~ STANBUL RASATHANES~'NDE YAP~ LM~~~OLAN
GÖZLEMLER*
Dr. REMZI DEMIR
XVI. yüzy~l~ n üçüncü çeyreginde, Takiyiidd~ n bin Maruf (1521 - 1585)
taraf~ ndan Istanbul'da kurulan ' rasathanede kullan~lm~~~olan rasat aletlerinin türleri ve vas~flar~~ hakk~ nda yap~lm~~~olan ara~t~ rmalar', ~stanbul Rasathanesi'nin Ay ve Güne~~rasatlar~n~ n yan~ nda di~er gezegenlerin ve sabit
y~ld~zlar~ n rasatlann~ n da yap~ labilmesine imkan tan~yacak ~ekilde donat~l~e 22 - 24 Nisan 1991 tarihinde Istanbul'da düzenlenen " ~
slam Medeniyetlerinde Bilim
Kurumlar~" adl~~ uluslararas~~ sempozyumda tebli~~olarak sunulmu~ tur.
' ~ stanbul Rasathanesi'nin kurulu~~tarihini kesin olarak bilemiyoruz. S. Tekeli, rasathanenin kurulmaya ba~lad~~~~tarihi 1576 ile en geç 1577 olarak alabilece~imizi söylüyor
(bkz., S. Tekeli, "Nasirüddin, Takiyüddin ve Tycho Brahe'nin Rasat Aletlerinin Mukâyesesi", A. Ü. Dil ve Tarih, Co~rafya Fakültesi Dergisi; C. XVI, S. 3-4, Ankara 1958, s. 311). Ancak, ~smet Miro~lu'nun yay~ mlam~~~oldu~u ~ stanbul Rasathanesi'ne ili~ kin ar~iv
belgelerinden 26 Safer 983 (6 Haziran 1575) tarihli en eski belgede, rasathane binas~ ndaki odalar~ n
yeterli olmamas~~ sebebiyle yenilerinin yap~lmas~~ emredildi~ine göre (bkz., ~. Miro~lu,
"~stanbul Rasathanesi'ne Ait Belgeler", Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 3, ~ stanbul 1973, s. 77), rasathane in~as~n~ n hiç de~ilse bir k~sm~ n~ n 1575'den önce tamamlanm ~~~olmas~~
gerekir.
Muhtemelen gözlemlere de bu tarihten önce ba~lanm~~t~r.
2 Sevim Tekeli'nin yapm~~~ oldu~u ara~t~ rmalar Takiyüddin'in Istanbul Rasathanesi'nde kullanm~~~oldu~u aletler hakk~ nda ayr~ nt~l~~ malumat vermektedir.Bu konuyla ilgili
olarak bkz., Sevim Tekeli, "Nas~ rüddin, Takiyüddin ve Thycho Brahe'nin Rasat Aletlerinin
Mukayesesi", Ankara Üniversitesi D. T C. Fakültesi Dergisi, C. XVI, S. 3-4, Ankara 1958, s.
301-393; Sevim Tekeli, "Takiyüddin'in Sidretül-Müntehâ's~nda Aletler Bahsi", Belleten, C.
XXV, S. 98, Ankara 1961, s. 213-238; Sevim Tekeli, XVI Yüzy~ lda Astronomi ve Takryüddin'in Sidretii'l-Miintehd Adl~~ Eseri, (Bas~lmam~~~Doçentlik Tezi), Ankara 1960; Sevim
Tekeli, "Meçhul Bir Yazar~ n Istanbul Rasathanesi Aletlerinin Tasvirini Veren Ald~-: Rascdryye ii Zic-i Sehin~iihiye Adl~~ Makalesi", Ara~t~rma, S. 1, Ankara 1963, s. 71-122; Sevim Tekeli, "~stanbul Rasathanesinin Gözlem Araçlar~ ", Ara~t~rma, S. i i, Ankara 1979, s. 29-4.4;
Sevim Tekeli, "The Observational Instruments of Istanbul Observatory", International Symposium On the Observatones in Islam, 19-23 September 1977, Istanbul 1980, S.
33-45; Sevim Tekeli, "Takiyüddin", Türk Ansiklopedisi, C. XXX, s. 357-361. Tekeli, bunlar~ n d~~~ nda, A. Adnan Ad~ var'~ n yazd~~~~ Osmanl~~Tiirklerinde Hun adl~~ kitab~ n 4. bask~s~ nda yer alan (Ek-28)'de
de ayn~~ konuyu i~lemi~ tir (bkz., ~ stanbul 1988, s. 101-103). Ayr~ca bkz., Fatin Gökmen,
"Râs~ d Takiyüddin", Cumhuriyet Gazetesi, 14. Nisan. 1341, ~~ 7. May~ s. 1341, 24. May~s.
1341,
4-6. Haziran 1341; Ayd ~ n Say~ l~,"Alâuddin Mansur'un ~stanbul Rasathanesi Hakk~ ndaki ~iirleri", Belleten, C. XX, S. 79, Ankara 1956, s. 411-448; Ayd~ n Say~l~, The Observatory in Islam And Its Place In the General History of Observatory, Ankara 1960, S. 289-305; Süheyl
Ünver, ~stanbul Rasathanesi; Ankara 1969, s. 13-31; Muammer Dizer, Takiyiiddin,
Ankara
1 990, S. 53-64.
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d~~~n~~ göstermi~ ti. Ancak, Takiyüddin'in nclerinden sadece Sid~etii'lMüntehâi'l-Efkâr Ji^ Meleküti'l-Feleki'd-Dez~vdrin dikkate al~nm~~~olmas~~ sebebiyle, ~stanbul Rasathanesi'nde yap~lm~~~olan gözlemlerin Ay ve Güne~~rasatlan ile s~n~ rl~~ kald~~~~ve hatta Güne~~rasatlan tamamland~~~~halde Ay
rasatlann~n tamamlanmad~~~~ ~eklinde yanl~~~bir kanaat~n olu~mas~ na neden olunmu~tur3. Biz, bu malcalemizde, bu Icanaatin yanl~~l~~~n~~ ispat ederek, Takiyüddin'in, ~stanbul Rasathanesi'nde yapm~~~oldu~u rasatlar hakk~ nda genel bir malumat vermek istiyoruz.
Bu rasathanede yap~ lan gözlemler hakk~ nda bilgi edinebildi~imiz eserler, ~imdilik, Takiyüddin taraf~ndan yaz~lan Sidretü'l-Miintehâil-Eficâr fi
Teshilu Zicil-A~dnyyi'~-~ehin~iihiyye ve Cerf~letü'dDiirer ve Haridetii'l-Fiker adl~~ nelerdir.
Yaz~m tarihi daha eski olan Sidretii'1-Münkhii4, di~er zIclerden daha az
say~ da gözlem tablosu ihtiva etmekte olup, bunlar~n tamam~~ altm~~l~~ sisteme göre haz~rlanm~~ , yani yay ve aç~ lann derece mertebesinin alt~ndaki
dakika mertebesi ile buna ba~l~~ olan di~er mertebeler, adet oldu~u gibi,
altm~~l~k kesirlerle irade edilmi~tir.
Bu kanaat Fatin Gökmen'e âittir (bkz. Fatin Gökmen, "Râs~d Takiyyüddin", Cumhuriyet Gazetesi, 24. May~s. 1341, s. 2; Süheyl ünver, ~stanbul Rasathanesi, Ankara 1969, s. 66
ve 96 dan naklen). Ona göre, Sidret~i'l-Miinlehâ Takiyüddin'in son eseri olmal~d~ r ve rasathane y~kunlm~~~oldu~u için tamarnlanamam~~ ur. (bkz., S. enver, ag.e., s. 66 ve O'dan naklen). Oysa, 1584'de tamamlanan Cerftletü'd-Dürerin bu zicden daha sonra kaleme al~nm~~~
olmas~~kuvvetle muhtemeldir.
Sidretül-Müntehh~n "Hac~~ Çelebi" ismiyle maruf Muhammed Ismet taraf~ndan istinsah edilen ve bugün Vatikan Kütüphanesi Paul Sbath Kolleksiyonu No: 40'da bulunan
nüshas~n~n sonunda eserin yar~ m tarihine ili~ kin herhangi bir kayda rastlanmam~~t~r.
Gözlem tablolar~~da tarihsizdir. Bu nedenle z~cin yar~m tarihi hakk~ nda kesin bir malumat
edinmek mümkün olmam~~t~r. A. Adnan Adivar, eserin Nuruosmardye Kütüphanesi No:
293o'da kay~tl~~ oldu~unu söyledi~i bir ba~ka nüshas~ nda da sonsöz ve tarihin olmad~~~ na,
ancak kitab~ n içinde 982 (1574 - 1575) ve 985 (1577-1578) y~llann~n birkaç defa geçti~ine
dikkat çekiyor (bkz., A. Adnan Ad~ var, Osmanl~~Türklerin& ilim, ~stanbul 1982, IV Bask~, s.
103). Buna göre, eserin ~ 577'den ya da 1578'den daha önce tamamlanm~~~olmas~~ imkans~z
gibi görünmektedir. Süheyl enver'in, halen Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi No: 208/
~ 'de kay~tl~~ olan di~er bir nüsha= sonundaki bir ibareyi yanl~~~tercüme ederek verdi~i 1.
Muharrem. 982 tarihi ise do~ru de~ildir (A. S. üver, ag.e., s. 93) Çünkü, bu tarih, Takiyüddin taraf~ndan ilk defa ihdâs edilen Murad Han Ta/cr~imit~in ilk günü, yani ba~lang~ ç tarihidir ve Sultan III. Murad'~ n 8. Ramazan. 982 tarihinde tahta ç~km~~~olmas~~ sebebiyle
(bu tarih için bkz., Bekir Kütüko~lu, "Murad III.", Islam Ansiklopedisi, C. VIII, ~stanbul
1979, s. 615) kabul edilmi~tir. Adet oldu~u üzere, 8 Ramazan'da gerçekle~en hadise, 1 Muharrem'e naldedilmi~tir.
3
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Bu zicdeki astronomik tablolar~~ ~öylece s~ ralamak mümkündür:
) Günler, saatlar ve saatlar~ n kesirlerinde Güne~'in merkez hareketi
tablosu.
Mecmu senelerde, Arabi aylarda ve tam günlerde Güne~'in merkez
ve apoje hareketi tablosu.
Saat ve kesirlerinde Güne~ 'in merkez ve apoje hareketi tablosu.
Geceleriyle birlikte gündüzlerin tadili tablosu.
Mücerred merkeze nisbetle al~ nan ve yine buna ilave edilen geceleriyle birlikte gündüzlerin tadil hissesi tablosu
Tadil edilmi~~merkeze göre al~ nan apojeyle birlikte toplama eklenen Güne~ 'in tadili tablosu.
Ay'~ n mecmu Arabi senelerdeki ve Arabi aylardaki, ortalama hareketini, anomali hareketini, merkez hareketini ve re's yani ç~ k~~~dü~ümünün hareketini gösterir Ay'~ n ortalamalar~~ tablosu.
Ay'~ n tam günlerdeki ortalamalar~~ tablosu.
g) Ay'~ n saat ve kesirlerindeki ortalamalar~~ tablosu.
Bu tablolar tetkik edildi~inde, Ay'~ n mabsut senelerdeki ortalamalan
tablosu ile, anomalistik tadil, ortalaman~ n tadili, tadil edilmi~~anomaliye
eklenen anomali dakikalar!, ihtilaf miktar~~ve "üçündü tadil" diye adland~r~lan nakil dakikalar~~ tablolar~~ ile zaman~ n takvimine uymas~~ için Güne~~'in
takvimine göre al~nan ve Ay 'in takviminden dü~ ülen geceleriyle birlikte
günlerin tadili tablosunun bu zice al~nmad~~~~görülecektir. Takiyüddin'in,
daha çok kuramsal bir hüviyet arzedenSid~etii 7-Miintehâ
Ay'~n hareketine ili~kin tadil tablolann~~ almay~~~ , eserin eksik kald~~~~zann~n~~ uyand~rmaktad~r. ~ayet bu do~ruysa ve bunun sebebi, Fatin Gökmen'in dedi~i
gibi, eserin tamamlanmas~ ndan önce rasathanenin y~ k~lm~~~olmas~~5 ise, bu
defa, bu tablolann çok dakik olarak haz~rlanm~~~birer türünün nas~ l olup
da yaz~m~~ 1580 tarihinde bitirilmi~~olan bir ba~ ka zicde, yani Teshilu
Zici'l-A~driyyi'~-~ehin~aht:yye 'de bulundu~u meselesini çözüme kavu~turmak
gerekecektir. Her üç zicde bulunan tablolar tetkik edildi~inde, Takiyüddin'in bir Zicdeki tabloya di~er iki zicde yer vermedi~i gözlemlendiBkz., S. ünver,

a.g.e.,

s. 96'dan naklen.
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~ine göre, belki de bu eksiklik görüntüsünün sebebi, yap~lm~~~olan rastalar~ n birden fazla zice da~~t~lmak istenmesi olabilir.
Takiyüddin'in bugüne kadar bilinmeyen ve onun yukarda ismi zikredilen di~er ziclerine nisbetle, çok daha fazla say~ da gözlem tablosu içeren
Teshilu Zicil-A~yfriyyi'~-~ehinglhiyye6, onlu sisteme göre haz~rlanm~~~bilinen
ilk eserdir. Hâtime d~~arda tutulacak olursa, sadece, ~stanbul Rasathanesi'nde haz~rlanm~~~tablolardan müte~ekkil olan ve bu nedenle bir katolog
görünümü veren bu zIcin ba~lang~ç sayfas~ nda "Heze kitâbu zIci Takiyyiddin er-Râs~d ed-D~ me~ kr ibâresine tesâdüf olunmaktayken, sonraki sayfaya dü~ülen k~sac~ k bir ifâdeden, zicin Takiyüddin bin Maruf un hesaplar~na göre haz~rlanm~~~oldu~u ve Sultan III. Murad'a atfen Teshilu tici'lDevleti'l-Osmâniyyetil-Munidiyye olarak
A~dn'yyi'~-~ehin~dhiyyeti's-Sâni" Mara
adland~nld~~~~ve nihayet, hâtimeden ise, eserin hicri 988 (1580) y~l~nda tamamland~~~~ö~renilmektedir.
Takiyüddin, bu zicinde, aç~~ ya da yaylar~ n derece mertebesinden sonra gelen dakika mertebesi ile bu mertebeye ba~l~~ olan di~er mertebeleri
ondal~k kesirlerle irade etmi~~ve böylece Cerfdetii'd-Diirerin tamamlanma
tarihi olan 1584'den takrIben dört sene önce, ondal~k kesirleri astronomiye
uygulamay~~ ve bu yolla, astronomik yay ya da aç~lann bulunmas~~ esnas~ nda yap~lan aritmetik i~lemlerini basitle~tirmeyi ba~arm~~t~ r. Teshilu
A~cIn'yyi'~~~ehin~âhiyye'ye bu ismin verilmesi, Takiyüddin'in, ondal~k kesirleri ~ 58o'den daha önceki bir tarihte de bu amaçla kullanm~~~olabilece~i izlenimini uyand~rmaktad~r 7.
6 Takiyüddin'in bu zicine umûmi bibliyografyalarda rastlanm~yor (bkz., C. Brockelmann, S II, s. 484; H. Suter, s. 191-192). Büyük bir ihtimalle otograf nüsha olan elimizdeki
nüsha, Sevim Tekeli'ye Hindistan'dan gönderilen yazmalar aras~nda yer almaktad~r ve bir
kütüphaneye 2074 s~ra numaras~yla kay~tl~d~r. Fotokopi oldu~u için çok güç okunmaktad~ r.
Takiyüddin, yaz~ m tarihini kesin olarak bilmedi~'imiz ve bir nüshas~~ Süleymaniye
Kütüphanesi, Veliyüddin Carullah Kolleksiyonu No: 1454'de kay~tl~~ olan Bugyetii't-Tüllab
min ~lmi'l-Hisab adl~~ aritmetik kitab~n~n "Ondal~k Kesirler Hakk~ndad~ r" ba~l~~~n~~ ta~~yan
Dokuzuncu Bölüm'ün hemen ba~lar~nda,

"Bununla (ondal~k kesirlerle) Giine~ 'in ortalama, merkez ve apoje hareketini, günlerin
tadilini, ortalaman~ n ve merkezin tadilini hesap/ad~ m ve bu yolla, Geine~'in takvimini
istenikne uygun vanflarda tesbit ettim. Ayn~~ ~ekilde, Ay '~ n ortalama/an ile bunlara ait
tadilleri de belirkdim. re Allah izin verirse, bu sistemle bir dc yazmaya karar verdim. Çünkü, bununla yap~lacak çarpma ve bölme i~lernlerinde alim~~h tabloya ihtiyaç
duyulmaz ve toplama da çok kolaychr".
demi~~ (42/a) ve ondal~k kesirlere göre haz~ rlanm~~~tablolar~~ içeren bir zic yazmaya karar
vermi~~oldu~una dikkat çekmi~tir. Anlat~ m~ndan Bugyetü't-Tülltib'~n bu tür ziclerden önce
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Bu Zicin kapsad~~~~gözlem tablolar~~ ~unlard~r:
Güne~ 'in burçlara göre takvimini gösterir tablo.
Mecmu ve mabsi~ t senelerde, Arabi aylarda, tam günlerde, saatlerde ve saatlar~ n kesirlerinde Güne~ 'in merkez ve ortalama hareketi tablosu.
Merkeze göre al~ nan ve ortalamaya ilâve edilen Güne~ 'in tadili tablosu.
~stanbul'un boylam~ na göre mecmu ve mabsüt senelerde, Arabi aylarda, günler ve saatlarla saatlar~ n kesirlerinde Ay'~ n merkez, anomali, ortalama ve re's hareketlerini gösterir Ay'~ n ortalamalar~~ tablosu.
Ay'~ n merkezi bir günlük hareket neticesinde o °
° 24-'ya
gelirken, her 6 yay dakikas~~ için, burçlara göre haz~ rlanm~~~ve ortalama
harekete eklenmesi gereken anomali derecelerini gösterir tablo.
Ay günlerinin tadili tablosu.
Ay'~ n enlem tablosu.
Mecmu ve mabsût senelerde, tam günlerde, tam saatlarda ve saatlar~ n kesirlerinde Satüm'ün merkez, anomali ve apoje hareketini gösterir
Satüm ortalamalar~~ tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha az oldu~undan, tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Satüm'ün anomasi dakikalar~~ tablosu.
tü) Merkeze nisbetle al~ nan ve tadil edilmi~~olmas~, için anomaliye
eklenen ya da ondan ç~ kar~ lan Satüm'ün "birinci tadil" tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha fazla oldu~unda tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Satüm'ün anomali dakikalar' tablosu.
12) Takviimini elde etmek için, tadil edilmi~~anomali ile anomali dakikalar~ na göre al~ nan ve apojeyle birlikte tadil edilmi~~merkeze ilave olunan
Satürn tablosu.

kaleme al~ nm~~~oldu~u ve burada i~aret edilmi~~olan zicde gezegen hareketlerine ili~kin tablolann yer almad~~~~anla~~ lmaktad~ r ki, ~ayet bu do~ruysa, biraz a~a~~da görülece~i üzere,
bu zicin Teshil olmamas~~ icap eder. öyleyse burada ya do~rudan do~ruya Ceridetü'd-Dii~er
ya da 1580'den önce yaz~ m~~ tamamlanm~~~ve halen bilinmeyen ba~ka bir zic kastedilmi~~olmal~ d~ r.
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Tadil edilmi~~merkeze ve tadil edilmi~~anomaliye göre Satürn'ün
enlemi tablosu.
Mecmu ve mabsüt senelerde, tam günlerde, tam saatlarda ve saatlar~ n kesirlerinde Jupiter'in merkez, anomali ve apoje hareketini gösterir
Jupiter ortalamalar~~ tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha az oldu~unda, tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Jupiter'in anomali dakikalar~~ tablosu.
Merkeze nisbetle al~ nan ve tadil edilmi~~olmas~~ için anomaliye eklenen ya da ondan ç~ kar~ lan Jupiter'in "birinci tadil" tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha fazla oldu~unda tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~nan Jupiter'in anomali dakikalan tablosu.
TakVimini elde etmek için, tadil edilmi~~anomali ile anomali dakikalar~ na göre al~ nan ve apojeyle birlikte tadil edilmi~~merkeze ilave olunan
Jupiter tablosu.
Mecmu ve mabsüt senelerde, tam günlerde, tam saatlarda ve saatlar~ n kesirlerinde Mars'~ n merkez, anomali ve apoje hareketini gösterir
Mars ortalamalan tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha az oldu~unda, tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Mars'~ n anomali dakikalar! tablosu.
Merkeze nisbetle al~ nan ve tadil edilmi~~olmas~~ için anomaliye eklenen ya da ondan ç~ kar~lan Mars'~ n "birinci tadil" tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha fazla oldu~unda tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Mars'~ n anomali dakikalar~~ tablosu.
Takvi'mini elde etmek için, tadil edilmi~~anomali ile anomali dakikalar~na göre al~ nan ve apojeyle birlikte tadil edilmi~~merkeze ilave olunan
Mars tablosu.
Mecmu ve mabsüt senelerde, tam günlerde, tam saatlarda ve saatlar~ n kesirlerinde Venüs'ün merkez, anomali ve apoje hareketini gösterir
Venüs ortalamalar~~ tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha az oldu~unda, tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Venüs'ün anomali dakikalar~~ tablosu.
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Merkeze nisbetle al~ nan ve tadil edilmi~~olmas~~ için anomaliye eklenen ya da ondan ç~ kar~ lan Venüs'ün "birinci tadil" tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha fazla oldu~unda tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Venüs'ün anomali dakikalar~~ tablosu.
Takvimini elde etmek için, tadil edilmi ~~anomali ile anomali dakikalar~ na göre al~ nan ve apojeyle birlikte tadil edilmi~~merkeze ilave olunan
Venüs tablosu.
Tadil edilmi~~merkeze ve tadil edilmi~~anomaliye göre Venüs'ün
enlem tablosu (Bo~~b~ rak~ lm~~t~ r).
Mecmu ve mabsi~ t senelerde, tam günlerde, tam saatlarda ve saatlar~ n kesirlerinde Merkür'ün merkez, anomali ve apoje hareketini gösterir Merkür ortalamalar~~ tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha az oldu~unda, tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Merkür'ün anomali dakikalar~~ tablosu.
Merkeze nisbetle al~ nan ve tadil edilmi~~olmas~~ için anomaliye eklenen ya da ondan ç~ kar~ lan Merkür'ün "birinci tadil" tablosu.
Tadil edilmi~~anomali, 6 burçtan daha fazla oldu~unda tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~ nan Merkür'ün anomali dakikalar~~ tablosu.
Takvimini elde etmek için, tadil edilmi~~anomali ile anomali dakikalar~na göre al~ nan ve apojeyle birlikte tadil edilmi~~merkeze ilave olunan
Merkür tablosu.
Tadil edilmi~~merkeze ve tadil edilmi~~anomaliye göre Merkür'ün
enlem tablosu (Bo~~b~rak~ lm~~t~ r).
Tadil edilmi~~anomaliye göre
rak~lm~~t~ r).

inhiraf tablosu (Bo~~b~-

Teshilu ZJcz 1-A~eirzyyi '~-~eh~n~iikyye 'nin temel hususiyetlerini ~u ~ekilde
s~ ralamak mümkündür:
t) Tamamen gözlem tablolar~ndan olu~tu~u için bir katolog hüviyetindedir.
Tablolar~ n tümü ~stanbul Rasathanesi'nde yap~ lan gözlemlere dayan~larak Takiyüddin taraf~ ndan haz~ rlanm~~t~ r.
Derecenin askatlar~~ ondal~ k kesirlerle ifade edilerek hesaplamalar
kolayla~t~r~ lm~~t~ r.
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Ay'~n merkezi bir günlük hareket neticesinde o ° d'dan ii ° 24''ya
gelirken, her 6 yay dakikas~~ için, burçlara göre haz~ rlanm~~~ve ortalama
harekete eklenmesi gereken anomali derecelerini gösterir ayr~ nt~ l~~ bir tablo
haz~rlanm~~t~r.
Zic'in hicri 988 (1580) tarihinde tamamlanm~~~olmas~~ ~stanbul Rasathanesi'nde bu tarihten önce çok say~da gözlem yap~ld~~~n~~ gösterir.
~âyet rasathane 4. Zilhicce. 987 (22. Ocak. 158o) tarihinde y~ k~lm~~sa 8, bu
zic, Takiyüddin'in, rasathane y~k~lmadan önce yapm~~~oldu~u rasatlarla
onlu sisteme göre haz~ rlad~~~~son zici olmal~d~ r.
Zicin ~üphesiz en önemli yönü, gezegenler için haz~rlanm~~~tablolar~~ da kapsamas~d~r. Takiyüddin bu tablolarda, mecmu ve mabsut senelerde, tam günlerde, tam saatlarda ve saatlar~n kesirlerinde, gezegenlerin
merkez, anomali ve apoje hareketini gösterir gezegen ortalamalar~n~n yan~ nda, tadil edilmi~~anomali 6 burçtan daha az ya da daha fazla oldu~unda tadil edilmi~~merkeze nisbetle al~nan anomali dakikalar~n~~ ve gezegenlerin birinci tadillerini de vermi~tir. Ayr~ca, Satürn, Venüs ve Merkür gezegenleri için birer enlem tablosu haz~rlam~~, fakat Satüm'ün tablosunu
doldurdu~u halde, di~erlerini bo~~b~rakm~~t~r. Elimizdeki nüshada, Jupiter
ve Mars için haz~ rlanm~~~enlem tablolanna tesadüf olunmam~~t~r.
Bu zIcde yer alan gezegen tablolar~, ~stanbul Rasathanesi'nde sadece
Ay ve Güne~~rasatlann~n yap~ld~~~, Güne~~tablolar~~ tamamland~~~~halde
Ay tablolar~n~ n tamamlanamad~~~~ ~eklindeki iddian~ n yanl~~~oldu~unu ispat etmektedir.
Baz~~ tablolann sütun ba~l~klar~ n~ n Osmanl~ca terkipler halinde yaz~ lm~~~oldu~u görülmektedir.
Takiyüddin'in, ölümünden bir sene önce yani 1584 tarihinde tamamlad~~~~di~er bir zki ise, Ceridetii'd-D~irer ve Harfdetzi'1-Fiker'dir 9. Bu zicde
de, TeshiPde oldu~u gibi derece mertebesinden sonra gelen askat mertebeRasathanenin 4. Zilhicce, 987'de Kaptan-~~ Derya K~ l~ç Ali Pa~a taraf~ndan bir gece
içinde yerle bir edildi~ini yazan ~alciiik-~. Numaniyyt'nin vermi~~oldu~u bu malumat ekseriyetle do~ru olarak kabul edilmi~tir. Mesela Adnan Ad~var, Osmanl~~ Tii~klerinde ilim adl~~ eserinde bu malumat~~ nakletmi~~(s. lo5-106) ve herhangi bir çekince bildirmeksizin do~ru olarak kabul etmi~tir (s. 108).
Takiyüddin'in bu iki, taraf~ m~zdan doktora tezi olarak incelenmi~~olup, Atatürk
Kültür Merkezi yay~ nlar~~ aras~ nda ne~redilecektir.
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leri ondal~ k kesirlerle irade edilmi~tir. Bunun d~~~ nda trigonometrik fonksiyonlar~ n ifadesi esnas~ nda da ayn~~ tip kesirlerin kullan~ lm~~~ oldu~u
görülmektedir ve bu ikinci katk~ , bilindi~i üzere kal~c~~ olmu~~ve bugün de
kabul edilen bir ifade ~ekli olarak trigonometride yerle~ mi~tir. Hakikaten,
Ceddetii'd-D~irerIni° en önemli özelli~i, ondal~k kesirlerin aritmetik, trigonometri ve astronomi sahalar~ nda kullan~ m~ n~ n yayg~nla~mas~ n~~ hedeflenmesidir ve eser bu yönüyle çok seçkindir.
Bu zicin içerdi~i gözlem tablolar~~ ise ~u ~ekilde s~ ralanabilir:
Arabt aylarda Güne~~ve Ay tutulmas~ n~n imkan~n~ n bilinmesi için
enlemsel hareket tablosu.
Esâbi el-kutr, esâbi el-cirm, sukiit ve meks saatlann~~ almak, tutulma zamanlann~ n s~ n~ rlar~ n~~ bilmek ve Ay yüzeyini ölçmek için haz~ rlanan ve
görünür Ay enlemi ile Ay'~ n buhtunun alt~ ndan kendisine girilen külli ya
da cüzi Ay tutulmas~~ tablosu.
40 ° kuzey enlemi için, d~irden itibaren ölçülen aç~ kl~~a göre haz~ rlanan, Ay'~ n ondal~ k dakikalarla boylam ve enlemdeki paralaks~~ tablosu.
Esâbi el-kutr, esâbi el-cirm ve su/da saat~n~~ almak, tutulma zamanlar~n~ n s~n~ rlar~n~~ bilmek ve Güne~~yüzeyini ölçmek için haz~rlanan ve
görünür Ay enlemi ile, Ay'~n buhtunun alt~ndan kendisine girilen külfi ya
da cüzi Güne~~tutulmas~~ tablosu.
~stanbul'un enlemi için ondal~~ olarak haz~rlanm~~~ bud el-kut~~ve elasl el-mutlak tablosu.
Bu zic, Sâlih Zeki taraf~ndan "Haricletü'd-Dürer ve Feridetül-Fiker" ( Asdr-t Bdiciye,
C. I., ~stanbul 1329, S. 138), A. Ad~ var taraf~ndan "Haridetü'd-Dürer” (a.g.e., s. 104), Fatin
Gökmen, Süheyl Ünver ve Muammer Dizer taraf~ ndan yine "Haridetü'd-Dürer ve Feridetü'l-Fiker” (S. Ünver, a.g.e., s. ~ oo ve M. Dizer, a.g.e., s. 119) ismiyle zikredilmektedir.
Bu yanl~~l~~~n sebebi, muhtemelen, Salih Zeki Bey'in eline geçen nüshan~n ilk vara~~nda
eserin isminin bu ~ekilde yaz~lm~~~olmas~ d~r. Burada yeri gelmi~ken bir noktaya daha temas
etmekte fayda vard~r. S. Ünver Takiyüddin'in eserlerini tan~ t~rken,
Rasadzyye ba~l~~~~
alt~nda, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi Kolleksiyonu No: ~ 976'da "Reisül-müneccimin Takiyüddin'in Ceddlnlii'l-Tak~nm" ad~nda bir eserinin mevcut oldu~u, fakat bu eserin yukardaki ba~l~ k alt~nda verilen di~er eserlerle mukayesesinin yap~ lmad~~~n~~ söylemi~tir ( a.g.e,
s. 86). Söz konusu bu eser, asl~nda, Ceridetii'd-Di~eer'den ba~ka bir ~ey de~ildir. Yaln~z, zice
âit olan tablolar, zicin içinde, dahil olduklar~~ konulardan sonra verilecekleri yerde, zicin ba~~na al~nm~~lard~r. Enteresan olan nokta, bu tablolar~n ba~l~ klar~n~n ve sutun ba~lar~n~n
Farsça olarak yaz~lm~~~olmas~ d~ r. Eksik olmalar~na ra~men, Ceridetii'd-Dürer'e i olduklar~~
konusunda ~üphe yoktur.
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~ stanbul rasathanesindeki gözlemlere istinâden haz~rlanan el-meyl elevvel ve onun tanjant~~ tablosu.
Hicretin 989 (1581)'uncu senesinde y~ ld~zlar~n durumlar~na ili~kin
bilinmesi gereken bilgileri içerir tablo.
~stanbul'un boylam~ na göre mecmu Arab"' senelerde Güne~'in merkez ve apoje hareketi tablosu.
Mabsüt tam Arabi senelerde Güne~'in merkez ve apoje hareketi
tablosu.
~~ o) Tam günlerde Güne~'in merkez ve apoje hareketi tablosu.
Ii) Saat ve kesirlerinde Güne~'in merkez ve apoje hareketi tablosu.
Tadil için merkeze nisbetle al~ nan ve buna ilave edilen Güne~'in
geceleriyle birlikte gündüzlerinin tadili hissesi tablosu.
Merkeze nisbetle al~ nan ve buna ilave edilen Güne~'in tadil tabloSIL

~stanbul boylam~~ için Ay'~n mecmu Arabi senelerdeki ortalamalar~~
tablosu.
~stanbul boylam~~ için Ay'~ n mabsüt Arab". tam senelerdeki ortalamalar~~ tablosu.
~stanbul boylam~~ için Ay'~n tam günlerdeki ortalamalar~~ tablosu.
~stanbul boylam~~ için Ay'~n saatlardaki ortalamalar~~ tablosu.
Ay'~n saatlar~ n kesirlerindeki ortalamalar~~ tablosu.
Daima anomali miktar~ na ilave edilen Ay'~ n anomalistik tadili
tablosu.
Dâima ortalama harekete eklenen ortalaman~ n tadili tablosu.
Tadil edilmi~~anomalinin 6 burçtan daha az olmas~~ halinden anomali dakikalar~~ tablosu.
Tadil edilmi~~anomalinin 6 burçtan daha fazla olmas~~ halinde
anomali dakikalar' tablosu.
Düzeltilmi~~anomali derecelerine göre al~ nan ihtilaf tablosu.
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Enlem hissesini elde etmek için Ay'~ n takvimine eklenen cevzeher
ortalamas~~ tablosu.
Ay'~n enlemi ve "üçüncü tadil" diye adland~ r~lan nakil dakikalar~~
tablosu.
Zaman~ n takvimine uymas~~ için, Güne~'in takvimine göre al~ nan
ve Ay'~n takviminden dü~ülen geceleriyle birlikte günlerin tadili tablosu.
O~lak ba~lang~c~ na göre ekliptikteki burçlann metâlii tablosu.
~stanbul'un enlemi için burçlann yerel metâlii tablosu.
Ceridetii'd-Diirer'de bulunan gözlem tablolar~~ hakk~nda ~unlar~~ söylemek mümkündür:
) Derece mertebesinin alt~ndaki mertebeler yine ondal~ k kesirlerle ifâde edilmi~tir. öyleyse Takiyüddin'in bu tutumu bir istisna de~ildir ve bir
gelene~in olu~mas~ na yöneliktir.
Takiyüddin di~er iki zicine Ay ve Güne~~tutulmalar~ na ili~kin tablolar~~ almam~~ken, Ceridetii'd-Diirer'de bunlara yer vermi~tir.
Tablolar~ n ekserisi Ay ve Güne~~rasatlar~ na aittir ve tadil tablolar~~
da tam olarak haz~ rlanm~~t~ r.
Bütün gözlemler yine ~stanbul'da yap~ lm~~t~r. Zic'in 1584 tarihinde
tamamlanm~~~oldu~u göz önünde bulundurulacak olursa, Takiyüddin'in
ölünceye de~in rasat faaliyetlerine devam etti~i anla~~lmaktad~ r. Ancak
1580'den sonraki rasatlar~n ~stanbul Rasathanesi'nde yap~lm~~~olmas~~ olas~ l~~~~oldukça küçüktür.
Takiyüddin 989 (1581) tarihinde bir sabit y~ld~zlar tablosu haz~rlam~~t~ r. Ay, Güne~~ve gezegen rasatlann~n yan~ nda, onun sabit y~ ld~z rasatlar~~ da yapt~~~n~~ gösteren bu tablo, yeniden gözlemlenen 69 tane y~ ld~z~n,
boylam~ n~, enlemini, yönünü, deklinasyonunu, zeval rektesansiyoununu ve
geçi~~derecesini göstermektedir. Haz~rlanmas~ nda astrolojik kayg~lar~ n da
belirli bir pay~~ oldu~u söylenebilir".
Di~er ziclerde yer alan tablolar~ n üzerinde, ~stanbul Rasathanesi'nde yap~lm~~~olan gözlemlere dayan~larak haz~ rland~ldan aç~ kca belirtilCeridetii'd-Di~~erIn büyük bir k~sm~~ astrolojiyle ilgili konulara tahsis edilmi~tir (bkz.,
a.g.y., Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi No: 183, ~ g/a ve onu takip eden sayfalar).
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mi~~oldu~u halde, Cericletti'd-Diirer'deki tablolarda bu ibareye tesadüf olunamam~~t~ r. Bunun sebebi, söz konusu zicin büyük bir olas~ l~ kla rasathanenin y~ k~lmas~ndan sonra yaz~lm~~~olmas~~ olabilir. ~stanbul Rasathanesi
tabiri sadece bir yerde, özel olarak imal edilmi~~bir zdt el-~ubeteyn aletinden söz edilirken geçmektedir.
7) Fatin Gökmen, bu zicde Ay'a ili~kin tablolar~ n mevcut oldu~unu,
ancak rasatlar~ n Takiyüddin'e âit olmad~~~ n~~ söylemektedir ki '2, bu da
yanl~~t~ r. Zicde Takiyüddin'e ait olmayan tek tablo, ~eri meri aylar~ n ilk
günlerine intibak eden Arabi Kameri aylar~ n ilk günlerinin ç~karsanmas~~
tablosudur ve Takiyüddin'in a~abeyi olan Necmüddin bin Maruf taraf~ndan
haz~rlanm~~~olan bu tablo, burada söz konusu etmedi~imiz takvim sahas~na ili~kin tablolar aras~ nda yer almaktad~r.
Sonuç olarak, ~stanbul Rasathanesi'nde yap~ lm~~~olan gözlemlerin
bugüne de~in san~landan çok daha fazla say~da oldu~u, Ay ve Güne~~
gözlemlerinin yan~ nda, di~er gezegenlere ili~kin gözlemleri de kapsad~~~~
söylenebilir. Ceridetti'd-Dürer'de bulunan gözlem tablolar~na gelince, bunlar~ n ~stanbul Rasathanesin'de yap~lm~~~gözlemlere dayan~larak haz~ rland~~~na dair eser içinde herhangi bir ipucuna tesâdüf olunamam~~t~r. Tablolardan sadece birinin, sabit y~ ld~zlar tablosunun üzerinde 1581 tarihi vard~ r.
Iyimser bir tahminle rasathanenin bu tarihte faaliyette oldu~u farzedilse
bile, 1584'e kadar ayakta kald~~~n~~ dü~ünmek için hiçbir nedenimiz yoktur. öte yandan, Takiyüddin'in onlu sisteme göre haz~rlanm~~~di~er zici
158o'de tamamlanm~~t~r. Ceridetü'd-Diirer'deki tablolar bu tarihten önce
haz~rlanm~~~olsalard~, herhalde bu zice de~il, Teshilu
~ehin~dhiyydye al~n~rlard~ ; ancak öyle yap~ lmam~~t~r. ~u halde, Ceridetti'dDzirer'deki gözlem tablolar~n~ n rasathanenin y~k~lmas~ ndan sonra haz~ rlanm~~~olmas~~ kuvvetle muhtemeldir. Fakat, bu Zicin rasathanedeki faaliyetlerle bütün bütüne ili~kisiz oldu~unu söylemek de mümkün olmasa gerektir.
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Bkz., S. Ünver, a.g.e., s. 66'dan naklen.

