BATI BILIMI VE OSMANLI DÜNYASI:
B~R ~NCELEME ÖRNE~I OLARAK
MODERN ASTRONOM~'N~N OSMANIXYA GIRI~I
( 66o- ~~86o)*
EKMELEDD~ N ~HSANO~LU**
Modern astronomi biliminin do~u~unda, Orta Ça~~Müslüman astronomlar~n~n katk~s~~ oldu~u, bilim tarihçileri taraf~ndan genellikle kabul
edilmektedir. Ancak, Müslümanlar~ n astronomi ilmine yapm~~~olduklar~~
katk~ lar~ n Avrupa'ya intikal etmesiyle ve orada, Kopernik, Tycho Brahe,
Galile, Kepler, Descartes ve Newton gibi büyük ilim adamlar~ n~ n çal~~malar~yla yava~~yava~~geli~en ve Batlamyus-Aristoteles astronomi anlay~~~n~ n yerini alan yeni astronomi ile Müslümanlar~ n temaslar~~ ~imdiye kadar
ele al~nmam~~~ve bu temaslar~ n nas~ l ve ne ~ekilde ba~lad~~~~yeteri kadar
ara~t~ r~lmam~~t~r. Bu temas nas~l sürdürülmü~tür ve Müslüman astronomlar~n yeni astronomi kar~~s~ndaki tav~rlar~~ ne olmu~tur? Avrupa'da büyük
polemiklere sebep olan Kopernik'in helyosantrik sistemi, ~slam dünyas~ nda nas~l kar~~lanm~~t~ r? Bu yeni astronomi biliminin transfer ~ekli ve seviyesi ne olmu~tur? Ayr~ca, Müslümanlar bu yeni Bat~~ astronomisini ilk iki
as~ r boyunca nas~l ve ne ~ekilde transfer etmi~lerdir? VII. ve VIII. as~ rlarda ~slamiyet'in zuhurundan sonra, Grek ve Hint astronomisi kar~~s~ nda
tak~n~lan tav~ rlar ile XVII. as~ rda ba~layan bu yeni kar~~la~madaki tav~ r,
tutum farklar~~ nedir?
Bu sorular~ n ço~u hâra cevap bekleyen ve üzerinde ara~t~ rma yap~ lmas~~ gereken konulard~r. Tespit edilebildi~i kadar~~ ile bu yeni astronomi
biliminin ~slam dünyas~ na giri~ini ele alan geni~~çapl~~ herhangi bir çal~~ma mevcut de~ildir. Ancak Osmanl~~ Bilim Tarihi çerçevesinde Adnan
* Bu makalenin k~sa bir özeti, 1987 y~ l~ nda toplanan "Modern Sciences and the Muslim World: Science and Technology Transfer from the West to the Muslim World from
the Renaissance to the Beginning of the XXth Century" adl~~ milletleraras~~ sempozyumda
~ngilizce olarak tebli~~edilmi~, metnin tamam~~ ~ngilizce olarak Transfer of Modern Science CF
Technology to the Muslim World (~stanbul 1992) adl~~ eserde bas~ lm~~t~ r.
** IRCICA Genel Direktörü, Türk Bilim Tarihi Kurumu Kurucu Ba~kan~ , ~stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Kurucu Ba~kan~.
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Ad~var'~ n Osmanl~~ Tiirklerinde Ilim' adl~~ eserinde konuya çok k~sa at~fiar
yap~ lm~~~ve bu konu, "Osmanl~~ Devleti'ne 19. Yüzy~ lda Bilimin Giri~i ve
Bilim-Din ili~kisi Hakk~ nda Bir De~erlendirme Denemesi" adl~~ çal~~mam~ zda Din-Bilim ili~kisi aç~s~ ndan ele al~ nm~~t~r 2. Bu yeni ara~t~rmam~zda yukar~daki sorular~ n hepsine cevap vermek iddias~~ yoktur. Amaç,
konu ile ilgili orijinal kaynaklar üzerinde y~llardan beri sürdürülen ara~t~ rmalar~ n ilk neticelerini ortaya koyarak bu suallerin baz~ lar~ na cevap aramak, yukar~da ileri sürülen sorulara yenilerini eklemek ve meslekta~lar~ m~z~ n dikkatini bu sahaya çekmektir.
Bu çal~~mam~zda, Osmanl~~ dönemi astronomi literatürünün bilinen
eserlerinin, önceleri ele alanlardan daha detayl~~ bir ~ekilde incelenmesine
ve kritik bir de~erlendirmeye tabi tutulmas~ na gayret edilmi~tir. Di~er taraftan, Osmanl~~ bilim literatürünü tarama çal~~malar~~ s~ ras~ nda astronomi
ve kozmografi konusunda daha önce bilinmeyen yeni eserler tespit edilmi~~
ve bunlar yine yukar~da belirtilen ~ekilde incelenmi~tir. Ayr~ca, bu eserlerden ula~abildi~imiz baz~lar~ n~ n Avrupa dillerindeki orijinalleri incelenmi~tir. Bütün bunlar, yeni bulgular~n ortaya ç~kmas~ na yol açt~~~~gibi, Osmanl~~ döneminde bilim faaliyetlerinin daha iyi anla~~lmas~~ ve Osmanl~ lar~ n Bat~~ bilimi ile olan temaslar~ n~ n daha do~ru biçimde tespit edilmesine
yard~mc~~ olmu~tur.
Osmanl~ lar~ n modern astronomi konsept ve teorileri ile ilk temaslar~,
tespit edebildi~imiz kadar~~ ile 166o'll y~llarda Frans~z astronomu Durret'nin zicinin tercümesiyle olmu~tur. XVII. ve XVIII. as~ rlarda Bat~~ co~rafya literatürünün Osmanl~ ca'ya tercüme edilmesiyle devam eden bu temaslar, XVIII. asr~ n ikinci yar~s~ nda yine Frans~z ziclerinin tercümesiyle
devam etmi~tir. Teknik planda ve dar çevrelerin ilgi alan~~ için yap~ lm~~~
olan bu çal~~malar~ n d~~~ nda Müteferrika, Kâtib Çelebi'nin Cihannümâ
(bask~~ tarihi: 1732) adl~~ eserine yapt~~~~ek ve Erzurumlu ~brahim Hakk~~
Mârifetnâme (yaz~ l~§ tarihi: 1757) adl~~ eseri ile modern astronominin yeni
' Adnan Ad~var, Osman!: Türklerinde ilim, 4. bask~, n~r. Aykut Kazanc~ gil ve Sevim
Tekeli, ~stanbul 1982.
1984'te Cambridge'de yap~lan V. CIEPO toplant~s~ nda ilk defa tebli~~edilen bu
ara~t~ rman~ n ~ngilizce metni için bkz. Ekmeleddin ~ hsano~lu, "Some Critical Notes on the
Introduction of Modern Sciences to the Ottoman State and the Relation between Science
and Religion up to the End of the Nineteenth Century", Turcica, variation IV, ~stanbul
1987, s. 235-251. Geni~ letilmi~~Türkçe metni için blcz. "Osmanl~~Devleti'ne 19. Yüzy~lda Bilimin Giri~i ve Bilim-Din Ili~kisi Hakk~ nda Bir De~erlendirme Denemesi," Toplum ve Bilim,
29/30, Yaz-Bahar, 1985, s. 79-102.
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kaynaklar~n~~ geni~~okuyucu kitlelerine mal etmeye ba~lam~~lard~r. 1830'lara gelindi~i zaman, Mühendishane'nin e~itim program~n~~ modemle~tirme
çal~~malar~~ neticesinde yeni astronomi kavram ve bilgileri oldukça detayl~~
bir ~ekilde Osmanl~~ e~itim sistemine Ba~hoca ~shak Efendi'nin katk~lar~yla
girmi~~bulunmaktad~r.
Daha sonra, XIX. asr~n ortas~nda, eski astronominin yerini alan yeni
astronomiye dayal~~ kozmolojik anlay~~~n islamla olan uyumu ortaya konarak, XVIII. yüzy~lda ileri sürülen baz~~ tereddütlerin kayboldu~u ve uyumun sa~land~~~~görülmektedir.
Ara~t~rmam~z, kronolojik s~raya göre ilk temastan ba~layarak XIX. asr~n ortas~na kadar ~slam dünyas~n~n, ikisi Osmanl~~ dünyas~n~n içinde yer
alan ~stanbul, Kahire ve Bakü gibi üç kültür merkezinde kaleme al~nan
yazma ve basma halindeki astronomi ve co~rafya literatürünün analizine
dayal~~ olarak sunulacakt~r.
~lk Temas:
Zigetvarl~~Tezkireci Köse ~brâhim ve Secencel el-Eflâk
Türk bilim tarihinin kaynaklar~~ taran~rken dikkatlerden kaçm~~~ ve
hakk~ nda fazla bilgi bulunmayan bir eser de, asl~nda Zigetvar'll olup istanburda yerle~en Tezkireci Köse ~brahim Efendi'nin' 1660-1664 y~llar~~
civar~nda Secencel el-Ejkik jT Gâyet el-~drâk (Fekklerin Aynas~~ ve ~drâkin Gayesi) ad~yla çevirdi~i, Frans~z astronomu Noel Durret'nin (ölm. 165o'ye do~ru)4 zicinin tercümesidir. Bu kitap, Osmanl~~ bilim literatüründe Kopemik
sistemini ele alan ilk eserdir ve bu sistemi tasvir eden ilk diyagram~~kapsamaktad~ r (Blcz. Resim 1).
As~l mesle~i tezkirecilik olan Zigetvarl~~ Köse IbrAhim Efendi astronomi ile de u~ra~m~~t~r. Latince'den çevirdi~i Secencelin önsözünden Istanbul'a gelip yerle~ti~ini ve Müneccimba~~~Müneccimek Mehmed Efendi ile dostluk kurdu~unu ö~reniyoruz. Kendisinin Seren«Men ba~ka bir eser daha telif etti~ini yine önsözden ö~reniyoruz. Tezkireci bu eserinden
~öyle söz eder: "... Ispatlar için bütün i~lemleriyle yeni ve de~i~ik, Macar? den kolay bir risâle yazd~~~m gibi, milletleraras~~ kullan~lan takvimler için de bütün takvimlerden daha
güzel ve k~sa bir telif de maydana getirdim" (yk. 2a) Bursal~~ Tahir Bey, Osmanl~~Müelliflen'nde (OM, III, s. 253) IbrAhim b. Mehmed adl~~ bir astronomdan söz etmektedir. Tahir
Bey bu Alimin, log8/1686'da Istanbul'da Köprülü Mehmed Pa~a Medresesi'nde imâl ve
tersim etti~i bir usturlab Metini üsküp'teki Melâmt DergAh~'nda gördü~ünü bildirir. Bu Ibdilim Efendi ile Zigetvarl~~Tezkireci Köse IbrAhim Efendi'nin ça~da~~ve meslekta~~olmalar~,
akla ~u soruyu getirmektedir: Acaba, bu iki IbrAhim ayn~~ki~i midir?
Noel Durret'nin ölüm tarihi, kaynaklarda kesin olarak bildirilmemektedir. Biographie
Universelle'de ölümü '165o'ye do~ru' ~eklinde verilmektedir. Durret'nin 1647'de sa~~oldu~u-
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Tezkireci Köse ~brahim, eserin mukaddimesinde anlatt~~~ na göre, bu
eserin asl~ n~~ getirtip, Arapça'ya tercüme etmi~, bu tercümeyi zaman~n
nu, bu y~ lda yay~ nlad~~~~bir eserinden bilmekteyiz. Buradan hareketle onun 1648 veya 1649
y~ l~ nda ölmü~~olabilece~i kuvvetle muhtemeldir (Biographie Universelle, Paris, 1814, XII, 371372; Je.röme de Lalande, Bibliographie Astronomique avec l'Histoire de l'Astronomie depuis 1781jusqu'ii 1802, Paris ~~ 803, s. 205-206, 208, 2 I O, 2 I 2, 224; Dictionary of Scientific Biography, VII,
3o8a. Durret'nin eserlerinin bir listesi için bkz. Lalande'~n Bibliographie Astronomique adl~~
eseri ile Biographie Universelle (eserin yukar~da belirtilen sayfalar~ ). Tezkireci'nin kitab~ n~ n
kayna~~n~ n kesin olarak tespiti ancak bütün bu eserlerin incelenmesinden sonra mümkün
olacakt~ r. Durret'nin "Ephemerides"i jeosantrik sisteme dayan ~ r. Bu sebeple, tan~ nm~~~biyografi kitaplar~~ Durret'nin astronomi sahas~ ndaki eserlerinin fazla ba~ar~l ~~ olmad~~~~konusunda
birle~irler. Durret'nin ismi, Biographie Universelle'de bir `r' ile Dictionary of Scientific Biography'de ise iki `r' ile yaz~lm~~t~ r. Durret'nin "Novae Motuum Caelestium Ephemerides Richelianae" adl~~ eserinin fotokopisini temin etti~ i için Dr. Re'gis Morelon (C.N.R.S., Paris)'a
ve ayr~ ca Paris Rasathanesi'nin elemanlar~ na te~ekkür ederim.

NOVIE MOTVVM
c ELESTI V M
J2

EPHEMERIDES
RICHELIANIE

trmorun~~~ , ah annn r62,7incip~ entes,vb~~ frx anni
priores fonribusLantberg~ anis,reliqui vcrö e
numens Tychor~~-Keplerian ~s eruuntur,
qu ~ bus accelfcrunt.
~~
IN

PRIORI PARTE.

ek.

Dr nt, mm,,~onr.
DoaM., prim, mobilir es-g~d~/in. Ermonfirat~.
171

IN SECVNDA PARTE.
417ronormrarmm pro rebiti omr,bu, or,1 .117 rano,,,,m

Dr t:117mm m317 tr~c gruüa, n~;
GII04,UCCI hi,rr ~ mr, v ~~/71orrrica drIrmexi,
mrl~m~ nti.~~~~ rrhadm~ ommmm

1~1.,I~~~~ma~lo lar~~
c•.7rnu~fmma ra4,~ -

AuthorttEATA L. D VR R ET. Cofinogr~ pho Rngn,oc Ensinenrilt Card. RicheL
A RISIIS
nt:ist~ bu.slut.borss , apud quntn vena;ns
funt ~ n snco 'tont/Ile] fulturb~~
em S. Cern:Izni
-M. D C. X X XX I.
43

cr

PLIVILECLO ZEGIS.

Noel Durret'nin "Novae Motuum Caelestium Ephemerides Richelianae" adl~ , Paris'te
1641'de yay~ nlanan eserinin kapak sayfas~ .
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ba~müneccimi Müneccimek ~ekibi Mehmed Çelebi (ölm. ~ o78/1667)'ye
göstermi~ tir. Müneccimek önce, "Frenklerin bu kabil fodullu~u çoktur"
deyip esere de~er vermemi~, fakat Tezkireci Köse takvim istihrac edip
Ulu~~Bey Zici ile mutab~k dü~tü~ünü görünce, eseri be~enip bir nüsha istinsah etmi~ , mütercime ihsanda bulunmu~tur. Sonra, 1663 y~ l~nda
Köprülü Faz~ l Ahmed Pa~a Uyvar Seferi'ne ç~ k~nca sefere Tezkireci Köse
de kat~lm~~, ordu Belgrad k~~la~~ nda kald~~~~ s~ rada Kad~asker ÜnsI Efendi
(ölm. ~ o75/1664)'nin te~vikiyle bu eser üzerinde yeniden çal~~~ p, Paris meridyeni üzerine altm~~l~~ sistemle telif edilen zicin bütün evsât~n~~ (gezegenlerin ortalama hareketleri) yeniden gözden geçirerek ve cetvelleri k~saltarak
burçlara (ebrâc) göre düzenlemi~ tir. Eserin ad~ n~~ Secencel el-Eflâk ff Gdyet
el-~driik koymu~~ve bir nüshas~ n~~ Kad~asker ensii Efendi'ye vermi~tir. Daha
sonra baz~~ dostlar~ n~ n iste~i üzerine, eserin mukaddimesini Arapça'dan
Türkçe'ye çevirmi~tir (Birkaç aç~ klama Arapça kalm~~t~ r). Yazar böylece
esere son ~eklini vermi~tir. Bu kitab~ n mukaddimesinde astronomi tarihi
hakk~ nda k~ sa bilgi verildikten sonra, astronomi ve zic ile ilgili izahlara geçilir. 24 talimden meydana gelen bu izahlar~~ cetveller takip eder.
Secencel'in Önsözii5: "Eskiler y~ ld~zlar~ n hareketlerini ziclerle de~il
gözlemle takibederlerdi. ~lk defa Hiparkos milattan 40 y~ l önce Güne~~ile
Ay'~ n hareket takvimini gösteren bir zic düzenledi. Ancak kendisinden
önce gelenlerin usulüne uymad~~~ , ba~ka y~ ld~zlar~ n hareket takvimini vermedi~i gibi pek çok gözlem yanl~~~~da ihtiva eden bu zic 285 y~ l kullan~ ld~ ktan sonra, ~skenderiyeli Batlamyus, milad~ n 1 20. y~ l~ nda y~ ld~zlar~ n hareketlerini gözleyerek, yeni bir zic yazd~ . Bu zic 88o y~ l kullan~ ld~. Batlamyus'un gözlemlerinin gerçe~e uygun olmad~~~ n~~ anlayan el-Battani ba~ka
bir zic tertip etti. Bu da roo y~ l kadar kullan~ld~. el-Zarkall 6 Güne~'in hareketlerinin el-Battani'nin gözlemlerine kesinlikle uymad~~~ n~~ gördü.
Çünkü el-Battani bir y~lda evc-i ~ems'i ;/bulmu~ken el-Zarkali ~~ go y~l
5 Burada iktibas edilen metin esas itibariyle Kandilli Rasathanesi, nr. 403, yk. ~ b2a'dan al~nm~~t~r.

Metinde C../ olarak yaz~ lan bu kelime, daha çok ~zrâyil ~eklinde okunmaya
müsait olmakla beraber, el-Zarkali diye okunmal~ d~ r. öyle anla~~l~yor ki, tercüme ve transliterasyon s~ras~ nda kelimenin imlâs~~ bozulmu~tur. Hayat~~ hk. bkz. Dktionary of Scientific Biography, s. 5926-595a.
Metindeki bu i~aret Güne~~apojesinin derecesini gösterir. el-Battani'nin Güne~ in
y~ll~ k apojesini 82° 17' buldu~u bilinmektedir. (Hayat~~ için bkz. Dictionary of Scientific Biography, I, 51ob.) Apojenin y~ll~ k hareketini Kopernik 24", Brahe 45", Takiyüddin ise 63" bul-
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buldu. ~ ki gözlem arasonra [4 Or = Quattuor] gözlem sonucunda
Bu
bilim
unutulup gitmi~~iken
r~
lacak
gibi
de~ildi.
s~ ndaki ayr~ l~ k uzla~t~
astronomiye
ilgi
göstererek
dört bir yandan üstat
~spanya kral~~ Alfonso 9
astronomlar ça~~ r~ p toplam~~, 1251 y~ l~ nda Toledo'da 400.000 alt~ n harcayarak bir rasathane kurdurmu~tu. Haz~ rlatt~~~~zic Alfonso Zici diye tan~ n~ p
200 y~ l kadar Hristiyanlar aras~ nda kullan~ lm~~t~.
0
1461 y~ l~ nda Alman bilginlerinden Peurbach ve Regiomontanus "
Alfonso Zfcfnin yanl~~lar~ n~~ tesbit ettiler. Regiomontanus, zici düzeltmek
için gözlemlere ba~lad~ysa da ömrü yetmediginden çal~~mas~ n~~ bitiremedi.
Birkaç y~ l sonra çok ba~ar~ l~~ ve üstün olan Nikola Kopernik, Alfonso
Zi^cf nin yanl~~lar~ n~~ bulup temelinin sakat oldu~unu anlayarak 1525 12 y~l~nda yeni bir yol ortaya ç~ kard~ . Bu yolu astronomlar~ n çe~itli zamanlardaki gözlemlerine dayanarak kurdu. Sözkonusu sakatl~ k ~uydu: sekizinci
felek 40.900 y~ lda dokuzuncu fele~in rakkasiye denilen hareketiyle hareket
eder.
Bu hareket dokuzuncu fele~in derinli~inde bat~dan do~uya do~ru hareket eden iki küçük daireye e~ittir. Dokuzuncu fele~in ictidal noktas~ nda
meydana gelen bu iki dairenin yar~ çaplar~~ 9°'dir. Bu durum ço~unlu~un
gözlemlerine ayk~ r~d~ r. Sonra Kopernik yeni bir temel kurup Yer'in hareketli oldu~unu varsay~ p küçük bir zic yapt~ . Bu zic kendisinden sonra
Tycho Brahe zaman~ na kadar yakla~~ k 6o 13 y~ l kullan~ ld~.

mu~tur. Gerçek de~eri 61" dir (bkz. Sevim Tekeli, "Takiyüddin", Tii~k Ansiklopedisi, XXX,
Ankara 1981, S. 360; ayr~ca bkz. ayn~~ yazar, Takiyüddin'de Güne~~Parametrelerinin Hes.b~ ,
Necati Lugal Arma~am, Ankara: Türk Tarih Kurumu Bas~ mevi, 1968, S. 703-706).
Bu i~aret de Güne~ in apojesini göstermektedir.
Kastilya Kral~~ X. Alfonso (Krall~ k dönemi: 1252-1282) hk. bkz. Biographie Univers~lle, I, 619a-62ob.
Georg Peurbach (ölm. 1461) hk. bkz. Dictionary of Sci~ntific Biography, XV, 473b479a.

" Johannes Regiomontanus (ölm. 1476) hk. bkz.Dictionary of Scientific Biography, XI,
34.813-352b; Salih Zeki, Karnüs-1 Riydziyat, ~ stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 914, VII,
yk. 652; hakk~ nda daha geni~~bilgi için aynca bkz. Lynn Thorndike, A History of Magic and
Experimental Science, V, New York 1941, s. 332-377.
12 Metindeki tarih 1425 ise de do~rusu 1525 olmal~d~ r. Çünkü Kopernik'in do~umu
1473'tür.
I' Metinde silikli~inden dolay~~ okunamayan bir rakam~ n bulundu~u anla~~ lmaktad~ r.
Kopernik'in ölümü 1543, Tycho'nunki ise ~~6o ~ 'dir. Bu tarihler göz önüne al~ n~ rsa bahsedilen zicin kullan~ lma müddeti yakla~~ k 6o y~ ld~ r. Kopernik, zicini 1525'te meydana getirmi~-

BATI B~L~M~~VE OSMANL~~DÜNYASI

733

Daha sonra Reine" beylerinden Tycho Brahe çok say~da mükemmel
âletle gözlemlerde bulunup Kopernik15 Zici'ni düzeltmeye ba~lad~. Kendi
gözlemlerine dayanarak Güne~, Ay ve sabit y~ld~zlar~n hareket takvimini
de yazacakt~ ; ancak Bohemya seferi ç~kt~. Zicinin müsveddelerini bast~rmak istedi ise de ömrü yetmedi~inden ba~aramad~. Sonunda ça~da~~~olan,
Dania 1° ~ehrinden Longomontanus 17, Tycho'nun Zicine yak~n, yanl~s~~ çok
olmayan bir zic meydana getirdi.
Bundan sonra ~spanya Kral~~ Rudolph'un yan~nda çal~~an Kepler 18
adl~~ bilgin Tycho'nun gözlemlerine dayanarak bütün y~ld~zlar için bir zic
tertip ederek Rudolph Zici l° diye adland~rd~. Kendisinin de dedi~i gibi bu
zic yap~lan gözlemlere bütünüyle uymuyordu. Çünkü Batlamyus'un gözledi~i y~ld~zlar~ n yerleriyle bu zicinki birbirini tutmuyordu. Güne~~ile Ay tutulmalar~~ da bu zice uyum göstermiyordu. Sonra Durret adl~~ bilginin
Lansberge'in 2° zicine dayanarak 30 y~l gözlemle meydana getirdi~i zicini
Tezkireci diye tan~nan ben ~brâhim el-Zigetvârf getirtip tercüme ettim. Zicin
gözlemleri boylam~~
olan Paris'e göre idi 21. Bu zic, Yer'in hareketsiz
oldu~u kabul edilerek, eski Julian ve yeni Gregorian ziclerinden de yararlan~larak haz~rlanm~~t~. Ancak pek çok bask~~ yanl~s~~ oldu~undan yararlanmak güçtü. Tercümeyi Müneccimba~~~Müneccimek Mehmed Efendi'ye
gösterdim. Epeyce inceleyerek bir ~ey anlamay~ p, Trenklerin buna benzer

g

tir. Tycho 1588'de Prag'a Almanya Kral~~ II. Rudolph'un yan~na gidip gözlemlerini orada
sürdürmü~tür. Bu hesaba göre Kopernik'in zici 6o y~ldan fazla kullan~lm~~t~r. Bu noktalardan hareketle Kopernik Zici'nin en az yar~m yüzy~l kullan~ld~~~~söylenebilir.
''' Bu ad metinde "Rayne" diye yaz~l~d~r. As~l yaz~l~~~~Reine olan bu yer bugün Norveç'e ba~l~d~r.
's Metinde "Peronika" ~eklindedir.
16 Longomontanus, Danimarka'n~n Longberg ~ehrinde do~mu~tur. Metinde
~ehrinden denmekte ise de do~ru de~ildir. Çünkü Dakya (— Dacia) ~ehrinin Danimarka ile bir
ilgisi yoktur. Buna göre ismin do~rusu Dania (Danya) yani Danimarka olmal~d~r.
17 Severin, Christian (ölm. 1647) hk. bkz. Dictionary of Scientific Biography, XII, 332a3321); Larousse du
&ele, V, 51oc-511a; Kandis-1 Riydziyiit, Istanbul Üniversitesi
Kütüphanesi, TY 916, IX, yk. 1326.
Il
Metinde "Kepelaryus" okunu~una göre yaz~lm~~t~r.
19 Rudolphine Tables. (bkz. Dictionary of Scientific Biography, VII, 304b-3o6a.
29 Philip Van Lansberge (ölm. 1632): Belçikal~~
astronom ve matematikçi (hk. bkz. Dictionary of Scientific Biography, VIII, 27b-28b; Biographie Uniuerselle, XXIII, 468-474).
21 Paris'in boylam~~ 2° ao'dir.
22 1 o71/1661 y~l~ nda müneccimba~~~olmu~~ve ~ o78/1668 y~l~ nda ayn~~ görevde iken
ölmü~tür. ~ekibi Mehmed Efendi diye de bilinir. (Bkz. Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmdnf
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fodulluklar~~ çoktur' dedi. Ben gülümseyip kullan~l~~~ n~~ gösterdi~imde Ulu~~
Bey ve ba~ ka zklere takvimlerini uygulad~~~ nda çok ho~lan~ p daha sonra
istinsah etti~inde bize M~s~ r hazinesi kadar ihsanda bulunup, 'Bizi ~üpheden kurtard~n~ z; zklerine iyice güven geldi' deyip çokça dua etti.
O s~ rada Nemçe [Avusturya] seferi 23 ç~ kt~. Gidi~imizde Belgrad K~~la~~ 'nda
yeniden zkin bütün evst~ n~ 24 delille ç~kar~p ~eklini yine ayn~~ boylam üzerine düzenledim. ~erhini Arapça yapt~m. Evsât~~ âfaki olan bu zic altm~~l~~
tabana' göre idi, burçlara göre düzenledim. Cetvelleri görülmemi~~bir biçim ve k~sal~ kta bir zk k~ larak ad~n~~ Secencel el-Eflâk fr Gâyet el-~cha koyup
büyük deste~iyle telife sebep olan Kad~ asker Ünsi Efendi 26'ye verdim. Yine kimi dostlar~ n te~vikiyle aç~ klamas~~ Türkçe olmak üzere söz konusu zki

(SO), IV, 177; ~eyhi, Vekayi el-Fuzela, Süleymaniye Kütüphanesi, Hac~~ Be~ir A~a, nr. 479,
yk. 528a).
23 Osmanl~ larla Avusturyal~lar aras~ nda 1663 y~l~ nda yap~lan bu sefer, Uyvar Seferi
olarak da bilinmektedir. Bu sava~ ta komutan, Köprülü Faz~ l Ahmed Pa~a (ölm. 1087/1676)
idi. (Bkz. ~slam Ansiklopedisi (IA), VI, ~stanbul 1977, S. 898-899).
24 Bir y~ld~z~ n, bir gezegenin veya bir uydunun, asil noktas~ ndan en uzak ve en yak~ n
Oldu~ u mesafelerin aritmetik ortalamalan — "mean positions".
25 Sittini (Altm~~h, "Sexagesimal"): "Paydas~, 6o say~s~ n~ n bir kuvvetinden ibaret olan bir
kesire `sittini kesri' denilir. 2/60, 4/360, 25/21.600 kesirleri sittini kesirlerden ibarettirler
Sittini bölmesi denilince 6o say~s~ n~ n kuvvetleriyle yap~ lan bölme demek istenir. Bu yolda
sittini kesirlerin kullan~lmas~~ ise ilk önce bir saatin 6o dakikaya, bir dakikan~ n 60 saniyeye,
bir saniyenin de 6o saliseye ... bölünmesinden, 3600'nin de her birinin dakika, her bir dakikan~ n 60 saniye say~lmas~ ndan do~ard~". (Bkz. Kamiis-~~ Riydziyrit, ~stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi, TY 914, VII, yk. 76o). "Hey'et-~inaslar hesaplannda, ekseriya eski ça~larda
Babilliler'in, sonra Yunanl~ lar'~ n yapt~ klar~~ gibi, altm~~~mahreçli kesirler kullan~ rlard~ ; mese0
lâ 35/8 altm~~a munkasim kesirler ile — üç derece otuz yedi dakika otuz saniye (3 37'
3o") — 3 + 37/603+3/3600 ~eklinde yaz~l~rd~". (Bkz. ~A, V/I, ~stanbul 1964, S. 445).
25
As~l ad~~ Abdüllatif olan Ünsi Efendi Kütahya'l~d~ r. Birçok kad~l~ klarda bulunduktan
sonra 1073 y~l~~ Ramazan'~ nda (1663) Sadrazam Köprülüzâde Fâz~ l Ahmed Pa~a Uyvar seferine serasker tayin edilince kendisine de kad~ askerlik verilmi~tir. Üç dilde ~air ve yazar olan
ve ~iirlerinde Ünsi mahlas~ n~~ kullanan Abdüllatif, 1075 y~l~~ (1664) Cemâziyelevvel'inin 16.
Cumartesi günü vefat etmi~tir. (Hk. bkz. ~eyhi, Vekayi el-Fuzeld, yk. 24113-24213; U~~ 'akizade, Zeyl-i ~akaik, n~r. Hans Joachim Kissling, Wiesbaden 1965, S. 293-303; SO, III, 360).
Kibrit diye tan~ nan Muhammed b. Abdullah b. Ahmed b. Kas~ m el-Hüseyni el-Musavi'nin
el-Onsiyye adl~~ astroloji a~~ rl~ kl~~ bir eseri vard~ r. Müellif eseri
el-Kudsiyye
1041 y~l~~ Zilhicce'si/1632 sonunda Istanbul'da telif etmi~ tir. Eserin mevcut nüshas~, müellif
hatnyla olan nüshadan istinsah edilmi~ tir [Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Ef., nr. 1418/5
(yk. 28a-38a)]. Kibrit, Ebu Said Muhammed b. Es'ad'~n te~vikiyle kaleme ald~~~~bu eseri
Veyhimiz ve seyyidimiz" dedi~i ~Sinsi diye tan~ nan Abdüllatif Hüseyin b. Abbas'a sunmu~tur.
Bu kaynak bize Ünsi'nin as~l ad~ n~~ ve baba ad~ n~~ vermektedir. Tezkirelerde Ünsi'nin as~l
ad~~ Abdüllatif diye verilmekteyse de bunun lâkap oldu~u anla~~ l~ yor. Ayr~ ca bu bilgiler ~~~-
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bu kal~ba döktüm. Eskiler y~ld~zlar~n hareketlerini düzenlemek için nice
âletler bulup gözlem yapt~lar. Ama ~imdi riyazi ilimlerde derin olanlara
doksana mukavvem bir irtifa yay~~ ile bir pergel yeter. ~spatlar için de
bütün i~lemleriyle Macesti den kolay, de~i~ik ve yeni bir risâle (Risâle-i garibe ve mübtekere) telif ile, milletleraras~~ kullan~ lan tarihler için bir telif
dahi eyledim ki bütün tarihlerden daha güzel ve daha öz olarak meydana
gelmi~tir. An~lan râs~d, zIcini bu kadar russâd~ n zicine tatbik edip uygun
bulmu~tur".
Daha sonralar~~1094/1683 y~l~~ civar~nda Belgrad kad~s~~ Cezmi Efendi
(ölm. 1(4/1692)27, Secencel'in muhtemelen Ünsi Efendi'ye verilen nüshas~n~~ bulmu~, eseri yeniden ele al~p ba~ka bir redaksiyonunu meydana getirmi~tir. Cezmi Efendi esere yazd~~~~mukaddimede k~saca ~öyle der:
"Bu zici ehlinden ö~renip takvimini ç~kard~m. Y~ld~zlann ortalama hareketlerini yeniden izah ettim. Bununla beraber eserin do~rulu~undan
~üphe ediyordum. Allah'~n yard~m~ yla kütüphanesinin süpürgecisi olma
üstünlü~üne erdi~im de~erli mahdumlar~n ba~~ndan (Çârubke~-i mehâdim-i zevil-tekrimden)28 incelemek için müsaade ald~~~ m köhne kitab~n

~~nda, Tezkireci Köse ~brahim Efendi'nin Zic tercümesini Ünsi'ye tesadüfen ve emaneten
vermedi~i de ortaya ç~ km~~~oluyor.
27 Cezmi Efendi, Sultan, IV. Mehmed devri ~eyhülisramlar~ndan ~air Bahat Efendi'nin
karde~i Aziz Efendizâde Yahya Efendi'nin o~lu Mehmed Abdülkerim Efendi'dir. Çe~itli vazifelerden sonra 1093 Muharrem'inde [1682] Belgrad kad~ l~~~na getirildi. 1104 [1692] y~l~ nda
getirildi~i Diyarbekir kad~l~~~~vazifesine giderken yolda öldü. (Bkz. Kad~ asker Salim Efendi,
Tezkire, ~stanbul 1315 (1897), S. 200-202; Ismail Beli~, Nuhbet el-Asar li-Zeyl Zübdet el-E~'ar,
n~r. Abdulkerim Abdulkadiro~lu, Ankara 1985, s. 70-72; U~~akizade, Zeyl-i ~akdik, Hans
Joachim Kissling, Wiesbaden, 1965, s. 664-665; SO, 111, 354.
28 Burada i~aret edilen ~ah~s Faz~l Ahmed Pa~a, bahsedilen kütüphane Köprülü
Kütüphanesi'dir. Zikredilen köhne kitap ise <Ali b. Yunus'un (ölm. 400/1009) el-Zic el-Kebir
el-Hakime adl~~eseri olmal~d~ r. Müellif bu eserini, Fatimiler'den el-Aziz'in arzusu üzerine,
380 (ggo) senesine do~ru telife ba~lam~~~ve vefat~ ndan az evvel, el-Aziz'in o~lu el-Hakim
devrinde bitirmi~tir. ibn Yunus gözlemlerini Mukattam da~~ndaki rasathanede yapm~~t~ r.
Tam olarak muhafaza edilemeyen bu cetveller, Leiden, Oxford, Paris, Escorial, Berlin ve
Kahire'de parçalar halinde bulunmaktad~ r. (~A, V/II, ~stanbul 1967, s. 837a). Bu zicin bir
nüshas~~ da Hac~~ Selim A~a Kütüphanesi, nr. 728/2 (yk. 38b-~ 8~ b)'cle bulunmaktad~r.
- I, s. 205). Bugün Köprülü Kütüphanesi'nde
(Bkz. Ramazan ~e~en, Nevidir el-Mahtütat,
böyle bir kitap yoktur. Belki de bu nüsha ~imdi Hac~~ Selim A~a Kütüphanesi'nde bulunan
nüshad~ r. Nüshan~n 38a yapra~~ nda yer alan temellük kayd~ , bu nüshan~n muhtemelen
Tezkireci Köse ~brahim Efendi'nin eline geçmi~~olan nüsha olabilece~ini gösterir; çünkü
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sayfalar~n~~ gözden geçirdi~imde Fâtimi halifelerinden el-Hakim için Ali b.
Yunus'un 372. Yezdcerd y~l~nda 29 ;L: 30 boylam~na göre tertip etti~i elZfc
rastlad~ m. Ve Zic-i Frenginin kayna~~n~n bu zIc oldu~unu, Frenklerin bu zici alarak kendi ülkelerinin boylamlar~na tatbik ettiklerini, sadece buna "nokta-i ictidâle hareket-i gayr-~~ müsteviye isbât~” bahsini ilave ettiklerini gördüm. ~bn Yunus ZIci'nin Zic-i Frenginin kayna~~~oldu~u kanaatine vard~ m. Böylece do~rulu~una güven geldi. Bu arada
Müneccimek'in nüshas~n~~ da ele geçirip gerekli tashihleri yapt~m. Ve eserimi temize çekmeye karar verdim. Fakat, bu zIc ile Ulu~~
Bey Zidnden ç~kanlan takvimler aras~ndaki farkl~l~k kitab~~ temize çekmekten beni al~koydu. Bu s~rada hicr~~1094 y~l~nda olaca~~~takvimciler taraf~ndan hesaplanan
"k~ran-~~ ulvrnin Ulu~~
Bey Zidnden ç~ kar~lan takvimde ayn~~ y~l~n Cemâziyelâhiri'nin son gününde olaca~~~hesap edildi. Lâkin yap~lan gözlemlerde
bu k~ran~n 35 gün daha önce meydana geldi~i görüldü. Bu s~rada Durret
Zidnden ç~kar~lan takvimle "k~ ran-~~ ulvrnin birbirine mutab~ k oldu~u
görüldü. Bunun üzerine tercümeyi temize çektim".
Cezmi' Efendi bu redaksiyonun mukaddimesinde k~ saca Tycho Brahe,
Kepler, Lansberge ziclerine de~indikten sonra Dw~et Zidne geliyor ve yukar~da anlat~lan hususlar~~ izah ettikten sonra mukaddimesini tamaml~yor.
Bu bak~ mdan iki redaksiyonun mukaddimeleri çok farkl~d~r.
Bundan ba~ka Cezmi Efendi eserine mukaddimeden sonra "muvâmerât-~~ kevâkib” ad~~ alt~ nda bir k~s~m ilave etmi~tir. Bu k~s~m alt~~ bahisten
meydana gelir. Tezkireci Köse nüshas~nda bu lus~mdan sadece "muvâmere-i Afitâb” paragraf~~ vard~r. Bunun CezmI Efendi taraf~ndan ilave edildi~i
anla~~l~yor. Bundan sonra Tezkireci Köse nüshas~ndaki taclimlerden s~ ra-

nüsha Köprülüler'den Hac~~ Ahmed Pa~a'n~ n masraf katibi Mustafa Feyzi'nin mülkiyet kayd~n~~ ta~~r. Kayda göre eser Mustafa Feyzi'nin eline 1162 ( ~~749)'da M~s~ r'da geçmi~tir:
.L.J
Mi"

L'.‹

okt.1

4.1.11

I j.
I

29 Sehriyar'~n o~lu ve Hüsrev Perviz'in torunu olan son Sasani hükümdan III. Yezdcerd (Yezdgerd)'in tahta ç~kt~~~~16 Haziran 632 tarihini ba~lang~ç olarak kabul ettirip tertip
ettirdi~i takvimin 372. y~l~, Milad~ n loc~4. y~l~na denk gelmektedir. Bu takvimle ilgili olarak
bkz. Biographie Universelk, XXI, 175.

30 ~bn Yunus, gözlemlerini Kahire'nin boylam~n~~ dikkate alarak yapt~~~ na göre, bu
i~aret Kahire'nin boylam~~ olan 28° 55 1 2 "yi gösteriyor olmal~d~r.
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s~yla 24, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. taclimler gelir. 23 ile 24 aras~ nda
numaras~z iki taclim daha vard~ r. Bunlar Tezkireci nüshas~ nda da bulunur. Cezmi Efendi'nin nüshas~ nda di~er taclimler yoktur.
Bunlardan ba~ ka Cezmi Efendi eserine Müneccimek nüshas~ ndan
"nokta-i ictidale hareket-i gayr-i müsteviye isbât~ " bahsini ilave etmi~tir.
Fakat ayn~~ bahis biraz farkl~~ olarak Tezkireci Köse'nin eserinde de bulunur. Cezmi Efendi nüshas~ nda cetvellerden hemen önce bir de "tarik-i istihrâc-~~ takvim-i ~ems" = Güne~~takvimini ç~ kartma usulü adl~~ bir bahis
vard~ r. Bunun ba~kas~~ taraf~ndan ilave edildi~i anla~~l~yor. Buna göre Cezmi Efendi'nin ilâvesi yeni mukaddime ile "muvâmerât-~~ kevâkib" bahisleri
oluyor. Öyle anla~~l~ yor ki Cezmi Efendi, Tezkireci Köse'nin ad~ n~~ zikretmeden tercümeyi kendisine mal etmek istemi~tir. Zi^c-i Frenginin Kandilli
ve Hazine nüshalar~n~n yk. ~~ b'sinin hâmisinde bulunan bir notta bu
husus desteklenmekte ve ~öyle denmektedir:
"~~bu zic asl~ nda Durret nam hakiminin olup merhum Tezkireci Köse
brahim
Efendi tercüme edüp, hatta kitab-~~ müterceminde der ki:
~
'Bu zicin asl~~ sittiniyyât üzre idi. Ebrâc üzere vazettim. Ve me~ta-i
Belgrad'da merhum Faz~ l Ahmed Pa~a vaktinde kad~ 'l-muasker olan merhum Ünsi Efendi'ye verdim' dey0 nakleder. ~~bu nüshada lakin kelimesinden muvarnere'ye var~ nca olan ekavil müdessese olup câizdir ki Cezmi
Efendi mütercemi tebenni yahud ol dahi bir nevi tercümeye tasaddi edüp
evveli âhirine muhalif oldu~undan ma~lata ile güya setr-i hatâ ede".
Bundan ba~ka Z'fc-i Frenginin iki nüshas~~ birbirinden baz~~ farkl~l~ klar
arzeder. Ayr~ ca, Secencel el-Efla'in çe~itli yerlerinde Cezmi Efendi, Feyzi ve
Mustafa Talib (ölm. 12o9/1794)'in ve konu ile ilgili çe~itli ki~ilerin ~~o991 m6/1688-1694-95 y~ llar~~ aras~ ndaki tarihi olaylarla ilgili notlar~~ bulunur.
Öyle anla~~l~ yor ki nüshalar muntazam ve insicaml ~~ bir hale getirilmeden
temize çekilmi~ tir. Bu sebeple takvim ç~ karmada daha sonralar~~ kullan~ lmam~~t~ r. Durret Zidnin orijinal Latince nüshas~yla kar~~la~t~ r~lmal~d~ r.
Avrupa'n~n Rönesans ve Bilim Devrimi s~ ras~ nda astronomi sahas~ nda
kaydetti~i ilerlemelerden, Kopernik'in yeni teorisinden, Tycho Brahe'nin
rasatlar~ ndan ve buna paralel yap~ lan çal~~ malardan haberdar olan Osmanl~~ astronomlar~ n~ n yukar~ da özetini verdi~imiz Avrupa astronomisi ile
ilk temasa ait bilgilerden ç~ karaca~~m~z tav~ rlar~~ ~u ~ekilde de~erlendirilebilir: Osmanl~ lar Avrupa'daki geli~ meleri büyük bir zaman fas~ las~~ olmadan
takip edebilmektedir. 1635-1647 y~ llar~~ aras~ nda Paris'te bas~ lan kitap 1660
Bellelen C. LVI, 47
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veya 1661 y~ l~nda Istanbul'da ele~ tirici bir gözle okunabiliyor; baz~ lar~~ taraf~ ndan "Frenk fodullu~u", olarak görülebiliyor ve Bat~ 'n~ n bilim sahas~ ndaki üstünlü~ü hemen ve kesin gözü ile kabul edilmiyor. Ancak bu zicin
verilerinin, daha önce ~slam astronomlar~~ taraf~ ndan haz~ rlanan ziclerin verilerine uymas~~ halinde bu yeni Frenk ilmi kabul ediliyor ve itibar
görüyor.
~ kinci husus, bu yeni astronomi teori ve uygulamalar~n~ n faydas~ na
inanan Osmanl~~ astronomlar~ , mesleki bir olgunluk içinde, Müslüman astronomlar~ n astronomi ilmine Ortaça~~boyunca yapt~ klar~~ önemli katk~lardan ~uurlu bir ~ekilde haberdar olduklar~~ ve Avrupa astronomlar~ n~ n onlardan nas~ l faydaland~ klar~ n~~ bildikleri için, bu yeni bilgileri gözleri kama~arak hemen kabul etmiyorlar.
Üçüncü husus, Kopemik'in getirdi~i ve Avrupa'da büyük dalgalanmalar yaratan yeni astronomi anlay~~~ n~ n temel unsuru olan Güne~'in ilemin merkezi ve Yer'in hareket halinde olmas~~ konusunun bir Osmanl~~ astronomu taraf~ ndan tâli bir teknik detay seviyesinde ele al~ nmas~d~ r. Bu
tavr~~ tamamen ayd~ nlatmak mümkün olmayabilir. Ancak jeosantrik ve
helyosantrik sistemleri, ~slam astronomlar~~ için polemik konusu yapacak
herhangi bir dini dogman~ n mevcut olmamas~, ayr~ca felsefi bak~mdan insan~~ de~il Tanr~y~~ mihver alan Islami telâkkiyle bir farkl~ l~ k göstermemesi
bunun sebeplerinden baz~ lar~~ olabilir. Ayr~ca, Avrupa'daki tart~~malar~ n
Osmanl~~ toplumuna geçmemi~~olmas~~ veya benzer tart~~malar~~ yaratacak
ortam~ n bulunmamas~~ di~er bir faktör olabilir.
Son olarak bu ilk tercüme edilen eser, Bat~~ astronomisinin hangi
yönlerinin Osmanl~~ astronomlar~ n~ n ilgisini çekti~ini göstermesi bak~ m~ ndan önemlidir. Çal~~man~ n takip eden sayfalar~ nda bu temayülün nas~ l geli~ti~ini belirtece~iz.
Ebii bekir Efendi ve Atles Major Terciimesi
Osmanl~~ bilim literatüründe tespitlerimize göre modern astronomiden
bahseden ikinci eser' Ebübekir b. Behram b. `Abdullah el-Hanefi el-Di3 ' Bu eser, Adnan Ad~ var'~n tespitlerine göre (Ad~ var, s. 155) Osmanl~~ bilim literatüründe modern astronomiden bahseden ilk eserdir. Osmanl~~ bilim tarihi kaynaklar~n~~ tararken tespit etti~imiz Tezkireci'nin Durret Zici tercümesi göz önünde bulunduruldu~unda,
Ebilbekir Efendi'nin bu tercümesi Bat~~ astronomisine at~ fta bulunan ikinci eser olur.
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ma~Idnin 32 Janszoon Blaeu'nun k~saca Atlas Major olarak tan~ nan Latince
eserinden Nusret el-~slâm ve'l-Siirlir tl Tahrir Atlas Mayor ad~~ alt~ nda haz~ rlad~~~~eserdir. Eserin ba~l~~~ nda "tercüme" kelimesi yerine "tahrir" kelimesinin kullan~ lmas~, kitab~ n serbest bir tercüme oldu~unu ve el-Dima~idnin
gözlem ve dü~üncelerinin de metinde yer ald~~~ n~~ gösterir. Ayr~ca, eserin
orijinali ve Türkçe edisyonunu mukayese edebildi~imiz kadar~~ ile, yazar~ n
metindeki birçok bölümde k~saltmalar yapt~~~ n~~ görüyoruz.
Janszoon Blaeu'nun Atlas Major seu Cosmographia Blaeuiana Qua Solum,
Cokum Accuratissime Describuntur adl~~ ii ciltlik co~rafya eseri 33, 1668'de
Hollanda'n~n Istanbul'daki elçisi Justin Collier taraf~ ndan Sultan IV. Mehmed'e takdim edilmi~ tir. IV. Mehmed'in eserin tercümesini emretmesiyle,
el-Dima~k? 1675'de çal~~malara ba~lam~~~ve tercümeyi 1685'de bitirmi~tir.
Atlas Major tercümesinin Topkap~~ Saray~~ Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan 9 ciltlik nüshas~ n~ n birinci cildi genel co~ rafya ve kozmografya bilgilerini ihtiva eder; 2-5. ciltler Avrupa ülkeleri, 6. cilt Afrika k~ tas~, 7. cilt
~ talya, 8. cilt Çin, 9. cilt Amerika ve adalardan bahseder 34.
32
Ebübekir Efendi Dima~k (Sam)'ta do~du. Bu sebeple el-Dima~ki olarak tan~ n~ r.
Tahsilini tamamlad~ ktan sonra Istanbul'a geldi ve Sadrazam Köprülü Fâz~l Ahmed Pa~a'ya
intisap ederek ~eyh Mehmed izzetI'ye mülâz~m oldu. 1099/1688 senesine kadar çe~itli medreselerde müderrislik yapt~. Bu y~ l~ n Safer ay~ nda rütbesi hâmise-i Süleymaniye'ye yükseltildi. Yine bu y~ l~ n CemâziyelevvePinde Süleymaniye medreselerinden birine getirildi. 1 lo ~~
Cemâziyelevvel'inde/Subat ~ f~go, Hocazade Lütfullah'~ n yerine Halep kad~l~~~na getirildi:
1102 y~l~~ Cemâziyelevvel'inde/Ocak 1691 azledildi. Yerine el-Mevlâ Idris tayin edildi. Ayn~~
y~l~n Cemâziyelâhir'inde ise vefat etti.
Fâ~ll Ahmed Pa~a'n~ n arac~ l~~~yla, Sultan IV. Mehmed ile tan~~t~ . Onun emriyle Atlas
Major'u tercüme ile görevlendirildi. (Seyhi, Vekayi
n~r. Abdülkadir Özcan, ~stanbul 1989, II, 33; el-Muradi, Silk el-Durer, I, 50-51). Ebübekir Efendi'nin yeni astronomi
görü~lerine geni~çe yer ay~ rd~~~~ Cevelân el-Efki~ r fi Avâlim el-Aktâr adl~~ bir eser yazd~~~~bilinmekteyse de herhangi bir nüshas~ na rastlanmam~~t~ r. (Bkz. Ad~ var, s. 155).
Özellikle riyazi bilimlere vâk~f olan el-Dima~kI iyi Latince bilmekteydi. Bu tercümesini
yaparken kendisine ba~ka tercümanlar~ n yard~ m etti~i, onun Co~rafya-i Atlas (Atlas Geographicus)'~n~n bir nüshas~ n~ n önsözündeki ifadelerinden anla~~lmaktad~ r (Bkz. Bologna Üniversitesi Kütüphanesi, nr. 3608). Ebübekir Efendi ve eseri hakk~nda ise bkz. SO, I, 174 vd.; OM,
III, 315, not 3. Franz Babinger, Die Geschichtschreiber der Osman~~~~und ihre Werke, çev. Çoskun Üçok, Osmanl~~ Tarih Tazarlan ve Eserleri, Kültür ve Turizm Bakanl~~~ , Ankara 1982, s.
248-25o.
33 Willem Janszoon Blaeu (ölm. 1638): Hollandal~~ haritac~ . Atlas Major diye bilinen atlas~~ ilk defa Novus Atlas ad~yla 1634'te Amsterdam'da bas~ld~. Bu eser, Tonneel des Aerdrycks
ad~ yla ve dört cilt halinde 1635-1645 y~llar~ nda Amsterdam'da bas~ld~ ktan sonra Atlas Major,
Le Grand Atlas ve Grooten Atlas adlar~~ alt~ nda ve 9-12 aras~ nda de~i~en ciltler halinde 16621665 y~llannda Amsterdam'da yeniden bas~ld~. ölümünden sonra mesle~i, o~ullar~~ Joan ve
Comelis taraf~ ndan sürdürüldü. Hk. bkz. Dictionary of Scientific Biography, Il, 185-186.
34 Topkap~~ Saray~~ Kütüphanesi, Ba~dad Böl, nr. 325-333.
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Yazar, eserin mukaddimesinde astronomi ilminin önemini ve gereklili~ini belirttikten sonra astronomi biliminin ~slam dünyas~ndaki durumu ve
Avrupal~lar'~n bu konudaki görü~leri hakk~nda baz~~bilgiler verir. Frenk
âlimlerinin, NasIr-i TusI, Fahr-~~ RazI, Nizâm ve Ali Ku~çu'dan sonra astronomi ilminin Müslümanlar'da sona erdi~i, hatta ad~n~~bile kimsenin
bilmedi~i yolundaki iddialar~n~~kabul etmez ve islam diyannda astronomi
ilmini bilen âlimlerin çok oldu~unu, özellikle kendisinin, matematik bilimleri tahsil etti~i hocalar~= benzerlerinin olmad~~~n~~ kaydeder. Akil ilimleri -özellikle astronomi ve geometriyi- çok kimsenin okumakta oldu~unu,
ancak bunlar~n daha çok bu bilimlerin teorik yönü ile me~gul olduklar~n~~
ve uygulamay~~ asla bilmediklerini, çünkü eskiden astronomi bilen kimsenin co~rafya ve rasad da bildi~ini belirtir ve "her ne kadar Kâtib Çelebi
[16og-1657] biraz bu ilimle u~ra~t~ysa da tam bir eser ortaya koyamad~"
der. Bu sebepten dolay~~ padi~ah~n kendisine bu konuda bir eser haz~rlamas~n~~ emretti~ini kaydeder.
el-Dima~ki, yine önsözde varl~~~n hallerini bildiren ilimlerin ikiye ayr~ld~~~n~, birinin leleklerin hey'etini' konu edinen astronomi, di~erinin
`Yer'in hey'etini' konu edinen co~rafya oldu~unu ifade eder. Kâfirlerin
birçok ~eyi bu fenle ö~rendi~ini ve bu fen yard~m~yla dünya ülkelerine
müstevfi olup Müslümanlar~~taciz etmekte üstünlük gösterdiklerini belirtir.
Tercümenin kâinat sistemlerinden söz eden "Alemin Merkezi" ba~l~kl~~
fasl~ndaki bilgiler Batlamyus, Kopernik, Tycho Brahe ve Andreas Argoli'nin sistemlerini çok k~sa olarak tan~t~r. Verdi~i bilgiler, eserin Latince
asl~ndakiler ile kar~~la~t~r~ld~~~nda çok k~sad~r. J. Blaeu, Jeosantrik sistemin
do~ru, Kitab-~~Mukaddes (orijinal metinde "Sacrae Scripturae7e ayk~r~~
olan di~erlerinin yanl~~~oldu~unu belirtir. Ancak müellif J. Blaeu'nun,
Badamyus teorisinin herkes taraf~ndan as~rlarca uygun görüldü~ü ve hâlâ
daha geçerli oldu~u hususundaki ifadesini nakletmez.
"Alemin Merkezi" ba~l~kl~~ fas~lda el-Dima~ki, eserin Latince asl~nda
Badamyus, Kopernik, Tycho Brahe ve Andreas Argoli'ye35 ait dört sistemle ilgili üç sayfal~k bilgileri bir paragraf halinde özetlemi~, ancak burada yaln~zca Pisagor ve Batlamyus'un isimlerini zikretmi~tir. el-Dima~ki, astronomi âlimlerinin kâinat~n düzeni konusundaki görü~leri hakk~nda özetle
~unlar~~söylemektedir: "Kâinat~n merkezi konusunda çok ihtilâf etmi~ler" Andreas Argoli (81m. 1657): XVII. yüzy~l Italyan astrolog ve astronomlanndan olup
birçok defa bas~lan eserleri arasmda Astronomicorum libri Tres ve Pandosion Sphaericsun belli
ba~hlanndand~r. (Hk. bkz. Dictionary of Scienhfic Biography, I, 244a-245a.

BATI BILIMI VE OSMANLI DeNYASI

741

dir. ~öyle ki: Eski ve yeni âlimlerin ço~u `Kiinat~n merkezi Arz'd~r, sakindir, hareketli de~ildir, di~er unsurlar ve gezegenler ise Arz'~n çevresindedir'. Tevrat'ta böyle yaz~lm~~t~r. Pisagor, Batlamyus ve takipçileri bu
görü~e inanm~~lard~r (Resim 2 ve 3, Batlamyus'un sistemini Atlas Majot'un
orijinal Latince bask~s~nda ve eserin Türkçe tercümesinde tasvir edildi~i
~ekilde gösterir). Baz~lar~: `Kiinat'~n merkezi Güne~'tir. Sikindir, hareketli
de~ildir. Di~er unsurlar ve gezegenler hareketlidir (Resim 4 ve 5 Kopernik
sistemini, Atlas Majol'un orijinal Latince bask~s~nda ve eserin Türkçe
tercümesinde tasvir edildi~i ~ekilde gösterir). Bir görü~e göre de, 'Arz merkezdedir. Güne~, Ay ve di~er gezegenler ba~ka bir ~ekildedir'. Bir görü~e
göre de derler ki: 'Arz merkezdedir, sonra atlas fele~i, sonra sabit y~ld~zlar, daha sonra da Satürn, Jüpiter, Mars, Ay, Hava, Su ve Ate~~gelir.
Güne~, Merkür ve Venüs ba~ka bir ~ekildedir'. K~sacas~, bu görü~lerin en
do~rusu birinci görü~tür. öbürleri yanl~~t~r. Zira bunlar Tevrat'a ayk~r~d~r" 36 .
Bu eserin incelenmesinden ç~kard~~~= di~er sonuçlar ~unlard~r:
XVII. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, Padi~ah IV. Mehmed Osmanl~~ dilinde
co~rafya konusunda henüz tam bir eser ortaya konulmam~~~olmas~~ sebebiyle kendisine sunulan Kâtib Çelebi'nin Cihanntimâ (metinde s. 15-20 ile
kar~~la~t~rma) adl~~ eserinden daha geni~~bir eser olan Atlas Majot'un
tercümesini emretmi~tir. Mütercimin ise padi~aha sunaca~~~eserin mukaddimesinde astronomi biliminin çe~itli aç~lardan önemini, gereklili~ini ve
Kur'ân-~~ Kerlm'e uygunlu~unu do~rulayan ve vurgulayan ifadelere yer
verdi~i görülüyor. Mütercimin, Bat~l~lar~n, o devirde ~slam biliminin Bat~~
biliminden geri kalm~~~oldu~unu iddia etmeleri kar~~s~ndaki endi~elerini
yans~tan ifadelere yer vermesi ve sözkonusu iddialar~, ~slam âleminde de
bu ilimleri iyi bilen ilimler bulundu~unu belirterek cevapland~rmas~~ özellikle dikkate de~er. Ancak Ebilbelcir Efendi'nin, ayn~~zamanda, ~slam ilminin gitgide co~rafya ve rasad bilgisinden uzakla~maktan dolay~~ teorik
düzeyde kald~~~n~~ kabul etmesi, ~slam astronomisinin Bat~'daki geli~melerden geri kald~~~n~~ belirtmesi, tenkitçi bir ilmi zihniyete sahip oldu~unu
göstermektedir.
Müteferrika ve reni Astronomi
Yeni astronomi kavram ve prensiplerini de~i~ik ~ekilde fakat genellikle
çok k~sa ve detayl~~ yoldan ilk defa tan~tan, yukar~da inceledi~imiz XVII.
asra ait iki eserden sonra, XVIII. asnn ilk yar~s~nda konu ile ilgili daha
3'

Topkap~~Saray~~ Kütüphanesi, Ba~dad Böl., nr. 325, yk. 3a.
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geni~~bilgi veren bir metinle kar~~la~~yoruz. Devlet deste~iyle tesis edilen
ilk Türk matbaas~n~n kurucusu, Osmanl~~devlet adam~, diplomat~~ ve reformlarda öncü bir rol oynayan ibrâhim Müteferrika (ölm. 1158/1745) 37,
matbaay~~kurarak Türk ve ~slam kültür ve entellektüel hayat~na önemli
bir katk~da bulunmu~tur. Müteferrika bask~s~~ kitaplar aras~nda Kâtib Çelebi'nin tan~nm~~~eseri Cihannii~~~ir da vard~r. (Kâtib Çelebi bu kitab~n ilk
versiyonunu ~~648'de, ikinci versiyonunu ise 1654'de haz~rlamaya ba~lam~~t~r. Müteferrika matbaas~nda 1732 y~l~nda bas~lan metne esas te~kil eden
bu ikinci versiyondur). ~brahim Müteferrika'n~n 1732'de Kâtib Çelebi'nin
Cihannümiz"38 adl~~ co~rafya eserini basarken bu esere ekledi~i bölüm (Tez37 Müteferrika'nm hayat~~için bkz. Niyazi Berkes, "b~r/Iklim Müteferrika", E/2, III,
Leiden 1979, s. 996-998; ayn~~yazar, "~lk Türk Matbaa Kurucusunun Dini ve Fikri Kimli~i", Belleten, XXVI/104. (1962), s• 7 1 5'737; Ad~var, S. 166-174. ~brahim Müteferrika muhtemelen 1670-1674 y~llan aras~nda Transilvanya (Erdel)'de Hristiyan anne-babadan dünyaya
gelmi~tir.
~sliimiyye (MS. Esad Efendi, ~~ 87)'sindeki k~sa otobiyografisine daibrâhim'in
yanarak Niyazi Berkes onun Baahlann rivayetlerine göre Kalvinist oldu~una inan~lmas~na
ra~men Unitarian mezhebine mensup oldu~unu belirtir. Yine Berkes'e göre tbrfthim'in ~slâmiyeti kabulü ile ilgili geleneksel rivayet onun Türkler taraf~ndan esir al~nd~~~n~~ ve din
de~i~tirmeye zorland~~~n~~belirtmekte ise de, ibrühim Katolik Habsburg idaresinden kaç~p
kendi iste~i ile Türklerin hizmetine girmi~~olmal~d~r (Berkes, "~brâhim Müteferrika", EF,
III, 996-997).
Niyazi Berkes'e göre, ibrâhim'in Kalvinist oldu~una inan~lmas~n~n sebebi, onun ilâhiyat talebesi oldu~u s~rada, okudu~u kolejin Kalvinistlerin eline geçmi~~olmas~~idi. ibrâhim
daha sonra Islâmiyeti kabul ederek Türklerin hizmetine girdi. ~brâhim Efendi'nin Enderun'da okuyup okumad~~~~bilinmemekle beraber, bürokrasiye girdikten sonra "Osmanl~~ sultan~n~n özel dan~~man~~ve elçisi" olarak müteferrikal~k mevkiine terfi etmi~tir. ibrâhim Efendi özellikle Avusturya ve Rusya ile yap~lan diplomatik görü~melere de kat~lm~~t~r. (Berkes,
"~blihim Müteferrika", E12, III, 996-997).
XVI. yüzy~l~n ortas~nda, Osmanl~lann Macaristan'a hakim olmalar~~ ve Transilvanya'n~n Katolik Habsburg idaresinden ba~~ms~zl~~~n~~desteklemesi sayesinde gerçekle~en dini
hürriyet ve ho~görü sonucunda Unitarianism Transilvanya'da yayg~n hale geldi. Bununla
beraber, Unitarianism'in ana prensipleri sadece Katolilderin de~il, Lutheranism ve Kalvinismin de husumetine sebep olmu~tu. Gerçekten de kabul olunmu~~doktrinlem ayk~r~~ olan fikirlerinden dolay~~Unitarianism'e mensup olanlar ~iddetli bir muhalefet ve zulme u~ram~~lard~r. Üstelik Unitarianism'in kurucusu Michael Servetus (ölm. 1553) Kalvinistler taraf~ndan yak~lm~~t~r (Berkes, "~lk Türk Matbaa Kurucusunun Dini ve Fikri Kimli~i", s. 724725).
Yukar~da söz etti~imiz gibi, Müteferrika Hristiyan olarak yeti~ti~i için Hristiyan
dünyas~nda Kopernik sistemine kar~~~ortaya ç~kan büyük reaksiyonun ~slam dünyas~nda da
zuhur edece~inden korkmu~tu. Onun bu tavn, Kâtib Çelebi'nin Cihanniimisma yeni astronomi ile ilgili yapt~~~~ekteki tereddütlü ve ihtiyath ifadelerinden anla~~lmaktad~r.
Kitib Çelebi, Kita-t Cilzanniimi ii Kiitib Çelebi, Istanbul: Dir el-Tibaat el-Amire,
11 45 (1732).
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yil el-Tâbic: S. 20-4.8), kâinat sistemleri ve yeni astronomi hakk~nda etrafl~~
aç~klamalar ihtiva etmektedir. Müteferrika'n~ n bu eki, yay~ m~ n~~ takip eden
bir as~r boyunca, Türkçe literatürde yeni astronomi konusunu ele alan en
geni~~metin olma özelli~ini korumu~tur. Bir y~l sonra, yine Müteferrika'n~n Atlas Coekstis adl~~ Latince astronomi eserini tercüme etmesiyle, eski
ve yeni astronomiyi ele alan müstakil bir eser Osmanl~~ bilim literatürüne
girmi~tir.
Müteferrika, Cihanniimâ ekinde önce bütün astronomi bilginlerinin,
âlemin içiçe olan ayn~~ merkezli kürelerden olu~tu~u hususunda hemfikir
olduklar~ n~~ ancak bunun terkip ve detay~ nda farkl~~ yakla~~mlar~~ oldu~unu
kaydettikten sonra felsefe ve astronomi âlimlerinin kâinat~ n yap~s~~ hakk~ndaki görü~lerini üçe ("mezâhib-i selâse") ay~nr. Birinci görü~ün Aristo ve
Batlamyus'a, ikincisinin Pisagor, Platon ve Kopernik'e; üçüncüsünün ise
Tycho Brahe'ye (Bkz. Resim 6) ait oldu~unu belirterek, Avrupa'l~~ bilginlerin ilk görü~ü "eski astronomi", ikinci ve üçüncü görü~leri ise "yeni astronomi" olarak nitelendirdiklerini kaydeder.
Müteferrika, bu üç görü~ü aç~ klamaya geçmeden önce bu görü~lerin
din ve inanç meseleleriyle olan ili~kisine i~aret eder. Ona göre kâinat~n
yüce yarat~c~ n~n eseri oldu~una inanmak dinin gere~idir. Bunu kabul ettikten sonra kâinat~ n ~ekli, tertibi, düzenine ait görü~ler aras~ nda herhangi
birinin benimsenmesi dine ba~~ml~~ de~ildir. Müteferrika bir taraftan dinin
bu konudaki tutumunun tarafs~z olaca~~n~~ ve bu üç görü~ten hangisine
inan~l~rsa inan~ls~ n, konunun dini yönünün ancak kâinat~~ yaratan~ n varl~~~~
meselesi ile ilgili oldu~unu aç~ kça ifade ederken, di~er taraftan "birinci
görü~ün herkes taraf~ndan makbul ve üstün tutuldu~unu, ikinci ve
üçüncü görü~lere itibar edilmedi~ini ve reddedildi~ini" ifade ederek tereddütlü ve a~~ r~~ ihtiyatkâr bir tav~ r ortaya koymaktad~ r. Ancak, her ~eye
ra~men bu üç görü~ün aç~ klanmas~ n~n faydal~~ olaca~~n~, Cihanniimâ gibi
bir esere böyle bir eklemenin yap~lmas~ n~ n uygun dü~ece~ini kaydeder.
Ayn~~ zamanda, cihanda herkesin bildi~ini, gördü~ünü bilmek ve i~itmek
isteyenlere ve bilgi pe~inde olanlara gerekli gördü~ü için üç görü~ü de
aç~klayaca~~n~~ ve bunlara ba~l~~ olarak kitaba "ahvâl-i Cihan tasvirini ve
Küre-i âlem tahayyülünü" kolayla~t~racak ~ekil ve suretleri de ekledi~ini
belirtir.
Müteferrika, de~i~ik kâinat görü~leri üzerindeki bu ihtiyatl~~ ifadelerinden sonra her bir görü~ü teker teker ele al~ r. "Aristo, Batlamyus ve bunlara tabi olanlar~n mezhebi" olarak adland~ rd~~~~Yer merkezli görü~ü aç~ k-
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larken, bunun ~slam f~ lozoflar~~ taraf~ ndan kabul gördü~ünü bilhassa kaydeder.
Üç kâinat görü~ü aras~ nda en uzun yer Güne~~merkezli sistemin aç~klanmas~na ve tart~~~lmas~na ayr~lm~~t~r ve burada da Müteferrika'n~ n ihtiyatkâr tutumu kendini gösterir. Müteferrika, Aristo'nun isabetli ve sa~lam
olarak nitelendirdi~i görü~üne bir at~ f yapt~ktan sonra bu yeni görü~ü talihsiz ve at~l olarak tavsif eder. Bunun dini inançlarla ilgili olmad~~~ n~~ burada tekrar ifade etmekten kendisini alamaz. Ayn~~ zamanda bir istekte bulunarak ilim erbab~ n~ n cesurlar~ n~~ bu yeni görü~ü tenkit etmeye ve bu busustaki kar~~~delillerini ileri sürerek Aristo'nun görü~ünü desteklemeye davet etmektedir. Bu ~ekilde onlar~n bu katk~lar~ n~ n eserini süsleyece~ini belirtmektedir.
Çeli~kili ifadelerini devam ettiren Müteferrika, Müslüman bilginlerin
dahi bu görü~e vaktiyle itirazda bulunduklar~n~~ söylemekte fakat bu itiraz~ n ne oldu~unu ve itirazda bulunan bu hükerna-y~~ ~slâmiye'nin kimler
oldu~unu aç~ kça belirtmemektedir. Bu görü~~her ne kadar 'at~l ve bat~ l'
ise de eskilerin görü~ü oldu~u için her ça~~ve zamanda taraftar~~ bulundu~unu ve bu konuda çok eser yaz~ld~~~n~~ belirtmekten geri kalmaz. Ancak
burada müphem ve uzun ifadelerle ileri sürdü~ü kendi kanaatini aç~klamaktan uzak kal~ r.
Müteferrika daha sonra yeni teorinin esaslar~ n~~ ve ~ekillerini sunar.
Yer ve Güne~~merkezli görü~lerin bir kar~~la~t~ rmas~ n~~ yapar ve yeni sisteme kar~~~ileri sürülen üç klasik tenkidi ele al~r. Birinci tenkit, bu yeni
görü~ün kutsal kitaplardaki ifadelere muhalif oldu~udur ve Müteferrika
burada Yer'in hareketi meselesini ele al~r. Yer'in s~ rf Kopernik sisteminin
icab~~ olarak hareket etmesinin gerekti~ini söyler. Bu hususta Descartes'~ n
felsefi delillerini ileri sürer ve Kitab-~~ Mukaddes'te Yer'in daima sakin oldu~u yaz~l~~ ise de orada kasdedilen manân~n hareketsizlik olmay~p, daimi
varl~ k oldu~unu belirtir. Gökkubbede görülen y~ld~zlann konumlar~ n~n
Yer'e göre de~i~medi~i ~eklindeki ikinci tenkidi ele ald~ktan sonra, Yer'in
hareketli olmas~ n~ n yeryüzündeki cisimler üzerindeki etkisini üçüncü tenkit olarak ileri sürer ve cevaplar. Bu üçüncü tenkidi cevaplarken de Aristo
fizi~ine kar~~~Galile f~zi~ini anlat~ r.
Müteferrika di~er taraftan helyosantrik sistemin tarihi' geli~imini Edmond Pourchot'nun 39 kitab~ ndan aktar~ r:
" Edmond Pourchot (ölm. 1734). Hk. blcz. Biographie Universelle, XXXV , 556-558.
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Eski Yunan filozoflar~ ndan, Yer'in kendi ekseni ve ayr~ ca bir merkez
etraf~nda hareket etti~ine inananlardan örnekler vererek, bu konuda Pisagorcular'~n ve Aristarchus'un görü~lerini özetler. Bu görü~lerin Hristiyanl~k
din ve âyinine muhalif oldu~u gibi, cahil halk~ n anlay~~~na ters dü~tü~ünü
ve Latin ~airlerin bu görü~leri tenkit etti~ini kaydeder. Ancak, rasat aletlerindeki geli~ meler ve yeni rasatlar neticesinde bu yeni görü~ün bir mertebe revaç buldu~unu, me~ hur Hristiyan âlimi Kardinal Nicolaus Cusanus'un 4° bile ona meyletti~ini; daha sonra Kopernik adl~~ Polonya% râhibin 1500-1530 y~llar~~ aras~ndaki rasatlar~~ ile bu görü~ün yerle~mesine gayret sarfetti~ini ve o günden bugüne bu görü~ün onun ad~yla "Kopernik
astronomisin olarak ~öhret buldu~unu aktar~r. Bu görü~ü daha sonra kabul eden Avrupa'l~~ ilim adamlar~~ aras~ nda Descartes'~n da bulundu~unu
ve onun yeni geli~tirdi~i felsefesiyle bu görü~ün desteklendi~ini belirtir.
Müteferrika helyosantrik görü~ten sonra, üçüncü görü~~olarak Tycho
Brahe'nin kâinat modelini ele al~r. Ancak bu görü~e fazla ilgi göstermez
ve bunun daha önce anlat~lan iki görü~~aras~nda bir uzla~maya varmak
için ortaya at~ld~~~n~~ belirtir.
Müteferrika'n~ n Cihanniimi~~ ekinde en dikkat çekici husus, Güne~~merkezli sistemi aç~klarken sergiledi~i ihtiyatkâr tav~ rd~r. Müteferrika'n~ n bu
mütereddit ve a~~r~~ ihtiyatkâr tutumunun sebebini, bu konuda daha önce
ne~retti~imiz genel mahiyette bir çal~~mam~zda belirtmi~tik (bkz. S. 2, not
2). Bu tutumun sebebi, Müteferrika'n~n ~slam dünyas~nda Kopernik sistemine kar~~~Hristiyan dünyas~ nda oldu~u gibi ~iddetli bir reaksiyon beklemesi idi. Mühtedi bir papaz olan Müteferrika, Hristiyan dünyas~ndaki
bu reaksiyonu çok iyi biliyordu. Helyosantrik sistemi tan~tt~~~~sahifelerde,
Aristo'nun isabetli ve sa~lam olarak vas~fland~rd~~~~görü~üne at~f yaparak,
bu yeni görü~ü kabul etmenin dini inançla bir ilgisi olmad~~~ n~~ tekrar ifade etmekle birlikte, cesur bilim adamlar~ n~~ bu yeni görü~ü tenkit etmeye
ve Aristo'nun görü~ünü desteklemeye davet eder. Bir örnek vermeden,
Müslüman bilginle~in dahi Güne~~merkezli görü~e itirazda bulunduklar~n~~
söyler. Fakat bu itiraz~n ne oldu~unu ve itirazda bulunan Müslüman bilginlerin kim oldu~unu belirtmez. Yeni görü~ün, her ne kadar "at~l ve
bat~l" ise de eskilerin görü~ü oldu~u için her ça~da taraftar buldu~unu ve
4° Cusa, Nicholas (Nicolaus Cusanus, Nikolaus Von Cusa) [61m. 1464]. Alman felsefeci ve matematikçisi. Metinde Kujeyani (Kuzyanus ?) diye geçiyorsa da do~rusu Cusanus'tur. Hk. bkz. Biographie Universelle, X, 582-584; Dictionary of Scientific Biography, III,
512b-516b.
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onu tan~ tan çok eser yaz~ld~~~ n~~ ifade eder. Ancak, müphem ve çeli~kili
ifadeler kullanarak kendi kanaatini aç~ klamaktan her zaman uzak kal~r.
Müteferrika'n~ n Güne~~merkezli sistem konusundaki bu ihtiyatkâr tavr~,
Cihat~nümâ'n~ n yay~nlanmas~ndan bir sene sonra, Latince'den yapt~~~~ Atlas
Coelestis tercümesinde büyük ölçüde de~i~ecektir.
Atlas Coekstis Terciimesi
Müteferrika'n~n Cihanniimâ'yt astronomi konusunda haz~rlad~~~~ek ile
birlikte yay~ nlamas~ndan yakla~~ k bir y~ l sonra Andreas Cellarius'un 41 ilk
bask~s~~ ~ 7o8'de yap~lan Atlas Coelestis adl~~ eserini tercüme etti~ini görüyoruz. Sultan III. Ahmed'in emriyle ba~lad~~~~tercümeyi Müteferrika 1733
y~l~ nda tamamlam~~~ve astronomi konusunu tek ba~~na ele alan bu
tercümesine, eski ve yeni astronomi derlemesi anlam~na gelen Mecmûatii
Hey'et el-Kadime ve'l-Cedide ismini vermi~tir'''. Yeni astronomi kavram ve
prensiplerini 1732'de bas~lan Cihant~ütt~d'da aç~klam~~~olmas~na ra~men, tamamen ayn~~ konuya tahsis edilmi~~bulunan bir eserin Sultan taraf~ndan
Türkçe'ye tercümesinin Müteferrika'ya emredilmesi, üzerinde durulacak
bir husustur.
Müteferrika, Cellarius'un kitab~ n~~ tercümeden maksad~ n~n eserin
muhteviyat~n~~ mümkün oldu~u kadar aç~ klamak, eserde bulunan Latince
ibareleri Türkçe'ye "tebdil ve tercüme" etmek ve astronomi âlimlerinin
kâinat~n yap~s~~ haklundaki görü~lerini özetiemek oldu~unu ifade eder.
Müteferrika eseri tercüme ederken baz~~ de~i~iklikler ve ilâveler yapm~~t~r.
Bu de~i~ikliklerden birisi bilim tarihi aç~s~ ndan olmasa da, sanat tarihi
aç~s~ndan önemli say~labilir. Bu da Atlas Coelestis'te bulunan resimlerin yeniden Türk resim zevkine ve "tavr u tarz-~~ ~slamiyân"a göre düzenlenmi~~
olmas~d~r. Müteferrika Cihanniimâ'n~n elcinde verdi~i bilgileri tercümesine
özet halinde ilave etti~i gibi, eserde baz~~ilave ~ekiller de bulunmaktad~r.
Di~er taraftan, Cihannii~mi'da üç teori ele al~nm~~~iken, bu eserde Müteferrika Soli'li Aratus'un 43 görü~ünden de söz etmektedir. Bu görü~ün Yunan
'' Andreas Cellarius hk. bkz. Biographie Unn~erselle, VII, s. 504b.
42 Bu eserin tek yazma nüshas~~Askeri Müze Kütüphanesi, nr. 5302 (74)'de kartl~d~r.
Solili Aratus (ölm. M.O. 240): Yunan ~air ve astronomu. Phaenomena adl~~manzum
eseri, zaman~ndaki yer ve gök cisimleri hakk~ndaki bilgileri, hava de~i~ikliklerini haber veren belirtilerin bir dökümüdür. Hk. bkz. Biographie Univesselle, II, 358-359; Dictionary of Scientific Biogra~ry, I, 2o4b-2o5b.
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ve Latinlerin ancak câhilleri için makbul oldu~unu, bugün ak~l sahipleri
taraf~ ndan tamamen reddedildi~ini belirterek, bu görü~ün aç~klamas~ n~~
yapmay~p yaln~zca ~eklini vermekle yetinmektedir. Bu görü~ü Atlas Coelestis'te bulundu~u için buraya ald~~~n~~ da kaydetmektedir.
Müteferrika'n~n tercümesinde dikkati çeken bir husus, Cihannümâ'daki
çok ihtiyatl~~ tavr~n yerini daha az ihtiyatl~~ bir tavr~n almas~d~r. Bu tav~ r
de~i~ikli~inin muhtemel sebebi, Müteferrika'n~n Cihannümâ'n~n bas~ lmas~ndan sonra geçen bir y~ l içerisinde, korktu~u gibi, kitab~~ okuyan din ve
devlet adamlar~ ndan Avrupa'dakine benzer bir muhalefetin gelmedi~ini
görmesidir. Müteferrika konunun din ile alakas~n~ , her ne kadar daha
önce kulland~~~~sözler veya ibâreler ile ifade ediyor ise de, bunlar~~ ayn~~
s~kl~kla tekrar etmemekte ve kendisine güven geldi~ini bize hissettirmektedir.
Bununla beraber, ~ekiller söz konusu oldu~unda a~~rl~ k Batlamyus
sistemindedir. Batlamyus sistemine ait 14 ~eklin hepsini tek tek aç~ klayan
Müteferrika, helyosantrik sistemi tasvir eden iki resimden yaln~zca birincisini izah etmektedir. Burada her ne kadar Batlamyus sistemine takdirlerini
ifade etmeyi ihmal etmiyor ise de, Cihannümâ'da yapt~~~~gibi, yeni görü~e
"talihsiz ve at~ l" diyerek ve herkesi onu tenkit etmeye davet ederek sözlerine ba~lamamaktad~r. Ancak çal~~malar~ n~~ bitirirken de ihtiyat~~ yine elden
b~ rakmamakta, bu teorinin "nice nice itirazlardan bir vakitte hali olmad ~~~n~" kaydederek meseleyi Cihannümâ'daki cevaplara havale etmektedir.
Osman b. Abdiilmennan ve Geographia Generalis Terctimesi
Müteferrika'n~n ~~73o'lu y~llardaki yukar~da de~indi~imiz bilgi aktarmalarmdan sonra yeni astronomi kavramlar~~ ile, Osman b. Abdülmennan'~ n tercüme etti~i bir co~rafya kitab~ nda kar~~la~~yoruz. Belgrad Divan~~
tercüman~~ Osman b. Abdülmennan 44 1751 y~l~ nda Köprülüzade Hac~~ Ah-

" Baba ad~ n~, di~er tercüme etti~i eserlerde [Kitab el-Nebia ve Hedz:yyet el-Mahledr de]
"Abdurrahman" ve "Abdüssamed" biçimlerinde de veren Osman b. Abdülmennan'~ n ölüm
tarihi bilinmemekteyse de en son tercüme etti~i eseri olan Hedt:yyel el-Mühledi nin tercüme
tarihi olan 1193 (1779)'ten gidilerek bu y~lda sa~~veya bu y~ldan sonra ölmü~~oldu~u söylenebilir. Kendisinin muhtemelen Bo~nak oldu~u, Matthioli'den çevirdi~i Kitab el-Nel~d~ ndaki
Latince bitki adlar~n~n Bo~nakçalann~~ da vermesinden tahmin edilebilir. M. Tayyib Okiç,
Vak~flar Dergis~'nin X. say~s~nda ç~ kan "Belgrad'daki Bayrakl~~ Camii" adl~~ yaz~s~ nda (s. 386)
Belgrad'da yeti~en ilim ve ediplerin baz~lar~ndan bahseder ve Osman Efendi'nin Kitab el-
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med Pa~a'n~n emriyle, fiziki co~rafyan~n öncülerinden Bernhard Varenius'un (ölm. 1676) 45 Latince ilk bask~s~~ 165o'de Amsterdam'da yap~lan Geographia Generalis in Qua Affectionnes Generalks Telluris Explicantur adl~~eserini Türkçe'ye Teraime-i Kitâb-t Co~rafya ad~~ ile tercüme etmi~tir".
Bir önsöz (mukaddime), alt~~ bölüm (bâb) ve bir sonsöz (hâtime) üzerine tertip edilmi~~olan eserin önsözü iki meseleye ayr~lm~~t~r. Birinci meselede Dünya'n~ n kâinattaki yerinden ve ~eklinden söz edilmi~; haritalar~n
kuzey do~rultusunda çizilmesi gerekti~i de aç~ kland~ ktan sonra Dünya'n~ n,
enlem-boylam dairelerine, karalara-denizlere ve ülkelere göre üç türlü bir
s~n~fland~ rmas~~ yap~lm~~t~ r. ~kinci meselede ise Latince baz~~ co~rafya terimlerinin aç~ klamalar~~ bulunmaktad~r. Kitab~ n 50 sayfa kadar tutan
sonsözünde Yer'in yuvarl~ kl~~~~ile ilgili deliller s~ raland~ktan sonra Yer'i
kffinat~ n merkezi kabul eden Batlamyus sisteminin bir ~emas~~ verilmektedir.
Genel co~rafya bilgileri yan~nda kâinat~ n yap~s~, Yer'in yuvarlakl~~~~
konusunda da bilgiler ihtiva eden Geographia Gen eralis, Batlamyus sisteminin do~rulu~unu kabul eden bir eserdir. Ancak, ilgi çekici olan, her
ne kadar orijinal metne sad~ k kalsa da, Osman Efendi'nin tercümesinde
ak~l yürütme yolu ile Kopernik sistemini tercih etmesidir.
Osman b. Abdülmennan, Yer ve Güne~~merkezli teorilerin mukayesesini yapt~ktan sonra, Güne~'in Yer etraf~ nda de~il, Yer'in Güne~~etraf~ nda
dönmesinin daha makul oldu~unu ho~~bir benzetme ile izah eder: "E~er
Webat ta, nebatlar~n Türkçe isimleri yan~ nda Ba~nakça kar~~l~ klarm~~ vermi~~olmas~ n~~
tercümesinin mühim hususiyetlerinden biri sayar. Osman Efendi'nin "Materia Medica'
tercümesi için ~u çal~~malara bak~ labilir: M. Tayyib Okiç, "Natioli u turskom prevedu", Gayret Mecmuas~, Saraybosna 194o, S. ~~ I-12; ayn~~ yazar, "Hadis'te Tercüman", ilahiyat Fakültesi
Dergisi, XIV, 35. Tercüman Osman Efendi'nin Hed~:yyet
Kita el-Webât ve
Terciime-i
Co~rafya's~ndan ba~ka kimyaya dair, muhtemelen Almanca'dan çevirdi~i
Damü'im-i Kitüb-t Mac rifel el-Taktir'i de vard~ r. Bu sonuncusunun ~imdilik bilinen tek
nüshas~~ Saraybosna ~arkiyat Enstitüsü Kütüphanesi, Y. 6o8 numarada bulunmaktad~ r. Bu
eser Avusturyal~~ Berkhardos'un kitab~ n~ n geni~letilmi~~bir tercümesidir. Bu eser hakk~ nda
bkz. Bedi N. ~ehsuvaro~lu, Eczâc~hk Tarihi Dersleri, ~stanbul 1970, s. 306-307. Osman Efendi için ayr~ca blcz. Smail Baliü, Cultura Bosnjaka, Viyana 1973, s. 8o-81.
45 Hayat~~ ve eseri için bkz. Biographie Universelle, XLVII, s. 495-498; Dictionnaire Universe! d'Histoire et de Geographie, S. 1929; Dictiona~y of Scientific Biography, XIII, 583a-584a.
46 Eserin Osmanl~ca tercümesi hakk~ nda yukar~da zikri geçen çal~~malardan ba~ka
bkz. OM, Il!, s. 188; Cengiz Orhonlu "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~lar'da Co~rafya ve Bart~ nl~~
~brahim Hamdi Adas~ ", ~stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Tarih Dergisi, X, say~~ 14,
(Eylül 1959), S. 116.
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bir kimse kebap pi~irmek isteyip bir ~i~e et taksa, makul ve münasip olan,
kebab~~ ate~in etraf~nda döndürmektir; yoksa ate~i kebab~ n etraf~nda
döndürmek de~il".
Osman b. Abdülmennan Efendi'nin bu te~bihi incelendi~inde, Müteferrika'n~n ilk tereddüt, ihtiyat ve titizli~ine kap~lmad~~~n~~ ve tercihini helyosantrik sistemden yana yapt~~~n~~ görüyoruz. Ayn~~ zamanda Ebt'ibekir
Efendi gibi meseleyi k~ sa kesip yuvarlak ifadeler ile konuyu geçi~tirmemektedir. Ancak kendisi tercihini rasyonel ve mant~k? ~ekilde ho~~bir
örnek ile izah ettikten sonra ve ~slam dininden gelen herhangi bir dogman~ n bulunmamas~ndan dolay~, eserin müellif~ nin tercihine dönerek kitab~ n
tercümesini sunmaktad~r. Esas mesle~i co~rafyac~l~k ve astronomi olmayan
bir mütercimden daha fazla yeni teori taraftarl~~~~beklenmemelidir.
Erzurumlu ~brâhim Hakk~ 'run Mântetnâme'sinde Eski ve reni Astronomi
XVIII. yüzy~l~ n çok yönlü alim ve mutasavv~llar~ndan Erzurumlu Ibrahim Hakk~~ (ölm. 1194/178o)'n~ n 1757 y~l~nda tamamlad~~~~ve ilk defa
1825'de bas~ lan Mântetnâme'sindeki 47 astronomi ve kâinat sistemi ile ilgili
görü~ leri, bilim ve kültür tarihi bak~m~ndan ayr~~ bir önem arzetmektedir.
Bu görü~lerin incelenmesi müellifin zihniyet yap~s~~ hakk~ nda fikir verdi~i
gibi, Osmanl~~ entellektüel hayat~ ndaki de~i~menin anla~~lmas~~ bak~ m~ ndan
da bize müstesna ipuçlar~~ sunmaktad~r.
Mântetnâme birbiriyle ilgisi olmayan, birbirine ters dü~ en dü~ünce ve
inanç ~ekilleri ile dolu oldu~u gibi, kaynaklar~~ belirtilmeyen uzun nakil ve
iktibaslar da ihtiva etmektedir. Bunlar aras~ ndaki ifade birli~i, yazar~n "Ey
Aziz" diye ba~layan ho~~üslubu ile sa~lanmakta ise de, eserin dikkat çeken özelli~i, müellifin ayn~~ konu hakk~ nda, eserin de~i~ik yerlerinde çeli~kili bilgiler vermesidir. Ancak i~in en tuhaf yönü, ayn~~ konu hakk~ nda
müellifin farkl~~ bahislerdeki de~erlendirmelerinin de birbirine tamamen z~t
olmas~d~ r. Bu da bize zihniyette bir nevi ikilem bulundu~unu veya yazar~n buna mecbur kald~~~n~~ dü~ündürmektedir.
" Alifrifeiniime, eski harflerle ~~ o defa bas~lm~~t~ r. Kitab~ n eski harflerle ilk bask~s~~
1835'te Bulak'ta, son bask~s~~ ise 1914.'te Istanbul'da yap~lm~~t~ r. Afinfetname yeni harflerle
1961-1987 y~llar~~ aras~ nda 20 defa bas~lm~~t~r. Bask~lan için bkz. M.Seyfettin özege, Eski
Harflerle Bas~lm~~~Türkçe Eserler Katalo~u, I, ~stanbul 1975, s. 1025. Bu ara~t~ rmada ~stanbul
1330 (1914) bask~s~~ kullan~lm~~t~ r. Metin içinde verilen sayfalar da bu bask~ya aittir.
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Mântetncime bir önsöz, üç fen ve bir sonsöz olarak düzenlenmi~tir.
Önsözün "~slam astronomisi" ba~l~~~~alt~ndaki k~sm~nda (s. 2-21), önce
âlemin yarat~l~~~düzeni ile ilgili âyetler verilmi~, âlemdeki varl~klann yarat~l~~lan hakk~ndaki kozmolojik bilgiler, adlar~~ verilmeyen tefsir ve hadis kitaplanndan aktanlm~~t~r. Önsözden maksat, insan~~ varlddann yarat~l~~~hikmetleri üzerinde dü~ündürüp ona Allah'~n büyüklü~ü ve gücünü ö~retmektin
Eserin birinci fenninde (s. 24-158) cevherler, ârazlar ve unsurlardan
bahsedilmekte, astronomi bilimi için gerekli olan aritmetik ve geometri
bilgileri verilmektedir. Alemin küre ~eklinde oldu~u ispat edilirken, gezegenler hakk~nda da ayr~nt~l~~ bilgi sunulmaktad~r. Bitkiler, hayvanlar, cans~ zlar (mevâlid-i selâse), dört unsur, enlem-boylam daireleri, yedi iklim gibi konular i~lenmektedir. Birinci fennin sonlar~ nda "yeni astronomi" bilimi
ele al~nmaktad~ r. Birinci fenden maksat, Allah'~n e~siz yarat~c~~ kudretini
gösteren Dünya'n~n s~rlar~n~~ ö~retmek, "âlemin insan~n kabu~u, insan~n
da âlemin özü oldu~unu" bildirmek ve Allah'tan ba~ ka her ne varsa onlardan slyr~lman~n yollar~n~~ buldurarak insan~ n kendi kendisine gelmesini
sa~lamakt~r. Birinci fende ö~retilenler fizik, astronomi geometri, aritmetik
ve astroloji âlimlerinin eserlerinden al~ nm~~~akl~~(haldmâne) bilgilerdir.
~kinci fen (s. 158-257), anatomi (ilm-i te~dh-i ebdân) ve psikoloji (ilm-i
te~rih-i enfüs) haklandad~ n Bu fenden maksat, âlemdeki varl~klar~n benzerlerinin insanda da bulundu~unu ö~retmek, insan~n da küçük bir âlem
oldu~unu bildirmektir. Yazar bu fenni "mir'ât el-ebdân” (vücudlann aynas~) diye tan~t~r.
Üçüncü fen (s. 257-528) itikat ve iman~~düzeltip Allah'~~bilmek üzerinedir. Ki~inin "mârifetullâh mertebesi” ne eri~mesinin yollar~n~~anlat~r.
Yazar bu fenne "mir'at
(kalblerin aynas~) ad~n~~verir.
Sonsöz (s. 528-559) dostlarla, yak~nlarla ve kom~ular ile görü~menin
yollar~~hakk~nda olup maksat, insan~~ e~in dostun sevdi~i bir ki~i haline getirmektir. Sonsözü takip eden sayfalarda (s. 559-561) ise yazar ibâdet ve
taaderi insana kolayla~t~ran "tevhid"i konu al~r.
Mântetnâme'deki astronomi ve kozmografya ile ilgili bilgiler, eserin de~i~ik k~s~mlannda yer almaktad~r. Yukar~da da belirtildi~i gibi, önsözde
"~slam astronomisi" ba~l~~~~alt~nda kâinat~n yarat~l~~~na ait bilgiler tefsir ve
hadis kitaplanndan aktar~ld~~~~gibi, birinci fennin ikinci ve üçüncü bâblan
eski ve yeni astronomi bilimine aynlm~~t~n Bu bâblarda, âlemin küre ~ek-
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linde oldu~u ispat edildi~i, gezegenler hakk~nda ayr~ nt~ l~~ bilgi verildi~i gibi, yeni astronomi kavramlar~~ da ele al~ nmaktad~r.
~ brahim Hakk~'n~n kâinat anlay~~~ , eserin farkl~~ yerlerinde kozmografya ve astronomi bilimleri aç~s~ndan farkl~~ iki manzara göstermektedir. Bu
farkl~~ manzaralara örnek olarak Ay ve Güne~~tutulmalar~~ ve zelzelelerin
olu~umu konusunda kitab~ n de~i~ik yerlerinde verilen çe~itli bilgileri aktarmak istiyoruz.
Güne~~ve Ay'~ n do~udan bat~ya hareketi ve k~yamet alâmeti olarak
kabul edilen tutulmalar için ~u bilgiler verilmi~tir (s. 13-14):
"...Hak Tealâ Dünya gö~ü alt~ nda ve ona biti~ik bir su denizi yaratm~~t~ r... Sonra Hak Tealâ, an~lan deniz içinde Güne~~için elmas cevherinden üç yüz altm~~~kulplu bir araba yarat~ p her kulpu tutmak için de bir
melek tayin etmi~tir. Ta ki Güne~'i arabas~yla o denizde do~udan bat~ya
çekip getireler. Hak Tealâ Ay için dahi üç yüz kulplu sar~~ yâkuttan bir
araba yarat~ p Ay'l onun üzerine koymu~tur. Her iki kulpu tutmak için bir
melek tayin etmi~tir. Ta ki Ay'l arabas~yla o deniz içinde do~udan bat~ya
getireler... Hak Tealâ Güne~~ve Ay tutulmas~~ için belirli vakitler tayin etmi~tir ki yeryüzünde bulunan kullar~~ Güne~~ve Ay'~n de~i~imini görüp
uyan~ p kendisine yalvar~ p yöneleler... Tutulma vakti geldi~inde nurlu
Güne~~arabas~ndan dü~üp gö~e do~ru denizin derinli~ine gider. E~er
bütünüyle dü~erse tam Güne~~tutulmas~~ vaki olup y~ld~zlar~~ örten ~~~~~~kalmay~p en büyükleri görünür. E~er yar~s~~ denize dü~erse o mikdar~~ tutulur... Tutulma vakti geldi~inde güzel Ay da böyle arabas~ ndan denizin derinli~ine ya tam ya eksik dü~üp dü~ü~ü mikdar~~ tutulma has~l olur".
Di~er taraftan yazar, kitab~n ba~ka bir yerinde yukar~da Ay ve Güne~~
tutulmas~~ için verdi~i hurâfeye dayal~~ aç~klamalar~n aksine, Gazâll'nin TeMfiit el-Feliisife'sinden oldu~u gibi aktard~~~~ilmi bir izah sunmaktad~r«:
"...Ay tutulmas~, Yerküresi'nin Güne~~ile Ay aras~ nda olmas~yla Ay'~n
~~~~~ n~n kaybolmas~ndan ibarettir. Güne~~tutulmas~~ ise Yer ile Güne~'in
aras~ nda Ay'~n bulunmas~d~r". Bu ilmi ifadeden sonra, ~ brahim Hakk~~ konuya vak~ f bir ~ekilde önceki mant~k ve bilim d~~~~ aç~ klamalar~yla ters
dü~en fikirlerini ileri sürer: "Bu gibi ~eylerin din meselelerinden oldu~unu
sanan kimse dine zarar vermi~~olur. Çünkü anlat~lan hususlann meydana
geldi~ini aritmetik ve geometri delilleri gösterir. Bunlar~~ bilen kimseye,
Tehdfiit el-F~lasife, n~r. Süleyman Dünya, Kahire 1961, I, 78.
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'Bu ~eriate ayk~r~d~r' dense o kimse bildi~inden de~il, ~eriatten ~üphelenir.
Akla uygun olmayan bir tarzda ~eriate yard~ m etmek isteyen ki~inin zarar~, akla uygun bir ~ekilde ~eriate hücum eden ki~inin zaranndan çoktur.
Nitekim, 'Ak~ll~~ dü~man, cahil dosttan hay~rl~d~r" (s. 45).
Çeli~kili ifadeler zelzeleler bahsinde de mevcuttur. Bilim d~~~~ ilk aç~klamaya (s. ~~ 6) göre, Hak Teala büyük bir mele~i zelzeleye tayin etmi~~ve
da~lar~n damarlar~n' onun emrine vermi~tir. Hak Tealâ bir yerin halk~ n~~
günahlardan al~koyup sak~nd~rmak istedi~inde o melek Hakk'~n emri ile
o yerin damann~~ hareket ettirir. O yerin halk~~ o zelzeleden uyan~p Hak
Teara'ya yönelene kadar bu böyle devam eder.
~kinci aç~klama (s.

20- 1 2 r)

tamamen ilmi karakterdedir:

"... Yer'in içinde olu~up s~k~~an buhar öyle bir mertebe yo~un olsa ki
Yer katlar~ndan geçip ç~kmak mümkün olsa yahut Yer kal~n ve sert olup
buhann ç~kmas~na mani olsa, o buhar ba~ka bir yere ç~ kmak için Yer'i
sertçe yanp y~ rt~p itti~inde o yer hareket eyler ki Yer'in zelzelesi odur".
Mântetnc-~~nd de yeni astronomi kavramlar~~ birinci fennin 144-151 sayfalar~nda tan~t~lmaktad~ r. ~brahim Hakk~~ bu k~s~mda yeni astronominin benimsenme sürecini ve kainat~n yap~s~ n~ n din ile ili~kisini ele almaktad~r.
Burada, önce Güne~~merkezli teoriye ra~bet eden alimlerin bu görü~e
destek vermek için çabalad~ kça saf gönüllü olan halk~ n onlar~~ k~ namak
için ta~~att~klar~n~, fakat zamanla geli~en rasat aletleriyle daha iyi gözlemlerin yap~lmas~~ neticesinde yeni astronominin revaç buldu~u anlat~l~r. Ayr~ca yazar, kainat~n merkezinin Yer veya Güne~~oldu~una inanman~n din
ile ilgisi olmad~~~n~~belirtir. Esas olan, kffinat~n yüce yarat~c~n~n eseri oldu~una inanmakt~r. Kainat~n ~eklinin ~u veya bu ~ekilde oldu~una inan~lmas~~ dini meselelerden de~ildir. Bu k~s~mda, merkezdeki Güne~~etraf~nda
yörüngelerde hareket eden gezegenler, bunlar~n yörünge zamanlar~~ ve uydular~yla ilgili aktar~lan bilgiler tamamen ilmi karakter ta~~rlar.
~brahim Hakk~, do~rudan do~ruya riyazi ilimler ve astronomi ile u~ra~an, meslekten yeti~me bir alim olmad~~~~halde tercihini Güne~~merkezli
sistemden yana kullan~r (Bkz. Resim 7). Bunu yaparken de "... bu küre
~ekilli olup harekete daha elveri~li olan küçük kütleli Yer'in büyük
Güne~'in etraf~nda senede bir kere dönmesi, çok daha kolay ve i~in gere~ine daha uygun, akla daha yak~nd~r" ~eklinde bilgi kayna~~~olan Müteferrika'n~n aksine ihtiyatl~~ davranmaya gerek görmeden, kendisinden öncekilerden daha cesur ve aç~k bir ifade kullanm~~t~r.
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Öte yandan, eserin "~slam astronomisi" ba~l~ kl~~ k~sm~ nda kainat~ n yap~s~ n~ n din ile ili~kisini bilim d~~~~ve hurafelere dayanan aç~ klamalara göre
ele alan ~brahim Hakk~~ ~öyle demektedir: "buraya gelinceye kadar yaz~lanlar~ n hepsi din meselelerindendir, bu anlat~lanlar~ n hepsine ~üphe etmeden inanmak hepimiz için gereklidir, çünkü bunlar din meselelerinin
ana esaslar~d~ r ve akli delillerle k~yas etmek (mant~~a vurmak) do~ru olmaz. Çünkü be~er akl~~ bunlar~~ idrak etmekten noksan ve âcizdir... Kur'ân
âyetleri ve Peygamber hadisleri uyar~nca âlemin ~eklini burada bu kadar
aç~ klamakla yetinilmi~tir". Bu ifadede öncekinden tamamen farkl~~ bir zihniyet yap~s~~ ortaya ç~ kar. Bu da ~brahim Hakk~'n~ n en büyük çeli~kisidir.
Tefsir ve hadis ehlinin (müfessir, muhaddis) sözleri oldu~u kaydedilen
ve "~slam astronomisi" bahsinde yer alan bilgilerin, ~slam dininin iki temel kayna~~~olan Kur'ân-~~ Kerim ve sahih hadisler ile ilgisi olmad~~~~gibi
~slam medeniyetinin alt~n ça~~nda, bilim ve gözleme dayal~~ olarak geli~en
"~slam astronomisi" ile de herhangi bir ilgisi yoktur. Bunlar daha çok efsane ile kar~~~ k, link bir üsk~ p içerisinde metaforik ifadeler ile süslü, din
ve bilim ile hiç alakas~~ olmayan cahil halk kitlelerinin zevkine hitap eden
aç~klamalard~ r. Bu ifadelerin mevzuc hadislere dayan~larak öne sürüldü~ü
anla~~lmaktad~r.
~ brahim Hakk~'n~n yukar~da anlat~lan görü~leri el-Suyitti'nin "~slam
astronomisi" hakk~ nda yazd~~~~ve gelecek nesiller taraf~ ndan bir referans
olarak kabul edilen kitab~ nda bu konu hakk~ndaki bilim d~~~~literatüre dayanmaktad~ r'. el-Suyüti (ölm. 9 I / 5o5)'nin el-Hey'et el-Senz:yye fi '1-Hey'et
Kr~. el-Suyöti, el-Hey'et el-Seniyye fi'l-Hey'et el-Stinniyye, Arapça metin, tercüme ve
~erhle (~ng.) n~r. Anton M. Heinen, Beyrut 1982, s. 19, nr. 35. ~brahim Hakk~'n~ n Mânfetnâme'sinde (bkz. s. 13-14) tefsir ve hadis ehlinin ço~unun eserlerinde geçti~i söylenen bu
metin, Ebü'l-~eyh diye tan~ nan Ebil Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Ca`fer b.
Hayyan el-Ensari el-~sfahani (ölm. 369/979) ile ~ bn Merdüveyh'in tefsirlerinde, Ebö'l-~smet
NC~ h b. Ebi Meryem - Mukatil b. Hayyan - `~ krime - ~ bn Abbas tarikiyle tahric ettikleri
metne uymaktad~ r. ~ brahim Hakk~ 'da metin daha süslü bir anlat~ mla kar~~ m~za ç~ kmaktad~ r.
"Muhtelif as~ rlarda telif edilen çe~itli kitaplardaki mevzu` hadislerin kayna~~n~~ ayn~~ seviyede kabul etmek mümkün de~ildir. Di~er bir deyi~le, hadislerin kaynaklar~~ pek çe~itli oldu~u için onlar~~ bir tabakada ve bir derecede toplamak mümkün de~ildir. Bu sebeple alimler "sahih", "hasen", "zay~ r olu~lar~ na göre hadis kitaplar~ n~~ birkaç (dört) tabakaya ay~ rm~~lard~ r. (~ah Veliyullah el-Dehlevi diye maruf olan ~ mam Ahmed'in Huccetullâh
ile kr~. s. 105 vd., Kahire 1322). Bunlardan dördüncü tabaka k~ssac~lar, vaizler, mutasavv~flar ve tarihçiler gibi udöl olmayan heva ve bid'at sahibi kimselerin a~~zlar~ ndan sonraki
as~ rlarda toplanm~~~de~ersiz kitaplard~ r. ~ bn Merdüveyh, ~ bn ~ahin ve Ebö'l-~eyh'in kitaplar~~ bu cümledendir. Hadis-i ~eriflere vuld~fu olan bir kimsenin bu tabakadaki kitaplara itimat edemeyece~i a~ikard~ r. Zira bunlar bid'at ve hurafelerin kayna~~d~ r" (Subhi el-Salih,
Hadis ilimlen ve Hadis Ist~lahlan, çev. Ya~ar Kandemir, Ankara 1971, S. 91-92).
Belleten C.LVI, 48
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el-Sünn~y
. e adl~~ eseri, 1064/1654) y~l~ nda ~brahim b. Abdurrahman el-Karamani el-Amidi (1064/1654 y~ l~ nda hayatta) taraf~ ndan baz~~ eklemelerle RiTarik-i Ehl el-Sünnet ve'l-Cen~ dat ad~~ alt~ nda yeniden
sdle
düzenlenmi~tir. Nazmizâde Hüseyin Murtaza b. Ali el-Ba~dadi (ölm.
~~ ~~ 34/ ~~ 722), Karamanrnin eserini daha sonra Türkçe'ye tercüme etmi~tir.
~ brahim Hakk~, Miinfetnâme'sinin de~i~ik k~s~mlar~ nda kainat anlay~~~n~ , Ay ve Güne~~tutulmas~ , zelzelelerin olu~umu gibi tabiat olaylar~ n~~ aç~klarken farkl~~ kaynaklar kullanmaktad~ r. Bu kaynaklar~~ ba~l~ca üç kategoride toplayabiliriz: 1- Dini kaynaklar (Kur'an-~~ Kerim ayetleri, hadisler, Gazali'nin Tel:izi:it el-Fekisife'si gibi me~hur dini referans kitaplar~); 2- Kâtib
Çelebi'nin Müteferrika'n~n yeni eklemelerini ihtiva eden Cihanniimâ's~~ gibi
ilmi eserler; 3- Efsane ve hurafelere dayanan halk inançlar~~ (Suyâtrnin
esasen astronomiden çok rivayete dayanan kitab~~ gibi eserler). Bu kaynaklar~n incelenmesinden ~brahim Hakk~'n~ n iki ayr~~ zürnreye hitap etti~i anla~~lmaktad~r. Birincisi, "avam-~~ nas" dedi~i fazla kültüre sahip olmayan
geni~~halk kitlesidir. Bunu da yaparken, belirli devirlerde ~slam literatürüne girip, gerileme devirlerinde revaç bulan ~srailiyat ve efsâneleri
"Ey Aziz" diye ba~layan kendisine has üslâbu ile kullanmakta beis görmemi~tir. ~kinci muhatap zümre ise, belirli kültür seviyesinin üstünde olan
"ayd~n kesim" (havass-1 nas)dir denilebilir. Bu iki zümrenin yan~~ s~ra,
~brahim Hakk~, dar fikirli olan ve kendisinin halk aras~ ndaki nüfuz ve
~öhretini k~skanan baz~~ resmi ulerna kar~~s~ nda da ihtiyatl~~ olmak zorunda
idi. Ancak i~in en ~a~~ rt~c~~ taraf~ , yazar~n bu z~ t görü~leri ayn~~ eserin içinde yanyana bulundurmas~, ikisini de ayn~~ hararetle sunmas~~ ve çeli~kili iki
zihniyet aras~ nda bir tercih yapmamas~d~r.
~ brahim Hakk~'n~n eserinde, yukar~da belirtilen çeli~kili fikirleri ifade
etmesinin sebeplerini anlamaya çal~~~ rken, onun hayat~ ndaki baz~~ hadiseleri k~saca gözden geçirmek gerekir. ~brahim Hakk~, birkaç y~ ld~ r üzerinde
çal~~makta oldu~u Mânfetnâmdsini 1 7o Hicri senesi sonunda 1757 A~ustos ortalar~nda tamamlam~~t~r. Görülüyor ki Mântetniime'nin ~öhreti daha
yaz~ld~~~~s~rada yay~lm~~t~. Rivayete göre, Erzurum müftüsü olan Kad~zade
Muhammed Arif b. Muhammed el-Erzurumi (ölm. 73/1759-60) geni~~
bir halk toplulu~u taraf~ndan sevilen, say~lan ve kendisini hicveden ~brahim Hakk~'y~~ k~skanmaktad~r ve ona kar~~~cephe al~r. Do~rulu~u ispatlanmam~~~bu rivayete göre, müftü baz~~ dar fikirli mollalardan bir meclis topSU
Kad~zkle hakk~ nda blcz. Ba~dadi Ismail Pa~a, Hediyy~t el-` Anfin (HA), II, 333; OM,
I, 404; Kahhala, X, 115.
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layarak ~brahim Halddy~~ sorguya ça~~rm~~~ve "Molla! Sen bir supara yazarm~~s~ n, yerden gökten dem vururmu~sun, ~er-i ~erife uymayan ~eyler
karalarm~~s~n!.. Nice olur?" diye sorguya ba~lam~~. Bu rivayeti nakleden
Mesih ibrahimhakk~o~lu'nun ifadesine göre, ~ brahim Hakk~, müftü ve
yanda~lar~ na Mânfetnâme'yi gösterip kitab~ n hangi k~sm~ n~ n ~eriate ayk~ r~~
oldu~unu sorunca, mollalar kitapta ~eriate ters dü~en bir yer bulamam~~lar ve hepsi pi~man olmu~lar. ~brahim Hakk~ 'n~ n torunlar~ ndan olan Mesih ~ brahimhakk~o~lu, babas~~ veya a~abeyinden duydu~u bu hadiseyi gerçekli~ine herkesin inand~~~~bir söylenti olarak nakletmektedir".
Mehmed Nusret Efendi, Tarilwe-i Erzurum adl~~ kitab~ nda Kad~zade
Mehmed'in biyografisini vererek, tasavvufa yak~ nl~~~~olan ulemâya mutaass~ p bir ~ekilde kar~~~ ç~ kt~~~~için, ~ brahim Hakk~'n~ n müftünün makbul olmayan ahlak~ n~~ ve fiziki özelliklerini hicveden bir beyit yazd~~~ n~~ anlat~r'.
Miirifetnâme'deki çeli~kili ifadelerin sebebi, k~smen yukar~da anlat~ lan
olay ile aç~ klanabilir. ~ brahim Hakk~, müftü Kad~zade'nin kendisini sorguya çekmeyi planlad~~~ n~~ önceden haber ald~~~~için, eserin ba~~ na "~slam
astronomisi" k~sm~n~~ ilave etmi~~olabilir. Mânfetnâme'nin plan~~ ve muhteviyat~, "~slam astronomisi" k~sm~n~ n müftü ve yanda~lar~ n~ n kendisine cephe
almamas~~ için yazar taraf~ ndan sonradan ilave edildi~ini göstermektedir.
Gerçekten de, eserin bu k~sm~ ndaki bilim d~~~~ aç~ klamalar~ n aksine, ~brahim Hakk~~ eserin geri kalan k~sm~ nda tabiat olaylar~ n~~ tamamen ilmi bir
~ekilde aç~ klamaktad~r.
M. ibrahimhakk~o~lu'nun kitab~ ndan anla~~ld~~~ na göre, baz~~ kimseler
~ brahim Hakk~'n~n fikir ve davran~~lar~ n~~ yanl~~~anlam~~lar ve çevresinden
gördü~ü itibar~~ k~skanm~~lard~ r. Bu yüzden, onu ~eriate ve inanca kar~~~fikirler ileri sürmekle itham ederek cahil halk kitleleri nezdinde ~öhretini lekelemek istemi~lerdir. Bu sebeple, ~brahim Hakk~ 'n~ n ölümünden üç sene
önce 1191/1777'de yazd~~~~ Urvet el-~rk-5m ve Hey'et el-~sleim adl~~ her iki eseri
de, kendi kitab~~ olan Miinfetniime'nin yan~~ s~ ra hadis ve tefsir kitaplar~ na
dayanmaktad~ r. Aç~ kça görülüyor ki, amac~~ kendisini mesnetsiz ithamlardan korumakt~. Kitab~ n ba~l~~~ ndan anla~~ld~~~~üzere, ~ brahim Hakk~ 'n~ n
bilim d~~~~fikirlere ve efsânelere dayanarak yazd~~~~ Hey'et el-~skim adl~~ kitab~~ "~slam astronomisi" hakk~ ndad~ r. Eserin önsözünde ~ brahim Hakk~,
'1 Mesih Ibrahimhakk~o~lu, Erzurumlu Ibrahim Hakk~, ~stanbul 1973, S. ol.
52 Mehmed Nusret Efendi [Müftizadej, Tarihçe-i Erzurum yahut He~n~ehrilere Arma~an,
Istanbul: Ali ~ükrü Matbaas~, 1338 (1920), s. lot. Ibrahim Hakk~'n~ n beyiti bu kitapta da
nakledilir.
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"Filozoflar~ n astronomiye âit söz ve eserlerini okuman~ n inanc~~ bozaca~~ndan ve din i~lerine gev~eklik verece~inden bunlar~~ b~ rakt~ m" 53 demektedir.
~imdi, ~brahim Hakk~ 'n~ n ME~rifetr~rime'sindeki f~ kirlerinden geri
dönü~ünü anlamam~za ipuçlar~~ te~kil eden a~a~~daki mektuplar~~ inceleyelim: ~brahim Hakk~, kuzeni Yusuf Nesim Efendi'ye yazd~~~~23 May~s 1777
tarihli bir mektubunda, o~lu Ahmedülhayr'a ~iirlerini gönülden okumas~ n~~
fakat beyitlerini halk aras~ nda "lisana almamas~ n~" vasiyet etmektedir. ~brahim Hakk~'n~n hangi beyitleri kasdetti~i konusunda maalesef bir delil
bulunmamakla beraber, muhtemelen tasavvufa dair beyitler oldu~unu tahmin edebiliriz. ~ brahim Hakk~~ o~luna, do~ru yoldan ayr~ lmamak için Uryel el-~sr~im'da yaz~ lanlara göre davranmas~ n~~ tavsiye eder".
Bu konuda M. ~brahimhakk~o~lu ba~ka bir hâdise daha nakletmektedir. ~ brahim Hakk~ 'n~ n tasavvuf i eserlerini okuyan Dervi~~Halil adl~~ bir
ö~rencisi, Hasankalesi'nde hocas~ n~ n bir s~ r kitab~~ yazd~~~~söylentisini yaym~~t~. Aç~ kça görülüyor ki baz~~ kimseler ~ brahim Hakk~ 'n~ n ~slam inanc~ n~~
bozan baz~~ gizli fikirleri oldu~undan ~üphelenerek kuzeni Yusuf Nesim'i
rahats~z etmi~lerdi. ~ brahim Hakk~, ~slam tarihinde birçok bilginin mesnetsiz olarak dini inançlara ayk~ r~~ dü~üncelerle itham edildi~ini biliyordu.
~brahim Hakk~, kendisini bu çe~it haks~z ithamlardan korumak için
kuzeni Yusuf Nesim'e Urvet el-~sliim adl~~ kitab~yla beraber gizli bir mektup
yollar. Bu mektubu ~brahim Hakk~, o~lu ~smail Fehim'e yazd~ rm~~t~ r. Bu
mektupta ~brahim Hakk~ , Yusuf Nesim'e ~öyle ö~üt vermektedir: "Benim
o~lum, geçen sene yazm~~t~ n ki: 'Efendi bir s~ r kitab~~ telif etmi~~deyi bana
s~ klet edirler.' (ediyorlar). Sana s~ klet edenlere ~imdi bu "Urvet-ül-~slam"
kitab~ n~~ bu kaime ile de~il öbür mektupla gösterip diyesin ki: '~~te, Efendimizin Marifetnâme'den sonra tasnifi budur.' Mektubu dahi okuyup diyesin ki: 'Bu kezzap (yalanc~) Halil gibi müfsitler kendilere pâye için
Efendimize iftira eylemi~lerdir.' Hasankalesi'ne gidende bu kitab~~ merkum
mektupla götürüp gösteresin ve tembih edesin ki: `~er-i ~erife muhalif
Efendimizin bir sözü ve bir i~i yoktur. Her ne ki, ~er-i ~erife muhalif nesne ile Efendimizi lisana getirip nâseza i~ler Efendimize nisbet ederler.
Tanr~~ kendilerini rüsvây edecektir. An~ nçin bu gfina Efendimize iftira
ederler' ".
53

~ brahimhakk~oglu, S. 154.
a.g.e., S. 153.
a.g.e., s. 16~~
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Ibrahim Hakk~'n~n sözlerinin sonunda, imzas~~ ve mühürü mektubun
ele geçebilece~i korkusu ile oyulup ç~ kar~lm~~t~ r. Mektubun geri kalan yerinde ismâil Fehim, Yusuf Nesim'e hitaben ~öyle yazm~~t~ r: "Efendimiz
bu mertebe beyitlerden Ibâ (reddetme) ve icrâz (yüz çevirme) etmi~tir ki,
~nsdniye gibi kitab~~ ate~e atm~~ken fakir yeti~ip ocaktan al~ p saklad~ m.
Efendimizin cevab~~ budur ki 'Beni seven beyitlerimi nesyen mensiyyen (tamamen) unutup bu Urvet-ül-~sla-m'a yap~~~p bunu okur ve bunu yazar. Zira as~l Kur'ân ve hadistir. Gayri sözleri unutmu~umdur"".
Ibrahim Hakk~'n~n hayat~, ya~ad~~~~zaman ve eserleri hakk~ nda daha
geni~~bilgi ve belgeler elde edilip çal~~malar yap~lana kadar, yukar~daki
aç~klama te~ebbüsümüz MântetnCirne'deki çeli~kili k~s~ mlar~~ ve Ibrahim
Hakk~'n~ n Miirifetnâme'deki ilmi görü~lerinden daha sonra yazd~~~~eserlerdeki dönü~ünü ayd~nlatabilir. Ayr~ca kendi el yaz~s~~ nüshan~ n sonraki kopyalar~~ ve bas~ lan nüsha ile mukayesesi de bir tak~ m yeni ipuçlar~~ sunabilir
ve yeni de~erlendirmelere vesile olabilir. Di~er taraftan, Mânfetnâme'nin
1835-1914 y~llar~~ aras~ nda ~~ o kere bas~lmas~, geni~~bir halk kitlesine bir
yüzy~l boyunca hitap eden popüler bir kitap olmas~, Güne~~merkezli sistemin Osmanl~~ astronomlar~~ ve bilim adamlar~ndan olu~an çevrenin d~~~ na
yay~lmas~n~~ ve tan~nmas~n~~ sa~lam~~t~r denilebilir.
ZJc Terciimeleri
L Halifeza-de, Clairaut ve Cassini Zicleri
XVII. as~rda Frans~z astronomu Noel Durret'nin zicinin Zigetvarl~~
Tezkireci Köse Ibrahim taraf~ ndan yap~lan tercümesinden sonra, XVIII.
asr~n ikinci yar~s~ nda yine iki zic tercümesiyle kar~~la~~ yoruz. Bunlardan
her ikisi de XVIII. as~ rda Istanbul'da yeti~en astronomlardan Halifezâde
Ismail Efendi 57 taraf~ndan yap~lm~~t~r. Ç~nari ismâil Efendi olarak da tan~nan bu astronomun, astronomi sahas~ nda telif ve tercüme birçok eseri bulunmaktad~ r. Halifezâde'nin ilk zic tercümesi "Tercüme-i Zic-i K~laro" diye bilinen Rasad-t Kamer adl~~ tercüme eseridir 58. Bu zici, Frans~ z astronomlar~ ndan Alexis-Claude Clairaut'nun Ay'~ n gözlemlerine dayanan ceta.g.e., S. 162.
Hk. bkz. Ka~nüs-: Rt:ydziyât, ~stanbul 1315/1897, I, 327-330; SO, I, 371-372; OM,
III, 259-260; Ad~ var, s. 199-201; Uzunçars~l~, Osmanl~~ Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu
Yay~nlar~~ 1983, IV/II, 537; el-`Azzavi, Tarih ~lm el-Felek fi'l-`1rak, S. 2go; `Abdullah el-Cuburi, el-Müstedrek c alel-Ke~~al; S. 292-293.
58 Zici için bkz. Kamüs-i Riyaziyât, ~stanbul üniversitesi Kütüphanesi, TY 914, VII,
yk. 743, Istanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 916, IX, yk. 1130.
57

758

EKMELEDD~N ~HSANO~LU

vellerinden 1767 y~l~ nda Türkçe'ye tercüme etmi~tir. Clairaut'nun (ölm.
1765) bu konuda ilki 1752'de St. Petersburg'da bas~lan Theorie de la Lune,
di~eri ~~754'te Paris'te bas~ lan Tabks de la Lune adl~~ eserleri bulunmaktad~ r. Theorie de ki Lune 1765'te Paris'te yeni gözlemlere dayanarak haz~rlanan Ay'~ n cetvellerinin ilâvesiyle ikinci defa bas~ lm~~t~r".
Osmanl~~ astronomu bu cetvelleri 1767'de tercüme etmeden önce St.
Petersburg Akademisi'nin eserin ilk bask~s~n~n yap~lmas~ndan iki y~l önce
175o'de Clairaut'yu uzay mekani~indeki "üç cisim problemi"nin çözümü
üzerinde yapt~~~~teorik çal~~malardan dolay~~ ödüllendirmesi, Osmanl~~ durumunda ise cetvellerin tercümesiyle yetinilmesi, Osmanl~~ bilim zihniyetinin yap~s~~ hakk~nda bizim için önemli bir ipucu te~ kil eder.
Bu zic tercümesinin yap~ld~~~~ y~llarda Sultan III. Mustafa (ölm.
1774.)'n~ n Avrupa astronomisine dair "en yeni ve en mükemmel" kitaplar~~
Paris ilimler Akademisi'nden istedi~i, Frans~z matematik tarihçisi Montucla taraf~ ndan 1766'da yay~nlad~~~~ Histoire des Mathematiques adl~~ eserinde
kaydedilmi~tir'. Salih Zeki ise ayn~~ kayna~a dayanarak Sultan III. Mustafa'n~n Akademi'den mükemmel bir heyet kitab~~ istedi~ini bildirrnektedir.
S. Zeki ayr~ca Baron de Tott arac~l~~~ yla Akademi'den getirtilen kitaplar
aras~nda Lalande Zici'nin de bulundu~unu Akademi kay~tlarmdan tespit
etti~ini söylemektedir''. Gönderilen kitaplar aras~ nda Clairaut Zicinin ve
Ç~ nari ~smâil Efendi'nin tercüme etti~i ikinci zic olan Cassini Zicz' nin de
bulundu~u dü~ünülebilir.
~smâil Efendi'nin tercüme etti~i ikinci zic, yine Frans~z astronomlarmdan Jacques Cassini (ölm. ~~756)'nin 62 ~ 74o'da Paris'te bas~lan Tables Astronomiques du Soleil, de la Lune, des Plardtes, des Etoiks Fixes et des Satellites
de jupiter et de Saturne adl~~ astronomi cetvelleridir. ~smâil Efendi bu zici
Kasini ad~yla 1772'de Türkçe'ye çevirTerciime-i
Tuhfe-i
mi~tir.
Cassini Zici'nin Sultan III. Ahmed taraf~ ndan ~~132/172o y~l~~ sonlar~na do~ru Fransa Kral~~ XV. Louis'ye elçi olarak gönderilen Yirmisekiz
59 Hayat~~ ve eserleri için bkz. Biographie Universelk, VIII, 593-598; Larousse du XX~~S~ecle, II, 283c-284a; Dictionary of Scientific Biography, III, 281a-286a.
60 Ad~var, S. 199.
61 Kamiis-i Riyif~ziyizt, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 910, III, yk. 317.
62 Hk. bkz. Biographie Universelk, VII, 301-302; Dictionary of Scientific Biography, III,
~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 916, IX, yk. 1128io4b-losa vd.,
~~ 13o.
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Mehmed Çelebi vas~ tas~yla getirildi~i'', Salih Zeki ve Adnan Ad~var taraf~ ndan ileri sürülmekteyse de do~ru de~ildir. Çünkü Yirmisekiz Mehmed
Çelebi, Sefaretniime'sinde 1133/1721 y~ l~~ Ramazan ay~n~ n son günlerinde
ziyaret etti~i Paris Rasathanesi'nden bahsederken, "Cassini, gözlemlerini
tamamlamadan ölmü~, rasathanenin ba~~ na o~lu geçmi~~ve cümle hazine
ona teslim edilmi~. Kendisi, babas~ n~ n Ulu~~Bey Zici'ne ayk~ r~~ buldu~u
meseleleri yaz~ p bize verdi. Henüz babas~ n~ n yazd~ klar~~ bas~lmam~~, o~lu
gözlemleri tamamlad~ ktan sonra basmay~~ arzu ediyormu~..." demektedir.
Bu ifadelerden Jacques Cassini'nin Yirmisekiz Mehmed Çelebi'ye babas~n~ n Ulu~~Bey Zici'ne ayk~ r~~ buldu~u baz~~ meseleleri yaz~p verdi~i anla~~ lmaktad~ r. Jean Dominique Cassini'nin gözlemlerini o~lu Jacques Cassini
tamamlam~~~ve t 740'da Tables Astronomtques ad~yla ne~retmi~tir".
Di~er taraftan, zicin Türkçe tercümesinin mukaddimesinde, "Fransa
astronomlar~ ndan Cassini'nin milad~ n 174o'~ nc~~ senesinde Frans~zca basmay~~ arzu etti~i yeni rasad~..." ibaresinden, Halifezâde'nin Yirmisekiz
Mehmed Çelebi'nin getirdi~i "Ulu~~Bey Zici'ne mugâyir mesâil"i de~il,
174o'da Paris'te bas~lan Tables Astronomiques...'i tercüme etti~i kesinlik kazanmaktad~ r.
Logaritman~ n Osmanl~~ bilim çevrelerine ilk giri~i Halifezade'nin bu
zTc tercümesi vas~tas~yla olmu~ tur. Halifezâde bu zic tercümesine, birden
on bine kadar olan say~ lar~ n logaritma cetveli yan~ nda o''den 45°'ye kadar
bütün yaylar~ n dakika dakika sinüs ve tanjantlar~ n~ n logaritmalar~ n~~ gösteren birer cetvel de ilave etmi~ tir. Bu cetvellerdeki bütün logaritmalar be~~
basamakl~d~ r. Halifezâde bu tercümesinde "logaritm", "logaritm sinus",
"logaritm tangent" terimleri için s~ras~ yla, "nisbet", "niseb-i ceybiyye" ve
"niseb-i z~ lliyye" kar~~ l~klar~ n~~ bulmu~tur.
Bu ikin tercümesi Osmanl~~ takvimcili~ine mühim etkiler yapm~~, padi~ah 111. Selim'in emriyle takvimler Cassini Zidne göre tertip edilmeye
ba~lanm~~, Ulu~~Bey Zici zamanla terkedilmi~tir.

Ka~ni-is-i Riyâztydt, I, 316; Ad~ var, s. 199.

64 Ekmeleddin ~hsano~lu, "Tanzimat öncesi ve Tanzimat Dönemi Osmanl~~ Bilim ve
E~itim Anlay~~~ ", 150. y ~l~nda Tanzimat, n~r. Hakk~~ Dursun Y~ld~ z, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1992.
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11 - Müneccimba~~~Hüseyin Hiisni ve Lalande tici Tercümesi
Osmanl~~ bilim literatüründe tespit etti~imiz dördüncü zic tercümesi
XIX. yüzy~l~n ba~~nda yap~lm~~t~ r. Müneccimba~~~Hüseyin Hüsni Efendi 65
Frans~z astronomlar~ ndan Lalande'~n (ölm. 1807)66 Tables Astronomiques
(Paris 1759) adl~~ zIcini 1814 y~l~ nda Arapça'ya tercüme etmi~tir. Türkçe
tercümesini ise 1826 y~l~ndan önce yapm~~~oldu~unu tahmin ediyoruz.
Hüseyin Hüsni Efendi, tercümenin mukaddimesinde Lalande'~n rasatlar~n~ n Ulu~~Bey ve Cassini zIclenni hükümsüz b~ rakt~~~n~, bu yeni zIcin
k~yamete kadar k~lavuz olaca~~n~~ ve yanl~~~n~ n ç~ kmayaca~~n~~ söylemektedir. Bundan yararlan~ larak hesap edilen takvimlerin de en do~ru ve en
mükemmel takvimler olaca~~n~~ belirtmektedir.
1248 (1832) y~ l~ nda, Hekim Mustafa Behçet ile Müneccimba~~~Hüseyin Efendi'nin mü~tereken yapt~klar~~ "arz ve ilâm”da Cassini ZIci'nin takvim hesaplamalannda önemli hatalara sebep oldu~u, bu zicde Güne~~ve
Ay tutulmalar~ nda 25 dakika kadar hata pay~~ bulunurken, hata pay~ n~ n
Lalande Zici'nde birkaç saniyeye indi~i, bu yüzden bundan sonra Lalande Zici'nin kullan~lmas~~ gerekti~i ifade edilmi~ tir. Bunun üzerine, padi~ah~n emriyle Lalande Zici'nin kullan~lmas~na ba~lanm~~t~r67.
Yeni Avrupa astronomisi ile ilgili ilk tercüme olan Durreenin kitab~~
ve daha sonra yap~ lan tercümelerin hepsi zic tercümeleridir. 1071/1660
y~llar~nda yap~ lan bir Durret Zi'ci tercümesini, I 186/1772'de yap~ lan Cassini 68 ve II. Mahmud dönemi (1223-1255/18o8-1839)'nde yap~lan Lalande 69
ziclerinin tercümesi takip etmi~tir. Bu tercümeler, Osmanl~~ astronomlann~ n, Bat~~ astronomi literatürünün zicler ile ilgili ne~riyat~n~~ takip ettiklerini
65 Hayat~~ ve eserleri hakk~ndra bkz. SO, II, 224, 229; OM, III, 260; Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi, nr. 183, yap. 13a; nr. 323, yap. 3b; Zeylu Fihrisi Dar el-K~ittib, I, 32; Ad~var, S. 200-201.
" XVIII. yüzy~lda Fransa'da yeti~en me~ hur astronomlardan Joseph-Jeröme Lefrançais de Lalande ve eserleri için bkz. Biographie Universelk, XXIII, 215-232; Dictiona~y of Scientific Biography, VII, 579b-582a; Ka~nüs-2 Riyâziyiit, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 916,
IX, yk. I 29o- ~~293.
67
Takvim-i Vekayi, 6 B 1248 (29 Kas~ m 1832), nr. 46, s. 3, st. 2.
" Z~CI için bkz. Kamiis-i Riyaziyiit, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 914, VII,
Yk. 743.
69 ZIci hakk~nda bkz.
Riydziy~lt, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 916,
IX, yk. 129o-I293.
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göstermektedir. Bat~'da bu dönemde, astronomi biliminin yap~s~ n~~ tamamen de~i~tiren fevkalade önemli birçok eser dururken, Osmanl~~ astronomisinin temel ilgi alan~~ olan vakit tayini için gerekli ziclerin seçilmi~~olmas~, Osmanl~~ bitimine sonuna kadar hakim olacak karakteri belirlemektedir.
Böylece ~imdiye kadar yapt~~~m~z ara~t~ rma ve taramalardan Osmanl~lar~ n
ilgisinin, bilimin geli~mesini veya de~i~mesini sa~layan, yeni temellerini
ortaya koyan, yeni yörüngesini çizen temel kaynaklar ve teorik mahiyette
eserlerin tercümesi cihetine yönelmeden, ihtiyaç duyulan vakit tayini konusundaki son geli~meleri takip etmeye hasredilmi~~oldu~unu görüyoruz.
~stanbul ve Kahire'de Kurulan Yeni E~itim Müessesekrinde
Modern Astronomi
~imdi modern astronominin Osmanl~~ dünyas~na giri~ine ba~ka bir
aç~da~~ bakal~ m ve yeni astronominin XVIII. asnn sonlar~nda kurulmaya
ba~layan yeni e~itim kurumlar~ndaki yerine bir göz atal~m.
XVIII. asnn sonlar~na do~ru askeri mühendisleri e~itmek amac~~ ile
Mühendishâne-i Bahri-i Hümâyun (1773) ve Mühendishâne-i Berri-i
Hümâyun (1795)'un kurulmas~ yla astronomi dersi ilk defa düzenli ~ekilde
devlet eliyle ö~retilen yeni bilimler aras~ na girmi~tir. III. Selim'in Mühendishâne ile ilgili 1795 tarihli ferman~nda ad~~ geçen dersler aras~ nda astronomi de bulunmaktad~r".
Hümayun'da ilk okutan hocalardan
Bu dersi Mühendishâne-i
birisi, Hüseyin R~fk~~Tamanrdir 71. Bu okulun 18°6-1817 y~llar~~ aras~nda
ba~hocal~~~ n~~ yapm~~~olan Hüseyin R~fk~~ Efendi'nin 72 matematik konusun7° Ekmeleddin ihsano~lu, "Osmanl~~ Devleti'ne 19.Yüzy~lda Bilimin Giri~i ve Bilim-Din
ili~kisi Hakk~nda Bir De~erlendirme Denemesi", Toplum ve Bilim, 29/30, Bahar-Yaz, 1985,
s. 80.
Hümâyun'da uzun
71 Hüseyin R~fk~~Tamani (ölm. 1817). Mühendishâne-i
müddet ba~hocal~k yapm~~~olan Hüseyin R~fk~~ Efendi, K~nm'~n Taman kasabas~nda do~mu~tur. Ba~hocal~~~~yan~ nda birçok resmi görevlerde de bulunmu~~ve modern bilimlerin
Osmanl~~Devletine girmesi ve yay~lmas~nda öncülük etmi~, birçok fen kitab~n~~Türkçeye çevirmi~tir. Daha geni~~bilgi için bkz. Mir'dt-1 Mühendishime, s. 27, 32-33; OM, III, 261-262;
Ad~var, s. 206-207; Tütk Ansiklopedisi, Ankara 1971, XIX, 425; Ekmeleddin ihsano~lu, Ba~hoca ~shak Efendi (Türkiye'de Modern Bilimin öncüsü), Kültür Bakanl~~~~Yay~nlan, Ankara
1990, s. 9, 14-15. (Kitapta ~ngilizce bir özet yer almaktad~r).
72 Baz~~ müellifier, Hüseyin R~fk~~ Efendi'nin Mühendishâne'nin kurulu~ undan 1232/
1817 y~l~na kadar, 22 sene süresince burada ba~hoca olarak görev yapt~~~n~~ belirtiyorlar ise
de, elimizdeki belgelerden 1211 (1796) y~l~nda Hüseyin R~fk~~Efendi'nin Mühendishâne'de
ikinci halife oldu~u görülmektedir. (4 Cemâziyelevvel 1211/5 Kas~m 1796 tarihli buyruldu,
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da birçok defa bas~lm~~~çe~itli eserleri mevcut ise de, astronomi konusunda bas~lm~~~müstakil bir eseri yoktur. Ancak ö~rencisi ~shak Efendi, hocas~ n~n astronomi ders notlar~n~n co~rafyaya dair k~s~ mlar~ n~~ gözden geçirerek özetlemi~~ve 1831 y~ l~ nda el-Medhal fil-Co~rafya ad~~ alt~ nda yay~ nlam~~t~ r 73.
Bu eserin jeosantrik sisteme göre yaz~ld~~~, "Biline ki görünen âlem
(fiziksel âlem) bir küredir ki onun merkezi Arz'd~r... Güne~~ile Ay, Yerküre
etraf~ nda dönüp on iki burcu gezerler..." ~eklindeki birçok ifadeden aç~ kça
anla~~lmaktad~ r. Ancak subaylara harita ö~retmek için haz~ rlanan bu kitab~ n dayand~~i astronomi konseptinin ister Batlamyus'un jeosantrik sistemine, ister Kopemik'in helyosantrik sistemine ba~l~~ olmas~~ pratik aç~dan
büyük bir farkl~l~k arzetmemektedir. Bu, bize Mühendishâne'de yürütülen
e~itimin pratik yönünün a~~r bast~~~n~~ ve yeni astronomi konseptlerinin ilgi oda~~nda bulunmad~~~ n~~ gösterdi~i gibi, eski bilim tradisyonunun da
devam etti~ini aç~ kça ortaya koymaktad~r. Di~er taraftan, Bat~~ bilim kaynaklar~ ndan tercüme ve adaptasyonlar yapan Tamanrnin astronomi konusunda eski tradisyonu devam ettirmesi dikkat çekti~i gibi, bu kitab~~ bask~ya haz~rlayan talebesi ~shak Efendi'nin konu ile ilgili herhangi bir yorumda bulunmamas~~ ve yeni bilgiler ilave etmemesi de dü~ündürücüdür. Zira
ilerideki sayfalarda aç~ klanaca~~~üzere ~shak Efendi, hocas~ n~ n astronomi
Rinotlar~n~~ düzenledi~i ve 1830-34 y~llar~nda yay~nlad~~~~ Mecmûa-i
n~n
kendi
eserinde
yeni
astronominin
konsept
ve
teknik
detaylar~
yâztye adl~~
uzun bir metnini sunmu~tur.
Hüseyin R~fk~~ Tamanrden sonra 1817'de Mühendishâne-i Berri-i
Hümâyun'a ba~ hoca olan Seyyid Ali Bey'in' geometri ve istihkâmlarla
eserleri yan~ nda, XV. yüzy~l~n me~hur Osmanl~~ astronomu Ali Ku~çu'nun (ölm. 1474) "el-Fethiyye" adl~~ astronomiye dair Arapça eserini
Türkçe'ye tercüme etti~ini görüyoruz. Seyyid Ali Bey, Mir'ât-~~ ~ilem ad~ n~~
verdi~i bu tercümenin önsözünde, Aristo ve Batlamyus'un Yer merkezli,
Cevdet, Madnj; nr. 4717). Ça~atay Uluçay ve Enver Kartekin, eserlerinde Hüseyin R~fk~~
Efendi'nin 1800 y~l~ nda ba~hoca oldu~unu belirtmekte ise de (Ç. Uluçay ve E. Kartekin,
rtiksek Mühendis Okulu, ~stanbul 1958 [1.T.Ü. Kütüphanesi, nr. 389], s. 85) biz onun 1221/
18o6'dan önce ba~hoca oldu~una dair bir belgeye tesadüf etmedik. Tesbit edebildi~imiz kadar~~ ile Hüseyen R~ fk~~ Efendi'nin ba~hoca oldu~unu kaydeden ilk belge ~ o Cemziyelevvel
1221 (26 Temmuz ~~ 8o6) tarihlidir. (Cevdet, Maiinf, nr., 5506).
el-Medhal f~ 'l-Co~rufya, Dersaadet, Matbaa-i Amire, 147 (1831), 88 s. ve 8 levha.
74 Hakk~ nda bkz. Mi~'dt-1 Mühendishâne, s. 51, 61-62, 66, 82; OM III, 275; Ad~var, s.
209, 220.

BATI BILIMI VE OSMANL~~DÜNYASI

763

Pisagor, Platon ve Kopernik'in Güne~~merkezli ve Tycho Brahe'nin kendisine has görü~ünü tan~tmakta ve Yer merkezli ilk görü~ü tercih etmektedir. Tercih sebebini aç~klarken, bu görü~ün ~slam ülkelerinde yayg~n oldu~unu, takvim yapmak için haz~rlanan ziclerin bu görü~e dayand~klarm~,
dolay~s~yla bu görü~ün kendi al~~kanl~klar~na uygun geldi~ini belirtmektedir.
Seyyid Ali Bey el-Feth~yye'yi tercüme etmeden önce konu ile ilgili baz~~
kitap ve risâleleri inceledi~ini, bunlar aras~nda Ali Ku~çu'nun el-Fethiyye'sini, "sözü az, anlam~~ çok" oldu~u için seçti~ini ve devrinde felsefi ve riyaz1 bilimlere de~er verildi~i için bu eseri tercüme etti~ini ifade etmektedir.
Ali Ku~çu'nun bu klasik eserinin XVI. yüzy~lda geni~letilerek yap~lm~~~
iki Türkçe tercümesi 75 olmas~na ra~men, Seyyid Ali Bey'in bu eseri XIX.
as~rda tekrar ele al~p ~~824'te baz~~eklemeler ve k~saltmalar yaparak basmas~, dikkate de~er bir husustur. Bu da Ali Ku~çu'ya gösterilen büyük ilgiyi
ve eski astronomi tradisyonunun hala mevcut oldu~unu ortaya koydu~u
gibi, Seyyid Ali Bey'in kendi yeti~ti~i ekolü devam ettirmek istedi~ini
gösterir.
Seyyid Ali Bey'in 1830 y~l~nda azledilmesiyle, Mühendishâne ba~hocal~~~na getirilen ~shak Efendi', en önemli eseri olan Alecmiia-i Uh2m-i Riydziydnin dördüncü cildinde astronomi konusuna 250 sayfal~k oldukça geni~~
bir yer ay~rd~~~~gibi, a~~rl~~~~Kopernik teorisine vererek, bu sistemin o zamana kadar Osmanl~~ bilim literatüründeki bu uzun ve belki de en teknik
izah~n~~ sunmu~tur.
~shak Efendi de, eserinde daha önce yaz~lm~~~birçok astronomi kitab~~
gibi belli ba~l~~ üç kâinat sistemini tan~tmaktad~r (Bkz. Resim 8). Batlam76 ~lk tercüme Seydi Ali Reis (ölm. 970/1562) taraf~ndan Hulâsat el-Hey 'e ad~~ ile, di~eri
ise Abdullah Perviz Efendi (ölm. 987/1579) taraf~ndan Mirkat el-Semâ ad~~ ile yap~lm~~t~r.
Seyyid Ali Beyin daha önce yap~lan bu iki tercümeden bahsetmemesi dikkat çekicidir.
76 Hk. bkz.
Mühendishane, s. 27, 34-42; Kam~2s-t Riyitzât, I, 299-301; SO, I,
328; Ahvalnâme-i
Asken:ye-i Osn~iim:ye, s. 23-32; OM, ili, 254-255; Ad~var, S. 219221; Türk Ansiklopedisi, Ankara 1972, XX, 231-232; F. Re~it Unat, "Ba~hoca ~shak Efendi",
Belleten, XXVIII, 1964, s. 89-115; Ekmeleddin ~hsano~lu, Aç~klamal~~ Türk Kimya Eserleri Bibliyografyast, Istanbul 1985, s.
; ayn~~ yazar, "Osmanl~~ Devleti'ne 19. Yüzy~lda Bilimin
Giri~i ve Bilim-Din Ili~kisi Hakk~nda Bir De~erlendirme Denemesi", Toplum ve Bilim, 29/
30, Bahar-Yaz, 1985, S. 95-96; Ekmeleddin ~hsano~lu-Feza Günergun, "Mecmua-i Ulum-i
Riyaziye'', Türkiye Birinci Felsefe-Mant~k-Bilim Tarihi Sempozyumu Tebli~leri, Ankara 1986, s.
19-21; Ekmeleddin ~hsano~lu, "Ba~hoca ~shak Efendi", VI. Milletleraras~~ Türkoloji Kongresi,
Istanbul 1988; ayn~~ yazar, Ba~hoca ~shak Efendi.
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yus ve Tycho Brahe'nin teorilerinin niçin geçerli olmad~~~n~~ aç~ klad~ ktan
sonra, Kopernik görü~ünün tarihi geli~mesini aktarm~~t~ r. ~shak Efendi, eski sistemlerle fazla mukayese yapmadan birçok astronomi olay~n~ n Yer'in
hareketli oldu~u varsay~ larak daha kolay aç~ klanabilece~ini ifade etmektedir.
Bu aç~ klaman~ n sonunda küçük bir ihtiyat pay~~ ileri sürmekten kendisini alamayan ~shak Efendi "hata olmas~~ muhtemel ise de" bu görü~ün
~lm-i hikmet'e daha uygun oldu~unu kesin bir ~ekilde belirtir.
~shak Efendi dört ciltlik bu eseri boyunca ve di~er eserlerinde ça~da~~
Avrupa kaynaklar~ ndan tercüme ve özetleme yolu ile, özel olarak Osmanl~~
Devleti'nde ve belki genel olarak ~slam dünyas~ nda birçok yeni mefhumu
ilk defa ortaya koymakta ve anlatmaktad~r. Meselâ Descartes'~n hareketin
sebebi hakk~ ndaki doluluk ve itici güç, Newton'un bo~luk (vakum) ve çekim gücü esas~na dayanan teorisini aç~ klamaktad~ r.
~shak Efendi'nin ça~da~~Avrupa bilgilerini teknik bir ~ekilde aktarmas~, s~ rf Osmanl~~ Türkiye'sinde de~il, Kahire'de ve birçok ~slam ülkesinde
etkili olmu~tur. ~ lk bask~s~~ 1834'te Istanbul'da tamamlanan Mecrniia-i
Uh2m-i Riyâzt:ye 1845'te yine dört cilt olarak Kahire'de bas~ lm~~~ve Bat~'da
geli~en birçok yeni bilimi ö~renmek isteyenlere ana kaynak olma vasf~ n~~
uzun y~ llar sürdürmü~tür.
~shak Efendi, 1834'te Istanbul'da bas~ lan kitab~nda eski ve yeni astronomiyi etrafl~~ biçimde tan~ t~ rken, ayn~~ y~ l Kahire'de Mehmed Ali Pa~a
devrinin ünlü ayd~ n ve mütercimlerinden Rifaca el-Tahtavrnin (81m.
1873) 77 el-Tac ribât el-~dfiyye
el-Co~rafya ad~ ndaki Arapça bir co~rafya kitab~ n~~ bast~~~ n~~ görüyoruz.
Osmanl~~ Devleti'nde Arapça bas~ lan ilk modern co~rafya kitab~~ olan
ve Kahire'de yeni kurulan mekteplerin talebelerine okutulmak için haz~ rlanan bu eserde, yeni astronomi teorilerinden çok k~ sa ve basit bir ~ekilde
söz edilmektedir.
Di~er taraftan, Deniz Harp Okulu talebeleri için Avrupa dillerinden
Türkçe'ye tercüme edilen ve Tahtavi'nin kitab~ndan dört y~ l sonra Bulak'ta bas~ lan Mecrniiatii Fenn el-Bahriye adl~~ kitab~ n astronomi bahsinde de
'-' Hayat~~ ve eserleri için bkz.
el-A` tdm,
29; Serkis, Mdcem el-Matbd
s.
942-947; Cemaluddin el-~eyyâl, Tcirih el- Terceme ve'l-Hareket el-Sekafg~ye fi Asri Muhammed
`Ali, Kahire 1951.
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eski ve yeni astronomiden çok k~sa olarak bahsedilmektedir. Ancak burada Ptolemy ad~, bütün ~slam literatüründe tan~nd~~~~gibi Batlamyus olarak de~il, "Tolomya" ~eklinde yaz~ lm~~t~ r. Bu husus, eseri tercüme edenlerin eski bilim literatürü ile ilgilenmediklerini göstermesi bak~m~ ndan dikkate de~er.
Mehmed Ali Pa~a devrinde Kahire'de bas~lan kitaplar aras~nda
müstakil bir astronomi kitab~n~n bas~ ld~~~ n~~ tespit edemedik. O devirde
yeni astronomiye ait en geni~~bilgiyi ihtiva eden kaynak yine ~shak Efendi'nin kitab~d~r. Anla~~l~yor ki ~stanbul için kâfi görülen bilgi Kahire için
de kafi idi ve yeni bir aray~~a lüzum görülmüyordu.
Rus Biliminden Aktarma: Bakillii Kudsi ve Esrâr el-Melekât
Bat~~ astronomi kaynaklar~ ndan XVII-XIX. as~ rlarda, Latince ve Frans~zca eserlerden yap~lan aktarma ve tercümelerden sonra, ilk defa Rusça
kaynaklardan istifade edilerek XIX. asr~ n ortalar~na do~ru haz~ rlanan bir
eserle kar~~la~~yoruz. Bu eser, ~iirlerinde Kudsi' mahlas~ n~~ kullanan Azerbaycan'h edip ve mün~i Abbaskulu A~a b. Mirzâ Muhammed Hn-~~ Sani
(ölm. 1262/1846)'nin 78 yeni astronomiyi konu alan Esrâr e1-Me1ekât79 adl~~
eseridir. Bakülü Kudsi, önce Farsça yaz~ p sonradan Arapça'ya çevirdi~i
eserini 1846 y~ l~ nda Osmanl~~ padi~ah~~ Sultan Abdülmecid'e bizzat sun78 II. Mirzâ Mehmed Han o~lu-Abbaskulu A~a, XIX. as~ r Azeri Türklerinin tan~ nm~~~ ~air, yazar ve tarihçilerindendir. ~iirlerinde Kudsi mahlas~ n~~ kullanan Abbaskulu A~a,
Kafkas Türkleri aras~ nda eski ~slam kültürünün Rus istilâs~ ndan sonra Yeni Avrupa medeniyeti telâkkileri ile birle~mesinden meydana ç~ kan ~air -muharrir tiplerinin en önemlilerinden say~labilir. 12(38/1794'de Bakü civar~ nda Emir-i Hac~yan köyünde do~du. 1820'de Tiflis'te Kafkas-Rus ordular~~ kumandan~~ General Yermoloff un hizmetine girdi. Orada Rusça'y~~ ö~renen Abbaskulu A~a, Rus eserleri vas~tas~yla Avrupa Medeniyetini tan~d~. Tarih,
co~rafya, kozmografya gibi esasen bildi~i dallarda bilgisini geni~letti. Vazifesi icab~~ olarak
Kafkasya'n~ n birçok yerini, Anadolu'nun ve ~ran Azerbaycan~'n~ n baz~~ sahalar~n~~ dola~t~.
Türk-Rus ve Rus-~ran sava~lar~ nda ve bar~~~esnas~ nda General Paskevitch'in maiyetinde bulundu. 1833'de iki y~l kadar süren bir seyahate ç~ karak Kuzey Kafkasya, Don, Ukrayna,
Rusya, Litvanya, Letonya, Polonya memleketlerini gezdi; oralardaki fikir ve kalem sahipleri
ile tan~~t~. Dönü~ünde Kuba ~ehrine yerle~erek çe~itli eserler yazmaya ba~lad~. Abbaskulu
A~a'n~ n Kuba'daki evi, Kuba alim ve ~airlerinin, hatta ba~ka yerlerden gelen fikir ve sanat
adamlar~ n~n bir toplanma yeri idi. Hayat~ n~ n sonlar~nda Kuba kad~s~~ Hac~~ Molla Abdullah
ile birlikte Hacca niyet ederek Istanbul'a geldi. Istanbul'da o devrin baz~~ alim ve ~airleri ile
görü~tü. Vaktiyle Farsça olarak yaz~ p sonra Arapçaya tercüme etmi~~oldu~u Esrâr el-Melekül
adl~~ eserini, Sultan Abdülmecid nam~ na yazd~~~~bir mukaddime ile Padi~aha takdim etti.
Sadrazam Re~id Pa~a'n~n emri ile bu kitab~~ tercüme eden Hayatizâde Seyyid ~eref Halil
Efendi Abbaskulu A~a'n~n Istanbul'a 1262 ~evval'inin 12. günü (3 Ekim 1846) geldi~ini hat-
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mu~tur. Padi~ah~n takdir ve ilgisini cezbeden kitab~ n daha iyi anla~~lmas~~
için Sadrazam Re~id Pa~a, Hayatizâde Seyyid ~eref Halil el-Elbistanryi
(ölm. 1267-68/185 ~~)8° kitab~~ Türkçe'ye tercüme etmekle görevlendirmi~tir.
Kudsrnin eserini Türkçe'ye tercüme ederken konu ile ilgili
yukar~da bahsetti~imiz daha önce bas~lm~~~eserlerden yararlanarak ilâveler
yapm~~~ve eser 1848 y~l~nda Eficâr e1-Ceben2t fi Tercemet Esrâr el-Melekât ad~~
ile bas~lm~~t~r 81 .
Bu eserin bas~lmas~, yazarlar~ n astronomi konusunda müstakil eser
yazmaya yöneldiklerini gösterir ki, bu da yeni astronominin gittikçe ilgi
çekmeye ba~lad~~~n~ n bir delilidir.
Esrâr el-Melekât, Kudsrnin daha önce co~rafya konusunda yazd~~~~bir
kitab~ndan özetlenmi~tir. Yazar önsözde astronominin k~ sa bir tarihçesini
verdikten sonra Kopernik teorisinin, ele al~nan problemlerin çözümünde
en ba~ar~l~~ ve en do~ru teori oldu~unu kaydeder. Eserini ba~tan sona yeni
astronomi anlay~~~ na göre yazan Kudsi, tercihini aç~ k ve kesin bir ~ekilde
Kopemik sistemi yönünde kullanmakta ve bu sistemi tercih sebebini ~öyle
aç~ldamaktad~r:
"... Gerek Batlamyus ve gerekse Kopernik görü~lerinden birini tercih
etmenin dinimiz aç~s~ ndan herhangi bir mahzuru yoktur. Çünkü bunlar
dinle de~il ak~lla ilgilidirler. Akl~~hususlarda taklid câiz olmayaca~~ndan
biz akl~n tercih etti~ini kabul ederiz. Kopernik görü~ünü ak~l ve gözlem
ta devrin büyük âlimlerinden birinin meclisinde onunla üç saat kadar muhtelif ilimlere ve
edebiyata dair görü~tü~ünü söyleyerek ilmini ve zekâs~n~~ övüyor ve tahkikat~na göre
Hac'dan dönmeyerek orada öldü~ünü söylüyor. 52 ya~~nda ölen Abbaskulu A~a, Mekke ile
Medine aras~nda Fat~ma vadisinde gömüldü. (Fuat Köprülü, "Abbaskulu A~a", Türk Halk
Edebiyat~~Ansiklopedisi, ~stanbul 1935, say~~1). Kudsi hk. aynca bkz. Muhammed Ali Terbiyet, Dani~mendan-1 Azerbaycan, 1. bas~m, Matbaa-i Meclis, Tahran 1914,s. 305-306; journal
Asiatique, CCVII, 1925, S. 149-157.
79 Eserin Arapça metninin 1313/1895'de istinsah edilen yazma bir nüshas~~ ~rak Müzesi Kütüphanesi, nr. ~ 9467'de kay~tl~d~r. Tavsifi için bkz. esâme Nas~r el-Nak~bendi-Zamya
Muhammed 'Abbas, Malthitat el-Felek ve'l-Tencfm ft- Mektebet el-Methaf
Ba~dad 1982,
s. 99.
80 Hayati Ahmed Efendi'nin o~lu olan ~eref Halil daha çok dil ile u~ra~m~~t~r. Ba~l~ca
eseri Ravzat el-E~raf fi'l-Muzaf ileyhi vel-Muzal adl~~dört ciltlik Türkçe lügat~d~r. Di~er eserleri için bkz. OM, I, 299.
81 Hayatizâde,
Esrar el-Melekatu sadece tercüme etmekle kalmam~~, ona, ~brahim
Hakk~'n~n Miinteindm~'si, Kâtib Çelebi'nin Cihanniima's~ , Rirâca el-Tahtavrnin el-Ta'ribal elMeontia-i Fenn el-Bahriye, ve ~shak Efendi'nin Mecmhatü
Riyâziye'si gibi eserler yan~ nda eski astronomi kitaplanndan ve yerine göre tefsir, hadis ve ba~ka eserlerden de
baz~~aktarmalarda bulunmu~tur. (Efkar el-Ceberit, s. 5 vd.)
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kaideleriyle kar~~la~t~ ran baz~~ Müslüman yeni astronomlar bu görü~ ün
do~rulu~unu, âyet ve hadislere dayanarak müdafaa etmi~ler, bilim ve
gözlem esaslar~ na uymayan Batlamyus görü~ünün nas~ l olup da bu kadar
zaman ~öhretini devam ettirdi~ine hayret etmi~ lerdir. Ben bu Kopemik
görü~ünün geometrik kaidelerden ç~ kar~ lm~~~ olan aç~ k ve kesin delillerle,
ayr~ca âyet ve hadislerle de uyu~tu~ unu, Batlamyus'unkinin ise bunun tersi oldu~unu anlad~ m."
Eserin sonsözü, bu yeni astronominin ortaya koydu~u kâinat anlay~~~n~ n, Kur'ân-~~ Kerim âyetleri ve Peygamber hadisleri ile desteklendi~ini
belirtmek üzere kaleme al~ nm~~~ve o tarihe kadar yukarda i~aretledi~imiz
eserlerin hiçbirinde görülmeyen ölçüde bir Din-Bilim uzla~mas~ n~ n sa~lanmas~ na gayret edilmi~tir.
Bu eserin kültür ve bilim tarihi aç~s~ ndan göze çarpan en bariz hususiyeti ~ udur: yazar ve çeviren, astronom, co~rafyac~ , mühendis veya matematik bilimleri ile mesleki bak~ mdan ili~kileri olmayan, Bat~~ bilimini teknik olarak tahsil etmemi~~ve daha çok klasik ~ark kültürü ile yeti~mi~~ki~ilerdir. Buna ra~men, s~ rf bildikleri diller sayesinde bir Bat~~ biliminin yeni
bir konsepti ile u~ra~m~~ lar, bu yeni konsepti tereddütsüz kabul etmi~ler,
bunu akla en uygun sistem olarak tasvir etmi~ lerdir. Ayr~ ca, kendilerinden
daha önce gelen bilim adamlar~ ndan farkl~~ olarak, s~ rf bu sistemin din ile
uyum halinde oldu~unu ifade etmekle yetinmeyip daha da ileri giderek
Islam'~ n temel iki kayna~~~olan Kur'ân-~~ Kerim ve hadis-i ~eriflerdeki kâinat ile ilgili i~aretlerin de bu yolda oldu~unu ifade etmi~lerdir. Bu da
XIX. asr~ n ortalar~ nda ayd~ n din adamlar~~ aras~ nda din-bilim uyumu fikrinin varl~~~n~~ ve din-bilim çat~~mas~ n~ n henüz söz konusu olmad~~~ n~~
gösterir.
SONSÖZ
Osmanl~ lar~ n astronomi sahas~ nda Bat~~ bilimi ile olan ili~kilerini,
XVII. yüzy~ l~ n ortas~ ndan XIX. yüzy~ l~ n ortas~ na kadar 200 senelik geni~~
bir zaman dilimi içinde ele ald~~~ m~z yazma ve basma eserlere dayal~~ olarak inceledi~imizde, bu ili~kilerin dört safhadan olu~tu~unu görürüz. Bu
dört safhay~~ ~u ~ekilde adland~rabiliriz:
. Tan~ ma ve al~~ ma,
Faydalanma ve uygulama,
Devlet ve ordunun modemle~mesi için gerekli olan kadrolar~~ yeti~tiren yeni e~itim kurumlar~nda okutulmas~,

768

EKMELEDD~N ~HSANO~LU
4. Din-Bilim âhenginin sa~lanmas~.

Fakat, bu safhalar birbirinden kesin çizgiler ile ayr~ lmad~~~~için, takip
eden safhan~ n ancak bir öncekinin bitmesiyle ba~lad~~~ n~~ söyleyemeyiz. Bu
merhaleler, inceledi~imiz uzun ve girift "süreç"in kendisine has yönlerini
aç~ klamak için bir s~ n~ fland~ rma olarak ileri sürülmü~tür. Görüldü~ü üzere, her merhalenin karma~~ k k~s~mlar~~ vard~ r; ~öyle ki, ileri bir merhalenin
esas konusunu te~kil eden bir husus, daha önceki salhalarda ön fikirler ve
yard~ mc~~ temalar olarak kar~~m~za ç~ kabilir. Bununla beraber, bu husus
ayn~~ zamanda ilerideki safhan~ n esas konusunu te~kil etti~i için onu ayr~~
bir ba~l~ k alt~nda ele ald~ k.
XVII. yüzy~ l~ n ortalar~ nda Osmanl~lar kendilerinin hâlâ Bat~~ dünyas~ ndan üstün olduklar~ n~~ dü~ünüyorlard~. Bundan ba~ka, ilmi potansiyel
ve kurumlara sahip olduklar~~ için, yani ilmi ve kültürel yönden ihtiyaçlar~n~~ kar~~ lama konusunda kendi kendilerine yettiklerinden dolay~ , Bat~~ bilimini kendileri için gerekli görmemi~ lerdi. Ancak bu durum, Osmanl~ lar~ n
Bat~ 'daki ilmi geli~ melerden uzak veya habersiz olduklar~ n~~ göstermemektedir.
Tezkireci Köse Ibrahim'in yakla~~k olarak 166o-1664 y~ llar~~ aras~nda
tercüme etti~i ve inceledi~imiz ilk eser olan Secencel el-Eflâk fr Gdyet el-~drâk'e dayanarak bilim transferi konusunda a~a~~daki de~erlendirmelerde
bulunabiliriz:
Osmanl~ lar Avrupa'daki de~i~iklikleri büyük bir zaman fas~ las~~ olmadan takip edebilmektedir. Osmanl~~ astronomlar~, zengin ve geni~~bir
tecrübeye sahip olduklar~~ ve Müslüman astronomlar~ n Ortaça~'da astronomiye yapt~ klar~~ büyük katk~ lar~ ndan haberdar olduklar~~ için, bu yeni Avrupa bilimini hemen de~il, ancak kendi bilimlerine uymas~~ halinde kabul
ediyorlar.
Kopemik'in helyosantrik teorisinin Avrupa'da dalgalanmalar yaratt~~~~
bir s~ rada, Osmanl~~ astronomu Tezkireci Köse Ibrahim Efendi bu teorinin
temel kavramlar~n~~ sadece teknik bir detay seviyesinde ele alm~~t~ r. Zira,
jeosantrik sistemden helyosantrik sisteme geçi~ le vuku bulan koordinat de~i~ikli~inin pratik hesaplamalar bak~ m~ndan bir tesiri olmam~~t~ r. Bu tavr~ n ba~ka sebepleri, belki de bu safhada Osmanl~~ toplumunda kâinat sistemleri konusunda polemi~e yol açacak bir dini dogman~ n mevcut olmamas~~ ve meseleye insan~ n kâinattaki mevkiinin de~i~mesi olarak bak~ lmamas~~ olabilir.
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Osmanl~ lar taraf~ ndan tercüme edilen di~er eserler, el-Dima~idnin,
Janszoon Blaeu'nun k~saca Atlas Major olarak bilinen Latince eserinin
1685'te tamamlanan tercümesi ve Osman b. Abdülmennan'~ n 1751'de
Bernhard Varenius'un Terciime-i Kitdb-~~ Co~rafya adl~~ kitab~ n~ n Latince'den
yapt~~~~tercümesidir. Bu tercümeler, Türk bilim adamlar~ n~ n yeni astronomi kavramlar~ na ve özellikle jeosantrik sisteme kar~~~herhangi bir önyarg~lar~~ olmad~~~ n~~ gösterir. Bu iki tercüman~ n eserlerini tercüme ettikleri Avrupal~~ yazarlar jeosantrik sistemin lehinde olduklar~~ için, onlar da bilgiyi
bu ~ekilde aktarm~~lard~ r. Bunlardan Osman b. Abdülmennan, esasen orijinal metne sad~ k kalmas~ na ra~men, ak~ l yürütme yolu ile helyosantrik
sistemi tercih etmi~tir.
Matbaan~ n kurulmas~~ sayesinde, geni~~okuyucu kitlelerine hitap eden
eserler yay~ nlanm~~t~ r. Bu da yeni astronomi kavramlar~ n~ n daha geni~~
halk kitlelerine tan~ t~ lmas~ n~~ mümkün k~ lm~~t~r. Osmanl~~ toplumunda devletin mali deste~i ile tesis edilen matbaan~ n kurucusu olarak tan~ nan ve
asl~ nda islamiyeti sonradan kabul eden bir Avrupal~~ olan ~brahim Müteferrika, bu yeni kavramlar~~ Kâtib Çelebi'nin 1732'de yay~nlad~~~~ Cihan~nimâ's~na yapt~~~~ekte çok ihtiyatl~~ bir tav~rla ifade etmi~tir. Bu ihtiyat~ n sebebi, Hristiyan dünyas~ nda bu kavramlara kar~~~kilise ve dini çevrelerin gösterdi~i ~iddetli reaksiyonu bilmesi idi.
Müteferrika, Channiimâ'y~~ yay~nlad~ ktan bir y~l sonra Andreas Cellarius'un Atlas Coelestis adl~~ Latince eserini tercüme etmi~tir. Bu tercümede
Müteferrika'n~n tutumunun Cihanntimii'dakinin aksine daha az ihtiyatl~~ oldu~u göze çarpar, zira Osmanl~~ imparatorlu~u'nda bu f~ kirlere kar~~~Avrupa'da görülen reaksiyona benzer bir reaksiyon vuku bulmam~~t~ r.
Bu safhaya kadar yeni astronomi kavramlar~~ Istanbul'daki ilmi çevrelerde ve astronomlar aras~ nda profesyonel bir anlay~~~ve olgunlukla ele
al~ nm~~t~ r. XVIII. yüzy~ l~ n ortas~ nda bu kavramlar yeni bir zümreye hitap
etmeye ba~lam~~~ve Anadolu'daki halka çok enteresan çeli~kili bir üslüpla
tan~ t~ lm~~t~ r. XVIII. yüzy~ l~ n me~hur mutasavv~ flar~ ndan Erzurumlu ibrâhim Hakk~ , bu kavramlar~~ çok net bir ~ekilde, Müteferrika'n~n yay~ nlad~~~~
kitab~ ndan faydalanarak aç~klam~~~ve ifade etmi~, tercihini çok bâriz ve kesin bir ~ekilde helyosantrik sistemden yana kullanm~~t~r. Bununla beraber,
eserinin ba~ka bir k~sm~ nda "~slam astronomisi" ba~l~~~~alt~ nda tamamen
bilim d~~~~ve efsanevi aç~ klamalara ve mevzu` hadislere dayanan bir astronomi anlay~~~ n~~ ileri sürrnü~tür.
Belleten C.LVI, 49
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Görülüyor ki, ~brahim Hakk~, 1757 y~ l~ nda tamamlad~~~~ Mânfetnâme
adl~~ eserinde "avam-1 nas" ve "ayd~ n" kesime hitap etmektedir. Bu iki
zümrenin yan~~ s~ ra, halk aras~ nda gördü~ü ra~beti ve ~öhretini k~skanan
baz~~ resmi ulerna kar~~s~ nda ihtiyatl~~ bulunmak zorundayd~. Yukar~daki
sayfalarda müftü Kad~zade Mehmed'in ~brahim Hakk~ 'ya kar~~~ ç~ kt~~~ n~~ ve
onu ~eriate ayk~ r~~ hareket etmekle itham etti~ini anlatan rivayetten söz etmi~tik.
Büyük bir ihtimalle kendisini bu gibi mesnetsiz ithamlardan korumak
için, ~brahim Hakk~~ eserinde çeli~kili fikirlere yer vermi~tir. Ayn~~ sebeple,
1777 senesinde dini kaynaklar ve Miintetnâme'sindeki "~ slam astronomisi"
k~sm~ na dayanarak Urvet el-~slâm ve Hey 'el el-~slâm adl~~ eserlerini yazm~~t~ r.
Mânletnâme'deki ilmi görü~ lerinden, daha sonraki eserlerinde görülen bu
geri dönü~~ayn~~ zamanda baz~~ dar fikirli ulemaya kar~~~bir savunma olarak ortaya ç~ km~~~olmal~d~ r.
Bu ilk tan~ ma ve al~~ma safhas~nda Osmanl~lar Avrupa ba~kentlerini
ziyaret eden elçileri vas~ tas~~ ile Avrupa'daki ilmi geli~meler hakk~ nda baz~~
bilgiler edinmi~ ler ve ilk gözlemlerde bulunmu~lard~ r. Umumiyetle konunun derinli~ine nüfuz etmemelerine ra~men, bu elçilerin baz~ lan söz konusu geli~ melerle teknik seviyede ve yak~ ndan ilgilenmi~lerdir. Mesela, Osmanl~~ elçisi Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin 1721 y~ l~nda Paris Rasathanesi'ni ziyaretinden sonra, 1748 y~ l~ nda elçi Hani Mustafa Efendi Viyana
Rasathanesi'ni ziyaret etmi~ tir. S~ radan bir diplomatik ziyaret olan Hani
Mustafa Efendi'ninkinin aksine, Yirmisekiz Mehmed Çelebi'nin ziyareti
çok farkl~~ bir ~ekilde cereyan etmi~tir.
S~ rf astronomiye olan ilgisinden dolay~ , Yirmisekiz Mehmed Çelebi,
Paris Rasathanesi'ne yapt~~~~ilk ziyâret ile yetinmemi~~ve ikinci bir ziyârette daha bulunmu~ tur. Burada rasathanenin direktörü Cassini ile detayl~~
bir görü~me yapm~~~ve kendisi için yeni olan modem astronomi aletlerini
incelemi~tir. Ayr~ca, Ulu~~Bey'in zicine uymayan gözlemler hakk~ nda Cassini ile görü~mü~~ve kendisinden bu konular hakk~ nda yaz~l~~ bir rapor alm~~t~ r. Yirmisekiz Mehmed Çelebi ~stanbul'a döndü~ü zaman bu rapor
hakk~ nda Osmanl~~ astronomlanna bilgi sunmu~tur.
Daha sonra, XVIII. yüzy~ l~ n ikinci yar~s~ nda transferin ikinci safhas~~
ba~lad~~~~zaman, Sultan III. Mustafa Avrupa astronomisi hakk~ndaki "en
yeni ve en mükemmel" kitaplar~ n Paris ilimler Akademisi'nden getirilmesini emretmi~tir. Böylece, ayn~~ dönemde Halifezâde ~smail Efendi Frans~z
astronomu Clairaut (ölm. 1765)'nun bir eserini 1767'de Terciime-i Zic-i Ki-
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laro ad~~ ile ve Cassini (ölm. ~~ 756)'nin yazd~~~~ba~ka bir eseri de 1772'de
Tuhfe-i Behic-i Rasini Terciime-i Zic-i Kasinf ba~l~~~~ile tercüme etmi~tir. Bu
zic tercümelerinin Osmanl~~ takvimcili~ine esasl~~ bir ~ekilde tesir etmesi sebebiyle Sultan III. Selim takvimlerin Cassini'nin zklerine göre haz~rlanmas~n~~ emretmi~~ve Ulu~~Bey'in zIcleri bundan böyle kullan~lmam~~t~r.
Cassini ZIci yayg~n olarak kullan~lm~~, fakat bu zIcin hesaplamalanndaki büyük hata pay~~ sebebiyle haz~rlanan takvimlerde önemli yanl~~lar
görülmü~tür. Bundan dolay~, Frans~z astronomu Lalande'~n Tables Astronomiques adl~~ zici, 1814 senesinde Arapça'ya ve takiben 1826 senesinden
önce de Türkçe'ye tercüme edilmi~, Sultan II. Mahmud'un emri ile takvimler bu zice göre düzenlenmeye ba~lam~~t~ r.
Durret, Clairaut, Cassini ve Lalande ziclerinin XVII. ve XIX. yüzy~llar aras~nda yap~lan bu tercümeleri, Osmanl~lar~n Bat~'daki zIclerle ilgili literatür hakk~nda bilgi sahibi olduklar~n~~ göstermektedir.
~imdiye kadar yapt~~~m~z ara~t~ rmalar göstermektedir ki, bu iki safhada Bat~'da astronominin yap~s~nda esasl~~ de~i~iklikler meydana getiren temel kaynaklar ve teorik eserler Osmanl~lar~n dikkatini çekmemi~, onlar bu
eserler yerine vakit tayini ve takvim haz~ rlanmas~~ ile ilgili eserlerin
tercümesini tercih etmi~lerdir. Bu husus da Osmanl~~ biliminin ba~l~ca
özelli~i olan pratik yönünü göstermektedir.
Ayn~~ zamanda bu safhada baz~~ temel co~rafya kitaplar~n~n tercümesinin Sultan veya Sadrazam taraf~ndan te~vik edildi~ini görüyoruz. öte yandan, muhtemelen sultanlar~ n dikkatinden kaçan baz~~ temel astronomi kitaplan hakk~nda hiçbir bilgi elde edilememi~tir. Topkap~~ Saray~~ Müzesi
Kütüphanesi'nde Tycho Brahe'nin iki basma eserinin bulunmas~~
görü~ümüzü desteklemektedir82.
Bir inceleme örne~i olarak ele ald~~~m~ z Avrupa astronomisinin Osmanl~~ dünyas~na transferinin ilk iki yüzy~l~ ndaki bu "tablonnun, ~slam medeniyetinin ilk iki yüzyllinda ayn~~ bilim dal~n~n "tablo”su ile mukayese
edilmesi bizi son safha aleyhine bir de~erlendirmeye sevk edebilir. ~lk safhada her ne kadar transfer ve tercüme faaliyetinin ayn~~ pratik ihtiyaçlann
kar~~lanmas~ndan do~du~unu kabul etsek de, Hint ve Yunan astronomisi82 Bu konuda Topkap~~ Saray~~ Müzesi, "Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilim
Tarihi Ana Bilim Dal~" ve "Islam Konferans~~ Te~kilat~~ ~slam Tarih, Sanat ve Kültür Ara~t~rma Merkezi" taraf~ndan ortakla~a düzenlenen "Osmanl~~ Padi~ahlan'n~n Bat~'dan Gelen
Kitaplar~~ Sergisi" Katalo~u'na bak~labilir. Söz konusu Sergi IRCICA'n~n düzenledi~i "Modern Bilim ve Islam Dünyas~ " konulu Milletleraras~~Sempozyum vesilesi ile aç~lm~~t~ r.
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ne ait Siddhanta ve Almagest gibi temel eserlerin tercüme edilmi~~olmas~,
buna kar~~l~ k Kopernik, Tycho Brahe, Kepler, Newton gibi bu ikinci safhan~ n temel eserlerini veren ilim adamlar~ n~ n eserlerinin tercüme edilmemi~, veya buna te~ebbüs edilmemi~~olmas~, yeni safhan~n karakterini ortaya koymas~~ bak~ m~ ndan önemli bir göstergedir. Bu durum ayn~~ zamanda
yerli bir astronomi gelene~inin varl~~~n~ n, yeni astronominin bir bütün
olarak geli~ mesini engelleyen önemli bir unsur olabilece~i ihtimalini de
akla getirmektedir.
XIX. yüzy~l~n ba~~ndan ilk 30 y~l~ na kadar devam eden enteresan bir
geçi~~devresi, transferin üçüncü safhas~ na i~aret eder. Hiç de~ilse elimizde
bulunan bilgilerin ~~~~~nda, Mühendishâne-i
Hümâyun'da ba~hoca
olan ve Avrupa kaynaklar~na ula~abilen Hüseyin R~fk~~ Tamani Efendi
(ölm. 817)'nin XIX. yüzy~l~ n ilk 20 y~l~nda astronomi ve co~rafyay~~ jeosantrik sisteme göre okutmay~~ tercih etti~i görülmektedir. Hüseyin R~ fk~~
Tamani'den sonra bu okula Seyyid Ali Bey ba~hoca (1817-1830) tayin
edilmi~tir. Seyyid Ali Bey, Avrupa kaynaklar~na müracaat etmeden klasik
Osmanl~~ kaynaldanna dönerek XV. yüzy~l~n Osmanl~~ astronomlanndan
Ali Ku~ çu'nun "el-Fethiyye” adl~~ Arapça eserini Türkçe'ye tercüme etmi~tir. Tercümesinin önsözünde Seyyid Ali Bey jeosantrik görü~ü tercih ederek, bu görü~ün ~slam ülkelerinde ziclerin haz~ rlanmas~~ ve takvim düzenlenmesinde geni~~ölçüde uyguland~~~n~~ belirtir.
~shak Efendi'nin, mezun oldu~u Mühendishâne-i
Hümâyun'a
ba~ hoca tayin edilmesi ile önemli bir kategorik de~i~iklik meydana gelmi~tir. Osmanl~~ ve ~slam dünyas~ nda modern bilimin bir öncüsü olarak kabul edilen ~shak Efendi, modern bilimlerin birço~unu Osmanl~~ ve ~slam
dünyas~na ilk defa tan~tan Mec~nd'a-i
Riyiiziye adl~~ 4 ciltlik eserinde
modem astronomiye 250 sayfa ay~rm~~t~ r. Istanbul'da 1834 senesinde ve
Kahire'de yeniden 1845 senesinde bas~ lan bu kitap sayesinde Osmanl~~
dünyas~~ ve Osmanl~lar~ n kaydetti~i geli~meleri takip eden ~slam dünyas~~
ilk defa modern astronomi konusunda geni~~bir literatüre sahip olmu~tur.
Bu çal~~mada ele ald~~~m~z son eser, din ve bilim aras~ ndaki âhengin
sa~lanmas~~ meselesi ile ilgili olan, bilim transferinin dördüncü merhalesine
i~aret eder. Bakülü Kudsi' Efendi'nin eseri, bu konuya hasredilmi~~olmas~~
bak~m~ ndan enteresan bir örnektir. Esrdr el-Melekdt adl~~ bu eser, yazar~n
kendisi taraf~ ndan 1846 y~l~ nda Sultan Abdülmecid'e takdim edilmi~tir.
Yazar bu eseri tamamen yeni astronomi kavramlanna dayanarak ve tercihini Kopernik sistemi yönünde kullanarak yazm~~t~r. Kopernik sistemini
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tercih etmesinin sebeplerini aç~ klarken, yazar bu görü~ün ak~ l yürütme yolu ile var~ lan kesin ilmi deliller, Kur'ân-~~ Kerim âyetleri ve hadisler ile
uyum halinde oldu~unu, Batlamyus görü~ünün ise ilmi kaideler ve
gözlemlere ayk~ r~~ oldu~unu belirtir.
Kültür ve bilim tarihi bak~ m~ ndan bu eserin en bariz özelli~i, kitab~ n
sonuç k~sm~ nda yazar~ n, din-bilim aras~ ndaki uyumu göstermek için konu
ile ilgili yukar~ da ele ald~~~ m~z eserlerin hiçbirinde görülmeyen ölçüde
büyük gayretler sarfetmesidir. Böylece, XX. yüzy~ l~ n ortas~ nda din ve bilimin esas olarak uyum halinde oldu~u fikrinin kabul edildi~i söylenebilir.
Görülüyor ki, Kudsi'nin kitab~ , Gazali'nin temel bir argüman~ na dayanan
bu uyumu Müteferrika'n~ n çok ihtiyatl~~ ve rahats~z bir ifade ile ileri
sürdü~ü ve Erzurumlu ~brahim Hakk~ 'n~ n eserinin ilmi k~sm~ nda çok aç~k
ve bariz bir ~ekilde belirtti~i esaslar çerçevesinde ifade etmi~tir. Kudsi'nin
kitab~ nda var~lan din-bilim âhengi, bu önceki eserlere k~ yasla daha geli~mi~~ve çeli~kilerden daha uzakt~ r. Gerçekten de bu kitap ~slam dünyas~ nda daha sonra, özellikle XX. yüzy~ lda modern bilim ve ~slamiyetin uyum
halinde oldu~unu ileri süren ve daha da ileri giderek modern bilimin birçok ke~iflerine, ~slamiyetin temel kaynaklar~na ve özellikle Kur'an-1 Kerim
ayetlerine dayan~ larak var~ labilece~ini savunan fikirler için bir prototip olarak dü~ünülebilir.
* * *

Modern astronomi biliminin transferi konusunda XX. yüzy~ l~ n ba~~ na
kadar devam eden dördüncü merhaleden sonraki geli~meler bu çal~~mada
çizdi~imiz tarihi çerçevenin d~~~ nda olmas~ na ra~men, bu konu hakk~nda
daha geni~~ara~t~ rma yapmak isteyenler için meselenin mihenk ta~lar~~ olan
hususlar a~a~~daki ~ekilde belirtilebilir:
I. Modern bilimin daha geni~~halk kitlelerine modern e~itim kurumlar~~ vas~ tas~yla müfredat program~ n~n bir parças~~ olarak tan~ t~lmas~ ,
Bu modern bilimin ç~ kan gazete ve dergiler yolu ile e~itim görmemi~~okuryazar kitlelere yay~ lmas~,
Modern devlet ve toplumun ihtiyaçlar~ n~~ kar~~lamak için bir "bilim
kurumu" olarak rasathanenin kurulmas~ ,
Sonuncu olarak, üç ba~ar~s~z te~ebbüsten sonra tgoo senesinde ~stanbul Üniversitesi ("Darü'lfünün")'nin tesisi ve bünyesinde bilim
okutulmas~~ gayesi ile Fen Fakültesi'nin kurulmas~d~r. Bu son geli~me Bat~~ biliminin Osmanl~~ dünyas~ na transferine yeni bir boyut
kazand~ rm~~t~ r.
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Te~ekkür Notu

Bu çal~~man~n haz~rland~~~~uzun süre içinde her bak~mdan deste~ini
gördü~üm IRCICA'ya te~ekkürlerimi ifade etmek isterim. Ayr~ca meslekta~~m Cevat ~zgi'ye de~erli katk~lar~ndan dolay~, Dr. Semiramis Çavu~o~lu'na çal~~may~~ ~ngilizce metni ile kar~~la~t~rd~~~~için te~ekkür ederim.
Frans~z Anadolu Ara~t~ rmalar~~ Enstitüsü'nden say~n Eli Nicolas'a Latince
k~s~mlar~~ tercüme etti~i için te~ekkürlerimi belirtmek isterim. Kandilli Rasathanesi müdürü Prof. Dr. Muammer Dizer'e de Rasathane Kütüphanesi'nin kitaplar~ n~~ kullanmamda gösterdi~i kolayl~ktan dolay~~ te~ekkür ederim.
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Resim ~ . Tezkireci Köse ~brahim Efendi'nin, Noel Durret'nin k~saca Ephemerules
olarak bilinen eserinden haz~ rlad~~~~ Türkçe tercüme, Secencel
Geiyet el-~drii k ad~ n~~ ta~~r. Resim 1, bu eserde a~a~~dan yukanya do~ru,
Kopernik, Batlamyus ve Tycho Brahe'nin sistemlerini tasvir eder.

Ekmekddin Ihsano~lu
INTROD

..; C TIO

Iovis , feptima e Saturni. Odaya autem fphzra
Resim

2.

Janszoon Blaeu'nun k~saca Atlas Major
olarak bilinen kitab~n~n orijinal Latince
bask~s~nda Batlamyus sisteminin tasviri.

., ..., ., '" ..):,..,.>:.,.' ‘.:••• C,/,
:..? )1.).>4.•‘,0:,:j ..7 ,,,,>4.1.,~, .>. L") —, +1 J‘

0

.7"--

) -7-k)1/41".>

......"

1

J.,..Mit ; :%.) ~,

Resim 3. el-Dima~krnin haz~ rlad~~~~ Atlas Major tercümesinde Batlamyus sisteminin tasviri. Bu tercüme Nusret el-~slam yel-Sür:2r fi Taltrir Atlas Mayor ad~nda
olup Türkçedir.

Ekmekddin Ihsano~lu

,•-• +,—,
../%
..

•

O

4

~~

Ir

d

k

-

es
'Z e.

.4

c.)

Ci

c>3
t~l
~~~~
-•
E

~s

.•
<tOZj
I

*

4

cr •

• ...

*

"
tj

E • z•-.;

=a
cr o

'' CO

"
•"O
'a'

cu • r;

Ei
o
L> :.
...k
~. Q
4

E•,1
,-.
.— a.,
CD c...
E !Tl

it

4

It.

c <

‘.2...., 5

O I'

03.
,......-.

bask~s~nda Kopernik ve Tycho Brahe
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Resim 7. Erzurumlu ~brahim Hakk~'n~n Mrinfetniime'sinde helyosantrik sistemin tasviri.
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