. 6b-7a; Köprülü (Barthold-Köprülü), 1940, s. 264-265; Zeki Velidl Togan, Bugünkü Türkili ( Türkistan) ve rak~n
Tarihi, cilt 1, Istanbul 1942-47, S. 126-130.
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Daha sonra da müellif Süvey~ten ve K~z~l Denizden bahisle ve
Mesûdrnin Mürlicü' z-Zeheb'ine dayanarak Eskiça~da Süvey~te bir
kanal açt~rma te~ebbüsüne giri~ilmi~~oldu~unu ve i~in hayli ilerlemesine ra~men sonunda tam bir ba~ar~~kazamlmad~~~n~, sonradan Ha-'
rün Re~id'in böyle bir projesi oldu~unu, fakat Yahyâ ibn Hâlid ibn
Bermek'in böyle bir ~eyin tehlikeli oldu~unu ve h~ristiyan donanmalanmn bu kanaldan istifade ederek K~z~l Denize girebileceklerini ve
Hicaz sahillerini tehlikeye sokmalar~~ihtimalini ileri sürmü~~bulundu~unu, ayn~~suretle Amr ibnül-As'~ n böyle bir tasavvuru oldu~unu
fakat Comer'in bunu Yahyâ ibn Hâlid'inkilere benzer sebeplere dayanarak uygun görmemi~~oldu~unu anlat~yor.
Bundan sonra müellif sözlerine devamla ~öyle söylüyor: "Fakir-i
pür-taksir eder: Mahzur-u mezkûr halen mukarrer olmu~tur ve küffâr-i
hâksâr veçh-i me~ ruh üzere evâil-i Bahr-i Kulzuma yol bulmu~ tur.
Maazalik mahzur-u mezburun def'i âsân ve cüz'i tedbir ile vusulüne
imkân vard~ r. Belki mahzur-u mezburu def' için emr-i mezbure azimet
ve sefain ve amâir irsal etmekle kutr-u mâhudu himâyet lâz~md~r
Pes bihâr-~~azâim-i sultaniyeden bir katre sarf olunsa ekall-i zamanda bahreynin mabeynini vasla imkân olurdu... ve zaman-~~kalilde
hüsn-ü tedbir ile ekser benâdir-i Sind ve Hindi zabt ve teshir ve küffâr-~~bed-nihâd~~ol kuturdan tard ve ibâd edip nefis-i Sind ve Hind
ve Nevâdir-i Habe~ e ve Sudan ve tuhaf-1 Hicaz ve Yemen ve lü'lü-i
Bahreyn ve dürr-i Aden cüz'-i amel ile Payitahta vâs~ l olma~a imkân
olurdu."43
Demek ki onalt~nc~~yüzy~l~n hemen ba~lanndan itibaren Portekizlilerin Hind Okyanusundaki faaliyetlerinin mahiyet ve ~ümulünü ve buna kar~~~ cezri tedbirler al~nmas~~icabetti~ini Osmanl~lar~n kavram~~~olduklar~nda ~üphe olmamak gerekir." Aynca,
43 Tarih-i Hind-i Garbi, Müteferrika bask~s~, s. 12a-~ 3a. Bu enteressan kitab~n
muhtevas~~ile ilk defa olarak, Prof. Dr. Mustafa Akda~~ile konu~malar~m neticesinde vak~f oldum. Bu vesile ile kendisine te~ekkür ederim. Süvey~te bir kanal aç~lmas~~ dü~üncesini Katib Çelebi'nin tasvibetmedi~ine ve itiraz sebebinin bu kanaldan h~ristiyan devletlerinin de faydalanarak Hicaz k~y~lar~n~~tehlikeye sokacaklar~~
fikrine dayand~~~ na da burada dikkati çekmek yerinde olur (Adnan-Ad~var, s. 125).
Köprülü, Ömer Talib adl~~ di~er bir müellifin de Hadis-i Nev'dekine benzer mütalaalar~n~~anlatmaktad~ r. Bk. Köprülü (Barthold-Köprülü), 1940, s. 265-266; Zeki
Velidi Togan, 1942-47, s. 126-130.
44 Bu hususta Bk. Köprülü (Barthold-Köprülü), 1940, s. 263-264; Halil /nalc~k, Osmanl~-Rus Rekabetinin Men~ei ve Don- Volga Kanal~~ Te~ebbüsü (1569), Belleten,
Cilt 12, 1948, S. 349-350.
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bu durum kar~~s~nda Osmanl~lar~n az çok müstakar bir siyasetleri bulundu~unu gösterecek bir tak~m delillerin mevcut oldu~unda
da ~üphe yoktur. F. Kurto~lu, böyle bir siyasetin mevcut bulunmad~~~~kanaatini izhar etmi~~bulunuyorsa da 45 bu tezini ispat etmi~~
oldu~u söylenemez.
Fakat bu hususta istikrarl~~bir siyasetin mevcut oldu~u kabul
edilmeksizin dahi, yukar~da verilen tafsilât~n ~~~~~nda, Osmanl~lar~n
co~rafya konusunda Avrupa bilgisi ile temas sa~lamaya çal~~m~~~olmalar~n~n kuvvetli iktisadi, siyasi, ve dini sebeplere dayanm~~~oldu~u
söylenebilir. ~u halde akla ~öyle bir soru geliyor: Acaba co~rafya alan~ndaki bu ilgi devam etmi~~midir ve netice itibariyle ba~ar~~derecesi
ne olmu~tur?
Avrupa devletleri deniz yollar~~hakimiyeti meselesinde planl~~
bir ~ekilde çal~~m~~lar ve bu istikametteki ilk faaliyeti Portekizlilerle
ispanyollar göstermi~lerdir. As~l öncülük rolü Portekizlilere aittir, ve
güdümlü bir deniz hakimiyeti siyasetini ilk olarak planlayan hükümdar Portekiz k~ran Prens Gemici Hanri (~~b4-146o) olmu~tur. Ayr~ca,
Avrupa devletlerinin bu siyasetin temelinde ilmi bilgiye önemli bir
yer arrd~klan da görülmektedir. Fakat bu uzak görü~lü ve uzun vadeli ilmi faaliyetin daha Prens Hanri zaman~nda mevcut olup olmad~~~~hususunda kesin bir karara varmak güçtür.
Denizlerdeki rekabetin böyle bir faktöre dayand~~~~da göz önünde tutulunca, Osmanl~lar~n Avrupa co~rafya bilgisindeki terakkileri
takipte ve bunlara ayak uydurmada gösterdikleri ba~ar~~derecesinin
öneminin bir kat daha artaca~~~tabiidir. Gerek haritac~ l~k bak~m~ndan ve gerekse aç~k denizlerde seyrüsefer ile ilgili olarak deniz hakimiyeti bak~m~ndan bu ça~~n önemli bir ilmi konusu astronomik seyrüsefer usullerinin men~ei ve geli~mesi meselesidir.
Ortaça~~sonlar~nda denizcilerin pratik bilgilerini bir araya toplayan ve gemicilere el kitab~~vazifesini gören portolan adl~~kitaplarla
kar~~la~~hyor. Bu kitaplarla birlikte denizciler ayn~~bilgileri ihtiva eden
bir tak~m haritalar da yapm~~lard~. Daha fazla bölge haritalan mahiyetini ta~~yan bu haritalarda pratik tecrübe ile oldukça büyük ba~ar~lar elde edilmi~, portolan ad~~ile an~lan bu haritalar içinde oldukça
do~ru çizilenleri olmu~tur.
43

F. Kurto~lu, 1943, s. 922, 911-923.
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Portolan tipi haritalar~n belirmesi pusulan~n kullan~lmaya ba~lamas~~ile yak~ndan münasebetlidir. Bu haritalar~n üzerinde, yer yer,
bir noktadan inti~ar eden ve pusula yönlerini gösteren do~rular görülür. Ayr~ca, bu haritalarda ölçe~e muadil ve mesafe tayinine yarayan baz~~taksimatla da kar~~la~~lmaktad~r. Böylece gemici belirli bir
istikamette seyretmek istedi~i zaman bunu haritadan tesbit ediyor ve
pusula yard~m~~ile gerekli rotay~~tutturuyordu. Belirli bir istikamette
nekadar bir mesafe gidece~ini de haritan~n mesafe ölçe~i yard~m~~ile
tayin edebiliyordu. 46
Böyle haritalar, takribi olarak, temsil ettikleri bölgenin yer küresine te~et bir düzlem üzerindeki izdü~ümünü te~kil ederler. Bu ~ekildeki "bölge haritalann~~yan yana getirerek dünya haritas~~yapmaya
gelince, büyük bölgelerin düzlem izdü~ümle gösterilmesi imkans~z
oldu~undan, böyle bir te~ebbüste otomatik olarak co~rafi koordinatlann tesbiti gibi bir problemle kar~~la~~l~r. Bu itibarla, Piri Reis'inki
gibi portolan tipi olan bir dünya haritas~n~~ilmi prensiplere dayanarak yapmak gayet güç, daha do~rusu, imkans~z bir i~tir.
Böylece, haritac~l~kta önemli bir ad~m portolan tipi haritalardan
co~rafi koordinat a~lar~~yard~m~~ile daha ilmi bir ~ekilde çizilmi~~haritalar safhas~na geçilmesidir. Küre üzerindeki koordinatlann bir düzlem üzerine izdü~ümlerini ç~karmak için tatbik edilecek usul burada
önemli ve merkezi bir konudur.
Co~rafi enlem ve boylamlara dayanan haritalar teorik olarak
Batlamyus zaman~ndan ve hatta daha önceki ça~lardan beri bilinmekte idi. Ancak böyle haritalar~~do~ru olarak çizmek ve gerekli teferruat~~bunlar üzerine sahih bir ~ekilde i~lemek kolay ve k~sa zamanda ba~ar~labilecek bir i~~de~ildi. Bu yöndeki ba~anlan ilk safhalar~nda
izlemek zordur. Onalt~nc~~ yüzy~l~n haritac~l~k bak~m~ndan Avrupa
için çok ba~ar~l~~bir ça~~oldu~una daha önce i~aret edilmi~ti. Onbe~inci yüzy~l~n da buna bir haz~rl~k safhas~~mahiyetini ta~~d~~~n~~ve bu as~rda Avrupada özellikle kara bölgeleri haritalar~~üzerinde çal~~~lm~~~
oldu~unu söyleyebiliriz."
46 Misâ1 olarak a~a~~da resim I3'e bak~n~z. Bu harita Ali Macar Reis Atlas~ndad~r (F. Kurto~lu, 1935).
47 Dana Bennett Durand, The Vienna-Klosterneuburg Map Corpus of the Fjfteenth
Centuty, Leiden 1952, s. 93-99, I17-122, 133 ve müteakip sayfalar.
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Koordinatl~~düzlem haritalar, veya ba~ka bir terimle, müsattah
dünya veya büyük bölge haritalar~~alan~nda s~hhat ve dakiklik ölçülerinin art~r~lmas~~ihtiyac~, böyle haritalar~n denizcilik hizmetinde kullan~lmas~~ ile büyük ölçüde hissedilmeye ba~lam~~t~ r. Çünkü denizlerde karalardaki gibi belirli yollar olmad~~~ ndan, gemicinin, haritas~ na güvenle istinat edebilmesi ve yolunu haritas~~ yard~m~~ile do~ru
olarak bulabilmesi gerekmekte idi.
Koordinatl~~haritalann gemicilikte kullan~lmas~~ile gemicilerin
astronomi yard~m~~ile seyrüsefer yapma usullerini tatbika ba~ lamalan
az çok el ele giden iki husustur. Böyle haritalardan hakkiyle faydalan~labilinmesi için denizcili~in sadece pusulaya tabi kalmayarak astronomi yard~m~~ ile mevki tayini usullerini aç~ k denizde tatbik edebilmesi ~art idi. Di~er taraftan, pusula ibresi istikametindeki inhiraf ve
bunun co~rafi mevkilere göre de~i~ iklikler göstermesi astronomik
seyrüsefere ihtiyaç hissettirdi~i gibi, kutuplara yakla~~ld~ kça boylam
dairelerinin paralellikten uzakla~malar~~da gemi rotas~n~ n tesbitinde
bir tak~m güçlüklerin do~mas~na sebep oluyordu.
Astronomik seyrüsefer, tarihi geli~mesi bak~m~ndan, maksada
elveri~li astronomi aletlerinin aç~k denizde kullan~lmas~~suretiyle gemi
mevkiinin co~rafi enleminin tayini ~eklinde tarif edilir. Gerçekte buna
bir de boylam tayininin ilâvesi gerekir. Fakat tarihi vak~a olarak,
denizde boylam tayini, enlem bulma meselesinin tatmin edici bir çözüm ~ekline ba~lanmas~ ndan itibaren tedrici bir ~ekilde inki~af edebilmi~~ve ancak kullan~~l~~kronometrelerin imalinden sonra gemiciler
taraf~ndan geni~~ölçüde tatbika ba~lanm~~t~r. Bu itibarla co~rafi
seyrüseferin bu iki safhas~~ aras~ nda nisbeten uzunca bir zaman
fâs~las~~mevcuttur.
Pusula kullan~lmad~~~~müddetçe gemiciler esasen k~y~lardan uzakla~amad~klar~ ndan bu ça~larda astronomik seyrüsefere ihtiyaç hissedilmesi pek mevzuu bahis de~ildi. Di~er taraftan, hiç olmazsa Avrupa gemicili~i çerçevesi içinde dü~ünülünce, ilk co~rafi ke~ifler Portekizliler
tarafindan Afrikan~ n bat~~sahilleri boyunca kuzeyden güneye do~ru inki~af etmi~ ti. Bu sebeple bu saf hada boylam tayini problemi ile büyük
ölçüde kar~~la~~lmam~~t~. Fakat Portekizliler emid Burnunu geçerek
Hind Okyanusuna ç~k~ nca, yani onbe~inci yüzy~l~n ba~~ndan itibaren,
boylam tayini de lüzumlu faaliyetler aras~na girdi. Bu da gösteriyor
ki boylam tayini probleminin seyrüseferde kronolojik olarak daha
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geç tarihlere raslamas~~ihtiyaç bak~m~ndan de~il fakat problemin çözümünün güçlü~ü dolay~siyledir.
Denizde enlem tayini manas~nda astronomik seyrüseferin ba~lamas~~ deniz üzerinde astronomi aletleri ile ölçü alma güçlüklerinin tatmin edici bir ölçüde bertaraf edilmesi ile mümkündü. Ölçü neticeleri
daima takribi oldu~una göre, ne dereceye kadar yakla~~k bir de~erin
tatmin edici say~labilece~i meselesi muayyen .bir ça~~n ihtiyaç ve imkanlar~~çerçevesi içinde de belirlenecektir. Onbe~inci yüzy~l sonlar~ndaki durumu ~u ~ekilde özetlendirebiliriz.
Karada ufkun tayini umumiyetle güçtür. Bu sebeple bir gök cisminin ufuk üzerindeki yüksekli~i karadan yap~lan rasatlarla bulunaca~~~zaman bu cismin zenit ile yapt~~~~aç~n~n ölçülmesi daha kolayd~.
Dolay~siyle, karada kullan~lan ölçü aletlerinde umumiyetle ~akul yard~m~~ile zenitle olan aç~n~n ölçülmesi daha elveri~li idi. Denizde ise,
hava nekadar sakin olursa olsun, gemi az çok sallanaca~~ndan, ~akullü
aletlerin kullan~lmas~~güçtü. Buna mukabil, denizde, umumiyetle
karaya nazaran ufkun tayini çok daha kolayd~. Bu sebeple denizde al~nacak ölçülerde kullan~lacak aletlerin ufukla gök cismi aras~ndaki aç~y~~
ölçecek tipte olmas~~gerekiyordu.
Baz~~denizcilik tarihçileri denizde enlem tayini suretiyle seyrüsefer usulünün ilk defa olarak Portekiz k~ral~~Prens Gemici Hanri
taraf~ndan geli~tirilmi~~oldu~u kanaatindedirler. Bu k~rahn onbe~inci
yüzy~l ba~lar~ndan itibaren St. Vincent Burnunda Sagres'te kurdu~u bir denizcilik "akademisi" veya kurumu yoluyla Portekiz
denizcili~ini sistemli bir ~ekilde geli~tirdi~i, gemi in~as~nda ve gemici
yeti~tirme istikametinde büyük faaliyet gösterdi~i, ve Portekiz gemicilerinin Sagres üssünden güneye do~ru aç~larak Afrika sahil bölgelerini ke~fe ba~lam~~~olduklar~~bilinmektedir.
Fakat bu faaliyetin astronomik bir mahiyet ta~~y~p ta~~mad~~~~
noktas~nda fikir ayr~l~klar~~mevcuttur. Bir iddiaya göre, Portekiz gemicileri ekvatör ku~a~~n~n güneyine geçince art~k kutup y~ld~z~ndan
faydalanamad~klar~ndan enlemlerini denizde güne~~rasatlar~~ yapmak suretiyle tayin etmeye ba~lam~~lard~r. Bu tez, umumiyetle, temelinde bulunan ~u üç dü~ünceye dayan~r. Ondördüncü yüzy~l içinde
Aragon k~rallar~n~n usturlap ve kadran gibi astronomik aletlerle ilgilenmi~~olduklar~n~~gösteren belgelerin mevcudiyeti; Katalonya ve
Majorkada oldukça önemli haritac~l~k faaliyeti ile kar~~la~~lmas~; ve
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1420 s~ ralar~nda Portekiz k~ral~~ Hanri'nin Majorkadan Jacome adl~~
gemicilikte maharet sahibi ve harita ve alet yapan bir ~ahs~~Portekizlilere hocal~ k yapmak üzere hizmetine alm~~~bulunmas~."
Onbe~inci yüzy~ldan önceki iki as~ rda Ispanya= kuzeydo~u
bölgelerindeki k~ rana= astronomiye kar~~~göstermi~~olduklar~~ilgiye
burada iki misâlle ayr~ ca temas edelim. Onüçüncü yüz y~l~n ikinci
yar~s~ nda Onuncu Alfonso (1252-84) astronomiye kar~~~büyük ilgi
göstermi~, aletler yapt~rm~~~ve astronomik cetveller haz~rlatm~~t~r. 49 Ondördüncü yüzy~ hn ikinci yar~s~ nda da Aragon k~ ral~~Dördüncü Peter (1336-1387) taraf~ ndan ve yine aletler ve ilk elden rasatlar yard~m~~ile Barselona Astronomik Cetvelleri ad~n~~ta~~yan yeni cetveller yapt~nlm~~t~r.5°
Astronomik seyrüseferin daha Gemici Hanri zaman~nda Sagreste inki~af etmeye ba~lad~~~~tezi çe~itli bak~ mlardan tenkit edilmi~ tir. Bu teze itiraz edenler, söz konusu usturlap ve kadran gibi aletlerin ve umumiyetle Aragon k~ rallann~ n bunlara kar~~~ilgi göstermi~~
olmalar~n~ n neye delMet etti~inin ve bu ilginin hakiki mahiyetinin ne
oldu~unun bilinmedi~ine; denizcilikte kullan~lm~~~olduklar~na dair
kaynaklarda sarahat bulunmad~~~ na; ve söz konusu haritalarm
koordinat bilgisi yard~ miyle seyniseferi sa~layacak haritalar olmay~~~na dikkati çekmektedirler. Astronomik cetvellere gelince, bunlardan
astronomik seyrüseferi özel olarak ilgilendiren tip cetvellerin de Gemici Hanri zaman~ ndan sonraya ait oldu~u anla~~lmaktad~r.

The Lif e of Prince Henry Surnamed the Navigator, LonThe
Discoveries
of Prince Henry the Navigator and their Results,
dra 1868; R. H. Major,
Londra 1877; Jules Mees, Henri le Navigateur et l'Acaddmi~~Portugaise de Sagres, Brüksel
1901 ; Joachim Bensuade, Astronomie Nautique au Portugal i l'Epoque d~s Grandes Dicouv~rtes, Bern 1912; J. P. Olivier Martins, The Gold~n Age of Prince Henry the .Navigator, Londra 1914; C. Reymond Beazley, Prince Henry the Navigator, 1923; Gonzalo
de Reparaz, Les Sciences gfographiques et astronomiques au XlVe sikle dans le nord-~st de
la pEninsule ibdriqu~~et kur origine, Archives Internationales d'Histoire d~s Sciences, 1948, s.
48 Richard Henry Major,

434-465.
4° A. Say~l~, The Observatmy in Islam, Ankara 1960, s. 364-376.
50 L. Thorndike, The Tables of Barcelona of the XlVth Century, kis, cilt 41, 1950,
s. 283-285; J. Millas Vallicrosa, Sobre Inc Tablas Astronomicas d~l Rey Pedro IV de AraCongrls International d'Histoire des Sciences, 1 953) 5. 451-454. J. Millas
gon, Act~s du
Vallicrosa, tamtma yaz~ n, Archives Internationales d'Histoire d~s Sciences, y~l 12, No.
~n~n anla~~lmas~ ndaki yard~m~ndan dolay~~
49, 1960, s. 429-431. Bu iki Ispanyolca yaz
ederim.
~ekkür
Dr. Muzaffer Ankan'a te
Belki" C. XXV, F. 27

418

AYDIN SAYILI

Bu duruma göre ~öyle bir sonuca varmak gerekiyor. Onbe~inci
yüzy~l içinde ve Gemici Hanri zaman~nda Portekiz gemicileri muhtelif
noktalarda karaya ç~ karak enlem tayini yapm~~~olabilirler. Fakat
böyle bir faaliyeti astronomik seyrüsefer ad~~ile adland~rmak mümkün de~ildir. Bu faaliyet, olsa olsa, astronomik seyrüsefere bir haz~ rl~ k
safhas~~olarak kabul edilebilir. Netice itibariyle, astronomik seyrüseferin Avrupada Portekizliler taraf~ ndan ilk tatbikinin 1480 y~l~~s~ralar~nda ba~lam~~~olabilece~i kabul edilebilir. Fakat daha önceki tarihlere götürülemez. Portekizlilerde astronomik seyrüseferin ba~lamas~~için bu tarihin kabul edilmesi, k~smen, Martin Behaim adl~~ Nürenbergli astronomun 148o'de Portekiz hizmetine girmi~~olmas~na
dayanmaktad~ r. Bu tarihlerden itibaren Portekiz gemicilerinin enlem
tayini için usturlap kulland~klar~n~~gösteren delillerle de kar~~la~~lmaktad~ r.51
Behaim'~ n Portekiz gemicilik faaliyetinin daha ilmi esaslara göre
tedvir edilmesinde rol oynam~~~olmas~~çok muhtemeldir. Ayr~ca, mesela Vasco dö Gama, onbe~inci yüzy~l~ n hemen sonunda, kendisini
Malindi'den Kalkütaya götüren Arap pilotuna seyrüsefer için kulland~~~~tahtadan büyük bir usturlap ve baz~~ di~er aletler göstermi~,
Arap pilotun bunlar~~hiç yad~ rgamad~~~n~~görmü~tür.52 Bu gibi ba~ka misâller de mevcuttur. Fakat di~er taraftan da, 1500 tarihinde Vera
Cruz'dan Portekiz k~ral~ na yazd~~~~bir mektupta, Alvarez Cabral'~n
filosundaki kaptanlardan biri ~öyle yaz~ yor: 'Denizde bir y~ld~z~n
yükseklik aç~s~n~~ölçme bana imkans~ z gibi görünüyor. Çünkü gemi az
sallanmakta olsa da, bu gibi ölçülerde 4 veya 5 derecelik bir hata yap~l~ yor. Bu sebeple bu gibi gözlemler ancak karadan yap~labilir.' 53
Denizde boylam tayinine gelince, bu mesele münferit te~ebbüsler
~eklinde olmak ~artiyle eskidir. 1494 y~l~ nda yap~lm~~~olan Tordesillas
andla~mas~, daha onbe~inci yüzy~ l sonundan itibaren boylam tayini
ihtiyac~n~n deniz a~~ r~~bölgelerin ke~ ifleri ile ilgili olarak önemle hissedildi~ini göstermektedir. Topkap~~ Saray~~Müzesinde 1825 numarada
kay~tl~~yukar~ da üzerinde durulan güney yar~m küresi haritas~nda enlem ve boylamlar~n gösterildi~i görülüyor. Bu harita Pedro Reinel
taraf~ ndan 1520 y~l~~ s~ralar~nda çizilmi~~oldu~una göre, co~rafi koorBeaujouan ve Poulle, s. 103-107.
G. Ferrand, cilt 3, s. 18, 193.
53 G. Ferrand, cilt 3, s. 161-162, not.
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dinatlan gösteren haritalann Avrupada bu tarihe kadar geri gitti~i
görülmektedir." Fakat buradaki boylam tayinlerinin umumiyetle
kaba ve takribi olmas~~ve olsa olsa karada yap~lan rasatlara dayanm~~~
bulunmas~~gerekir. Mücessem kürelerde enlem ve boylamlar~n gösterilmesi daha tabii idi ve nitekim koordinatl~~mücessem yer küreleri
daha eski tarihlere gider. Martin Behaim Portekiz hizmetine girdikten
bir müddet sonra böyle mücessem bir küre yapt~. Denizciler böyle
küzeleri seyrüseferde kendilerine k~lavuzluk etmek üzere yanlar~nda
bulunduruyorlard~.
Haritalarda esasen ancak kara parçalar~n~~ve bunlar~n s~n~rlar~n~~
göstermek söz konusu oldu~undan koordinatl~~haritalar~n çizilmesinde
karadan yap~lm~~~enlem ve boylam tayinleri d~~~ na ç~k~lmas~na ihtiyaç yoktu. Fakat böyle haritalardan faydalamlarak astronomik seyrüsefer yap~ labilmesi için denizde boylam tayin edilebilmesi ~artt~. Denizde boylam tayini onalt~nc~~yüzy~l sonlar~ nda ve onyedinci yüzy~l
içinde daha büyük önem kazanm~~t~r. Muhtelif ilim adamlar~~ bu
mesele ile me~gul idiler. Fakat ayr~ ca Avrupan~n baz~~devletleri de bu
meselenin ilmi bir ~ ekilde, 'gerekli ölçülerde sahih, ve yeter derecede
tatbild de~erde çözümünü bulacak kimselere büyük ödüller vadederek meselenin bir an önce tatmin edici bir ~ekilde halledilmesini
sa~lamaya çal~~m~~lard~r.
Ispanya bu bak~ mdan ba~ta gelir. 1598 y~l~ nda Ispanya k~rah
-üçüncü Philip boylam meselesine tatmin edici bir çözüm bulacak
kimseye '000 kuronluk bir mükâfat vermeyi karar alt~na ald~. Bunun
hemen arkas~ ndan Hollanda bu i~~için ~~o.000 florinlik bir mükâfat
ilan etti. ~ngiltere ise, ~~7 ~ Lt'te, ~~dereceye kadar do~ru bir sonuç için
1 0.000, 40 dakikaya kadar do~ru sonuç için 15.000, ve 30 dakikaya
kadar do~ru sonuç için de 20.000 Ingiliz liras~~ tutar~ nda mükâfatlar
tesis etti. Ingilterenin pe~i s~ra da Fransa, ~~7~ 6'da, bu maksat için
oo.000 Frans~z liras~~tutannda bir mükâfat verilece~ini ilan etti. 55
1635 y~l~ nda Morin Pariste bir rasathane kurulmas~n~~tavsiye
etti. Bu rasathane kurulmad~, fakat yap~ lan teklif boylam tayinleri
54 Bu haritamn Osmanl~ larca elde edilmi~~olmas~~ bu bak~ mdan da önemlidir.
Ibrahim Hakk~~Konyall'run Kanuni zaman~~ olarak tarihledi~i Akdeniz bölgesi
haritas~nda (Hac~~ Ebü'l Hasan haritas~ ) da enlem ve boylamlar rüzgâr gulleri ile
birle~tirilmi~~olarak gösterilmi~e benziyor (bk., yukar~da not 7).
55 Lloyd A. Brown, The Story of Maps, Boston 1950, S. 208-240; J. B. Hewson,
S. 231-235.

42°

AYDIN SAYILI

üzerinde sistemli çal~~malar yap~lmas~~gayesini güdüyordu. 1675 y~l~ nda Greenwich Rasathanesinin kurulmas~nda da denizde boylam
tayini meselesinin büyük ölçüde rolü olmu~tur. 56
Denizde boylam tayini üzerinde onyedinci ve onsekizinci yüzy~llar içinde çok de~erli çal~~malar yap~lm~~sa da, bu astronomik incelemelere ilk ba~ar~l~~kronometrenin onsekizinci yüzy~ l ortalar~na do~ru
inzimamiyledir ki bu önemli mesele tatmin edici bir ~ekilde çökümlenebilmi~tir.
Koordinatl~~haritalar, ba~ ta, gemiciler için portolan tipi haritalar~n sa~lad~~~~önemli bir kolayl~~~~sa~layamamak durumunda idi.
Çünkü bu haritalarda bir do~ru boyunca rota tutturulmas~~mümkün
de~ildi. Bu noksan~~bertaraf eden projeksiyon ~eklini onalt~nc~~yüzy~l
ortalar~ nda Merkator icadetti. Mamafih, çe~itli sebeplerle, Merkator
tipi haritalann gemicilikte yayg~ n olarak kullan~lmaya ba~lamas~~
ancak onyedinci yüzy~l~n sonlar~na raslam~~t~r.
Denizde enlem tayini yoluyla seyrüseferin ~slam gemicileri
aras~ nda Avrupadakinden önce ba~lad~~~n~~gösteren belirtiler mevcuttur. Portekizlilerin arbalestrille ad~n~~verdikleri aletin Arapça ad~~
el balisti idi. Aletin Portekizce ad~n~ n bu Arapça isimden gelmi~~olmas~~
muhtemel görünmektedir. Astronomiye dayan~larak enlem tayininin
Portekizlilerden önce Hind Okyanusundaki Arap gemicileri tarafindan tatbik edilmi~~oldu~u dü~üncesi, k~smen, Portekizlilerin bu gemicilerle ilk kar~~la~t~klar~~ zaman onlar~ n böyle usullere ba~~vurduklar~n~~ mü~ahede etmi~~olmalar~na dayanmaktad~r. 57
Avrupal~~gemicilerin onalt~nc~~yüzy~l ba~lannda kulland~klar~~
bu aletlerin zamanla yerlerini daha faydal~~ve daha verimlilerine b~rakt~~~~görülmektedir. Bunlar içinde en önemlileri, onalt~nc~~yüzy~l
sonunda kullan~lmaya ba~layan back staff, onyedinci yüzy~l içinde
bulunan Davis kadran~, ve onsekizinci yüzy~l~n ilk yar~s~nda icadedilen Hadley kadran~d~ r. Bu konuda oldukça devaml~~ara~t~rmalar
yap~l~yordu. Say~lan üç alet bu çal~~malar~ n en önemli mahsullerini
temsil etmektedir. 58
Avrupada haritac~l~ kla ve astronomik seyrüseferle ilgili olarak yukar~da zikri geçen çal~~malar, gemicili~in bir tak~m teknik imkanlarla
Say~l~, The Observatory in Islam, S. 326, 324G. Ferrand, cilt 3, s. 19-20, 193, 19458 L. A. Brown, S. 180-207; Hewson, s. 70-83.
56
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desteklenmesi, bu teknik bilgi ve vas~talann da ilmi bilgi ile temellendirilerek 'geli~tirilmesi gerekti~i zihniyetinin onalt~nc~~ yüzy~ldan
itibaren Avrupada anla~~lm~~~oldu~unu göstermektedir. Hatta Portekiz k~rah Gemici Hanri'nin dahi bu durumu bir dereceye kadar olsun sezmi~~olmas~~muhtemeldir. Ayr~ca, Avrupal~lar ihnin insan hayat~ndaki önemi üzerinde etrafl~~bir ~ekilde dü~ünmeye ve bu konuyu
felseff tefekkür sistemleri çerçevesi içine almaya da ba~lam~~lard~.
Avrupa astronomik seyrüsefer aletleri ve metodlann~n Osmanl~~
denizcileri ve dü~ünürleri tarafindan ne dereceye kadar talribedilmi~~
oldu~u meselesi, üzerinde durulmaya ve teferruatiyle ara~t~r~lmaya
lay~k bir konudur. Fakat münferit icatlann ve tek tek ara~t~rma sonuçlar~n~n ö~Tenilerek tatbik sahas~na konmas~~kafi de~ildi. Bütün bu
teknik ve tatbiki alanlardaki terakkilerin devam~mn ancak devaml~~
ara~t~rmaya dayanan bir ilmi terakki ile desteklendi~i takdirde gerçek mânasiyle sa~lanabilece~inin de hissedilmesi, böyle bir zihniyetin
yerle~meye ba~lamas~~gerekiyordu.
Avrupan~n Osmanl~lara ve genel olarak Do~u alemine kar~~~açt~~~~
mücadelede, denilebilir ki as~l sava~, en geni~~manasiyle, kar~~l~kl~~taraflar~n teknik ve ilmi bilgileri aras~nda yer al~yordu; temelde bu
bilgi bulunuyordu. Osmanhlar bu bak~mdan di~er Do~u milletlerine
nazaran çok üstündüler. Bunun misalleriyle Hind Okyanusundaki sava~lar vesilesiyle kar~~la~~lmaktad~r. 59
Yukar~da sunulan misâllere dayamlarak Osmanl~~devlet ricalinin
ve hiç olmazsa baz~~dü~ünürlerinin siyasi olaylar~n seyir ve istikametlerini ~ümullü bir tarihi görü~le kavrad~klan ve bunlarla ilgili iktisadi
faktörler üzerinde anlay~~la durduklan da mü~ahede edilmektedir.
Fakat bu misallerde, ayr~ca, bu siyasi ve iktisadi geli~melerin temelinde ilmin, dinamik bir ilmi bilginin, oynayabilece~i role temas edilmemektedir. Mesela Emir Muhammed es-SuC~di gibi yazarlar Portekiz gibi küçük bir devletin Hind Okyanusunda Osmanhlarla mücadele edebilmesini "kavi-himmetlik" ile aç~klayarak hayret ederken
bunun sebeplerini ilim ve teknikte de aram~~~olsalard~~hakiki durumu
te~histe çok daha büyük bir mesafe katetmi~~olacaklard~.
Denizde boylam tayini konusunda Avrupada sarfedilen gayretleri, s~rf teorik planda olsun, Osmanl~lar aras~nda önemli akisler yapF. Kurto~lu, 1943, S. 919-923; Halil ~nalek, Osmanl~-Rus Rekabetinin
Belleten, Cilt 12, 1948, S. 349-350; Halil Inalak Belleten, Cilt 21, 1957, S. 501-512.
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mad~~~~anla~~l~yor. Islam dünyas~ndaki rasathane kurma faaliyetinin
muharrik sebeplerine bu âmil de inzimam etmi~~olsayd~, m~lhtemelen,
Osmanhlann yeni rasathaneler kurmalar~na ve belki de bu müessesenin geli~mesinde daha önemli roller oynamalar~na yol aç~lm~~~olurdu.
Osmanl~lar~n co~rafya bilgisine ve Avrupa ile bu konuda sa~layabildikleri temaslar~n derecesine gelince, onyedinci yüzy~l içinde
Kâtip Çelebinin co~rafya konusu ile ilgilenmi~~oldu~unu ve baz~~co~rafya kitaplar~n~n Türkçeye tercüme edildi~ini görüyoruz. Onsekizinci yüzy~l~n ilk yar~s~nda Türk matbaac~l~~~mn ba~lamas~~s~ralar~nda
ilk bas~lan kitaplar aras~nda co~rafya kitaplar~n~n yer alm~~~olmas~~
da bu bak~mdan ilgi çekicidir. 60 Aynca, bu matbaada bir Marmara
Denizi haritas~, bir Karadeniz haritas~, bir Iran haritas~~ve bir de M~s~r haritas~~ bas~lm~~t~r. 61 Demek ki onalt~nc~~yüzy~ldan sonra da
co~rafyaya kar~~~duyulan ilginin devam etti~ini umumi olarak söyleyebiliriz. Mamafih, bu ilgi devam~n~n yeter derecede tatmin edici bir
co~rafya bilgisinin mevcudiyetine delâlet etmedi~ini gösteren oldukça
sarih deliller de mevcuttur.
Yukar~da zikri geçen Hadis-i Nev veya Tarih-i Hind-i Garbi adl~~kitapta Islam dünyas~~ile ilgili olarak hicri tarihlerin, Avrupadan bahsedilirken miladi tarihlerin verildi~i ve bu miladi tarihlerin hicri tarihlere çevrilmeden b~rak~ld~~~~görülüyor. Acaba müellif bu tarihlerin hicri tarihlere nas~l çevrilece~ini bilmiyor mu idi? Kronoloji bilgisi
böyle basit bir problemi çözmeye yeter derecede de~il miydi?
Yine bu kitapta Kristof Kolombun Amerika seyahatinden bahsedilirken onun saratan medarma paralel olarak ve lz~u medann 20
derece kuzeyinden geçen bir rota üzerinde seyretti~i söyleniyor. Müellifin burada kulland~~~~terim "kansara" (medan) d~r. 62 Bunun
tercüme edilememi~~bir terim olmas~~akla geliyor. Fakat bu hususta
kesin bir hükme varmak güçtür. 63
Adnan-Ad~var, s. 55-79, t ~~9-138, 149-153.
Osman Ersoy, Türkiyeye Matbaan~n Giri~i ve ilk Bas~lan Eserler, Ankara 1959,
s. 37; Türk Ansiklopedisi, "bas~n" maddesi, cilt 5, S. 334.
82 Eldeki Ankara yazmas~nda "kankara" (s. 45). Istanbul yazmas~nda "medar-i saratan" tabiri kullan~l~yor (s. 33b). Not 63'e de bak~n~z.
83 Müteferrika bask~s~nda bu terim "medar-i saratan" ~ekline konarak de~i~tirilmi~tir (s. 33b). Buna göre "kansara" tabirinin Türkçeye geçip yerle~memi~~
bir terim oldu~u dü~ünülebilir. Mamafih, yukar~da zikri geçen Ankara yazmas~n~n
ha~iyesinde görülen bir okuyucu notundan o okuyucunun "kankara" terimini
88
81
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77o'te Türk donanmas~n~n Çe~mede Ruslar taraf~ndan yak~lmas~ndan önce Ruslar~ n Akdenize donanma gönderme haz~ rl~klar~~
ile ilgili olarak Tarihçi Vâs~f ~u tafsilât~~veriyor:
"Sinin-i çendinden berü Rusyalu Balt~ k kenarlar~nda ve makarr~~ dalâl-~~K~ ral olan Petroburg'un cânib-i garbisinde cereyan eden
nehr-i kebir sevahilinde sagir ve kebir sefineler in~a ve ticaret-i bahriyeye heveskâr olarak tahsil-i nef' ve cedvâ edegeldiklerinden ba~ka
Devlet-i Aliye ile muharebeleri vuku buldu~u halde Deryay~~Balt~ktan Bahr-i Muhite ve Sebte Bo~az~ ndan Akdenize ç~k~ p Cezair-i
Islâmiyeye isâl-i mazarrat ve reayâ-~~bed-endi~~ile hem-ki~~olduklar~ ndan ekseriyle zünnâr-bend-i ittihad ve delâletleriyle pânihade-i
mevki-i ihtilâl ve fesad olmak hülyalar~~daimen semir-i zamirleri olup
bu defa vuku bulan muharebede sefinelerinde k~llet ve deryâ fennini
kemâ-yenbagi ihata eden kapudanlar~nda nedret oldu~undan Venedik
ve Ingilizlu ile istihraç ve istiycar ile sefaine muhtaç olduklar~n~~ifade
ve matlaplar~n~~intaç eylediklerinden ba~ ka bihâra mücavir olan düvel-i nasârâdan kuvvet-i nakdiye ile derya ilminde mâhir ve muharebe-i bahriyede mümareseti zâhir adamlar tedarik eylediklerini Moskovluya bu~z eden bâz~~düvel hifyeten Devlet-i Aliyeye ihbâr ve vaktiyle âmâde-i harb ve peykâr olmak kaziyesini ihtar etmi~lerdi. O
vaktin ricâl ve kibâr~~bu keyfiyeti maglataya haml ve adem-i tasdik
ile Petroburg'dan Akdenize Moskovlu'nun donanma ihrac~n~~ bir
veçhile mütalaalar~ na tatbik edemeyip umur-u müstahileden ad ve
muaraza edenlerin delâilini mükâbere-i mahz ile red eylediler. Nâgâh dü~men-i rüsiyah Inebaht~~aç~klar~ nda nümâyân ve sevahilinde bulunan ehl-i Islâma deh~ et-resân olmalariyle filhal her canibden Devlet-i
Aliyeye arz-~~macera ve zahire ve asker talebi ile külli ianet istid'a
olunup Moskovlu'nun Bahr-i Sefide donanma ihrac~n~~ müstahil ad
edenler gark-~~bahr-i ~erm ve muar~zât-~~sab~kalar~nda tece~~üm ettikleri ~iddet lin ve nerm olup derakap Iskenderiye mutasarr~f~~Mehmet
64
olunup
Pa~aya hükm-ü sultâni isdâr .
Mustafa Nuri Pa~an~n Netdyicii'l-Vukuât adl~~ kitab~n~n üçüncü
do~ru olarak anlad~~~~anla~~lmaktad~ r. Buna göre "kansara" veya "kankara" n~n
tercüme edilemedi~i için aynen al~nm~~~bir terim oldu~unu kabul etmek do~ru
olmayabilir.
64 Ahmed Vâs~f, Mehâsinü'l-Asar ve Hakayiku'l-Ahbdr, Istanbul 1219 H., cilt
2, S. 70-71.
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cildinde 65 Ruslar~n Akdenize inme haz~rl~klann~~önceden haber verenlerin Frans~zlar oldu~u yaz~lmaktad~r.
Baz~~Osmanl~~ ricalinin co~rafyadaki bu bilgisizlikleri ba~ka
kaynaklardaki ~ayialarla da tekid edilmektedir. 66 Balt~k Denizi ile
Akdeniz aras~nda irtibat sa~lanamayaca~~~yolundaki bu iddiaya
Baron de Tott da temas ediyor ve bu münasebetle bir Türk "amiral"inin bir Venedik elçisine Venedikle Rusyan~n kom~u olup olmad~klanm soracak kadar co~rafya bilgisinden mahrum oldu~unu da
ilave ediyor. 67
Bir "amiral"in böyle bir konuda bu derece bilgisiz olabilece~ine
inanmak pek kolay görünmüyor. Ecnebilerden intikal eden bu gibi
beyanlarda baz~~mübala~alann veya dil mânialan dolay~siyle hatal~~
ifadelerin bulunmas~~muhtemeldir. Mamafih, baz~~mübala~a veya
hata ihtimalleri göz önünde tutulsa dahi, birbirini teyit edici mahiyetteki mükerrer deliller ve rivayetler müvacehesinde, Osmanl~larda
co~rafya bilgisinin az oldu~u veya yayg~n olmad~~~~neticesi oldukça
sarih olarak meydana ç~kmaktad~r.
Mesleki itibariyle bir tabip olan ve onsekizinci yüzy~l~n son seneleri ile on dokuzuncu yüzy~l~n ba~lang~c~nda Osmanl~~vilâyetlerinde
vazife ile dola~m~~~olan William Witman a~a~~daki hikâyeyi anlat~yor:
"Sadrazam, General Koehler'den kendisine bir dünya haritas~~
çizdirilmesi talebinde bulundu. Bu iste~i yerine getirilince aralar~nda
bir konu~ma cereyan etti. Bu görü~me s~ras~nda, General Koehler,
verdi~i baz~~tafsilât aras~nda, dünyan~n yuvarlak oldu~unu da söyledi. Bu söz Türk naz~nn~~oldukça hayrette b~rakt~ ; verdi~i cevap
böyle bir beyan~n s~hhatinden ~üphe etmeye mütemayil oldu~unu
tazammun ediyordu. 'Yer yuvarlaksa, dünyan~n a~a~~~yar~s~nda bulunan insanlar ve yere yap~~~k olmayan cisimler nas~l oluyor da dü~müyorlar?' diye sordu. Yerin güne~~etrafinda doland~~~~kendisine
söylenince de yine ~üphe izhar ederek 'O takdirde Yafadan ~stanbula gelmek üzere seyreden gemiler Payitahta ula~acak yerde me65

Mustafa Nuri, Netâyicü'l-Vukuiit,

M. Galib ne~ri, Istanbul 1327 H., cilt

3, s. 48.
66 Joseph von Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches,
cilt 4, ikinci ne~ri,
1835, S. 601-602; E. S. Creasy, History of the Ottoman Turks, 1877, s. 390.
67 Baron de Tott, Mdmoires, üçüncü k~s~m, 1784, s. 20-21, not.
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selâ Londraya veya ba~ ka bir yere götürülürlerdi' ~eklinde mukabelede bulundu." 68
Ondokuzuncu yüzy~lda e~itim sistemimizde ilk reformlar~n yap~lmaya ba~lad~~~~s~ ralarda medrese sistemini tenkit eden bir Avrupal~~
yazar da ~ öyle söylüyor: "Medreseliler co~rafya, tarih ve kronolojinin
en iptidai bilgilerinden mahrumdular. Çe~itli milletler aras~ndaki
münasebetler ve bunlar~ n hükümet tarzlar~~hakk~nda hiç bir bilgileri
yoktu. Siyaset, idare ve tarih konular~ndaki bilgileri de umumiyetle
kendi yurtlar~n~n s~n~ rlar~~içinde kalan hususlar d~~~ na ç~km~yordu." 69
E~itim reformlar~ ndan önce, ondokuzuncu yüzy~l~n ilk y~llar~nda
Thomas Thornton'un da buna çok benzeyen kanaatler ileri sürdü~ü
görülmektedir."
Öyle anla~~l~yor ki, co~rafyaya kar~~~duyulan ilginin az çok devaml~~ oldu~unu gösteren delillerin mevcudiyetine ra~men, görülen
bu ilgi misalleri münferit ve ~ahsi olmaktan ileri gitmiyordu. Bu ilgi
e~itim sistemi ile temellendirilmi~~olmad~~~~için, verimli ve yayg~n olmaktan uzakt~.
Medrese sisteminin anlay~~~çerçevesi içinde e~itim Osmanl~~ imparatorlu~u s~n~rlar~~dahilinde kendi maksat ve gayeleri ile ahenkli
bir ~ekilde ba~ar~l~~ olmakta devam ediyordu. Bu hususta yabanc~~kaynaklar~ n ~ahitli~ine de ba~ vurmak mümkündür. Mesela James Dallaway Osmanl~ larda medreselerin bol say~ da mevcut oldu~unu ifade
ediyor ve Litteratura Turchesca müellifi Toderini'ye de dayanarak,
istisna te~kil eden baz~~imtiyazl~~ailelere raslanmas~na ra~men, umumiyetle devlet kap~s~nda çal~~anlar~ n ve hükümet ileri gelenlerinin
muayyen yüksek tahsil kademelerinden geçmi~~bulunmalar~n~n ~art
oldu~unu söylüyor.71
Medresenin en büyük noksan~, Nizamülmülk taraf~ ndan resmen ilk kurulu~undan itibaren, baz~~ istisnalar bir tarafa b~ rak~l~rsa,
'B William Wittman, Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria, and Accross the Desert
into Egypt During the rears 1799, 1800, and 1801 in Company with the Turkish Army and
the British Military Mission, Londra 1803, s. 103.
89 Porter ve Larpent, Turkey, Its History and Progress : From the journals and
Correspondence of Sir James Porter, Fifteen rears Ambassador at Constantinople, Continued
to the Present Time, with a Memoir of Sir James Porter, by his grandson, Sir George Larpent,
1854, Cilt 2, S. 145.
70 Thomas Thornton, The Present State of Turkey, Londra 1807, S. 12-13.
" James Dallaway, Constantinople Ancient and Modern, Londra 1797, S. 63-64.
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müspet ve tabii ilimlere ve hümaniteler ad~~alt~nda toplayabilece~imiz
kültür konular~na programlar~ nda sarih bir yer vermemi~~olmalar~~
idi. Ondokuzuncu yüzy~l ortalar~na kadar devam eden e~itim sistemimizin önemli bir ikinci noksan~~da bu sistemde, sübyan mektepleri
ile temsil edilen bir ilk ö~retim ile yüksek ö~retime tekabül eden medrese aras~nda mutavass~ t bir tahsil kademesinin bulunmay~~~~ idi.
Avrupada geli~tirilmi~~olan e~itim sisteminde büyük ölçüde umumi
kültür derslerini Osmanl~ larda mevcut olmayan bu orta ö~retim müeseseleri üzerlerine alm~~~bulunuyorlard~. Co~rafya bilgisinin, hissedilir derecede bir ilginin devaml~~mevcudiyetine ra~men, Osmanl~lar
aras~nda geli~memi~~olmas~n~, büyük ölçüde, bu iki âmil yard~miyle
izah etmek mümkün olsa gerektir. Bunlara ilave edilmesi gereken
önemli bir amili de her halde ö~retim metodunda aramak gerekir:72
Böyle bir sorunun kesin cevab~n~, yani co~rafyaya kar~~~az çok
devaml~~ bir ilginin mevcudiyetine ra~men bu konudaki bilginin
geli~memi~~ve yayg~nla~mam~~~olmas~n~n sebeplerinin ara~t~r~lmas~n~,
bu etüdün çerçevesi içine s~~d~ rmak ve meseleyi burada bütün teferruatiyle ele almak ~üphesiz ki mümkün de~ildir. Burada, sadece,
ileri sürülmü~~olan bu sonucun, ondokuzuncu yüzy~l içinde ve hususiyle e~itim reformlar~m~z s~ras~nda baz~~ ecnebi mü~ahitlerin Avrupa e~itimi ile Osmanl~~ e~itim sistemi aras~nda yapt~klar~~k~yaslamalarla temellendirilmesinin mümkün oldu~unu, yani bu sonucun o
zaman için Osmanl~~Imparatorlu~u ile Bat~~dünyas~n~~mukayeseye
selahiyetli say~labilecek kimselerin beyanlar~~ile teyi t edildi~ini k~saca göstermekle yetinilecektir.
Bu gibi mü~ahitlerin yukar~ daki ifadelerine bu maksatla a~a~~daki ilaveleri yapabiliriz. Mesela J. Porter ile G. Larpent Osmanl~~
e~itiminde co~rafya, tarih, ve di~er milletlerin ahlak ve adetleri
ve hükümet ~ ekilleri gibi konularda umumi kültür derslerinin
yer almay~~~n~n bu e~itim sisteminin bâriz bir noksam oldu~una
i~aret etmekten ba~ka, bu e~itim sisteminde orta ö~retimin bulunmay~~~n~ n önemi üzerinde de durmakta ve bu yetersizli~in giderilmesi
için rü~diye ve idadi adl~~okullar~n aç~lm~~~olmas~n~n bu bak~mdan
önemini tebarüz ettirmektedirler. Bu münasebetle co~rafya konusu
da özellikle zikrediliyor.73 Bu yeni okullarda yer alan yeni dersler
72
73

Say~l~, The Observalmy in Islam, s. 428.
J. Porter ve G. Larpent, cilt 2, S. 144, 140, 152, 161-162.
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aras~ nda, Thomas Thornton," Porter ve Larpent," J. L. Farley,"
De Slave," Ubicini," J. Baker," ve S. Lane-Poole 80 gibi Bat~l~~ yazarlar~n co~rafyay~~da söz konusu ettikleri ve bu yenili~e önem verdikleri görülmektedir.
Co~rafyan~n okul programlar~na müstakil bir konu olarak ahn~~~mn ondokuzuncu yüzy~l reformlanm~z~n getirdi~i önemli bir yenilik say~lmas~~gerekti~ini a~a~~daki ~u misâlden de istidlal etmek
mümkündür.
De Slave'~n anlatt~~~na göre, 1874 y~l~ndan çok daha önce olmayan bir tarihte eski tip e~itim müntesiplerinden biri, i~tirak etti~i
bir e~itim komisyonunda, okullarda ö~renciler taraf~ndan yap~lm~~~
baz~~haritalar~~görünce kendisini tutamayarak co~rafya ve matematik
gibi konular~n lüzumsuz oldu~unu ve bunlarla vakit geçirilmemesi
gerekti~ini heyecanl~~bir dille ifade etmi~tir." Konyal~~ ~brahim Hakk~'n~n tesbit etti~ine göre ~brahim Müteferrika'n~n baz~~haritalar basmas~na kar~~~da baz~~tepkiler gösterilmi~~oldu~u gibi, hattâ ~kinci
Me~rutiyetin ilân~ndan hemen sonra medreselere tarih ve co~rafya
derslerinin ilave edilebilmesi için hususi bir fetva ç~ kar~lmas~na ihtiyaç hissedilmi~tir."
Bu gibi misâller davas~n~~kaybetme durumunda bulunan bir
taassubun ifadesini te~kil etmek dolay~siyle durumu mübala~al~~göstermekle beraber, yine de gerili~in önemli âmillerinin meydana ç~kmas~n~~
sa~lamaktad~rlar.
Onalt~nc~~yüzy~lda hayli ilerleyen Avrupa co~rafya ve haritac~l~k bilgisini takip için Osmanhlarda baz~~önemli te~ebbüslerin mevcudiyetine ra~men bunlar~n Avrupa bilgisine ayak uydurmay~~sa~layacak ölçüyü bulmad~~~n~, daha sonraki as~rlarda da co~rafyadaki ilgiThomas Thornton, s. 12-13.
Porter ve Larpent, cilt 2, S. 140, 152, 161, 162.
76 J. Lewis Farley, Modern Turkey, Londra 1872, s. 150.
77 De Slave, L'Enseignernent en Turquie, Revue dee Deux Mondes, 3. seri, cilt 5,
1874, s. 840.
78 A. Ubicini, Etat Prdsent de P Empire Ottoman, Paris 1876, s. 156.
79 James Baker, Turkey in Europe, ikinci ne~ri, Londra 1877, s. 298, 524, 525.
80 S. Lane-Poole (editör), The People of Turkey, by A Consul' s ( j. E. Blunt)
Daughter and Wife, Londra 1878, cilt 2, S. 164, 172.
81 De Slave, s. 182-183.
82 Ibrahim Hakk~~ (Konyall), 1936, s. 75-76.
'
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nin Osmanl~larda devam etmi~~oldu~unu, fakat bunun e~itim sistemi
ile temellendirilmedi~ini ve bu sebeple münferit ve mevzii kald~~~n~,
yaygmla~amad~~~n~~ve tatmin edici olmaktan uzak kald~~~n~~böylece
görmü~~oluyoruz.
Co~rafya ve haritac~l~k alan~ndaki bu monografik etüdün verdi~i bu sonuçlar~n di~er ilim ve bilgi dallarma da te~mil edilebilece~i dü~ünülebilir. Bu maksatla matbaac~l~k konusuna k~saca temas edelim.
Kurulu~~devresi 1720-1730 y~llar~~aras~na raslayan ilk resmi
Türk matbaas~~onsekizinci yüzy~l sonlanna kadar baz~~fas~lalarla faaliyette bulunmu~, yirmi dört eser ç~kar~ld~ktan sonra kapanm~~t~r.
Buna ilave olarak, Frans~z Elçili~inde, Mühendishane Matbaas~nda
ve özel te~ebbüslerle bu süre içinde bas~lan küçük say~da di~er baz~~
kitaplar mevcuttur. Di~er taraftan Museviler 1493'te ~stanbulda
ve 1495 s~ralannda Selânikte birer küçük matbaa kurmu~lard~. ~stanbulda ~~567'de Tokatl~~Akpar adl~~bir Ermeni ve o~lu taraf~ndan ve
1627'de Rumlar taraf~ndan, Lübnanda da 1585'te bir Marûni manast~nnda olmak üzere, küçük baz~~matbaalar kurulmu~tu. Buralarda
ibranice, Ermenice, Rumca, ve Frans~zca, ve ekseriyetle dini mahiyette, baz~~metinler bas~lm~~t~. 83
Böylece, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda ekalliyet matbaalarmda yabanc~~dillerle onbe~inci yüzy~l sonundan itibaren onalt~nc~~ve onyedinci yüzy~llar içinde bas~lan küçük say~daki kitaplar ve yine ~slami
dillerle Avrupada bu as~rlarda bas~lan ~bni Sina'n~n El Kan(~n
fi't-T~b'b~~ gibi baz~~eserler bir tarafa b~rak~l~rsa, onsekizinci yüzy~lda
ba~layan Türk matbaas~nda bu asr~n sonuna kadar bas~lan kitaplar~n
say~s~n~n elliyi bulmad~~~n~~büyük bir ihtiyat pay~~ile ifade edebiliriz. ~imdi ayn~~ bak~mdan Avrupadaki duruma göz atal~m.
Avrupadaki ilk bas~m faaliyeti teferruath bir ~ekilde incelenmi~~
bir konudur. Matbaan~n onbe~inci yüzy~l ortas~ndaki ba~lang~c~ndan
itibaren bu yüzy~hn sonuna kadar bas~lm~~~olan eserlere inkünabulum (incunabulum) ad~~verilmektedir. Böylece, 31 Aral~k 1500'de bask~s~~bitmi~~bir kitap bir inkünabulum'dur, fakat ~~Ocak ~~5o ~~'de bask~s~~
biten bir kitap inkünabulum de~ildir. Yap~lan ara~t~rmalara göre
ilmi inkünabulumlann say~s~~bini, bu kitaplarm bask~~veya edisyon
83

1 939;

Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbac~l~~t, 1, Müteferrika Matbaas~, Istanbul
Türk Ansiklopedisi, "bas~n" maddesi, cilt 5, 1952, S. 333-334.
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say~s~~ise üç bini biraz a~maktad~r. Yani matbaan~n kurulu~undan itibaren ilk elli y~l içinde, onbe~inci yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, Avrupada,
bin ilmi kitab~n ortalama üçer defa bas~lm~~~oldu~u görülüyor.
Bu say~ya felsefe eserleri esas itibariyle dahil de~ildir. Bu tasnifte
ilim ile felsefe aras~ nda itibari olarak çizilmi~~olan s~n~r hakk~nda
bir fikir edinmek için ~u misali zikretmek faydal~~olacakt~ r: Aristo
külliyat~ndan Fizik, Metafizik, Meteoroloji, De Anima, Problemata, De
Animalibus, De Coelo et Mundo, Parva Naturalis, De Generatione et Corruptione gibi eserler bu listeye al~nm~~, fakat mesela Et/uca, Logica, ve
Politica gibi baz~~eserler buradaki ilmi kitaplar listesi d~~~nda b~rak~l~n~~t~r. 84
Halbuki matbaan~n Avrupada yer yer pek eyi kar~~lanmam~~~
oldu~unu ve k~smen tedrici olarak müstensihlerin yerini alabildi~ini
gösteren misaller mevcuttur. 85 Bu gibi mukavemetleri tabii kar~~lamak icabeder. Bunun belki en önemli olan teknik bir sebebi esasen
bask~~sanat~n~n tedrici bir tekamülden geçmi~~olmas~, geli~mi~~bir ~ekilde do~marru~~olmas~d~r."
Daha Avrupada matbaan~n ilk ç~kt~~~~ s~ralarda bu yeni icada
Osmanhlar~n dikkatinin çekildi~i ve Fatih'e Avrupada bas~lm~~~eserlerin gösterilmi~~oldu~u bilinmektedir. 87 1490 y~l~ndan hemen sonra
~stanbulda ve Selânikte ~spanyadan gelen Musevilerin birer matbaa
kurmu~~olduklar~~da göz önünde bulundurulursa, matbaan~n Türkiyede resmen kabule mazhar olmas~n~n neden iki yüz elli y~ldan fazla
gecikti~i sorusu otomatik olarak akla geliyor.
Bu mesele s~k s~k söz konusu edilmi~tir. Matbaa Türkiyeye geldi~i zaman art~k ilk deneme safhalar~n~~geride b~rakm~~~bir durumda
idi. Bu sebeple Osmanl~~ ~mparatorlu~unda mazhar oldu~u kabulün
derecesinde daha fazla sosyal çevre ve psikolojik tepkilerin rol oynam~~~olmas~~icabeder.
Kur'an'~n ve dualar~n veya dini kitaplarm makine ile bas~lmas~n~n ho~~görülmedi~i anla~~l~yor. Baz~~mü~ahitlere göre, müstensihlerin
85 Arnold C. Klebs. Incunabula Scientifica et Medica, Osiris, cilt 4, 1948, S. 1-359;
George Sarton, The Scientjfic Literature Transmitted Through the Incunabula, Osiris, cilt
5, 1938, S. 41-245.
85 SartOn, Osiris, cilt 5, S. 53-56.
86 Abbot Payson Usher, A History of Mechanical Inventions,
1929, S. 200-220,
ikinci ne~ri, 1954, S. 238-257.
87 Zeki Velidi Togan, Umumt Türk Tarihine Giri~, cilt 1, 1946, s. 366.
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menfaatlar~n~n korunmas~~Türkiyede matbaac~l~~~~geciktiren en önemli âmildi." Bâz~~ di~er kaynaklara göre ise, müstensihlerin ba~l~ca
me~galesini Kur'an ile dini metinler te~kil etmekte idi, ve bu sanat
erbab~n~n matbaan~n kurulu~undan dolay~~ mutazarr~r olduklar~~
iddias~~ ve matbaan~n geli~mesine engel say~lmalar~~ do~ru olmaz."
Bu gibi âmillerin rollerinin tâli olmu~~olmas~~muhtemeldir ve burada bu meselenin teferruat~ na girmek mümkün de~ildir. Fakat Osmanl~~Imparatorlu~unda esasen gecikmi~~olan bir matbaan~n kurulu~unu takibeden takriben yetmi~~y~ll~k süre içinde, yani ~~800 y~l~na kadar, dini olmayan konularda bas~lan kitap say~s~n~n elliyi bile bulmamas~na kar~~, Avrupada onalt~nc~~yüzy~l~n sadece ikinci yar~s~nda
bas~lan ilmi kitaplar say~s~n~n üç bini geçmi~~olmas~, ilmi kitaplara
kar~~~duyulan ihtiyaç ve talep ölçüsünde Avrupa ile Osmanl~~ Imparatorlu~u aras~ndaki büyük fark hakk~nda sarih bir bilgi vermektedir.
Ve her halde sorumuzun gerçek cevab~n~~bu basit statistikte aramak
çok yerinde olacakt~ r. 90
Bu statistik, ayn~~zamanda, Avrupa ile Islam dünyas~~aras~nda ilmi
faaliyet bak~m~ndan mevcut önemli fark~ n sadece co~rafya sahas~na
inhisar etmedi~i hususunda oldukça sarih bir delil te~kil etmektedir.
Ayn~~ ~eyi di~er ilim dallar~~ile felsefe için de söylemek mümkündür,
ve felsefenin bu ça~lar ilmi çal~~mas~n~n geli~me seyrini tayinde pek
önemli bir mevkie sahip oldu~u da çok makul bir dü~ünce olarak
ileri sürülebilir." Demek ki bu görü~~aç~s~ndan da, co~rafya konusu
ile ilgili olarak yukar~da var~lan sonucu, yani ilmi bilginin yayg~nla~amamas~nda medrese sisteminin oynam~~~oldu~u rolü, di~er ilim ve
bilgi dallar~na te~mil edebiliriz.
Mesela bk. J. Porter ve G. Larpent, 1854, cilt 1, s. 50.
James Dallaway, 1797, S. 396.
°° James Dallaway Türk matbaac~l~~~n~n öncüsü ve kurucusu olarak Sait
Efendiyi gösteriyor. Sait Efendinin Onbe~inçi Louis nezdine Osmanl~~ Elçisi olarak
gönderilen babas~~Mehmet Efendi ile Fransada bulundu~u s~rada bu sanata merak
sard~rd~~~n~~ve ayn~~zamanda Avrupa edebiyat~~ile büyük ölçüde ünsiyet kazanm~~~
oldu~unu, ~stanbula döndü~ünde ~brahim Müteferika ile temas etti~ini ve ikisinin mü~terek gayretleri ile matbaan~n bu suretle kuruldu~unu beyan ediyor (J.
Dallaway, 1797, s• 394)•
Umumiyetle ilk resmi matbaam~z~n tarihinde as~l te~ebbüsün ~brahim Müteferrikaya ait oldu~u ifade edildi~inden, Dallaway'in verdi~i bu mal6mat~n buraya
dercedilmesinin faydal~~olaca~~~dü~ünülmü~tür.
91 Say~l~, The Observatory in Islam, s: 381, 413, 415, 418-424.
88
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Ortaça~~Islam dünyas~ nda ilmi faaliyetin a~~rla~mas~ nda e~itim
ve ö~retim müesseselerinin tesirinin büyük olmu~~oldu~unu veya bu
iki olay aras~nda bir paralellik bulundu~u hususunu ba~ka bir vesile
ile oldukça etrafl~~bir ~ekilde ele alm~~~ve ileri sürmü~~bulunuyorum. 92
Burada da on dokuzuncu yüzy~lda e~itim alan~nda sa~lam~~~oldu~umuz ba~ar~lar~ n Bat~~dünyas~~ile kültürel temaslar~m~z~ n verimlile~mesini temin eden önemli bir âmil olarak belirdi~ini gördüfc. Bu iki sonucun birbirlerini tamamlad~klar~n~~ ve kar~~l~kl~~ olarak birbirlerini
teyit ettiklerini kabul edebiliriz.
Medrese sisteminin buradaki rolünün bir dereceye kadar sembolik oldu~una i~aret etmek de ~üphesiz ki faydal~~ olacakt~r. Çünkü bir
e~itim sistemi olarak medrese temelde bulunan nihai bir sebep olmaktan fazla toplumda bulunan zihniyet ve temayüllerin bir temsilcisi,
onlar~~ aksettiren bir müessesedir. Binanaleyh, neticede, mesele cemiyetin müspet ve tabii ilimlere ve hümanitelere verdi~i önemin derece ve
mahi•Sretine dayanmaktad~ r. Yine medrese, ilk kurulu~~ça~~nda ve
ondan daha önceki zamanlarda mevcut zihniyet ve temayüllerin
tesiri alt~nda kurulmu~~tur. Bu sebeple, medresede ifadesini bulan
âmiller esas itibariyle medrese sisteminden tabii olarak daha eski
olacakt~ r.
Selçuklularla ba~lamak üzere baz~~ t~ p medreseleri misalleri ile
kar~~la~~ld~~~~gibi, Ba~dad~ n Mustans~riye Medresesinde ve ~lhanl~lar
zaman~nda Tebriz ve civar~nda aç~lan medreselerin programlar~nda
müspet V& tabii ilimlere bir dereceye kadar yer verildi~i görülmektedir. Yine, Ulu~~Bey zaman~ nda Semerkandde, ve ~stanbulun Fatih
ve Süleymaniye Medreselerinde böyle bir durumun mevcut oldu~u
anla~~l~ yor. Fakat umumiyetle medreselerde islami ilimlerle hukuk
sahas~nda dersler verildi~inden müspet ve tabii ilimlerdeki tahsil
hususi hocalar veya ~ahsi çal~~ma yoluyla yap~ lmak zorunda idi.93
Onyedinci yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Türkiyede bulunmu~~olan WheSay~l~, The Observatory in Islam, s. 407, 429.
D. N. Wilber ve M. Minovi, Notes on the Rab'-i Rashicti, Bulletin of the A~nerican Institute for Iranian Art and Archeology, cilt 3, 1 938, s• 247-254; Adnan-Ad~var, s.
1°6; A. Süheyl enver, Fatih, Külliyesi ve Zaman~~ilim Hayat~, ~stanbul 1946, s. 42,
74, tot- ~~1; A. Say~l~, Gâzân Han Rasathanesi, Belleten, cilt to, 1946, s. 629-636; A.
Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giri~, Istanbul 1946, s. 336; Say~l~, The
Observatory in Islam, s. 218-222, 414-416, 427-428; Say~l~ , Ulu~~Bey ve Se~nerkanddeki
Mektubu, Ankara 1960.
ilim Faaliyeti Hakk~nda G~yasüddin-i K
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ler adindaki bir Ingiliz seyyah~ n~n istihbarat~na göre, Osmanl~~ Imparatorlu~unun bütün büyük ~ehirlerinde "geometride ve di~er
ilimlerde" ders veren hocalar mevcuttu." Burada söz konusu edilen
ö~retmenlerin hususi hocalar oldu~u tahmin edilebilir.
Türk ve Türk-Mogol hakimiyetinin, rasathane kurma faaliyetinin canlanmas~na yol açmas~na 95 paralel olarak, astronomi için 1üzumlu olan matematik gibi konular~n medrese programlar~ na zaman
zaman al~nmas~ nda da rol oynam~~~olmas~~muhtemeldir.
Islam dünyas~ nda hususiyle medrese ile temsil edilen e~itim sistemi bu toplumda mevcut zihniyet ve temayüllerin bir ifadesi ve temsilcisi olunca, demek ki müspet ve tabii ilimlerin e~itim programlannda ihmale u~ramas~ n~~da bu zihniyet ve temayüllerle izah etmek
gerekmektedir. Hakikatte, Islâm dünyas~~tamamen yeknesak olmaktan uzakt~ ; birbirlerinden farkl~~kanaatler ve zihniyetler mevcuttu.
Bu arada müspet ve tabii ilimlere kar~~~çok müsait görü~ler de ortaya
konmu~, bunlar ba~an ile inki~af ettirilmi~~ve savunulmu~tur.
Ilme kar~~~talun~ lan menfi durum Islâmiyetin zuhurundan öncesine gider. Hakikatte Islam dünyas~~Yunan ilmi faaliyetinin geçirdi~i
duraklama ve inhitattan sonra ilmi çal~~man~ n ilk defa olarak canlanmas~n~~ sa~lam~~~olmak durumundad~ r. Hususiyle Abbasi Halifeli~inin ilk ça~lanndan itibaren ilmi ve umumiyetle entellektüel faaliyette
büyük bir hamle yap~ld~~~ na ~ahit oluyoruz. Hummal~~ ~ekli ile nisbeten k~sa ön~iirlü olmu~~olan Islam dünyas~ ndaki bu ilmi çal~~ ma Islâm
camias~~bak~m~ ndan pek mühim bir olay olmaktan ba~ka, dünya medeniyet tarihinde de büyük etkiler yapm~~, önemli yank~lar uyand~rm~~t~ r. Islam âlemindeki ilim faaliyeti ilmi bilgi geli~mesinin tarih
çap~ nda merhalelerinden birini te~kil eder.
Islam dünyas~ ndaki bu ilmi hamle onbirinci yüzy~ldan itibaren
h~z~n~~tedrici olarak kaybetmi~ tir. Bu faaliyetin en büyük canl~l~~~~
gösterdi~i s~ ralarda Avrupa ilmi Islâm dünyas~ ndaki ile luyas kabul
edecek bir seviyede bulunmuyordu. Arapça ilim ve felsefe kitaplar~n~ n hususiyle onikinci yüzy~ l içinde Lâtinceye tercüme edilmesiyle
Avrupada ilim sahas~nda bir kalk~ nma oldu ve onüçüncü yüzy~ldan itibaren Avrupa tedrici olarak ilimde önderlik durumuna geçmeye ba~lad~ . Neticede, Galileleri ve Newtonlar~~ile, modern ilim
Avrupada do~du.
Harold Bowen, British Contributions to Tuskish Studies, 1945, S. 19.
Say~l~, The Observatory in Islam, s. 192-193, 232-236, 259-260, 396-398, 400.
Yine bak~n~ z, Zeki Velidi Togan, 1946, S. 86-99.
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~slam dünyas~ ndaki ilmi faaliyet temposunun a~~rla~mas~n~n sebepleri meselesinin teferruat~ na girmeksizin," burada, Ortaça~larda ilmin dinamizminin artmas~~için en önemli faktörün ilim ve felsefe ile
din aras~nda uzla~ ma ve ahenkli münasebetler tesisinin sa~lanmas~~
oldu~unu k~saca ifade edebiliriz. ~slam mütefekkirleri bu yönde önemli ba~ar~ lar kaydettiler. Fakat gerekli ahenkli münasebetlerin kurulabilmesi ancak ~slam dü~ünürlerinin çal~~malar~n~n Avrupa Geç-ortaça~lar~ndaki devam~~ile mümkün olabildi.
Böylece, Ortaça~lar~ n en belli ba~l~~meselelerinden biri olan bu
din-felsefe-ilim telifi, Ortaça~lar için, sosyal ortam~ n ilmi ve entellektüel
iklimini tayin eden en önemli ~art olarak vas~fland~r~ labilir. Böyle
bir telifin ~slâmiyette ba~ar~~ile sonuçland~r~ lamamas~n~n da e~itim müesseseleri müfredat programlar~ nda ilme verilecek yeri belirleyen ba~l~ca bir faktör oldu~unda ~üpheye mahal olmasa gerektir.
Fakat ~slam dü~ ünürlerinin bu yoldaki çal~~ malar~na dayanmaks~z~ n Avrupa Geç-ortaça~~mütefekkirlerinin bu i~i ba~aramayacaklar~ na da kat'i nazariyle bakmak gerekir. Esasen insanl~~~n mü~terek
mal~~olan ilim çe~itli insan topluluklann~n i~birli~i mahsulüdür. ~lmi
ilerleme bu sebeple bayrak yar~~~na benzetilir. ~hnin geli~mesine elveri~li ~artlar bir toplulukta müspet tesirlerini gösterdikten sonra o cemiyet ilimle bir nevi i~ bâ haline gelebilir ve ilmi terakkinin art~k o çevrede yava~lamas~~tabii kar~~ lanabilir. Yine, ilmin geli~mesine elveri~li
fakat de~i~ik ~artlar~ n hüküm sürdü~ü bir ba~ ka cemiyetin böyle bir
zamanda o ilmi bilgi kitlesine tesahup ederek ilimle ilgilenmeye ba~lamas~n~ n ilimde yeni hamleler yap~lmas~n~~kolayla~t~raca~~ n~~dü~ünmek de ayn~~derecede mâkul say~ labilir.97
~lmin ~slam dünyas~ ndan Avrupaya geçmesini bu mahiyette bir
olay olarak kabul etmek gerçe~e tamamen uygun dü~er. ~slâmiyetteki
ilmi çal~~ma onikinci yüzy~ ldan sonra da Avrupadaki ilmi çal~~ma
üzerinde müspet baz~~tesirler yapmakta daha bir kaç as~r için devam
etmi~tir.98 Fakat ilmi faaliyetin ~slâm toplulu~undaki a~~rla~ mas~~gern sebepleri hak96 Islâm dünyas~ ndaki ilmi faaliyet temposunun a~~rla~mas~n~
k~nda balun~z: A. Say~l~, The Observatmy in Islam, s. 407-429.
Hayatta en Hakiki Mür~it llimdir,
97 Daha fazla tafsilât için, bak~n~z: A. Say~l~~
Ankara 1948, s. 30-46.
Cilt 22,
98 A. Say~l~, Islam and the Rise of the Seventeenth Centwy Science, Belleten
1958, S. 353-368.
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çekten yukar~da ileri sürülen ~artlar alt~nda vuku bulmu~sa, o zaman
bu toplulu~un kendi iç bünyesindeki imkânlariyle yeni ve uzun vadeli ilmi hamleler meydana getirmesi ihtimalinin de küçük olmu~~olmas~~icabeder. Buradan ~u neticeye varmak mümkündür ki ~slam dünyas~ndaki ilmi faaliyetin büyük çapta canlanmas~~ve h~zlanmas~~için
ba~ka medeniyetlerle ve özellikle ilmi çal~~ ma bak~m~ndan en ön safta
bulunan Bat~~dünyasiyle ilmi ve kültürel temaslar~n~~canl~~bir tempoda
ve verimli bir seviyede tutmas~~birinci derecede önemli bir meseleydi.
Böylece, konumuzun a~~rl~k noktas~n~~te~kil eden ilmi ve kültürel
temaslar meselesine geri dönmü~~oluyoruz. ~slam dünyas~n~n ve özellikle Osmanl~lar~n Avrupa ile kar~~l~kl~~kültür temaslar~n~n hiç olmazsa zaman zaman önemli ölçüleri buldu~u muhakkakt~r.99 Ancak,
bu kültür temas~nda da ilmi bilgi al~~~veri~i bak~m~ndan onalt~nc~~
yüzy~l s~ralar~ na kadar, daha kazançl~~partinin Bat~~alemi oldu~unu
söyleyebiliriz. Bu konuya ba~ ka bir vesile ile temas edilmi~~oldu~undan "9 burada bu meseleye girmeksizin sadece bu noktaya i~aretle
yetinilecektir.
Bir toplulu~un e~itim sisteminin o toplumun zihniyet ve temayüllerinin bir mü~'iri ve temsilcisi olmak durumunda bulundu~unu
ifade ettik. Bu hiç olmazsa takribi olarak do~rudur. Bununla beraber, bu sebeple e~itim sistemlerine cemiyetlerin geli~mesinde pasif ve
sadece sembolik mânada bir faktör olarak bakmak yanl~~~olur. Çünkü
baz~~ ~artlar alt~ nda bu müesseselerin e~itimi ilgilendiren cemiyet
zihniyet ve temayüllerine nazaran konservatif kuvvetlerin tesiriyle geride kalmalar~ , veya daha ileride bulunmalar~~mümkündür.
Böylece, yine de e~itim sistemleri cemiyetlerin kültür seviyelerini ve entellektüel kültürde ilmin sahibolaca~~~yeri büyük ölçüde
tayin ederler. Halbuki di~er taraftan, nas~ l ki teknolojik yenilikler ve
tatbiki de~erdeki icatlar cemiyetlerin iktisadi bünyesinde yeni âmiller veya yeni âmillerin men~ei olarak rol oynarlarsa, ilim de yeni bulu~lar~~ile cemiyetlerin bünyesinde önemli de~i~iklikler meydana getirmek imkân ve özelliklerine sahiptir. ~lmi bulu~lar bir taraftan inFernand Braudel, La Miditerranie elle Monde Miditerranien â l'Epoque de Philippe II, Paris 1949, S. 551-558, 582-585, 595-60~~; A. Say~l~, The Obseroato~y in Islam,
S. 378-390; Zeki Velidi Togan, 1946, s. 266-270.
100 Say~l~, Islam and the Rise of the Seventeenth Century Science, s. 355; Say~l~, The
Observatoty in Islam, s. 378-382.
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san zihniyet ve kanaatlerine tesirleri nisbetinde toplumda yeni entellektüel, kültürel, ve sosyal kuvvetler yarat~r ve cemiyetin bünyesine
dinamizm getirir; di~er taraftan da pratik alanlarda uygulanma imkanlar~~ olan ilmi bulu~ lar teknoloji yoluyla toplum üzerindeki etkilerini yaparlar."1 Böylece, ilmi bilginin ve ilmi dü~ünü~~al~~kanl~klar~n~ n bir toplumda sosyal faktörler aras~nda yer alabilmesini sa~lamak
bak~m~ndan e~itim müesseselerinin direkt ve faal rolünün önemini ön
planda olarak mütalaa etmek gerekir.
Osmanl~~Imparatorlu~unun Avrupa devletlerine nazaran geride
kalmamas~~için Avrupa ilmine, ilim zihniyetine, ve dolay~siyle ilmin
cemiyette sa~lad~~~~geli~melere ayak uydurmas~~ laz~md~ . Fakat bu
ayak uydurma sadece ilim ve teknikteki terakkileri takibetmekle de
mümkün olamazd~ . Avrupadaki ilmi faaliyet çe~itli milletler aras~ndaki i~birli~ine dayanmakta idi. Buna hakkiyle ayak uydurabilmek
ancak bu i~birli~ine faal bir ~ekilde kat~ lmakla imkân dahiline girecekti. Ancak bu suretle cemiyet bünyesine ileri ça~da~~medeniyetle
ayn~~seviyede kalmay~~sa~layacak derecede geli~ me imkan~~ve dinamizm getirmek mümkündü. Hakiki manasiyle garpl~la~mamn esas~~
ve özü de buydu.
Ilmin önemi, hususiyle bu bak~ mdan farklar gösteren iki toplumun birbirlerine rakip durumda bulunmalar~~halinde kendini sarih
olarak hissettirmektedir. Yine ilmin oynad~~~~bu rolün öneminin ilmi
bilginin inki~afi nisbetinde, yani kronolojik olarak günümüze do~ru
yakla~~ld~kça, artm~~~olmas~~da tabiidir. ~üphesiz ki kompleks tarih
olaylar~n~ n, insan zihniyetlerine ve pratik tatbikat alan~~yoluyla iktisadi hayata tesir yapan ilmi terakkiye kabili irca oldu~u iddia edilemez. Burada sadece, ilmi faaliyetin, uzun vadeli bir faktör olarak
özellikle Yeniça~~ve Yak~nça~~Avrupa ve Osmanl~~tarihlerinde tarih
olaylar~n~n temelinde i~gal etti~i önemli yere, hususi bir misalin ~~~~~~
alt~nda i~aret edilmek istenmi~tir.

11

Say~l~, Hayatta En Hakiki Mür~it ilimdir, s. 85-151.

Ayd~n Say~l~~

Res. ~~— X./çüncü Murad'm Istanbul Rasathanesinin
"Küçük Rasathane" k~sm~.
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Res.
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—"Küçük Rasathane"deki mücessem yer küresi.

Ayd~n Say~l~~

Res. 3 — Plri Reis'in 1513 tarihli haritas~.

Res. 4 — "Macellan Haritas~".

— Tunuslu Hac~~Ahmed haritas~.
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Res. 6 — AliMacar Reis Kolleksiyonunda görülen dünya haritas~.

Ayd~n Say~l~~

Ayd~n Say~l~~

Res. 8 — Giovann i Ol iva'n~n 1616 tarihli dünya haritas~~ ( b k., yukar~da not 16).

Ayd~n Say~l~~

Hind-iGarb Vnin Ankara

Ayd~n Say~ l~~

Ayd~n Say~l~~

Ayd~n Say~l~~

Res. 13 — Ali Macar Reis Kolleksiyonunda ~ngiltere
ve civar~n~n portolan tipi haritas~.

