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Azasr

XVI. ncr asrrdan sonra Tiirkiyede Batl irfanrnrn, arttk iistiin tanrndr$r,
Batr bilimlerinin Tiirk bilginleri ve bilim kurumlan arasrnda yet almala
bagladr$r srtalarda, en genig ve yakrn bir ilgi ile kargrlanan bilimlerden
biri coSrafya olmugtur.
or*ta qalda Tiirk bilginlerinin de yardrrniyle Islim ileminde biiyiik bir

XVI. ncr asrrdan sonra bir gok pozitif bilimler gibi
olan rnedreselerin ii$retim konulan drqrnda
kurumlan
Iuttrutrttt yiiksek bilim
kalmrg ve tabiatiyle tinemini ve geligme kabiliyetini kaybetmiEti' Bununla beraber on altrncr asrrda Osmanh Ti.lrklerinin hartauh$a, deniz bilgilerine; ordunun sefer yollaflnrn tesbitine ait bilgilere verdikleri 6zel
de$ed belirten, Amerikanrn keqfi olayr ile memleketimizin zamanrnda yakrn
ilgisini giisteren, piri Reis bartast (titzl, Kitab+ Babriye (1526') ve Mena'
,i-l Srfrr-; Irakayn (1539), Kitab+ inUm-; Ced.it ki ba'deez nilb sad.sal
memlekette coSrafya bilgi ve ilgisinin
EAd. heiid, (r583) gibi egsiz eseler,
var oldusuna en kuvvetli belgeleridirl]. on yedinci asrr Tiirk diinyasrnrn
meqhur s"yyuhn Evliya Qelebi Mehmet zrlli Efendiyide diyar diyar
dolaqtlfanr' giirdiiklerini ve duyduklalnr ba;kalattnrn laydasrna irizrnet iqin
giizei usltbiyle nakil ve tesbite tegvik eden de, yine hiE qtphesiz Eevresinin
o dernrin kavrayrgrna uygun co$rafi bilgilere duydu$u yakrn ilgiden baqka
ne olabilir ?
Aynr asnn bilgin ve seEkin bit simasl olan, ve o devirde yiiksek medgdtebilen ve
fese iisretimimizin noksanlaflnl ve seviye diigiiklii$iinii kuvvetle
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viicude getirmekle zatrtantfi ihtiyacrnr kargrlamrg ve rnernlekette Eatl

.::.rir 2leminin o giiokii gririig ve anlayqlanna uygun bir co$tafya ilgisi
'' biiimi tr<urrnakta kuvvetli adrrnlardan birini atmrgtrr.
Osmanh devlet adamlan, on yedinci asrrdan itibaren, iistiinliiliinii hisse:::ek Batr Alerniyle temasa bagladrktan sonra, dtnya hakkrndaki bilgilerinin
'':ir!:kErnr ve eksikliEini kuvvetle duyuyotlar ve bunu gidermek igin, o

de-

'::Ce Batr memleketlerine g<inderilen elqilerden veya rnaiyetlerindeki iktidarh
:rir rrdan buralar ahvali hakkrnda yeni bilgiler istemekte israr ediyodatdr.
j.'tretnatneler, Avrapanln veya herhangi bir pargasrnln ahvaline dair, yerinde
',e z:manrnda yaz;fmtg olup, bu giin elimize kadar geEen birqok risalelet
:'u ihtiyacrn mahiyet ve gumuliinii ve bu alanda memlekette maalesef za:n31a artmlq olan bilimsizii$in genigli$ini belitten bagka belgelerdir. Biiyle
- -r:akla beraber on sekizinci asnn sonunda S e I i m IlI. iin o tarihte Uskiidarda
r,;]unan devlet matbaasrnda bastrrdr$r biiyiik ve renkli atlas (L8O2- 1803)
. \'ivanada bastrnlan Aorupa d.uoar hartasz'] ile Londra sefareti baEkitib;:nde birkaq yrl bulunmuq olan Mahmud Raif Efendinin bahsr geEen
i -"sla birlikte bastrnlmrg olanlcale-i. Co{raf1,a sr (rso4), eksiklerin azal::}ntq
,: iunvayr mLraslr memleketlerin o devirde bildikleri kaclar tanrrna$a baglarnrg
' :ii t?ol$ldk- istemig otrdu$urnuzu giisterirler.
On dokuzuncu asrrn baglannda ( 1s 1 1) bir sefaret heyetiyie irana gitmiq
: r:rrda kalmrq resim.li se'faretnawesiyle o devitde Kuzey Ar:adolunun birqok
.eriiieri ve co{rafi ahvali hakkrnda bize faydab, bilgiler brrakmrg olan
*l:r:oln tanlnmlq aydrnlanndan, gair Bozoklu Osman $akir de gahsr
n: lo:\rnda sefaretnamesinin bagrnda kaydetti$i malfrmatta, bilgileri arasrnda
:er:i co$rafyaya hususi bir yer ay:rmakla o devirde co$rafya bilmenin aynca
:::h.rra de$er bir meziyet olduluna iEaret etmektedir.
Co$rafi bilgilere kargr menrlekette duyulma$a baElayan ilginin bilimsel
ir kadro iginde geliEmesi, gilphesiz bu bilimin ii$retim kurumlarrnda bir dets
ri.!-;jsu olmasrna, bu bilimle u[ra;anlaln gerek gahrs, gerek toplu halde

hizrnet etmelerine ba$h bulunuyordu. Bir asrrdan
:'err iuriii qegitten ti$renim kurumlanmftfft prograrnlalnda co$rafya bilirni,
:'r:i:.I;ie. attanbfu ilgi ve ozenle yerini almrg ve Curnhuriyet devrinde muastr
:r.eole\etlerin okullannda ve i.iniversitelerinde olduSu gibi, iizerinde gahErlan
:..: .l;,::ru haline gelmiEtir. Bu sahadaki durum ve geligmenin incelenrnesi
:: fr:i:'a o$retimi tafihimiz bakrmrndan ayl bir ig oldu$undao onu ileriye
b"_futrdl J!:, ve krsaca tilretim kururnlanmrzrn drElnda bu
".r!tuk,
:, .\!uaLlim M. Ceoaet'n hagatt, sserleri oe kiitiiphane.si, Osman Ergin, 1937. Ta:',,r. :q":,; krsmr s. 50. Bu hartanrn memleketimizde tek bir niishasr Selirn Niizhet Gergek'
n :-:-:. <o,eksiyonunda vardrr.
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bilim iizerinde yaprfunrg olan qaLEma ve hareketleri ve zaman zaman
memlekette bir coSrafya cemiyeti kurma yolunda ileri siiliilen istekleri,
yapilan teqebbisleri ve bu isteklerin gerEekleniEini 3] gtizden geEirmefe
qahEacaSrz.

3 ve 7 Haziran 1875 tarihli Vakit gazetelerinden, o yrhn

a$ustosri

baqlarrnda Paris'te aEiacak olan beynelmilel co$rafya kongresine, Tiirkiyenin

de iEtirakine karar verildi$ini, bu maksatla hiiktrmet adrna erkinrharbiye
mhalaylattndan Mehmet Hulusi Beyin komiser tayin olunduSunu ve
erkinrharbiyei umumiye reisi M a h m u t Paganrn reisli$inde hususi bir. ko.
misyonun bu maksatla toplanmakta oldu$unu ii$renmekteyiz. Komisyonda
erkinrharbiye reis vekili Mirliva Necip ve Mustafa CelilaJ Paga.
larla Maadin mtidtirii Sadullah Bey, Mektebi Harbiye nazut Siiley.
m a n5], Mektebi Trbbiye naztr A h m e t, meclisi bahriye reisi pagalada
meclisi 'maatif azalatrnd,an Abdiilkerim
B.y gibi zamantn ci$retim
kurumlannrn ilgili ve mes'ul adamlan ile o tarihte Osmanh devleti hizmetinde bulunan yabanciardan Nafia nezareti miihendislerinden M. G o s I e r,
M. Ritter, M. Dr roz veM. B rikvayn, Miize Mildiirii Dr. DethierQ],
Rasathane Miidiirti M. Coum bary, Galatasaray lisesi ii$retmenlerinden
M, Senve?] ve M. Leroux gibi vzmanlar buiunmaktadrrlar. Bu komisyonun Paris Co$rafya Kongtesine ve kongre miinasebetiyle Pariste Tuileries
sarayrnda aErlacak hususi sergiye, memleketimizde yaprlmrg olan co$rafyaya
Mehmet Kaplan, (Jlka, y.ni seri. Sayr: 21
da Istanbulda fransrzca olarak negrettigi Zes Turcs Anciens et Modernes
adh degerli bir eserde Tiirk rrkrnrn yiiksek karakterlerini belirten ve Tiirkgiiliik tarihinde
miihim bir yeri olan meqhur Mustafa Celaleddin Pagadrr. Kendisi Zelr asrlzadelerindendir, Asrl adt 'Constantin Borzecki dir. 1848 Leh ihtilalinde Tiirkiyeye iltica etrnig ve
ihtida eylemiEtir. Tiirk ordusuna girerek Krrrm; Girit ve Karadai savaglarrnda yararhk
giistermig ve ferikliSe kadar yiikselmigtir. 1875 de Karadesda gehit olmugtur.
5] 1877-1878 Tiirk - Rus savagt kumandanlarrndan, Dariiqqafakanrn kurucularrndan,
Mebanigiilinga, Tarihi alem, Sarft 7 iirkt m.dellili olup Abdiilazizin hal'inde rolii oidufu
ve Megrutiyet taraftarr bulundupu iqin Abdiilhamidin kahrrna ugrayan Miigir Silleyman
pagadrr. Siirgiin bulundulu Bafdatta 1892 de dlmiiqtiir,
6] istanbulda Avusturya Koleli miidilrii iken Maarif nazrrr Ahmet Ve{ik Paqs tarafindan 1872 de istanbul miizesi miidiirliigiine tayin olunan zattrr. istanbul miizesi miidiirIiigiinda memlekete biiyiik hizmetler yapmrg olan merhum Hamdi bey, 1881 de bu zata
halef olmuEtur.
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Dr. Dithier nin, Mat'driaax pour l'Histoire de l'Artillerie enGdniral etl'Ottomane
en particulier adh fransrzca bir eseri 1875 de istanbulda basrlmrgtrr.
71 1868 de Galatasaray lisesi Cofrafya dgretmenliiine tayin olunmuE ve uzrn
yrllar bu tidevi yapmrgtrr. Bu srralarda istanbulda Tiirkqe olarak Cihan adrnda bir
mecmua grkarrnakta olduiu ve bu meemuanrn muhtelif {enni meselelerle ilmi ve edebi
yaztlar negrettigi Vakit gazetesinin 21 Haziran 1875 tarihli, 23 sayrlr niishasrndagiiriilm{iEtiir.
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kitap ve hartalan da giindermek suretiyle iEtirake karar verdi$i ve
nrora da bu heyetin Osmanh Co$raf.ya Cemiyetine inkrlibrnrn arzu edildi$i
i--

egya,

I

a;rltnaktadrr.

Bu kurumun tegekkiil ederek bir rniiddet faaliyette bulundu$u hakkrnda
r'esikaya heniiz malik bulunmuyoruz. Yalnrz 187 5 Paris beynelmi.
-:,. cofrafya kongresine igtirak edildiSini ve giinderilen kitaplar arasrndan tari-rmizin $rpka kahramanr olank andr$r Mektebi Harbiye nazftt Siileyman
F;;anrn Avrupa ahvali diiveliyesine ait kitabrnrn bir madalya ile miikdfat8J ve Kongrede Tiirkiyeyi miralay $akir Beyin temsil etti$ini
-, ndrnldr$tnr

:::

::

rmekteyiz.

O tarihlerde Tiirkiyenin imtiyazl: bir viliyeti olan Mrsrr, Paristen gelen
daha miisbet bir qekilde cevaP vermig ve ayni

r - Dgreye davet tegvikine,

:i:ihte <<$irketi C..r$rafiyei Hidiviye>> adiyle bfu co{tafya cemiyeti kurarak
,. bunurr kurulmasihakkrnda lgmayts 1875 taihinde padigahtan miisaade
-:.idesi alarak Mrsrrda bilimsel co$rafya incelemeleri yapacak salahiyetli bir
i:Ern rneydana getirmigtir. Bu tegekkiiliin, o tarihlerde heniiz bir meEhuller
ii-sesi olan iE Aftikayr tanrmak ve tanrtmak bakrmrndan bilim ilemine yaP-

r:s oldu$u esash hizmetler kaydolunma$a de$er.
E$er'ayr.l tarihlerde istanbulda baglamrg olan hareket ve ilgi devam
r:::ai; olsaydr, 1.788 de Londrada kurulmug olan <<The Royal Geographical
:n:tiety of London> ile 182I - 27 de tesis edilen Paris ve 1828 de Berlino. kurulan <<Gesellschaft fiir Erdkunde)) l. 845 te Petresburgta kurulan Rus,
: i -r 7 de New Yorkta tesis edilen Arnerikan ve 18 5 6 da kurulan Yiyana
-i-2 de tesis edilen Macar, 1873 te kurulan Holinda ve Isveg, 1875 te
i:;;ulan Fortekiz ve Romanya co$rafya kurumlan yanrnda bir Tiirk co!;:i^:ra kurtrmu da yer alacak ve bu giine kadar geEen iiE Eeyrek asra yakrn
t-'r: zaman, memleket ulusal bir co$tafya kurumunun, her iginin bagrnda tut:;:u vurdunu biitiin delerleriyle tanrmak ve tanrtmak yolundaki gaLEmah:irdan mahtum kalmtyacaktl.
Bununla beraber Mrsrrdaki co$raf.ya kurumunun qahgmalan devlet mer*.:ricie de ilgi uyandrrmr$ ve kurumun agrLg tiireninde meEhur seyyah Dr.
i : : rl e i n f u r t h'un yapmt$ oldu$u konugma, Ruznamei V ekayii Mtsriyye adiyle
ii;5lede o tarihte TiirkEe olarak ta grkmakta bulunan resmi gazeteden
.r,-"1 iktibas olunmak suretiyle istanbul matbuattnda yer bulmuEtur e].
TLirkiyede bir co$tafya cemiyeti kurma yolunda ikinci tegebbiisiin
- i i )r dr izmirli Simon Topu z adrnda bfu zatla Schneider isminde bir
re:r:loiu miihendisi tarafrndan tanzim olunarak vaktin Sadrazamr H a I i I
1 :77-/87s Osmanlr Rus seferinde Osmanh kumandanlan, Halil
'. y akit. 24 tlaziran ve 10 Temmuz 1875, No. 40 ve 46

Ri.iqtii,s. 21-22.
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Rif at PaEaya [s, XII. t895 r18,XI. 190lJ verilen bir liyiha ile yaprldr$rnr ti$reniyor isek te bu tegebbiisiin nasrl kargrlandr$rnr, bu liyiha ve
teEebbiisle giidiilen gayelerin neler oldu$unu liyihanrn metni heniiz e\e gegi.
rilemedi$inden bugiin bilmemekteyiz. Yine mahiyeti hentiz incelenemiyen
iigiincii bir tegebbiis te ikinci megrutiyetin ilAnrndan sonra, bir miiddet rnaailf
nazffhll etmiq olan Recaizad,e Ekrem Beyin bagrnda bulundu$u birheyetin qalrgmalandrr.lo)
Bu yan resmi veya hususi tegebbiislerden sonra memleket co$rafyasrnr
inceleme yolunda devletEe ahnmrg resmi bagka bir tegebbiise daha gahit olmaktayn. 1918de Meclisi Mebusanda maadf nezarcti biitEesinin rniidafaasrnda,
maarif nazrn bulunant zat, yeni teklif edilen tahsisat .arasrnda, bu maksatla
para ayrimrg bulundu$unu siiylemekte ve <<Memleketimizin tetkik olunmamr;

bir krsmr da ahvali colrafiye ve iklimiyesidir. Ahvali havaiye nerelerde, ne
suretle tebeddiilAta duqar olur? Ne kadar yaSmur ya$ar, hangi riizgidar ne
kadar miiddetle eser ? Rutubet muhtelif iklimlerde ne kadardrr ? Bunlar
malirm olmadr$r iEin ahvali ziraiye ve iklimiyeye ait usulii ziraiyemize ve
ahvali co$rofiyemize dait olan mal0matr, ecnebilerin ekseriya noksan olarak
vaki tetkikatl neticesindeyazdrklan kitaplardan istihraq ediyoruz. Buna garesaz
olmak igin bir Ted.kikatt. Iklimiye Enciinaeni yaptrk. Onun iEin de heyeti
celilenizden tahsisat istiyoruz>> 11). diyerek iqin gere$ini ve iinernini belirtmektedir.

Bu igin o tarihte miilga lstanbul Dariilfiinununda co!.r:,fya miiderrisi
bulunan Faik Sabri Duran ile Almanprofescirlerden Dr. Obst'uo bi
Iikte tertip ettikleri bir ldyiba iizerine, coptafya enstitiisiinde do$rudan do$ruya
sadaret makamrna ba$k olmak iizere <<Tetkikatt co$taf.iye, igtimaiye ve iktisadi
enciimeni>> adr altrnda tegkili kararlagtrtrlan bit heyetin kurulmasr teqebbiisi
beraber yaprldr$r; kurulmasr, diiqiiniilen bu enciimen azaslntn mernleket igi
her yrl birkaq ay dolaqarak memleketi co$raf.ya, toplumbilim ve iktisat baktmlanndan inceliyecekleri, seyahatlardan sonra enstitiide toplanacak
olan vesikalann ve malfimatrn tasnif edilerek ve yapiacak umumi totr)lant
larda miinakaEa oluriarak gahgmalar arasrnda gereken giiriiq birli$i temin edil
dikten ve muhtelif dofal, begeri ve iktisadi olaylat arasrndaki baSrotr ve ilgi
ler atanarak kesin sonurgulata baSlandrktan sonra elde olunan bilgiledn bi
kiilliyat halinde negredilece$i anlagrlmaktadrr. Enci.imenin nizamnamesi, rnu
telif devlet dairelerini memleketin co$rafi, iEtimai ve iktisadi ahvali hak
to1 Bilirn tarihimizle Tiirk cofrafya kurunrunun tarihi bakrmlarrndan ayrr dyn de
Ier taEryan bu t'bgebbiisler iizerinde yapmakta cldugumuz inceleme sonuglannrn dergi

gelecek saytlarlnda umumi istifadeye arzediirnesin" gairErlacaktrr.

ttf Tfrrkige Maaril Tarihi,

Osman Ergin, C.

iV s. 1140.

,r:rr-:. i:acik flri-iracsallarde. encijmeoe do$ru r-e sarih cer-aplar vermekle miiric.-:j 'lulundurmakradrr. Enciimen. kat'i nedcelere ballanmamrg ve
^zasrntn
.g''i:-r:ler srrasrndaki miigahede ve tetebbulanna ait makaleleri qrkatacaSr
,,irq-,:i:rfr': ]fecmuasr>> nda negredeceli gibi; kat'i neticeler ahndrktan sonra
r*: ;aAr-rfi nahive iqin de resimli ve hartaL ciltler halinde birer kitap
rr;jri:.ku 1:]. Inciimeni kurmala onayak olanlar, bu Eahgmalann memlelir::: blr coSrafl,a kurumu tegkilini haarlayacallnl da ileri siirmiigler ve en::u:.r-rfl ensritiide toplayacafl vesikalarla, hazrtlanacak co$rafya miizesinin
': r;:ile;ek co$rafya konferanslannrn co$rafya bilgilerinin memlekette yaydn;sr :;in Eok verimli olaca$rnr belirtmiElerdi. Sadece bir proje olmaktan
r::: q:demiveo bu iyi teqebbiis ve isteklerin de, vatana a$rr bir kibus gibi
r,*..:- llondros miitarekesi giinlerinde derhal unutuldu$u anlaqrlmaktadr.

:r*Iilli lliicadele yrllannda memleket, bir yandan istiklAl Savaqrnr baqaruErasrrken bir yandan da y^rtrltrt her bakrmdan zinde ve miicehhez
*,1:*i-;esioi
kurmak iqin liizumlu tedbirleri diigilnmekten geri kalmryor ve
rcir: ;:k miisbet verimli iglere giriEiyordu. Bunlardan biri deco$rafyabilimine
nr,:r,:r::: bakrmrndan Sihhat ve lgtimai Muavenet Vekilli$inin memleketin srhhi
:ir*:"rftasrnr tedvin maksadiyle mahallerinde yaptlrdrgr incelemeleri, o gtniin
rmuus,;..r,jesiz sartlartna ra$men, mttntazam bir seri halinde negir teqebbiisiidiir.
1 ::sire vakrn ciltten 13] terekkiip eden bir seriyi ulusal co$taf.ya kiitiipha$N:rm-iq kazandrrmrq olan bu tegebbiisii, bu vesile ile hatdamalr bir giikran
n

r.ii

IsriklAl Savagr baqanldrktan ve Tiirkiye Ciimhuriyeti inkilip ve kalkrnma
"r-;r.de miisbet adrmlarla her sahada ilerleme$e bagladrktan sonra, memleket
::r€rafrasrnr inceleme bakrmrndan yaprlmrg iElerden biri de, Genelkurmay BaEd-&: rqrnda bir <<Askeri Co$rafya Enciimeni> tegkilidir. Bu enciimen muntar"ir:;n iacelemelerine ve negriyatrna devam ederek, Tilrkiye co$tafyast iizerinde
'r:'Li;;:k bilimsel araEttmalara esas olacak birgok de$edi diikiirmanlar hazr--r-=--.:r-rdr r.

ts.rgun memleketimizde ilk defa olarak negrettigi <Tiirk Co$rafya
I'sr_r:sin ile bir yila yaklaEan varllgrnln ilk yemigini veren <<Tiirk Co$rafya
$,;:,-'r.r-4. kendisine iincelik etmig olan biitiin EahEma \eya isteklerin, iizler'rr".i:.a gerqeklegtirilmesi iidevini hagarmak azmiyle ige baqlamrg bulunuyor.
$,arrr ]faarif Vekili Hasan-Ali Yiicel'in biitiin bilim meselelerine ve
,m,r.:r:.tanna g<isterdikleri yakrn ilginin bir eseri olarak, geqen yrl hazirannda
-',r:ir.l.r'r da memlekette co$rafya ile meggul olanlann ileri gelenleriyle ilgili

-:l
:.
rutr.'1".::

Colrafga Cemigetleri, Faik Sabri Duran, Zan gazetesi, 14 temmuz 1941. No.2121
Gerek bu negriyat, gerekAskeri Cografya Enciimeninin diger negriyatr hakkrnda
:'.n ileriki sayrlarrnda bibliyografik yazrlar bulunacaktrr.
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kurumlann miimessilletini i;. arada toplayan <<Birinci Ttrk Co$rafya
bir ihtiyacrn iizerinde durmuglardr: Memlekette
ulusal bir co/rafya karumu yapmak,
Tiirk milletinin aydrn baqr, Milli $ef, memleketin biitiin kiilti.ir iglerine
duyduklan ve gtisterdikleri yiiksek ilginin genig kanadr altrna bu tcqebbiisii
Kongresi> azalart, ittifakla

almakla onu hem kuvvetlendirdiler, hem iidevlendirdiler.
Tiirk Co$rafya Kurumu, Eahgmalanna devam ederken, biliyor ki:
It{illi $ef, bu kuruma Eok krymet ve ehemmiyet vermektedir. Kurum,
tatih, tetkik, seyahat, tabiat alanlannda ve bu sebeple kiiltiirde ve edebiyatta
qok hizmetler edebilir. O, Eahgmalauna ilgi gcistermektedir. iyi dilekleri
kurumda gahEacaklarla daima betaber olacaktrr.
Kaybedilen zamana esef etme$e artrk hiE sebep kalmamrg demektir.
Kendisine bahgedilen bu yiiksek ilgi ve himayenin qiikran borcunu ii'demek
iidevi kargrsrnda bulundulunu unutmayan Tiirk Colrafya Kurumu, Milli
$efinin yiiksek direktiflerini krsa zamanda yerine getirmele gahgacak ve
kendisine yasasiyle gizdi$i gahgma. programlnl, pek az bir zamanda gerqeklegtiterek, yaprlmasr gecikmig ulusal tidevlerini bagaracakttr.

