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Güne~ in eksantrisitesini ve apojenin boylam~n~~tayin etmek için
Hipparchus mevsim farklar~ndan faydalanm~~t~ . Bu metot mevsim
ba~lang~çlar~n~ n dakik olarak tesbitini gerektiriyordu. Nitekim o,
çe~itli aletler yard~m~~ ile bu noktalar~ n rasatlar~n~~yapm~~t~. Daha
sonra Batlamyüs de ayn~~yolu izlemi~ti.1
16 inci as~ rda dönencel noktalar~n~n rasadm~ n zor olmas~~dolay~s~~ile bu metodun gerekti~i kadar tatminkâr olmad~~~~üzerinde duruldu~u malâmdur.2 Acaba ondan önce Hipparchus'dan ayr~~ yollar
takibedenler olmu~mudur?
Bu sorunun cevab~n~~Biritnl'nin Kanun al Mas'ûdrsinde buluyoruz. Birüni bu kitab~n~n alt~nc~~bölümünde güne~ i inceler. Eksantrisitenin hesab~n~~ve apojenin yerini eskiden beri bilinen tarzda hesaplad~ ktan sonra, "Mevsim ba~lang~çlar~n~n bilgisi ile i~lernde bulunmak elde edili~inin zorlu~una i~aret etti~imiz dönencel zaman~n~~
gcrektirir."3 der. Ve ~öyle ilave eder, "Ekinoks noktalar~= z~dd~na
deklinasyonun bir günde onun (dönencelin) etrafinda de~i~mesi,
dönencellerin elde edilmesindeki zorlu~u do~urdu~undan, yeniler
mevsim ba~lar~ ndaki de~i~ me noktalar~ ndan deklinasyon fark~ n~n,
ekinoks noktalar~ ndan daha az olsa da dönencellerden daha fazla oldu~u noktalara döndüler. Bunlar mevsimlerin ortalar~~yani sabit burçlar~n ortalar~d~ r. Bulunduklar~~çeyrelderle alakah olarak, Kovan'~n
C. ,Ptolemeaus, The Almagest. R. Catesby Talioferro taraf~ndan Ingilizceye
tercüme edilmi~ tir. The Great Books of the Western World. Cilt 16. S. 93-94.
2 N. Copernicus, On the Revolutions of the Heavenly Spheres. Charles Glenn
Wallis taraf~ ndan Ingilizceye tercüme edilmi~ tir. The Great Books of the Western
World. Cilt 16, S. 659-660; J. Dreyer, Tycho Brahe. Edinburgh 189o. S. 248; Takiyüddin, Sidret ül Müntehâ, Kandilli Rasathanesi 53a.
3 Al-Qânimu'l-Mas'üdi (Canon Masudicus) cilt II (An Encyclopaedia of
Astronomical Sciences). Haydarabad 1955, S.656.
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ortas~ndan Bo~an'~ n ortas~na kadar olana do~usal çeyrek, onun kar~~t~na bat~sal ve Bo~a'n~ n ortas~ndan Arslan~n ortas~na kadar kuzeysel
ve onun kar~~t~ na da güneysel çeyrek ad~~verilir." 4
Burada yap~lan do~rudan
B
do~ruya rasat noktalar~n~n yerlerini de~i~ tirmektir. Nas~l mevsimlerin ba~lang~ç noktalar~n~~
birle~tiren iki do~ru birbirlerini
go derecelik aç~~ alt~nda kesiyorlarsa ayn~~ ~ekilde mevsim
ortalar~n~~ birle~tiren iki do~ru
da birbirini go derecelik aç~~
alt~nda keser. Yukar~da adland~ rd~~~~çeyreklere göre meseleyi
~u tarzda çözümler.5 A noktas~~
Bo~a'mn ortas~ , B Arslan'~n ortas~ , C de Akreb'in ortas~~olsun
~ekil: I
(~ekil I) 6 . AB,BC,CA yaylar~~
ile AB,BC ve CAn~ n kiri~leri
tir.
Dolay~s~~
rasatlarla tesbit edilmi~
de verilmi~~demektir.
istenilen HT (eksantrisite) ve HTnin do~rultusu (apojenin boylam~).
HZT üçgeninin iki dik kenar~~ hesaplanabilirse HT buradan
kolayl~kla bulunur.
AC
2

— CT = TZ = dik kenarlardan biri

CT ?
AC2

BC2 — AB2
2 AC

= CT

Rasat yerini bulmak için B den AC ye dikme indirilir. T rasat
yeridir. Kiri~ler yerine Birt~ ni sinüslerle hesap yapmak istedi~i için,
çap~~di~erinin yar~~çap~na e~ it olan BKD küçük dairesi üzerinde i~lem
yapar.
Al-Qâniinu'l-Mas'ildl. S. 657.
Al-Qânünu'l-Mas'ûcli. S. 678-81.
6 Al-Qâniinu'l-Mas'i:~ dl. ~ekil loo.
4

5

BIRÜNPDE GUNE~~PARAMETRELERININ HESABI

27

HZ = 2 US
Di~er dik kenara gelince,
FS =?
IM. IF = IK2
IK = FS
UF = N/F52 SU2 = Iki merkez aras~ndaki mesafe.
Birünl bunu takiben ~öyle bir soru sorar:
"Soru : Istenilen bu iki miktar ba~ ka yollarla da elde edilebilir mi?
Cevap: E~er iki rasat ekliptikte birbirinin tam kar~~t~ nda, üçüncüsü
onlar~n tam ortas~nda de~il de istenilenherhangi bir yerde olursa onlar
bizi gerekli neticeye ula~ t~ r~ r."
Birüni bunun için üç noktan~n rasad~ m yapar. Bunlardan A ve C nokta-

Istenilen HT (eksantrisite) ve HT
nin do~rultusu (apojenin boylarru).
~ekil: II
BCT üçgeninde (~ekil II),
Aç~~ BCT = 1/2 Yay AB
BTC aç~s~~ rasatla ölçülmü~tür.
BC kenar~~ BC yay~ n~n kiri~idir.
~u halde üçgen biliniyor demektir. Buradan CT hesaplarn~r.
CZ — CT = TZ (H TZ üçgeninin bir kenar~)
Buradan HT hesaplan~ r.
HTZ aç~s~~ da bize HT nin do~rultusunu verir.
Bu 16'~nc~~ as~ rda Copernicus, Tycho Brahe ve Takiyüddin'in
kulland~klar~~ metoda benzer.
Al-Qânünu'l-Mas'üdi. S. 681.
Al-Qarninu'l-Mas'ildi. S. 681-82.
9 Al-Qânünu'l-Mas'üdi. ~ekil iol.
10 Bak. not 2.
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Birûni buna bir de üç noktan~n hiç bir ~arta ba~l~~olmadan seçilmesi durumunu ekler. "
A,B,C, rasat edilmi~~herhangi
üç noktad~r (~ekil III) 12. Rasat
yap~lan yer T dir. B ile T birle~tirilip uzat~l~r, daireyi D de keser.
ATD üçgeninde,
Aç~~ADB = ~~ /2 Yay AB
Aç~~ATD = ~ 8o°-Aç~~ ATB
ATB aç~s~~ rasatla bilinir.
TD = I olsun.
~ekil: III

TD /DA = Sin TAD /Sin ATD
Buradan DA bulunur.
CTD üçgeninde,

Gine

Aç~~ TDC = ~~ /2 Yay BC
Aç~~ CTD = I 8o0Aç~~ BTe
BTC aç~s~~rasatla bilinir.
TD = I olsun.

TD/DC=Sin TCD/Sin De
Buradan De hesaplamr. Böylece TD =I olarak AD ve DC kiri~leri
hesaplanm~~~olur.
C den DA üzerine CZ dikrnesi indirilir.
CZD üçgeninde
Aç~~ZDC = ~~ /2 Yay AB+ ~~/2 Yay BC
DC = I olmak ~art~~ile DZ, C aç~s~n~n sinüsüdür.
Halbuki eD ayn~~zamanda TD = I olarak ta malumdur. Buradan
DZ, TD= I olarak hesaplanabilir.

zr-3 2 -C2 2 = U:5 2
DZ = N/C
-T32 -C2-2
DA—DZ = AZ
AC =J2 +
" Al-Qânimu'l-Mas'ildi. S. 682-84.
12 Al-Qân~lnu'l-Mas'iicli. ~ekil 102.
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Buradan TD=I oldu~u takdirde, AC nin de~eri bulunmu~~olur.
Halbuki
Kiri~~AC=Kiri~~(AB+BC)
Bu ise dairenin çap~~ ~~ 2o olarak hesaplanm~~t~r. Buradan dairenin
çap~~ 120 olarak TD nin de~eri bulunabilir. Böylece AD ve CD kiri~leri hesaplanrru~~olur.
Merkez olan H den BD ye bir dikme indirilir.
HM

= Kiri~~(AB + AD)—Kiri~~ ~ 8o°
2

TM = Kiri~~60 0 — TD

THM üçgeninde Tm 2 ± Fim 2 = HT 2
HT = NiTM2 + HM 2 = eksantrisite
Birüni daha da ilgi çekici bir üçüncü tarz ilave eder. Bunun tafsilat~ na girmeden önce Islâmlarda ~imdiye kadar pek sarih olarak
aç~klanmam~~~bir mesele üzerinde dural~ m. islamlar bir sene süresince her gün rasat yaparak gök cisimlerinin günlük yerlerini tesbite
çal~~ m~~larrrud~ r? Yoksa baz~~önemli noktalar~n rasatlanyla m~~iktifa
etmi~lerdir? Bu hususta Ayd~ n Say~l~~ bize baz~~ kay~tlar veriyonn
Bu vesikalara göre günlük rasatlann yap~ld~~~~sarihtir. Mesela Kasiyyun Rasathanesinde güne~in ve ay~ n bir sene süresince rasatlar~n~ n
yap~ld~~~~malumdur." Cabir ibn Aflah da güne~in her günlük rasad~ ndan bahsedenn Sonra Bircandi gezegenlerin boylamdaki hareketlerinin tesbitinde günlük rasatlar~n gerekli oldu~u fakat bunlar~n
çok teferruatl~~ bir i~~olmas~~dolay~s~~ ile çe~itli gezegenlere göre bu
mesafenin uzat~ ld~~~n~~ belirtmi~tir. 16 Yine Kutbüddin a~~Sirazi
apojenin tayininde s~k s~k yap~lm~~~rasatlara dayan~lm~~~oldu~unu
ifade etmi~tir. 17
Güne~in veya di~er gök cisimlerinin günlük rasatlar~ndan istifade ederek, Islâmlar yörünge elemanlar~n~~ yeni bir metotla tayin
13 The Observatory in Islam, Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ndan, Seri VII,.
No. 38 Ankara ~ g6o, S. 316.
" The Observatory in Islam. S. 316.
15 The Observatory in Islam. S. 316; S. Tekeli, Nasirüddin, Takiyüddin ve
Tycho Brahe'nin Rasat Aletlerinin Mukayesesi. Ankara üniversitesi. Dil ve Tarih - Co~rafya Fakültesi Dergisi, cilt 16, no. 3-4, 1958, S. 388, 391.
'° The Observatory in Islam. S. 317.
' The Observatory in Islam. S. 320.
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etmi~ler midir? Buna dair ~imdiye kadar elimizde bir kay~ t mevcut
Birüni'nin son misali bu husus için gayet sarih bir örnek te~kil etmektedir. O, güne~in bir sene süresince günlük rasatlar~n~n güne~in eksantrisitesinin ve apojenin boylamm~n tâyininde kullan~ld~~~n~~aç~klar. Bunun için ~öyle der: "Bir kimse bir sene süresince her
gün güne~in meridyendeki yerini
A
B
K
tesbit eder ve güne~in eldiptikte
e~it zamanlarda kat etti~i e~it yaylar~~seçerse apoje ikisinin aras~nda
bulunur." 18
Buradan biz Islâmlarda hem
günlük güne~~rasad~ n~n yap~ld~~~n~~
ve bunun da yeni bir metotda kullan~ld~~~n~~ ö~reniyoruz.
Misal ~öyledir. 19 E~er AK ve
AB veya ZA ve AC yaylar~~ e~it
iseler apoje bunlar~n aras~nda bu~ekil: IV
lunur (~ekil IV). 20 HFT üçgeni
malam oldu~undan iki merkez aras~ndaki mesafe ve do~rultusu da
buradan hesaplanm~~~olur.

18

Al-Qâniinu'l-Mas'üdi. S. 684.

19 Al-Qânünu'l-Mas'ikli. S. 684-

20 Al-Qâminu'l-Mas'üdt. ~ekil 903.

