Tarih-i Hind-i Garbi veya Hadis-i Nev, Tarihi Ara~t~ rmalar Vakf~ ,
~stanbul Ara~t~ rma Merkezi, ~stanbul 1999, 483 s.
Osmanh Devleti'nin Co~rafi Ke~iflere 1 kaulmar~~sebebi zihinleri me~gul etmekle birlikte,
bu soruya yeterli cevap verilebilmi~~de~ildir. Zira, ke~ifier ça~~ nda gücünün zirvesinde olan Osmanhlann ke~iflere öncülük etmesi beklenirken onlar, Portekizlilere kar~~~Hint Okyanusu'nda
yap~ lan bir kaç sonuçsuz mücadele d~~~ nda, Akdeniz ve K~z~ldeniz'den d~~ar~~ç~lunanu~lard~r.
Osmanhlann yap~lan ke~illerden haberdar olup olmad~klar~~da ayr~~bir problem olarak kar~~ m~za ç~kmaktad~ r. Çünkü, Osmanh Devleti'nin y~lul~~~sebepleri s~ ralamrken adeta "suçlama" niteli~inde onlar~n dünyadaki geli~meleri yak~ ndan izleyemedilderi iddia edilmi~tir2. Oysa ki, Osmanl~lar yükselme döneminde ça~~n gerektirdi~i teknolojik yenilikleri kabul etmekte ve kullanmakta hiçbir sak~nca görmemi~lerdir 3 . Ancak, XVII. yüzrldan itibaren ülke içindeki bir tak~m sosyal karga~alar ve siyasal istikrars~zl~ klar nedeniyle, Baur takipte önce zorlanm~~lar, ard~ndan da geri kalmaya ba.~lam~~lard~r 4 .
Osmanl~~Devleti'nde, Co~rafi Ke~ifier'in en önemlisi olan ve ke~iflere ivme kazand~ran
Amerika K~ tas~ 'ndan ilk bahseden ki~i Piri Reis olmu~tur. Piri Reis, Kristof Kolomb'un eski haritalanm ele geçirerek o haritalardan daha mükemmel bir haritay~~1513 gibi erken bir tarihte
Çizmi~~ve M~s~r'~ n fethine müteakiben 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunmu~tur. O, sadece Kolomb'un haritas~ndan de~il, Ameriko Wespuci, Pinzon ve Juan de Solis'in 1508 tarihine kadar
Güney Amerika sahillerinde elde etti~i bilgilerden de yararlanm~~urs. Piri Reis çizdi~i haritada
Eldem'e göre; Osmanl~~dünyas~~ ve dünyan~ n geri kalan~~ normal geli~imini devam
ettliirken XV. yüzy~lda ba~layan Co~rafi Ke~ifier ve ard~ndan gelen ayd~ nlanma hareketi ile Bat~~
ola~an geli~me çizgisinin d~~~ na ç~ karak anormal bir geli~ me göstermi~tir. Edhem Eldem, "18.
Yüzy~l ve De~i~im", Cogito, S.19, ~stanbul 1999, s.195.
2 K~hçbay çevirdi~i bir eserin önsözünde, bu tür ithamlann "Bat~ 'ya kar~~~üretilen a~ag~hk
komplek.sinin ürünü olarak, onlar~ n tarihsel sürecini izlemek zorunda oldu~umuz inanandan
ve herkesin iyi talclitçiler olmas~ n~n beklenmesinden" kaynakland~~~n~~ifade eder. Henri
Pirenne, Hz. Muhammed ve Charlemagne, Çeviren Mehmet Ali K~l~çbay, Ankara 1984, s.XI.
do~ru
3 Inalc~ k, Türklerin 1514'te Safevi kuvvetlerini yenmelerinde "ate~li silahlar~n"
kullan~m~n~n yeri oldu~u kanaatindedir. Halil ~nalak, "Periods in Ottoman History", Essays in
Otto~nan History, Istanbul 1998, s.22; Osmanl~lar~n Mendiikler kar~~s~nda kazand~~~~ba~ar~da da
son model ate~li silahlar~ n kullan~lmas~~önemli yer tutar. Bakma, Dror Ze'evi, Kudüs, Çeviren
Serpil Ça~layan, Istanbul 2000, 5.1; Yine, bu konudaki bir çal~~mada Osmanl~lar~ n ate~li
silahlardaki üstiinlü~iinün Istanbul'un fethine yol açt~~~~ifade edilmi~tir. Bakma. Bernard and
Fawn M. Brodie, From Crossbow to H-Bomb, Indiana 1973, s.46-47.
4 Osmanl~~teknik gerilemesinin en bariz örne~i olarak Ruslara kar~~~1770'de Kartal'da ve
1774'de Kozluca'da u~ran~ lan bozgun gösterilebilir. Bir zamanlar dünyan~ n en ileri top
teknolojisini kullanan Osmanl~lar, kendilerinden say~ ca çok az olan Ruslar~n topu etkin
kullan~m~~kar~~s~nda bozg~~na u~ramaktan kurtulamanu~lard~r. Baluruz, V~rginia Aksan, Ahmed
Resmi Efendi, Çeviren Özden Ar~ kan, Istanbul 1997,5.152, 164.
A. Afednan, Pir! Reis'in Hayat~~ve Eserleri, Ankara 1987, s.12,14,22,27,35. Piri Reis'in
haritas~~ Türk tarihinde sadece mükemmel bir harita olarak önem kazanmaz. Bu harita,
1930'lar~ n ba~lar~ ndan itibaren ~ekillenmeye ba~layan Türk tarih tezinin temel ta~lar~ ndan
birini olu~turur. Bu yüzden, Piri Reis'in çal~~malan ilgi oda~~~olmu~tur. Bakma, A. Afetinan,
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zaman~ n~~ oldukça a~an, hayret verici bir teknik kullanm~~ , bu durum harita üzerinde bir tak~ m
spekülasyonlar~n yap~lmas~na yol açm~~t~r 6.
Osmanl~~entelektüel ya~am~nda Amerika'n~n ke~fi ve Co~rafi Ke~ifler hakk~ nda ayr~nul~~
bilgi veren ilk eser Tarih-i Hind-i Garbi'dir. Bu eser uplubas~ m olarak Tarihi Ara~t~rmalar Vakf~~
taraf~ndan Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi Revan koleksiyonu No:1488'deki yazma nüsha
esas al~ narak 1987 tarihinde ~ ngilizce aç~ klamal~~bir giri~~ile yarmlanm~~t~ r 7. Bu kez ise, uplubas~m, transkripsiyon, sadele~tirme ve ~ ngilizce çeviri de dahil edilerek, ayn~~vak~f taraf~ndan Osmanl~~Devleti'nin Kurulu~unun 700. Y~l~~etkinlikleri çerçevesinde haz~ rlanan serinin 5. kitab~~
olarak yay~ nlanm~~t~r. Translu-ipsiyon Fuat Yavuz, Ayhan Özyurt, Tevfik Temelkuran taraf~ ndan,
~ ngilizce çeviri ise Robert Bragner taraf~ ndan gerçekle~tirilmi~tir.
Eserin yazar~~ kesin olarak bilinememekle beraber iki isim ön plana ç~ kmaktad~ r. Bunlar,
Mehmet bin Yusuf el-Herevi ve Su'udi Mehmed bin Emir Hasan'd~r. Ancak, yap~lan incelemeler
sonucu eserin yazar~~olarak ikinci milellif kabul edilmi~tir 8. Su'udi Mehmed'in hayat~~hakk~ nda
k~sa bir bilgi Sicill-i Osmani'de mevcuttur. Sicill-i Osmani'de verilen bilgiye göre yazar, Niksari
Emir Hasan'~n o~ludur. S~ ras~yla, Halep, Medine ve Diyarbak~r kad~s~~ olmu~~ve 1591'de ölmü~Ahval-i Cedid, Kutr-~~Nev veya ~ ldim-i Cedid olarak da bilinen eser, giri~~ve üç ana bölümden olu~ur. Giri~~olarak kabul edebilece~imiz 27-37.(Varak la-4a) sayfalarda yazar kitab~ n yaz~li~~
nedeni halclunda bilgi verir. Kitab~ n künyesinin verildi~i iç kapakta eserin sadece Bat~~Hind
Adalar~~Tarihi olmad~~~ , göklerin ve yerlerin durumlar~yla da ilgili oldu~una i~aret edilir. O, yerin ve kainaun olu~umunu ~slâmi motiflerle süslenmi~~Grek felsefesinin y-arat~li~~kuram~yla aç~ klar. Daha sonra peygambere ve onun ruhuna ~ükürler ederek kitab~~niçin yazd~~~na sözü getirir.
Eserinin milkemmelli~ini dile getirerek, çal~~mas~n~ n ba~ar~s~n~~ "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir
olur mu?" ayetinin anlam~~gere~i, uzun süre ilim ve fen e~itimiyle u~ra~mas~na borçlu oldu~unu belirtir(s.31 v.2b). Ilerleyen saurlarda güne~~sistemi hakk~ nda bilgi verir ve kainat~ n yarat~ l~~~n~n kendisini daima çok etkiledi~ini belirterek, dünyadaki ve kainattaki dengeleri aç~ klamak
için u~ra~t~~~n~~yazar. Bu dü~üncelerle çal~~ malar yaparken, etrafta yeni bir k~ ta daha bulundu~u
haberlerini duydu~unu, bunun üzerine bu yeni k~ta hakk~ nda bilgi edinmeye ba~lad~~~n~, ald~~~~
haberleri üç bölüm halinde kitab~ nda derledi~ini ve ad~ n~~da Yeni Haberler koydu~unu ifade
"Bir Türk Amirali XVI. Asr~ n Büyük Geograf~:Piri Reis", Belleten, C.I, 5.2, Ankara 1937, s.317331; H. Hadi Selen, "Piri Reis'in $imali Amerika Haritas~", Belleten, C.I, S.2, Ankara 1937,
s.515-518.
6 Piri Reis haritas~~ 1970% y~ llarda oldukça gündemde olan fantezi-bilim kurgu yazarlar~~
için gizemli bir kaynak niteli~i ta~~ m~~t~r. Balun~z, Giovanni Scognamillo, Dünyam~z~n Gizli
Sahipleri, ~stanbul 1973, s.80-86.
7 Tarihi Ara~t~rmalar Vakf~, ~stanbul Ara~t~rma Merkezi, Tarih-i Hind-i Gar& veya Hadis-i
Nev(A History of the Discovery of A~nerica). ~stanbul 1987, 55+IX+116 varak. ~ ki t~pk~~ bas~ m
aras~ ndaki tek fark, varak 39a'dan sonraki varak numaralar~ ndaki iki yarakl~ k farkur. ~lk bask~~
116b varakta sona ererken ikinci t~ pk~~bas~m 115b varakta sona ermektedir.
Yazar ad~n~n tespiti hakk~ ndaki de~erlendirmeler için baluruz, A. Adnan Ad~ var, Osmanh
Türklerinde Ilim, 5. Bask~~~stanbul 1991, s.94; Tarih-i Hind-i Garbi, s.17; Aykut Kazanc~gil,
Osmanhlarda Bilim ve Teknoloji, ~stanbul 1999, s.141-142; Cevdet Türkay, Osmanl~~
Türlderinde Co~rafya, ~stanbul 1999, s.33-34; ~brahim Hakk~~ Akyol, 'Tanzimat Devrinde Bizde
Co~rafya ve Jeoloji", Tanzimat I, ~stanbul 1940, s.518.
9 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osman', Yay~na Haz~ rlayan Nuri Akbayar, C.V, ~stanbul 1996,
5.1522-1523.
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eder. Yazar eserini, "Gariplikler bahçesini and~ran bu kitap. Allah'~n yaratm~~~oldu~u güzellikler
ve cennet p~narlar, gibi tad~, rivayetlerle dolup tamamland~~~ nda, mutlu ve yi~it hiikiimdar,
kudretli padi~ah taht~~gölderde olan, sultanlar~ n sultan), dindar kumandan, halife Sultan II. Selim o~lu Murad Han 'in övgiisi~~ile süslenerek insanlar~n ilgisini çekmesi dü~ün iildii" diyerek
takdim eder(s.36-37 v.3t~-4a). Re~ad Ekrem, eserin pek bilinmemesinin veya istenilen ilgiyi çekememesinin sorumlusu olarak, 1583'te kendisine sunulan eserle ilgilenmedi~ini iddia etti~i
III. Murat'~~gösterir. O, padi~ah~~mirasyedi olmakla suçlayarak geli~melere kulak likamakla, bilimsel faaliyetlere harcanacak paralar~~o~lunun sünnet dü~ününe harcamakla suçlar °°.
37-167(v.4a-37a) sayfalar aras~ndaki I. bölümde klasik ~slâm ve Grek co~rafyac~lann~n bilgileri ile dünya ve kainat aç~klanmaya çali~~lm~~ur. Ortaça~~kozmoloji inan~~~~gere~i, dünya tüm
kainatm merkezi kabul edilmi~tir(s.39 v.4b). Ancak, dünyan~n yuvarlald~~~~konusunda yazar~n
hiç bir tereddütlü yoktur ve dünyan~ n yuvarlak oldu~u çe~itli defalar dile getirilmi~tir. Yazar, bir
konuyu aç~klarken o konu hakk~ nda daha önce çal~~ma yapm~~~ki~ilerin yaz~lar~~ile iddias~n~~destekleme yoluna gitmi~lir. Genellikle, Mesucli, ~bni-~ l-Verdi, Nizam, Nas~r-~~ Tusl, Kurtubi, Zekeriyya Kazvini, Celal Suyüti, ~bn-i Abbas, ~bn-i Musud gibi ~slâm co~rafyac~lann~ n eserlerinden
faydalan~n~~ur. örne~in, ~slam dünyas~ nda çok kabul gören 7 iklim teorisini Kurtubrnin Mesâlik adl~~eserinden ahnular yaparak oldukça aynnuli bir biçimde aç~klam~~t~ r. Ard~ndan ~stanbul'un hangi iklim ku~a~~~üzerinde oldu~unu tart~~maya açm~~t~r. O, eski co~rafyac~lann Istanbul'u
6. iklim ku~a~~~üzerinde gösterdiklerini, ancak, bu bilginin yanh~~oldu~unu Istanbul'un 5.iklim
ku~a~~nda oldu~unu beliruni~tir(s.66-67 v.11a-11b).
Bu ilk bölümde a~~rhk bilinen dünyan~n tan~t~m~na verilmi~tir. Bu bölümde halk aras~nda
kabul gören ve masallara ilham olan bir çok as~ls~z co~rafi bilgi de verilmi~tir. örne~in, Mesudl'nin Mürüc eserinden aktar~lan bilgiye göre, "Habe~istan ile Zebid sahili aras~ndaki Ak~l Adas~~
adl~~bir adada Ak~l suyu adl~~~rmaktan bir kadeh içenin güç ve zindelik kazanmas~~(5.77 v.14a)";
ibnill-Vercti'den naklen, "Umman Denizi'nde bir adada ya,5hl~~~~giderici bir meyvenin bulunmas~ (5.87-89 v.166-17a)"; Kurtubi ve ~bniii-Verdi'den naklen, "Hazreti Adem in ayak izinin Seylan Adas~'nda oldu~u(s.121 v.25a)"; Kurtubi'nin Mesâlik adl~~eserinden naklen, "Çin Denizinde
Valt Vak adh bir adada yeti~en vak yak a~ac~~meyvesinin güzel k~zlardan olu~mas~, bu k~zlar~n
dahndan kopart~ld~~~nda ülmesi.(s.93 v18a)" gibi esere bu ve buna benzer bir çok rivayet dahil
edilmi~tir. Bu egzotik hikayelerin halk aras~ nda bilindi~inin en güzel delili, 1656'da patlak veren
isyandan anla~~lmaktad~ r. isyan sonucu idam edilen had~ma~alar~~ve sorumlular~n bir a~aca
as~lmalan nedeniyle bu isyana Ç~nar Vakas~~veya Vaka-i Vakvakiye ad~~verilmi~tir". Ancak,
inceledi~i eserlerde yaz~lanlar~n bir ço~unun gerçek olmad~~~n~ n bilincinde olan yazar, eserine
ald~~~~rivayetlerin kaleme ahnanlar aras~ nda en akla yatlunlan oldu~unu belirtmi~tir.
Yazar, eserini kaleme al~rken sadece co~rafi bir tak~m aç~klamalarla yetinmemi~tir. Eserini
sultana sunman~n bilinciyle baz~~politik tahminlerde bulunmu~~ve gerçekle~tirilmesini istedi~i
projelerden söz etmi~ tir. O, PortekizIllerin denizlerdeki maceralar~n~~anlatt~ktan sonra. Portekiz'in özellikle Hicaz Yar~madas~~için olu~turdu~u tehlikeye dikkat çekmi~tir. Hatta Portekiz yaydrnac~h~~~kar~~s~nda Osmanl~lar~n tutumuyla ilgili olarak ~u ele~tirileri yapmay~~da ihmâl etmemi~tir, "Bir grup dü~man bu ~ekilde gayret edip bat~dan do~uya gitmekte, ~iddetli rüzgâra,
denizin belâlarma katlanmakta olmalar~na kar~~, Anadolu onlar~n ülkesine oranla yar~~yolda bulunmas~na ra~men o bölgelerin ve (Hindistan) yolunun ele geçirilmesi için te~ebbüs edilme'O Re~at Ekrem Koçu, Osmanl~~Padi~ahlar~, ~stanbul 1981, s.166.
ll Koçu, isyana bu ad~ n verilmesini ~u ~ekilde aç~ klar, "Masallarda söylenirdi, bir
memlekette bir acaip a~aç varm~~, meyveleri insan ~ekil ve suretinden imi~~vak vak diye de ses
verirmi~~i~te bundan o ç~nar a~aana vakvak a~ac~~ad~~verildi". Bakma, Koçu, age, s.258-260.
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mesi ve buna Osmanl~~Sultanlar~ndan hiçbirinin istekli olmamas~~~a~~lacak bir durumdur. Bununla birlikte o bölgelere sefer ddzenlemekte say~s~z yararlar bulunmaktad~r. O bölgelere ydnelmek için pek çok sebep vard~r. Bunlar~~aç~klamaya gerek yoktur(s.53 v.8a)". Bu ifadeden anla~~laca~~~gibi yazar~n Kanuni zaman~nda yap~lanlar~~yeterli görmedi~i veya Portekizliler kar~~ s~ndaki ba~ansal~~~~dikkate almad~~~~görülmektedir. Portekiz tehlikesi konusunda yazd~klanyla
bir anlamda sultan~~uyarma görevini yerine getiren yazar, Osmanh Devleti'nin yarar~na oldu~una inand~~~~Akdeniz ile K~z~ldeniz aras~ na bir kanal aç~lmas~n~n öneminden bahsederek, bu
projenin hayati öneme sahip oldu~unu dile getirir. Projenin önemini anlatabilmek için bölgede
kanal aç~lma te~ebbüslerinin tarihçesini anlat~r. Ancak, Sokullu döneminde bu amaçla ba~lat~ lan projeden bahsetmez. Bu kanal aç~lacak olursa Osmanl~~Sultanlann~n Mekke ve Medine'yi
korumas~n~n kolayla~aca~~. Hint deniz ticaretinin kontrolünün Osmanhlann eline geçece~ini
ileri sürer(s.79-85 v1413-16a)*. Yazar, Akdeniz'in kalbi konumunda oldu~una inand~~~~Sicilya
Adas~'n~n mutlaka Müslümanlar~n eline geçmesi konusuna da i~aret ederek padi~ah~~göreve ça~~r~r. Sicilya'n~ n yeniden fethine gerekçe olarak, bu adan~ n daha önce Müslümanlar~ n eline
geçmi~~olmas~n~~gösterir. Bu oldukça önemli bir gerekçedir. Halife unvan~n~~ta~~yan padi~ah~n
Müslümanlar taraf~ndan feth edilen, ancak, daha sonra kaybedilen bir topra~~~kurtarmas~~görevleri aras~nda kabul ediliyordu. Çünkü. Müslümanlar bir toprak feth olunduktan sonra o topra~~~
Darül-~slâm'~n bir parças~~say~yor ve kayb~ n geçici oldu~una inaruyorlard~ n. Bu inan~~~n bilincinde oldu~u anla~~lan yazar, Sicilya'n~n eskiden parlak bir ~slâm merkezi ve güzelliklerle dolu
bir ada oldu~unu elinden geldi~ince tasvire çah~~r(s.107-111 v.21b-22b).
Daha sonra Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Hazar Denizi, ~ran, Çin Denizi ve Uzakdo~u
hakk~nda bilgi verilir. ~ klimler ve denizler aç~kland~ktan sonra, bu denizlere dökülen nehirler ve
etraflar~nda meydana gelmi~~uygarl~klar hakk~nda bilgi verilerek bu bölüm tamamlamr. Bu bölümün anlaum~~oldukça kar~~~kt~r. Okuyucu yazar~ n hayalindeld dünya co~rafyas~~pe~inde sürfiklenirken rivayet tarz~nda pek çok tarihi bilgi ile kar~~la~~r. Bu anlaum tarz~~okuyucunun hafizas~ nda düzgün bir dünya co~rafyas~~ olu~mas~ na engel olur. Yine, co~rafi anlat~m~ n içerisine
serpi~tirilmi~~olan kozmoloji butfincill bir anlaum tarz~n~~bozarak konudan uzakla~~lmas~na sebep olur. Yazar~n bu bölümü ele al~rken belli bir metot izlemedi~i ve kendinden önce kaleme
al~nm~~~bilgileri derlemek amac~ nda oldu~u anla~~lmaktad~r. Yazar da eserinde de~i~ik bir
yazma metodu kulland~~~n~~ ~öyle aç~klar, "Bütün kainatla ilgili haberler ve yer kiirenin yap~s~~
hakk~nda ara~t~rma yapanlar, yerin ydzeyini bütün denizleri ve da~lar~~ile birlikte belli bir dsldp
içinde çizmi~, baz~lar~~da yaz~ya dökülmü~tür. Ben ise hepsinden farkh bir uygulamayla de~i~ik
bir stil seçip bu kitapta ortaya koydum. Söz konusu ~ekil bir çok yönleriyle eskilerin görü~lerine
ve flozoflar~n d ii~üncelerine uygundur. Ancak bat~l~lar~n gücü yeni k~ taya ula~t~~~nda dünya
yeni bir ~ekle daha girdi. Allah izin verirse yeri geldi~inde o yeni >aran~n da durumu bilinecek,
~ekli ve resmi çizilecektir(s.161 v.35a)". Bu bölüm genel olarak de~erlendirildi~i, klasik ~slam
co~rafyac~lann~n eserlerinin k~sa ve genel bir özeti görünümündedir. Bu yüzden, bu bölümde
orijinal bir bilgiye rastlamak mümkün de~ildir.
Feasen, I. bölümün devam~~gibi kabul edilebilecek olan II. bölüm 167-175.(v.37a-39a) sayfalar aras~n~~te~kil eder. Ancak, ikinci bölüm kendi içerisinde daha tutarl~~ve biltüncill bir anlatim özelli~i sergilemi~tir. Bu k~sa bölüm do~rudan Amerika'n~n ke~flne bir giri~~olarak dü~üTarih-i Hind-i Garbi'de bu konuya ili~kin de~erlendirmeler için bak~n~z, Remzi Demir Mutlu K~l~ç, "Târih-i Hind-i Garbi'de Hint Okyanusu, K~z~ldeniz ve Süvey~~Kanal~~ ile ilgili
Dü~ünceler", Osmanl~ , C. 8, Ankara 1999, s. 355-371,
12 Halil ~ nalc~k, 'Osman Ghazi's Siege of Nicaea and The Battle of Bapheus", Essays in
Ottoman History, ~stanbul 1998, s.56.
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niildil~ünden Atlas Okyanusu konu edinilmi~tir. Bu bölümde de daha önce co~rafyac~ lar taraf~ndan bilinmeyen orijinal bir bilgi yer almam~~t~r. Atlas Okyanusu hakk~nda o güne kadar rivayet edilen bilgiler toplan~n~~ur. Bu bilgiler, Atlas Okyanusu'nun ne kadar korkunç, a~~larnaz ve
büyük bir deniz oldu~uyla ilgilidir. Ancak, tüm Ortaça~~boyunca gerek do~uda gerekse bat~da
okyant~slara ili~kin kanaatin ayn~~oldu~unu belirtmekte fayda vard~r. Yazar, ibnül Verdi'nin Hande adl~~eserinde bu konuda yaz~lanlan eserine alarak iddias~n~~peki~tirmi~tir. Haride'de Atlas
Okyanusu ~u ~ekilde tasvir edilmi~tir, "Atlas Okyanusu karanhk bir denizclir. Del~~eti, zorlu~u,
büyük dalgalan ve içindeki yarauklann sald~r~s~~sebebiyle onun ucuna gitmek ve di~er k~y~s~na
geçmek kimseye nasip olmanli~ur(s.171 v.38a)". O, bu bilgileri kaleme alarak kurnazca, oku-

yucuya Amerika'n~n Ke~fi'nin ve Atlas Okyanusu'nun geçilmesinin ne kadar önemli bir olay oldu~unu anlatmak istemi~tir. Bu bölümde, Atlas Okyanusu'nun geçilmesi ve Amerika K~tas~'mn
bulunu~una k~saca de~inildikten sonra, yeni k~ta ile ilgili ayr~nt~l~~bilgilerin üçüncü bölümde verilece~i belirtilerek Il. bölüm sona erdirilmi~tir.
179-478(v.40b-115b) sayfalar aras~n~~olu~turan üçüncü bölüme "Söz konusu taraflar~n ve
bölgelerin ara~t~rma ve incelenmesinde gayret gösterenler yaz~lar~na...." (5.176 v.40b) ibaresiyle

giri~~yapm~~t~r. Böylece yazar, kitab~na ald~~~~bilgilerin ba~ka ara~t~rmac~lar taraf~ ndan daha
önce kaleme al~nd~~~n~~okuyucusuna bildirmi~tir. O, bu bölümü kaleme al~rken genellikle bauh co~rafyac~lann eserlerinden faydalanm~~ur. Eserin ilk sayfas~nda yer alan aç~klamada eser
haz~rlan~rken hangi kaynaklardan faydalan~ld~~~na at~fta bulunulmu~tur. Bu bölüm haz~rlan~rken Petr~~s Maruz, Gonzanos Fernandos Radoviero, Diego Kodri Hernan Cortes, Alvavaros Nunes, Fransisko Aksos ve Fransisko Pizarro adl~~ki~ilerin yazd~klar~ndan istifade edildi~i belirtilmi~tir". Ancak, bu bölümün de bir derlemeden ibaret olmas~~eserin orijinalli~i konusunda bir
tart~~ma yarat~namahd~r. Çünkü, onun derledi~i bilgiler o tarihte Osmanl~~Devieti'nde tam olarak bilinmeyen unsurlar~~ihtiva etmektedir.
III. bölüm'iin I. bölümü, Kolomb'un Amerika'y~~ ke~if maceras~~ile ba~lar ve genellikle
Orta Amerika hakk~nda bilgi içerir. Kolomb'un amac~, "Pakistan ve Hindistan'a geçmek ve Hint
Okyanusu'nun bat~~sahillerini ve adalar~n~~dola~mak niyetiyle bat~ya dogru yola çakmak(s.179
v.40b)" olarak tan~mlan~r. Daha sonra Kolomb'un bu seferi gerçekle~tirebilmek için ~ngiltere ve

Portekiz krallanna ba~vurmas~~ve iste~inin reddedilmesinin ard~ndan, ~spanya(Aragon) kral~na
ba~vurmas~~anlat~l~r. Bu esnada G~rnata ~spanyollann eline geçmi~tir. Bunun üzerine, eski bir
~slâm topra~~~olan ~spanya hakk~nda bilgi verilir. Bu bilgiler, padi~alun bu topraklar~~kurtarmas~~
gere~i konusundaki inan~~a binaen verilmi~~olmal~d~r. Zira, Müslümanlar~n durumu oldukça
üzücü bir ~ekilde anlaulm~~ur. Yazar bölgedeki durumu ~öyle tasvir eder, "Bugün de binlerce
Müslüman ve dindar kimse inançs~zlig~n hakimiyeti alt~nda kalarak acizligi, üzüntüyü, zillet ve
es.ireti seçmi~lerdir. Binlerce Müslüman yerin alt~ nda ezan okuyup, namaz k~l~p, kederli kalpler
ve ya~l~~gözlerle ellerini yüce Allah'a açarak güçlü bir islân~~kumandarnmn sava~~sancag~n~~çekmesi ve sava~~tohumlar~n~~elunesi, dü~man~ n hayat kökünü bela urpamyla kesmesi, vücut harmanlann~~sa vurmak için evlerine f~rt~na gibi esmesi, kahredici firtmayla dü~man~~toprak y~g~n~~
gibi da~~tmas~~ve kin dolu gö~üslerini hiddet ate~iyle daglamas~~için dua etmektedirler(s.18313 Eserin III. bölümü derlenirken yararlan~ lan Bat~l~~kaynaklar tespit edilmi~~durumdad~r.
Tarh-i Hind-i Garbi üzerine, The Ottoman Turks and the New World, A Study of Tarih-i Hind-i
Garbi and Sixteenth-Cent~ny Ottoman Americana, (W~esbaden 1990) adl~~bir doktora tezi de
haz~rlam~~~olan ara~t~rmac~~bu kaynaklar~~do~ru ~ekilde tespit etmeyi ba~arm~~t~ r. Bu bölümün
kaynaklar~~için balun~z, Thomas D. Goodrich, "Osmanl~~Amerika Ara~urmalan:XVI. Yüzy~la Ait
Tarih-i Hind-i Garbi Adli Eserin Kaynaklar~~ ~le ilgili Bir Ara~t~rma", Çeviren H. G. Yurdayd~n,
C.XLIX, S.195, Belleten, Ankara 1986, 5.679-686.
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185 v.41t~-42a)". ~spanya'mn önemli bir Müslüman topra~~~oldu~una ili~kin dü~üncelerini Kurtuba camisinin özelliklerinden bahsederek noktalar(s.185-187 v.42a-42b).
Kolomb'un seferleri ve elde etti~i ba~ar~lar~n anlat~ld~~~~189-211 (v.43a-48b) sayfalardan
sonra yeni ke~fedilen bölgeler hakk~nda bilgi verilmeye ba~lan~r. Anlaum ke~iflerle ilgili haberlerin ard arda s~ralanmas~ ndan ibaret olmay~p, ke~fedilen bölgelerin kültürel ve ekonomik yap~s~~hakk~nda da bilgiler içermektedir. S~ ras~yla, Antil Adalar~ , Küba, Santiago Adas~ (1499),
Porto Riko Adas~~(1509), Yukatan Bölgesi(1517), Sikura Bölgesi, Maranyon Nehri'nin
Ke~fi (1499), Corte Real Adas~~(1500), Kartegana Bölgesi(1504), Santa Marta Bölgesi (1504),
Uraba ve Darien Bölgeleri(1508), Gümü~~Deresi(1512), Tavariki Adas~~(1515), Cubagua
Adas~ (1523), Panuco Bölgesi'nin ke~finden bahsedildikten sonra Yeni Dünya'n~ n ke~fiyle ilgili
bilgiler kesilerek Macellan ve onun seferi konu edinilmeye ba~lan~r.
Macellan'~ n seferi esnas~ nda u~rad~~~~bölgeler hakk~nda bilgi verilir. özelikle, Borneo
Adas~ 'n~n anlatum esnas~nda, adada pek çok Arap bulundu~unu ve erkeklerin sürmedi oldu~u
yaz~larak hallun Müslüman kimli~ine at~fta bulunulmu~tur. Bu bölgede Moluk Adalar~ 'run özelliklerinden ve ~spanyol-Portekiz mticadelesinden k~ saca bahsedilerek, tekrar Amerika K~tas~~
çevresindeki ke~ifler anlaulmaya ba~lamr. Esere dahil edilmi~~bu k~sa ama önemli ayr~nt~~yazar~n
Co~rafi Ke~ifieri tam manas~yla kavrayamad~g~n~n i~aretidir. Çünkü yazar, Macellan'~n seferinin
de Amerika'n~n ke~fiyle ili~kilendirmi~~ve kitab~ na dahil etmi~~olmal~d~r. Ancak, Macellan'~n seferinin konu edildi~i Uzakdo~u'nun Osmanl~~dünyas~nda yeterince bilinmedi~ini dikkate ald~~~~m~zda, yazar taraf~ ndan buradaki ke~iflerin de Amerika'n~ n ke~fiyle ili~kilendirilmesi do~al
kar~~lanmal~d~r.
Macellan'~ n seferi hakk~ ndaki bilgileri s~ras~yla, Acuzamil Adas~~(1518), Huaguechula Bölgesi'nin Ele Geçirili~i, Astek Kral~~Moktezuma ve Astekler Hakk~ nda Bilgi, Panuco, Meksiko
Hakk~ nda Ek Bilgi, Chulutega Hakk~nda Bilgi, Guetemala, Jalisco, Cibola ~ehri'nin anlaum~~ izler.
III. bölümün Il. bölümü yazar~nda belirtti~i gibi Amerika K~ tas~ n~ n güneyi ile ilgili bilgileri içerir. Bu bölümde a~~rl~kl~~olarak Peru çevresindeki ~spanyol faaliyetleri anlat~l~r. Peru'nun co~rafyas~ , iklimi, bitki örtüsü hakk~nda bilgi verilir. izleyen sayfalarda lutan~n okuyucunun
zihninde daha iyi ~ekillenmesi için mesafeler, hayvanlar, ku~lar, a~açlar ve deniz ile madenler
hakk~nda k~sa bir bilgi verildikten sonra esere nihayet verilir.
Bu bölümde Osmanl~~okuyucusuna hayli ilginç gelen bilgilerin yer ald~~~n~~tahmin etmek
güç de~ildir. Örne~in, Antil adalar~~kenar~nda hem karada hem denizde ya~ayan ve yavrular~m
deniz içerisinde emziren bir hayvan~n varl~~~ (s.213 v.49a), Avokado'da meyvesinin ~eker gibi
tatl~~özelliklerinin anlaulmas~ (s.253 v.59a), Cubagua Adas~ 'nda üst taraf~~insan alt taraf~~bal~k
~eklinde kollar~~ lull~~bir bahktan söz edilmesi ve resminin çizilmesi(s.265 v.62a), Papalogan
Nehri'nde ya~ayan ve tavuk gibi yumurtas~~yenen bir plandan bahsedilmesi(s.299 v.70b)gibi
okuyucunun ilgisini çekecek pek çok bilgiye eserde yer verilmi~tir.
Asl~nda, eserin kaleme almmas~ndalti tek amaç yeni ke~ifler hakk~nda bilgi vermek de~ildir. Daha ziyade bu topraklar~n bir an önce Osmanl~lar taraf~ndan fethedilmesini sa~lamaya yönelik bir çal~~mad~r. Yazar, bu iste~ini zaman zaman aç~kça yazmaktan çekinmemi~tir. Antil
adalar~n~n zenginliklerinin ispanyollar taraf~ndan ya~malanmas~~üzerine, "Bizi nin~etlendiren
yüce Allah'~n izniyle bundan sonra o verimli ülkenin soylu Müslüman yi~iderin eliyle feth edilip
~slân~~inançlar~~ile dolmas~na ve Osmanl~~topraklar~na kat~lmas~n~~ümit ederiz(s.219-221 v50b51a)" ~eklinde dua eder. Meksika içinde ayn~~ temennilerde bulunarak ~unlar~~yazar,
"Müslüman k~hçlar~n~n bu verimli bölgeye ula~mas~, her taraf~na ~stam kanunlar~n~n hakim ol-
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man ve sözü edilen mal ve e~yalar~n di~er inançs~zlann hazineleriyle beraber Müslüman say-a~ç~ lar aras~nda payla~~lmas~~Yüce Allah'tan dile~imizdir(s.355-357 v.846-85a)".
Yukar~da k~saca içeri~inden bahsetti~imiz Tarih-i Hind-i Garbi adl~~eser, Amerika K~ tas~'.
n~n ke~fini Osmanh kamuoyuna ve sultana bildiren önemli bir eserdir. Ancak, sultana sunulmu~~
olan bu eserin ta~~d~~~~politik anlam çok daha önemlidir. Bu politik anlam, aç~kça. Akdeniz'in
ticari hakimiyetinin sona erdi~iyle ilgilidir. Eserden gayet net anla~~lmaktad~r ki, Bat~l~lar Akdeniz'i kullanmadan dünyan~n istedikleri bölgesine ula~abilmekte ve her türlü ticari emtiay~~ülkelerine kazand~ rabilmektedirler. Bu geli~ me dünya tarihinde çok önemli bir dönü~ümdür.
Çünkü, o tarihe kadar Akdeniz'e hakim olan güçler dünya ticaretine yön vermi~ken, Co~rafi
Ke~ifler'in ard~ndan dünya ticareti aç~ k denizlere kay~n~~~ve Akdeniz havzas~ ndaki devletler güç
kaybetmeye ba~lam~~lard~r. Yazar~n Amerika k~tas~ nda ele geçirilen zenginlikleri kilo kilo anlatmas~~elde edilen de~erli maden ve mallar~ n parasal kar~~l~klann~~ayr~nt~lar~yla belirtmesi, gelecekte, dünya ticaretine kimlerin yön verece~inin aç~k birer kan~t~d~r. Ayn~~zamanda bu bilgiler
okuyucunun ve sultan~ n ilgisini çekmek için somut birer kan~ t gibi sunulmu~tur. Bu anlaum
tarz~~bize Haçl~~Seferleri öncesi Bat~'da Do~u'nun zenginliklerine ili~kin yaz~n~~ça~n~urmaktad~r. Ancak eserin, Osmanl~~entelektüel ve siyasi camias~ nda pek etki yapmad~~~ , daha sonra bu
konuya duyars~z kal~nmas~~ve uzun süre herhangi bir eser kaleme ahnmamas~ndan anla~~lmaktad~r. Eserin içinde bir hayli gerçek olmayan bilgi mevcutsa da genci kaleme al~n~rken bilimsel
bir gaye güdüldü~ü gözden kaç~nlmamal~d~ r. Tarih-i Hind-i Garbi, kendisinden önce ~slân~~
co~rafyaalar~~taraf~ndan yaz~lan kitaplar aras~ nda en bilimsel olan~d~ r denilebilir". Bu yüzden,
üniversitelerin tarih bölümlerinde, Osmanl~~tarihinin ilgili bölümleri ve Co~rafi Ke~ifler anlaul~ rken Tarih-i Hind-i Garbi'den istifade edildi~i takdirde, hem konular~ n daha kolay anla~~labilece~i hem de olaylar birinci elden okunaca~~~için verilen bilgiler aras~ ndaki irtibaun daha iyi
kavranaca~~~kanaatindeyiz.
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