AHMED CEVDET PA~A'N~N ÖNERD~~~~
YEN~~B~R TAKV~M1
REMZ~~DEM~R - YAVUZ UNAT
Bu makalemizde, önde gelen tarihçilerimizden ve devlet adamlanm~zdan Ahmed Cevdet Pa~a'n~n Takvimii7-Edvk• adl~~eserini tan~tarak, bu
eserde önerilen ve ~ems'i seneye dayanan yeni takvimin Türk astronomi tarihindeki yerini ve önemini göstermeye çal~~aca~~z.

Ahmed Cevdet Pa~a (1823-1895), bugün Bulgaristan'~n s~n~rlar~~içinde
kalan Lofça'da do~mu~~ve Arabi ilimlere ili~kin ilk derslerini memleketinde
ald~ktan sonra, 1839 y~l~~ba~lar~nda daha geni~~bir ö~renim görmek maksad~yla ~stanbul'a gelmi~tir. ~stanbul'da bir yandan dönemin önemli bilginleri
olan Hâfiz Seyyid Efendi, Doyranl~~Mehmed Efendi, V~dinli Mustafa Efendi,
Kara Halil Efendi ve Birgivi Hoca ~akir Efendi'nin nakli ilimlere ili~kin
derslerini izlerken, di~er yandan da Miralay Nuri Bey ve Müneccimba~~~
Osman Sâbit Efendi'den aritmetik, cebir ve geometri gibi akli ilimlere ili~kin
dersler alm~~t~r. Mant~k ilmini konu edinen
Sedâd (1876) ve bu bildirinin konusu olan Takvimül-Edvâr incelendi~inde, Ahmed Cevdet
Pa~a'n~n bilimsel donan~m~n~n oldukça derin ve kapsaml~~ oldu~u ve tarih
ihninin yan~s~ra birkaç aldi ilmi de içine ald~~~~derhal anla~~lmaktad~r.
1844 y~l~nda Rumeli Kazaskerli~i'ne ba~l~~Premedi kazas~~kad~l~~~~ile
devlet hizmetine giren Ahmed Cevdet Pa~a, Meclis-i Maârif üyeli~i, DârülMuallimin müdürlü~ü, Dârül-Fünür~'da okutulacak kitaplann haz~rlanmas~~
maksad~yla 18 Temmuz 1851 y~l~nda kurulan ve ilk Türk akademisi olarak
görülen Encümen-i Dâni~~üyeli~i, vakanüvislik, Halep valili~i ve adliye naz~rligi gibi çe~itli görevlerde bulunmu~tur. 1890'da memuriyet hayat~ndan çekilerek ilmi çal~~malar~na dönmü~~ve 1895 y~l~nda ~stanbul'da vefat etmi~tir.
1 Bu makale, 2-6 Eylül 1996 tarihleri aras~nda, Bo~aziçi üniversitesi ile Istanbul
Üniversitesi taraf~ndan Istanbul'da düzenlemni~~olan "X. Ulusal Astronomi Kongresi"nde bildiri
olarak sunulmu~tur.
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Ahmed Cevdet Pa~a'n~n kaleme alm~~~oldu~u eserlerin büyük bir k~sm~~
tarih ve dil konulanyla ilgilidir ve bunlardan en önemli olanlar~~Küçük
Kaynarca Antla~mas~'ndan (1774) Vakay-i Hayriyye'ye (1825) kadar Osmanl~~
Devleti'nin tarihini anlatan ve 12 ciltten olu~an Târih-i Cevdet, vakanüvisli~i
zaman~nda (1855-1865) önemli olaylara ili~kin tutmu~~oldu~u notlardan olu~an Tezâkir-i Cevdet, 1839-1876 y~llar~~aras~ndaki siyasi olaylar~~konu edinen
Ma il~zât, K~sâs-~~Enbiyâ ve TeYârfh-i Hulefâ, K~r~m ve Kafkas Tarih çesi ile
Medhal-i Kavâid, Kavâid-i Osmâniyye, Belâgât-~~Osmâniyye ve ,Lidâb-~~Sedâd fi
~lmi'l-Âdâb'd~r; ayr~ca Ahmed Cevdet Pa~a ba~kanl~~~ nda bir kurul taraf~ndan haz~rlanan ve ilk medeni kanunumuz olan Mecell-i Ahkâm-~~Adliyye de
Osmanl~~hukuk tarihinin çok de~erli belgelerinden biridir.
~~~
Makalemizin konusu olan Takvimii7-Edvâr ise, küçük bir yap~t olup (I.
bask~s~~elli üç sayfad~r), belirleyebildi~imiz kadar~yla 1870 ve 1882 y~llar~nda
iki kez bas~lm~~t~ r. Ebu'z-Ziya taraf~ndan haz~ rlanan ikinci bask~ya yeni bir
takvim olu~ turmak için kurulan komisyonun gerekçeli karar~~ile buna ili~kin
1871 tarihli ferman da eklenmi~tir; ayr~ca geni~letilmi~~olan bu ikinci basluda
(II. bask~s~~seksen sayfad~ r), Ebu'z-Ziya'n~ n çok say~da dipnot dü~tü~ü görülmektedir.
Türk astronomi tarihindeki ve Türk maliye tarihindeki yerinin ve öneminin belirlenebilmesi için, bu yap~ t, 1996 y~l~ nda, Remzi Demir ve Yavuz
Unat taraf~ndan sadele~tirilerek yeniden yarmlanm~~ur2.
Ahmed Cevdet Pa~a, Takvimü.1-Edvâr'~n yanl~~~gerekçesini Tezâkir'inde
ayr~nt~l~~olarak bildirmi~ tir'. Buna göre, 'Ali Pa~a zaman~nda, Fransa'da kullan~lmakta olan uzunluk ve a~~rl~ k ölçütlerinin Osmanl~~ülkelerinde de kullan~lmas~~Devlet ~uras~ nda müzakere edilirken, takvim sorunu da gündeme
getirilmi~~ve yap~lan tart~~malar sonucunda ~emsi senenin tercih edilmesi
uygun görülmü~tür, ancak maliye taraf~ ndan kullan~lmakta olan ~emsi senenin, geleneksel kameri seneyle uygun bir biçimde uzla~ur~lamad~~~~görülünce, Hicri Takvim'i b~ralunaks~z~ n yeni bir ~emsi senenin olu~turulup olu.~turulamayaca~~~ara~t~ r~lm~~~ve bu arada Ahmed Cevdet Pa~a'n~n da görü~ü
sorulmu~ tur. Ahmed Cevdet Pa~a, sorunu inceledikten sonra, en uygun tak2 Ahmed Cevdet Pa~a, Taklimül-E~ (Tak~imler), Haz~rlayanlar: Remzi Demir ve Yavuz
Unat, Ankara 1996. Bu makaledeki al~ nularcL~, bu sadele~tirme kullan~lacakt~r.
3 Ahmed Cevdet Pa~a, Tezâkir, Yay~ nlayan: C..ivid Baysun, Cilt 4, Ankara 1986, s. 109-110.
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vimin ~emsi ve hicri sene esas~na dayanmas~~gerekti~ine karar vererek, inceleme sonuçlann~~ Takvim~l7-Ed~*adl~~yap~tlyla ilgililere duyurmu~tur.
Ahmed Cevdet Pa~a'ya göre, Takvimü'l-Edvâr'~n yaz~l~§ gerekçelerinden
birisi de, yeni bir ~emsi sene düzenlenmedi~i taktirde, "sivi~~senesi'nin yakla~mas~~nedeniyle mali senemizin al~~~lageldi~i biçimde düzeltilmesinin gerekli oldu~u konusunda uyar~da bulunmakt~n Çünkü bugüne de~in, mali
senenin aylan ~emsi ve seneleri ise kameri oldu~undan, her otuz üç senede
bir sene atlanarak düzeltme yoluna gidilmi~~ve buna maliyeciler taraf~ndan
"sivi~~senesi" denilmi~ tir. Mesela Sultan Abdülmecid Han'~n cülüsu sivi~~senesine rastlam~~~ve o dönemde bir sene atlanm~~t~ n 1288 (1871-1872) senesi
de sivi~~senesi olaca~~ ndan bu yolla düzeltilmesi gerekmektedir'.
Ayr~ca Ahmed Cevdet Pa~a, Türkçe'ye kar~~~da çok duyarl~d~r ve
Takvimin-Edvâr'l Türkçe yazarak Türk dilinin bilim dili olamayaca~~n~~savunanlann yan~ld~~~n~~da göstermek istemektedir. Bu konuda Tezâlcif de ~unlar~~söylemi~tin
"Binen-aleyh bir sene-i ~emsiyye-i hicriyye ittihaz~n~n münâsib olaca~~na dair lisan~m~ zda zeban-zed olan ta'birat ile herkesin anlayaca~~~sürette bir risâle yaz~p Takvfm~ll-Edvâr tesmiye
' ~l olamaz diyenlere lisan~m~z~n her
ettim ve lisan-~~türki ilim lisat
~eye kabil oldu~unu ve bu lisan ile her fenden güzel eserler yaz~labilece~ini tasdik ettirdim".

Takvimül-Edvâr bir metin ile bir ekten olu~mu~ tur; metinde,
slâmiyetten
önce ve sonra muhtelif milletler taraf~ ndan kullan~lm~~~olan
~
takvimler ayr~nt~l~~bir biçimde tan~t~lm~~~ve bunlar aras~nda gerçe~e en yak~n
ve astronomi bilimine en uygun takvimin, Selçuklu Sultan~~Celâleddin
Melik.~ah döneminde, Ömer Hayyâm'~n ba~kanl~~~n~~yürüttü~ü bir bilginler
kurulunca düzenlenmi~~olan Celaii Takvimi oldu~u sonucuna var~lm~~t~r;
öyleyse Osmanl~~maliyesinde kar~~la~~lan sorunlar~~ çözebilmek için ~emsi seneye göre düzenlenen Celali Takvimi kullan~lmal~, fakat takvim ba~lang~c~,
Celali Takviminin kullan~lmaya ba~land~~~~sene (15 Mart 1079) de~il, Hz.
Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret etti~i sene (20 Eylül 622) olma4

Ahmed Cevdet Pa~a. Tezi kir. s. 110.
Cevdet Pa~a, Tezi kir, s. 110.
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l~d~ r, çünkü geleneksel kameri takvimin ba~lang~ c~~ da hicret senesidir.
Metinin arkas~ nda bulunan ekte ise, Batlamyus'un Yermerkezli gök sistemi
ile Kopernik'in Güne~merkezli gök sistemi tamulm~~~ve sistem farkl~l~~~ n~ n,
takvim hesab~ n~~ etkilemeyece~ine temas edilmi~ tir. Asl~ nda Ahmed Cevdet
Pa~a'n~n,
"Gördü~ü ~eylerde (me~ hüdat) böyle ihtilafa dü~en insan~n, dü~ündü~ü ~eylerde (makülât) ne kadar ihtilafa dü~ece~i
biraz dü~ünmekle anla~~l~ r. ~~ te bunun içindir ki hikemi konular~n ço~unda ak~ l sahiplerinin görü~leri birbirlerine kar~~ t, bir
adam~ n bir zamandaki görü~ü, di~er zamandaki görü~üne ters
olur. Her fende bu gibi ihtilâflar çoktur. Fakat aç~ kland~~~~
üzere, eski ve yeni astronomi ihtilaf~n~ n zic ve takvim ilmi hesaplar~ na tesiri yoktur. Zira devreden gerek Güne~~olsun ve gerekse Yer olsun, iki durumda dahi günlük hareketin miktar~~
birdir. ~u kadar ki Güne~ 'in bir günlük dolan~ m~~ denilecek
yerde, Güne~ 'in etraf~ nda Yer'in bir günlük dolan~ m~~ denilmesi
laz~ m gelip, gerçek durum malum olduktan sonra, böyle baz~~
iba'relerin de~i~ tirilmesiyle, ibâreler aras~ ndaki ihtilaf~ n düzeltilmesi kolay bir ~ey oldu~undan, yukar~ da görülen zic ve takvim
meselelerinin yeni astronomi hükümlerine z~ t dü~meyece~i
aç~ k bir ~eydir
diyerek eski ve yeni astronomi sistemleri aras~ ndaki fark~ n, zic ve takvim hesab~n~~etkilemeyece~ini bildirmek mecburiyetinde kal~~~~
çok ilginçtir. Çünkü
bu yakla~~ m, Osmanl~~ bilginler toplulu~unun, XIX. yüzy~l~ n ikinci yar~s
~nda
bile, Güne~merkezli Kopernik sistemine ku~kuyla bakt~ klar~ n~~dü~
ündürmektedir.
IV
~imdi Takvimii7-Edvir-'1 biraz daha yak~ ndan tan~ yal~
m. Ahmed Cevdet
Pa~a, yap~ t~ n~n ba~lar~ nda, eski milletlerden Nabatiler ile Keldânilerin takvim
konusundaki çal~~ malar~n~ , muhtelif ~slami kaynaklara dayanarak tan~
tuktan
sonra, takvim hesaplar~ n~ n kuramsal yönünü anlatmaya giri~ir. Sene ve
aylar~ n kolayca gözlemlenebilen Güne~~ve Ay~ n dolan~ mlar~
na göre belirlendi~ini söyleyerek, ~emsi sene, kameri sene, ~
emsi ay, kameri ay gibi terimAhmed Cevdet Pa~a, Tak~imül-Ed~ r, s. 87-88.
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teri tan~mlar ve bir ~emsi sene (365 1/4 gün) ile bir kameri sene (354 1/3
gün) aras~ndaki fark yakla~~k 11 gün oldu~undan, 65 ~emsi senenin 67 kameri seneye e~it oldu~unu belirtir7. Gerek ~emsi ve gerekse kameri olsun,
sene ve aylar~n hakiki ve ~sulâhi olmak üzere iki k~sma ayr~ld~~~n~, ~ayet
Güne~~ve Ay'~n dolan~mlarma itibar olunursa, senelerin ve aylar~n hakiki,
günlerin say~s~na itibar olunursa, ~sulâhi olaca~~n~~söylers, daha sonra da bir
takvim için gerekli olan di~er kuramsal bilgileri verir. Burada oldukça ayr~nuya indi~'i görülür.
Kuramsal bilgileri düzenli bir biçimde aktard~ktan sonra, Ahmed Cevdet
Pa~a, muhtelif dönemlerde muhtelif milletler taraf~ ndan kullan~lm~~~olan
takvimleri tan~tmaya ba~lar ve ~brâni, Eski Fars, Eski Yunan, Rümi, K~pti ve
Frenk takvimlerinin ilkeleri ve geli~im süreçleri hakk~nda ayr~nt~l~~bilgiler verir. Bu tarihi de~erlendirme göz önünde buludurt~larak, takvimlerin hakiki
sene ve aylara göre düzenlenmesi gerekti~i, günlerin say~s~na göre düzenlenmi~~olan takvimlerin yanl~~lardan kurtanlmas~n~n olanaks~z oldu~u sonucuna ula~~l~rg.
Burada, Ahmed Cevdet Pa~a'n~n modern bir yakla~~m içerisinde oldu~u
ve önündeki sorunun çözümünü ararken, tarihi perspektifin sa~layaca~~~
olanaklardan yararlanma yoluna gitti~i görülür. Mükemmel bir takvimin ilkelerini belirlerken, tarih boyunca tasarlanm~~~ve kullan~lm~~~olan takvimlerin verimlili~inden ilham alma yoluna gitmesinin en önemli nedeni, ku~kusuz, iyi bir tarihçi olmas~d~r.
Daha sonra Ahmed Cevdet Pa~a, Müslümanlar taraf~ndan bugün de kullan~ lmakta olan kameri ve hicri takvimi, tarihsel ve kuramsal aç~dan tan~t~r;
kameri sene ve aylara dayal~~olan takvimlerin mâll yönden bir tak~m sak~ncalar do~urdu~unu belirterek, Abbasiler döneminde ya~anan s~k~nt~lar~~ hat~rlat~r. Ona göre, bilimlerin tan~nmas~~ve yay~lmas~~için önemli giri~imlerde
bulunan Abbasi halifeleri, ba~lang~ çta kameri seneyi benimseyerek, ~emsi
senelerin hesab~n~~ tutmam~~lard~ . Masraflar kameri seneye göre yap~l~ rken,
araziden al~nan ö~ür ve haraç gibi gelirler, do~al olarak, ~emsi seneye göre
topland~~~ndan, yakla~~ k her otuz senede bir senelik masraf kar~~hks~z kal~yordu. Bu yüzden Hicri 363 (Milâdi 973-974) y~l~nda halife olan Tâyi'ullah
(929-1003) döneminde hazinede bir tek akçe kalmad~~~~halde, masraf kap~7 Ahmed Cevdet Pa~a, s. 36.
8 Anmed Cevdet Pa~a, s. 37.
9 Ahmed Cevdet Pa~a, s. 63.
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lar~ n~ n kapanmad~~~~görülünce, bu dengesizli~in giderilmesi için Halife,
alimlere ve fakihlere dan~~m~~~ve sonuçta kebise itibar~ n~ n gerekli oldu~u anla~~lm~~ur, her ne kadar dini i~lerde aylarca kebise itiban yasak ise de, devlet
i~lerini yoluna sokmak için kaba ve yakla~~ k bir hesapla her 31 karnen sene,
30 ~emsi seneye e~lenmi~ tirio.
Sonra bu sorun, Selçuklu Sultan~~Melik~ah döneminde kapsaml~~ bir biçimde ele al~ nd~~~ nda, ~emsi seneye dayal~~ yeni bir takvim düzenlemenin
daha uygun oldu~u görülmü~tür. Hicri 465 (Milâdi 1072-1073) tarihinde
Selçuklu tahuna oturan Celâleddin Melik~ah'~ n (1055-1092) me~hur veziri
Nizâmülmülk (1018-1092), Hicri 467 (Milâdi 1074-1075) senesinde dönemin
önde gelen astronomlann~~ toplayarak takvim sorununu görü~mü~~ve bu görü~menin sonucunda, Güne~ in Koç burcuna girdi~i gün, "Nevrüz" (yani yenigün) ve Hicri 468 (Milâdi 1075-1076) senesi nevruzu ise yeni takvimin
ba~lang~c~~olarak benimsenmi~tir. Ancak takvimin di~er ilkelerinin belirlenebilmesi düzenli gözlemlerin yap~ lmas~ n~~ gerektirdi~i için, bir kurul olu~turularak ba~~ na me~hur bilginlerden ve ~airlerden Ömer Hayyâm getirilmi~~ve
yap~ lan gözlemlerin ard~ ndan Hicri 471 (Milâdi 1079) senesi Ramazan ay~n~ n onuncu gününden itibaren geçerli olmak üzere yeni bir ~emsi takvim
icat edilip, Celâleddin Melik~âh'~ n ad~ na ithafen "Celâli Takvimi" diye adland~ nlm~~ urn.
Seneleri hakiki ve ~emsi olan bu takvimin ilk üç senesi 365 gün ve dördüncü senesi ise (yani kebise senesi ise) 366 gün olarak kabul edilmi~, fakat
130 senede olu~an bir günlük fark~~yedirmek için, her yedinci kebise, be~inci
seneye ertelenmi~tin böylece 130 senede olu~an 32 kebise, 31 kebiseye dü~ürülmü~~olmaktad~ r. Celâli Takviminin aylar~ na gelince, Ahmed Cevdet
Pa~a'n~ n da bildirdi~i gibi, bunlar, hakiki ve ~emsi olabilecekleri gibi, ~st~ lâhi
ve ~emsi de olabilirler'2.
Osmanl~~ mâliyecileri de, Abbisiler döneminde oldu~u gibi, karnen sene
ile ~emsi sene fark~ ndan kaynaklanan s~ k~ nt~lar~~ya~amamak ve gelir-gider
dengesini sa~layarak hazinenin aç~ k vermesini engellemek maksad~ yla,
Suriye'de kullan~lan ve Rümi Takvim olarak tan~ nan ~emsi takvimi kullanmaya ba~lam~~lar, ama ne hikmetse, ~emsi aylar~~ ~emsi senenin k~s~mlar~~olarak benimseyecekleri yerde, karnen senenin k~s~ mlar~~ olarak benimsemi~I° Ahmed Cevdet Pa~a, s. 74.
II Ahmed Cevdet Pa~a s. 75-76.
12

Ahmed Cevdet Pa~a, s. 76-77.
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lerdir. Daha önceki ça~larda seneleri ~emsi aylar~~ ise kameri olarak kabul
edenler görülmü~tü; Ahmed Cevdet Pa~a'ya göre, böyle bir kabul, ar~~ n~, ondan küçük olan endâzenin k~s~ m ve kesirleri ile takdir ve tayin anlam~ na gelece~i için makül bir i~mi~~gibi görünse de, kesirlerin paydalar~~ uyu~mad~~~ndan, hesap s~ ras~ nda büyük bir güçlü~ün do~mas~ na neden ol~nu~tur.
Ancak seneleri kanneri ve aylar~~ise ~emsi olan bir takvimin kabulü, endâzeyi
ondan büyük olan ar~~n~ n k~s~ m ve kesirleriyle takdir ve tayin anlam~ na geldi~i için makul bir i~~de~ildir ve bu nedenle geçmi~~milletlerden hiçbirinde,
Osmanl~lar~ n dü~mü~~olduklar~~ bu hataya dü~en ve böyle bir takvim tutan
olmam~~t~r's.
Ahmed Cevdet Pa~a, böyle tuhaf bir ~emsi takvimin benimsenmesinden
sonra, kar~~la~~ lan sorunlara iki güzel örnek verir:
1287 senesinin Mart'~ , Zilhicce'nin 21'ine tesadüf edece~inden, yaln~z
9 günü 1287'nin içinde kalaca~~~halde, di~er günleriyle aylar~~1288 senesine
girece~i için, meselâ 1287 senesi Nisan ay~~ denildi~inde, acaba 1287 senesinde giren Nisan ay~~ m~ , yoksa 9 günü 1287de kal~ p, gerisi 1288e giren senenin Nisan ay~~m~~kastedilmi~~olacakt~r? Anla~~lamaz.
1255 senesinde oldu~u gibi, 1288 senesinde de Mart ay~~ asla girmeyece~inden, 1288 senesi Mart ay~~diye yaz~ lan senetin hiçbir hükmü olmayacakur"
Ahmed Cevdet Pa~a'ya göre, bu gibi sorunlar~ n giderilebilmesi için
Osmanl~lar~ n kullanm~~~olduklar~~ Rümi Takvim'in terkedilerek, yerine ak~l
ve hikmete daha uygun olan ba~ ka bir ~emsi takvimin, yani Celâli
Takvimi'nin benimsenmesi gerekmektedir. Ancak XI. yüzy~ ldan beri
Müslümanlar taraf~ndan kullan~ lmakta olan bu takvimin sene ve aylar~ n~ n nitelik ve niceli~ine ili~kin özellikleri korunmal~, seneba~~~ve takvim ba~lang~c~~
ise Osmanl~~ Devleti'nin gereksinimleri do~rultusunda de~i~ tirilmelidir.
Böylece ortaya ç~ kacak yeni ~emsi takvimin ilkeleri ~unlar olacakt~ r:
Senele~i hakiki olmal~d~ r. Aylar~~ ise hakiki veya ~sulâhi olabilir.
Seneba~~ , Koç burcunun birinci derecesi olan ilkbahar ~l~ m~~ yerine,
Terazi burcunun birinci derecesi olan Sonbahar ~l~ m~~ olmal~d~ r, çünkü hazinenin bir senelik gelir ve giderleri ancak sonbahara do~ru anla~~ lmaktad~r.
"Ahmed Cevdet Pa~a, s. 79-80.
Ahmed Cevdet Pa~a, s. 80.
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3) Takvim ba~lang~c~, Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicret
etti~i sene olmal~d~r. Böylece geleneksel hicri-kameri takvimin ba~lang~c~~ile
yeni ~emsi takvimin ba~lang~c~~birle~tirilmi~~olacakt~r. Ayr~ca, Müneccimba~~~
Tahir Efendi'nin yapm~~~oldu~u ara~t~rmalar, hicret hadisesinin sonbahar
~l~m~na tesadüf etti~ini gösterdi~i için, böyle bir kabul sonucunda seneba~~~
ile takvim ba~lang~c~~da örtü~ecektir.
V
Acaba Osmanl~~maliyesinin gereksinimleri do~rultusunda tasarlanm~~~
olan bu yeni hicri ve ~emsi takvimin âk~beti ne olmu~tur? Ahmed Cevdet
Pa~a'n~n Tezâkir'de bildirdi~ine göre, Takvhnü7-Edvâr, konudan anlayanlarca takdir edilmi~~oldu~u halde, Maliye Nezâreti'nce çok fazla önemsenmemi~tir, oysa Hazine'de, Sultan Abdülmecid Hân'~n cülûsunda maliye senesinin düzeltilmesi için çal~~an, ketebeden yeti~me muhasebeciler mevcuttur15.
Ahmed Cevdet Pa~a'ya göre, 1087 (1676-1677) senesindeki tedâhülden,
yani ~emsi aylardan bir k~sm~n~n, içinde bulunulan kameri senede, geriye kalan k~sm~n~n ise sonraki kameri senede yer almas~~nedeniyle olu~an kar~~~kl~ktan gaflet olunarak yanl~~~senetler verildi~i ve durumun anla~~lmasmdan
sonra bunlar~n düzeltildi~i Hâzine taraf~ndan kaydedildi~i halde ve ayr~ca
1288 (1871-1872) senesi tedâhülii de Takvilnü7-Edvâr ile önceden bildiri'.
di~i halde, gerekli düzeltmeler yap~lmam~~t~r. Ancak durum önde gelen baz~~
valiler taraf~ ndan Bâbiâlrye bildirilince ve defterlerin nas~l tutulacak.' konusunda bilgi istenince, Ahmed Cevdet Pa~a'n~ n ba~kanl~~~~alt~nda,
Müneccimba~~~Tahir Efendi, Divân-~~Ahkâm-~~Adliyye üyelerinden Vartan
Bey, Mekteb-i Harbiyye-i ~âhâne hocalar~ndan olup matematikteki derin bilgisiyle tan~nm~~~Miralay Vidinli Tevfik Bey ve Rassâd Komba~i ile Divân-~~
Ahkâm-~~Adliyye memurlar~ndan ~ehbazyan Efendi'den olu~an bir komisyon
kurulmu~tur. Komisyonda Takvünü7-Edvâr ile Müneccimba~~~Tâhir Efendi
taraf~ndan düzenlenen zic cetvelleri, yani almanak tablolar~~göz önünde bulundurularak yap~lan müzâkerelerin sonucunu kapsayan bir mazbata kaleme
al~nm~~~ve Sadaret'e takdim edilmi~tir'6. Bu mazbatada, maliyede eski ~emsi
takvimden kaynaldanan aksakl~klar~n giderilebilmesi için Takvimii7-Edvâr'da
16 Ahmed Cevdet Pa~a, Tezâkir, s. 110.
16 Ahmed Cevdet Pa~a, Tezâkir, s. 111-112.
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ayr~nt~l~~bir biçimde tan~ t~lan hicri ve ~emsi takvimin kullan~ lmas~n~ n önerildi~i görülmektedir'''.
Ahmed Cevdet Pa~a'n~ n söyledi~ine göre, bu mazbata uzun bir süre ortada dola~~ p durmu~~ama kullan~ ma sokulmam~~ t~ r. Bir aral~ k ~slâhât
Komisyonuna da u~ram~~~oldu~u halde, maa~~indirimiyle ilgili olmad~~~~için
hiçbir ~ey yap~ lamam~~ ur. Böylece yeni bir hicri ve ~emsi takvim düzenlenmedi~i gibi, Abbâsilerden miras al~ nan ve her otuz üç senede bir kere düzeltilen mâli senemiz yanl~~~olarak yürümü~~ve mâliyemizi mahvet~ni~tir18. Uzun
bir süre sonra, Mekâtib-i Harbiyye Askeri Meclisi'nde, bu yeni takvimin ilmi
ve fenni alanlarda kullan~lmas~~ dü~ünülmü~~ama bundan da bir sonuç ç~ kmam~~t~r.
VI
Bu makalede sunmu~~oldu~umuz bilgiler do~rultusunda, k~sa bir süre
içerisinde unutulmu~~olan Takiimül-Ed~râr '~ n ve burada önerilen yeni hicri
ve ~emsi takvimin Türk astronomi tarihinde ve dolay~s~yla Türk bilim tarihinde önemli bir yeri oldu~u söylenebilir. Her ne kadar Mâliye Nezâreti taraf~ ndan uygulamaya sokulmam~~sa da, yeni takvimin eskiden kullan~ lan
~emsi ve kameri takvimlere nisbetle ilmi ve mâli yönden daha kullan~~l~~oldu~u söylenebilir.
Türk astronomi tarihi aç~s~ ndan bak~ ld~~~ nda, Ahmed Cevdet Pa~a'n~n
Takvim~rl-Edvâr'~n~n üç bak~ mdan önemli ve de~erli oldu~unu vurgulamam~z gerekir:
1) Takvimii'l-Edvâr 'da yeni hicri ve ~emsi takvim tan~ t~ lmadan önce
muhtelif milletlerin kullanm~~~olduklar~~ takvimler ayr~ nt~l~~ bir biçimde anlaulm~~~ve astronomi bilimi aç~s~ ndan üstün olan ve olmayan yönlerine temas
edilerek ideal bir takvimin olu~turulabilmesi için gerekli olan ilkeler ayd~ nlaulmaya çal~~~ lm~~ur. Esasen Müslüman astronomlar taraf~ ndan daha önceki
ça~larda haz~rlanm~~~olan orta ve büyük ölçekli ziclerde, gözlem tablolar~ n~n
yan~nda, daha önce kullan~ lm~~~olan takvimlere ili~kin bilgiler de verilmi~tir
ve Ahmed Cevdet Pa~a, yap~ un~~haz~ rlarken büyük bir olas~l~ kla bunlardan
da yararlanm~~~olmal~d~ r; ancak Takvimü'l-Edvâr sadece takvim konusuna
tahsis edilmi~~oldu~u için, çok daha ayr~ nt~ya inilmi~~ve astronomlar~ n yan~ nda, mesela maliye memurlar~~gibi genel okuyucalar~ n da konuyu kolay17 Mazbata~~~~~~tam
18 Ahmed

metni için bkz. Ahmed Cevdet Pa~a, Tezâkir, s. 112-117.
Cevdet Pa~a, Tezâkir, s. 117.
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l~ kla anlayabilmeleri için gerekli olan bilgilerin verilmesine özen gösterilmi~ tir. Sorunun, tarihi bir yöntemle incelenmi~~olmas~~ilginçtir; böylece ara~t~rma sonucunda ula~~ lacak çözümün do~rulu~u büyük ölçüde garantiye
al~ nm~~~olmaktad~ r.
Takrimii7-Edvâr' da mâliyeciler taraf~ ndan kullan~ lan ~emsi takvimden
kaynaklanan sorunlar~ n çözülebilmesi için, Celâli Takvimi'nden yararlanman~ n daha do~ru olaca~~~bildirilmektedir. Ancak burada önerilen takvimin
seneba~~~sonbahar ~ l~ m~ , takvim ba~lang~c~~ise hicret senesidir.
Uzun bir suskunluk döneminden sonra, XIX. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda
toplumsal gereksinimleri kar~~ lamak için yeniden bilimden yararlanma yoluna gidilmesi, Türk Dünyas~~ için önemli bir geli~ medin Gerçi bu örnekte,
bilimsel ara~t~rmay~~ pragmatik kayg~ lann yönlendirmi~~oldu~u görülmektedir ama bunu büyük bir yanl~~l~ k veya eksiklik olarak alg~ lamamak gerekir;
çünkü bilimi geli~tiren kayg~ lardan birisi, ki~isel merak~~ gidermek ise, di~eri
de toplumsal gereksinimleri kar~~ lamakur ve bilim tarihini bu iki kayg~~yönlendirmi~ ken, birine olumlu ve di~erine ise olumsuz de~erler atfetmenin
fazlaca bir yarar~~yoktur. Önemli olan bilimin yap~ lmas~d~ r; hangi kayg~larla
yap~ld~~~~sorunu, daha çok bilim felsefecilerini, bilim psikologlar~ n~~ ve bilim
sosyologlann~~ilgilendiren ikincil bir son~ ndur. Bu nedenle, yeni bir takvim
düzenlemek maksad~yla ara~t~ rmalara girilmesi, bilimin de~erinin, eski günlerde oldu~u gibi, yeniden takdir edilmeye ba~land~~~ n~ n göstergelerinden
birisi olarak görülmelidir.
Ancak, yukar~ da söylenenlerden de anla~~ laca~~~üzere, yeni hicri ve
~ emsi takvim, yöneticiler taraf~ ndan uygulamaya konulmam~~ ur veya konulamam~~ ur; bu gösterge ise, bizi hükümlerimizde daha temkinli olmaya davet
etmektedir. Bir ülkede bilimin de~erini anlayanlar ve bilimsel bilgi üretiminin önemini kan-ayanlar, uygulamada her zaman ba~ar~l~~ olamayabilirler.
Takvimül-Edvar '~ n burada hat~ rlat~ lmas~~ gereken di~er önemli bir
yönü ise ilmi eserlerin Türk diliyle yaz~labilece~ini, Türkçe'nin böyle bir niyeti gerçekle~ tirmek için yeterli donan ~ ma sahip oldu~unu kan~ tlamaya çal~~mas~d~ r.

