OSMANLI DEVLET~'NDE
MÜNECC~MBA~ILIK MÜESSESES~~
SAL~M AYDÜZ
G ~~
Bu çal~~mada, Osmanl~~Devleti'nde müneccimba~~l~k müessesesinin
i~leyi~i, personeli ve faaliyetleri ele al~nacakt~r. On be~inci asr~n sonlar~nda
kuruldu~unu tahmin etti~imiz müneccimba~~l~k, esas olarak on alt~nc~~asnn
ortalar~na do~ru te~kilâd~~bir müessese haline gelmi~tir. Tespiderimize göre
kurulu~undan ilgas~na kadar, yakla~~k otuzyedi müneccimba~~~taraf~ndan
idare edilen bu kurum, müneccimba~~ , müneccim-i sâni ve müneccimlerden
olu~maktayd~. Bu müessesenin te~kilinde devletin takvim, devlet adamlar~n~n
zayiçe ihtiyac~n~n kar~~lanmas~, müneccim ve muvaldutlarm idaresi gibi
önemli ihtiyaçlar rol oynam~~t~r. Osmanl~lardan önceki Türk-~slâm devletlerinde de her sene takvim haz~ rlayan ve astrolojik çal~~malarda bulunan
müneccimler bulunurdu. Ancak bunlar~n görev ve sorumluluklar~~Osmanl~~
müneccimba~~lar~ndan farld~yd~*.

Osmanl~~öncesi Toplumlarda Müneccimlik
Di~er pek çok medeniyette oldu~u gibi ~slam toplumlar~nda da,
özellikle idareciler aras~nda gelece~i ö~renme merak~, hayat, ölüm, hay~r-~er
gibi hususlar!, hanedanl~klarm sürelerini ve dü~manlar~n~n her türlü hallerini ö~renme arzusuyla müneccimlere itibar edilmi~~ve saraylarda bulundurulmu~tur. ~bn Haldun'a göre bu gibi ~eyleri, önceden ö~renme hevesi, insan~n tabiat~nda vard~r. Oysa ak~l sahibi insanlar müneccimlerin gelece~e ait
hiç bir ~eyi bilmedi~ini veya söylediklerinin ço~unun yalan oldu~unu bilirler'. XVIII. yüzy~l~n sonunda ~stanbul'da bulunan Abbe Toderini (17281799) de, müneccimlerin bütün yanl~~~kehanetlerinin ortas~nda, baz~lar~n~n
tesadüfi olarak do~ru ç~kmalar~na insanlar~ n çok önem verdiklerini, buna
* Bu makale Prof. Dr. Ekmeleddin ihsano~lu yönetiminde haz~rlanm~~t~r. Osmanl~~
DevIeWnde Miineccimbas~hk ve M~lneccimbas~lar adl~~yüksek lisans (~stanbul Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993) çal~~mas~n~n bir bölümünün geni~letilmi~~halidir. Hocam Say~n
~hsano~lu'na yard~mlanndan dolay~~müte~ekkirim.
~bn Haldun, Mukaddime (Tercüme: Süleyman Uluda~), ~stanbul 1982, I, 396, 781-783.
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mukabil aksi netice vermi~~birçok kehanetleri ise hiç hat~rlamad~klanm nakletmektedir2.
~slam bilim literatüründe, ilm-i ahkât~m nücüm, smaat-i ahkâm-1 nücüm
veya k~saca ilm-i nücüm, ahkâm-1 nücüm, ilm-i hey'et, ilm-i eflak diye adland~r~ lan astroloji ve astronomi, esas itibariyle XIX. yüzy~la kadar tek bir
ilim olarak kabul edilmi~~ve bu deyimler astronomi ve astrolojiyi yahut da bu
ilimlerin her ikisini birden tan~ mlamak için kullanm~~t~r. Müneccim kelimesiyle hem astrologlar hem de astronomlar ifade edilmekteydi3. Bu anlay~~~
Osmanl~larda da aymyd~ . Katip Çelebi (ö. 1659), Ke~ fiVz-zürdin adl~~eserinde
ilm-i nücümun üç sahas~ndan bahsetmi~tir. Bu sahalar~n ilk ikisinin tamamen astronominin konusu olmas~n~n yan~nda, üçüncüsü astrolojinin konusuna girmekte ve hepsi ilm-i nücüm olarak kabul edilmektedir4. Bu anlay~~~
ilk devirlerden XIX. asra kadar Osmanl~~bilim literatüründe devam etmi~tir.
Osmanl~dan önceki Türk ve ~slam devletlerinde, hükümdarlar çe~itli
yerlerde kurdurduklar~~rasathaneler ile ~slam alimlerine gözlem yapma
imkan~~sa~lam~~lard~r. Ayr~ ca matematik, astronomi ve astroloji alan~nda
eserler yaz~lmas~n~~te~vik etmi~lerdir. ~slam rasathanelerinin kurulu~~maksatlar~ , hükümdarlann astrolojiye olan dü~ künlüklerinden ziyade, bir ilim olarak kabul ettikleri ilm-i nücüm ve heyet üzerine çal~~malar yapmakt~.
Günlük ve gelece~e ait i~lerinin düzenlenmesinde y~ld~zlar~ n en dakik rehber oldu~u inanc~ mn da rasathanelerin aç~lmas~ nda önemli bir katk~s~~bulunmaktayd~s. Her ne kadar ~slam rasathanelerindeki dakik rasatlar ve matematik çal~~malar~~astroloji çal~~malar~ nda iyi neticeler elde etmek için kullan~ llyorsa da, rasathanelerin temelinde ilmi zihniyetin ve tecessüsün varl~~~~
da inkar edilemez. ~slam bilim literatüründe astroloji ve astronominin tek bir
ilim olarak kabul edilmesi sebebiyle astrolojiye ait konular ve astrolojinin
birçok problemi için yap~ lan hesaplar astronomi kitaplarmda yer alm~~t~r.
Di~er taraftan astrologlar~ n daima muhtaç olduklar~~astronomik hesap usul2 M. L'. Abb Toderini, de la Litterature Des Turcs, Traduit de l'Italien en Français pas
Tournant, Paris 1789, I, 171.
3 Mouredgea d'Ohsson, Tablem~~ gl•n&al de l'Empire Ottoman, Paris 1824, VII. 11; Carlo
A. Nallino, "Astroloji", ~slam Ansiklopedisi (~A), I, 682; a. mlf. "Astronomi", %A, I, 686; Seyyed
Hossein Nasr, Islamic Science an Illustrated Study, New Edition, London 1976, s. 95; Tevfik
Fehd, "~lm-i Al~kâm-1 Nilcilm", Türkiye Diyanet Vakf~~~slam Ansiklopedisi, (D~A), XXII, s. 124126; a. mlf., "~lm-i Felek", D~A, XXII, s. 126-129.
"I Mdp Çelebi, Ke~fi:Ii-~l-1,11ln (N~r, ~. Yaldcaya), ~stanbul 1943, II, 1930-1931.
6 A. Saph, "Rasathane", ~A, IX, 628.
6 Nallino, "Astroloji", s. 685.
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leri sadece astronomi eserlerinde bulunmaktayd~ 7. Rasathanelerde yap~lan ve
as~ rlarca Bat~~ve Do~u'da kullan~lan zicler ve astronomi eserleri bunun en
güzel delilleridir. Esas hedefi dakik rasatlarla yeni ve güvenilir zicler haz~rlamak olan ~slam rasathanelerinde, yeni yap~ lan rasadar ile dakikli~ini kaybeden eski astronomik cetveller ~slah edilerek, daha mükemmelleri haz~ rlanm~~ urs.
MÜNECC~MBASILIK
Kurulu~u
Osmanl~~Devleti' nde, kurulu~undan y~ k~l~~~ na kadar, yap~s~~itibariyle
ciddi bir de~i~ikli~e u~ramayan müesseselerden birisi de rnüneccimba~~l~ kt~ r. Az say~ daki personeli, takvim, zayiçe ve imsakiye haz~ rlamak gibi belirli
ve s~ n~ rl~~ i~leri olmas~~itibariyle ~nüessesede büyük bir de~i~iklik ihtiyac~~
do~mam~~ ur.
Osmanl~~Devleti'nde müessese olarak müneccimba~~l~~~ n ortaya ç~ k~~~tarihi kesin olarak belli de~ildir. Kurulu~~dönemine ait kaynaklarda böyle bir
müesseseden bahsedilmemektedir. Ayr~ca, Osmanl~ lardan önceki Türk ve
~slam devlederinde de böyle bir müessesenin varl~~~~kesin olarak tespit edilememi~ tir. Mehmed ~zzet Bey, Osmanl~ 'ya müneccimli~in resmi olarak
~ran'dan intikal etti~ini iddia etmekle birlikte bu konuda herhangi bir kaynak vermemektedir". Di~er yandan Abbe Toderini de, Türk bilim adamlar~n~ n iyi derecede Arapça ve Farsça bildiklerini, ~ranl~ lar~n astronomi ve astroloji eserlerinden çok istifade ettiklerini belirtirL".
~lm-i nücüm ve ilm-i hey'ete dair pek çok ilmi bilginin Osmanl~lara intikalinde, Ulu~~Bey'in Semerkand'da kurdu~u rasathanenin ve burada yeti~en
bilim adamlar~n~ n büyük bir etkisinin oldu~u bilinmektedir. Rasathanede
çal~~an Bursal~~ Kad~zade Rumi'nin" talebelerinden Sirvanl~~ me~hur alim
Fethullah Sirvani (ö. 1453), Kastamont~ 'ya gelmi~~ve orada yerle~erek astronomi ve geometri dersleri okunnu~tur. Ayn~~ rasathanede çal~~an bir di~er
alim olan Ali Ku~ çu (ö. 1474) da Fatih Sultan Mehmed'in davetiyle
~stanbul'a gelmi~, çe~ itli medreselerde matematik ve astronomi dersleri
Nallino, "Astroloji", s. 682.
Say~l~, "Rasathane", ~A, IX, 628.
9 Mehmed ~zzet, "~ l~tiyârât", Mahfel Mec~nuast, say~. 25-26, selle. 1340/1921, s. 9.
19 M. L'. Abto Toderini, de la Litterature des Turcs. Traduit de l'Italien en Français par
Tournant, Paris 1789, I, 141.
11 ~ hsan Fazl~o~lu, "Kad~zkle-i Rumi", D~A, XXIV, 98-100.
7

8 A.
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okutmu~~ve bu konularda Risâle fil-Hisâb (Muhammediyye) ve Risâle
Hey'e (Fethiyye) adlar~nda iki mühim eser telif etmi~tir".
Osmanl~~Devleti'nde müneccimlerin yapt~~~~takvimlere ilk olarak Sultan
II. Murad (1421-1451) döneminde rastlamlmaktad~r. Bu takvimler saray almana~~~türünde olup haz~rlayanlar~~hakk~nda bilgi bulunmamaktad~r. Fatih
Sultan Mehmed'in (1451-1481) ~stanbul muhasaras~~esnas~nda son hücumu
yapmadan önce baz~~müneccimlere dan~~u~~~hem Dukas'~n Bizans Tarihi
adl~~eserinde ve hem de Tacizde Cafer Çelebi'nin Mahrüse-1 ~stanbul Fetihnâmesi adl~~eserinde kaydedilmektedir". Tursun Bey de Rumeli Hisar~'mn temelinin aulmas~ nda müneccimlerden u~urlu saat al~nd~~~n~~belirtir". Ayr~ca Tarih-i Aada Fatih Sultan Mehmed (1451-1481) döneminin anlat~ld~~~~bölümün sonunda, "Valid-i vacid-i kesirü'l-meh'amid Bayezid Ham
Fatih Hazrederi asr-~~alisinden kalan ve zamn-~~~ahar~elerine yeti~en ulemty~~
hazerâuyla me~aph-~~kiram beyan~ndad~r" ba~l~~~~alt~nda "Fatih hazretlerinin müneccimba~~s~~Fatih Acem (veya Fatih-i Acem) Mehmed Efendi"
~eklinde bir cümle bulunmaktad~r. Ancak, burada ba~ka bir aç~klama bulunmad~~~~gibi, bu döneme ait di~er kaynaklarda da bu zat hakk~nda bilgiye
rastlanmaz.
Sultan II. Bayezid (1481-1512) devrindeki ilmi faaliyetlerin aras~nda astronomiye önem verilmesi sebebiyle, bu dönemde ~stanbul'a gelen
müneccimlerin say~s~nda ve Istanbul'daki müneccimlerin astronomi ve astroloji eserleriyle takvim çal~~malar~nda önemli bir art~~~ve geli~me gözlenmektedir". Hatta bu dönemde yap~ lan takvimlerin cetvel tarz ve stilleri devletin
son dönemlerine kadar korunmu~ tur. Bu dönemde müneccimlerin say~s~n~n
12 Ali Ku~çu,
(Evrenin Aynas~): Ali Ku~çu 'nun Fethiyye Adl~~Eserinin
Çevirisi (çev. Seyyid Ali Pa~a; haz. Yavuz Unat), Ankara 2001; Salih Zeki, Asâr-~~Bâkiye, ~stanbul.
1326, I, 133-139; A. Ad~var, Osmanl~~Türklerinde ilim, ~stanbul 1982, s. 20; Cengiz Ayd~n, "Ali
Ku~çu", DiA, II, 408410; ~hsan Fazho~lu, "Ali Ku~çu'nun el-Muhammediyye E el-hisâb'~n~n 'Çift
Yanl~~' ile 'Tabii!' Hesâb~~Bölümü", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Ara~t~rmalar~~Dergisi, 4 (Ekim
2003), s. 135-155; a. mlf., "Ali Ku~çu", Ya~amlar~~ve Yap~tlanyla Osmanl~lar Ansiklopedisi,
(VA), I, 216-218.
13 Dukas, Bizans Tarihi (Terc. VL. M~rm~ro~iu), ~stanbul 1956, s. 169; Tacizde Tu~rayi
Cafer Çelebi, Mahrtise-i Istanbul Fetihnknesi, ~stanbul 1331, s. 10.
14 T~~rsun Bey, Tarih-i Ebü'l-Feth (haz. M. Tulum), ~stanbul 1977, s. 44.
13 Bu müneccimlerin en me~hurlar~~Hatâyi, Ceylâni, Mehmed b. Kâtip Sinan, Abdurrahman. Mehmed b. Yusuf, Konyal~~Muslihiddin Mustafa b. Vefa, Hitabi al-Huseyni. Salman,
Abdülkerim b. Mevlana Sinan, Hamza b. Abdülkerinfdir. F. E. Karatay, TSMK. Türkçe Yaz~nalar
Katalogu, ~stanbul 1961, s. 535-536; a. mlf., TSMK. Farsça Yazmalar Katalogu, ~stanbul 1961, s.
94-101.
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artmas~~ve muhtemelen devletin ihtiyac~ n~ n da göz önüne al~ nmas~yla devlet
te~kilat~~içine de müneccimler al~ nm~~t~ r. Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivi'nde
bulunan ve 944-951/1537-1544 tarihleri aras~ nda yaz~ld~~~~tahmin edilen
"Cemaat-~~ mü~ahere-horan" kadrosunu ihtiva eden bir defterin' cemaât-~~
müneccimân ba~l~~~~alt~ ndaki k~sm~ nda o s~ rada sarayda vazife yapan üç
müneccimin ad~~ ve ald~~~~günlük ulüfeler belirtilmi~tir. Buradaki liste ~u
~ekildedir:
"Cemaat-~~münecciman:
Seycli ~brahim bin Seyyid, müneccim, fi yevm 15 akçe (Seyyid
Müneccim o~l~~dur, Sultan Bayezid zaman~nda]] ber~l ulüfeye mutasarr~ ft~r).
~shak, müneccim, fi yev~n 14 akçe (Sultan Bayezid zaman~nda]] beni
ulüfeye mutasarr~ fd~r).
Sinan, müneccim, fi yevm 10 akçe (Saatç~~Ömer o~ludur).°7"
Listede birinci s~ rada yer alan ve ilk müneccimba~~~olarak görülen Seydi
~brahim ve ~shak müneccim hakk~ nda "Sultan Bayezid zaman~ ndan beri
ulüfeye mutasarr~ ft~ r" denilmesine göre resmi bir makam olarak
müneccimba~~ l~ k, Sultan II. Bayezid döneminde Seycli ~brahim b. Seyyid ile
ba~lam~~t~r. Listede, ikinci s~ rada bulunan ~shak Efendi ise bu esnada ikinci
müneccimdir. ~shak Efendi, daha sonra miineccimba~i olmu~tur. Di~er yandan, daha sonra münecchnba~ i olan Yusuf b. Ömer, 916/ 1510-11 senesinde
yapt~~~~Sahâif-i Takvim adl~~takviminde "Yusuf es-Saati el-Muvakk~t fi Camii'lCedid es-Sultan Mehmed Han" ~eklinde imza atm~~t~r'". Buna göre bu tarihlerde henüz saraya intisap etmemi~ tir. Daha sonra haz~ rlad~~~~ Risâle-i
~htilâcât adl~~ 930/1524 y~ l~ na ait takvimde "Yusuf b. Ömer es-Saati elMüneccin~~fi bâbi's-Sultan" ~ekliyle imzasm~~ atm~~t~r'. Buna göre bu tarihlerde saraya intisap etmi~~ve saray müneccimleri aras~ na girmi~tir.
Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi nr. 268/2'de Makami Süleyman b.
Mustafa taraf~ ndan yaz~lan
hareket-i ta'dilii's-sen~s adl~~ eserin sonunda Takiyüddin-i Ras~d'a2" kadar olan müneccimba~~larm bir listesi verilÖ.
Sarkan, "H. 933-934 Tarihli Bütçe Cetveli ve Ekleri (ilave: V)", iktisat Fakültesi
Mecnn~as~, XV, nr. 1-4, ~stanbul 1955, s. 314-329.
17 Barkan,
s. 323.
18 Yusuf b. Ömer es-Saati, Sahaif-i Tak~lin, TSMK, nr. A. 1960, s. 28a.
19 Yusuf b. Ömer es-Saati, Risâle-i ~htilac Yl~suf Saati, TSMK, nr. E. Hazine 1710, s. 31b; Yusuf b. Ömer es-Saati, Takvim-i sil 967, Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 546, s. 14b.
20 Salim Aydüz, "Takiyüddin Râsid", YYOA, ~stanbul 1999, 1, 603-605.
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mektedir. Listeye göre ilk müneccimba~~~Abdurrahman olup Sultan II. Bayezid devrinde göreve gelmi~tir. Abdurrahman'~n 916 (1510-11) y~l~nda
haz~rlad~~~~ Takvimü't-ta*m2' adl~~bir takvimi bulunmaktad~r. Ancak burada
kendisinin müneccimba~~~oldu~unu dair hiçbir i~aret görülmez.
~lk müneccimba~~lann biyografileri hakk~nda kaynaklarda çok az bilgi
bulunmaktad~r. 16. yüzy~l müneccimba~~lanndan biri olan Mustafa b. Ali elMuvakk~t, uzun zaman Yavuz Selim Camii muvakk~ tl~~~nda bulunmu~~ve
daha sonra müneccimba~~~olmu~tur. Bundan dolay~~kendisine el-Muvakk~ t
diye lakap tak~lm~~t~r22. Kaynaklar~n, Mustafa b Ali'den s~k bahsetmelerinin
ilk sebebi co~rafya, astronomi ve matematik alan~nda pek ço~u Türkçe olan
otuza yak~n eser vermi~~olmas~ndand~r. Di~er sebebi ise vefauyla yerine TaRâs~d'~n tayin edilmesidir23. Takiyüddin-i Râs~d Istanbul'da
kurdu~u rasathanesiyle tan~nan ve Osmanl~~müneccimba~dan aras~nda en
me~hur olan~d~r.
Osmanl~~kaynaklar~nda, on alt~nc~~asr~n yar~s~ndan sonra ve özellikle
Müneccimba~~~Hüseyin Efendi'den (1630-1650) sonra gelen müneccimba~~ lar hakk~ndaki bilgiler öncekilere nazaran daha fazlad~r. Müneccimba~~~
Hüseyin Efendi ise zayiçeleriyle me~hur olan müneccimba~~lardan birisidir.
Hüseyin Efendi'nin, sarayda nüfuzunun artmas~yla görevi olmad~~~~halde
devlet i~lerine kar~~mas~~ve neticesinde idam edilmesi, di~er müneccimba~~lara da tesir etmi~~ve bundan sonra müneccimba~~lann hiç birisi Hüseyin
Efendi gibi devlet i~lerine müdahale etmemi~tir. Dikkati çeken bir di~er
nokta da, Hüseyin Efendi'den sonra gelen müneccimba~~lar~n ekserisinin
birbiriyle akrabal~k veya talebelik ba~~~bulunmas~d~r.
XVII. asnn yar~s~ndan itibaren müneccimba~~l~k müessesesi belirli bir
düzen alm~~t~r. Müneccimba~~~olacak ki~i, önce müneccim daha sonra
müneccim-i sâni olmakta ve en son olarak da müneccimba~~l~~a
yilkselmekteydi. Müneccimba~~~Osman Kâmil Efendi'ye (1880-1896) kadar
21 Süleymaniye

Ktp., Esad Efendi, ur. 1978/2.
R~za Kehhale, Mu'cernd 1-rn~Vellifin, Beyrut, ts, XII, 283; Ba~dath Ismail Pa~a, HediyaWrd'I-musannifin, ~stanbul 1951-55, II, 435; NevIzâde Ataulesma."d'I-md
lah Atai b. Yahya, HadLikul-haffik fi tek~nileti's-~eLlik (N~r. Abdülkadir Özcan), Istanbul 1989.
s. 286; Mehmed Süreyya, Sicilbi Osmani, Istanbul 1308-1316, IV, 377; Bursal~~Mehmed Tahir,
Osmanl~~Mdellifleri, Istanbul 1342, III, 300, Ad~var, ilim, s. 93.
fi A'lâm el-Bilâd (~ehirler
23 Yavuz Unat, 'Mustafa ibn Ali el-Murakk~t ve i'lâm
Aleminde Mesafelerin Bildirimi) Adl~~Risâlesi", Electronic Journal of Orient~ll Studies, VII
(2004), No. 10, Utrecht University, Utrecht, s. 1-48.
22 Ö.
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kesintisiz bilgi sahibi oldu~umuz müessesenin, Osman Kâ~nil'den sonra
ba~~na kimin geldi~i ise belli de~ildir. Osman Kamil Efendi 1896 y~l~nda vefat etmi~~(Bk. Ek 1). ve yakla~~ k iki sene yerine müneccimba~~~tayin edilmemi~tir. Bu süre içerisinde müneccim-i sâni müneccimba~m~n vazifesini
idare etmi~~olmal~d~ r. Kaynaklarda Osman Kamil Efendi'den sonra
müneccimba~~~olarak bildirilen ki~i olan Mustafa As~m Bey ise 1898 y~l~nda
müneccimba~~~olmu~tur (Bk. Ek 2-3).
Müneccimba~~lar, müneccimba~~l~k d~~~nda, ba~ta müderrislik ve kad~l~ k
olmak üzere di~er vazifelerde de bult~n~nu~lard~r. Ayr~ca muvakk~t (Mustafa
b. Ali, Müneccimek...), hassa tabibi (Bakkalzâde Mehmed Efendi), hekimba~~~(Arabzâde Mehmed, Ahmed Efendi b. Hüseyin), musâhib-i padi~ahl
(Dervi~~Ahmed Dede), tarikat ~eyhi (Dervi~~Ahmed Dede), hattat (Fethiyeli
Halil Efendi), vakanüvis (Musazâde Mehmed)" gibi vazifelerde bulunan
müneccimba~~lar da vard~. Evliya Çelebi IV. Murad dönemindeki resmigeçitte müneccimba~~lar~n kazaskerler ile at ba~~~gitti~ini ifade ederek
bulunduklar~~yüksek mevkie dikkat çekmektedir25.
On dokuzuncu yüzy~ l~ n ikinci yar~s~na kadar önemli bir de~i~iklik
göstermeden devam eden müneccimba~~l~k yüzy~l~n ikinci yar~s~nda Ahmed
Tahir Efendi'nin (ö. 1880) in~tihanla müneccim-i sâni olmas~yla küçük bir
de~i~ikli~e u~ram~~ur2". Bu zamana kadar müneccimba~~lar ve müneccim-i
sâniler tayin ile göreve gel~nekteydi. Bu uygulaman~ n ne zamana kadar devam etti~i belli olmad~~~~gibi umumi bir uygulama olup olmad~~~~hakk~nda
da bilgi yoktur. Di~er bir de~i~iklik ise ~niineccim-i sâni makam~n~n ilga
edilmesidir. Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) zaman~ nda ilga edildi~ini
tahmin etti~imiz bu makam Müneccimba~~~Hüseyin Hilmi Efendi (ö. 1924)
zaman~nda bulunmamaktad~r. Ba~ka bir de~i~iklik ise müneccimba~~ya ba~l~~
olan ve daha önce say~lar~~be~i bulan kâtiplerin say~s~n~n bire indirilmesidir.
Bu de~i~iklik ile müessesede sadece müneccimba~~~ve bir de kâtip kalm~~ur27.
Bu as~rda yap~lan son de~i~iklik ise hekimba~~l~~a ba~l~~olan müneccimba~~-

21 ~smail, Hedi,vyetii
Il, 344; Keld~ale, Mu 'cem, X, 214; Cevdet, Târih, Il, 175; Sicilli Os~nani, IV, 523.
2. Evliya Çelebi,
Seyahatname, ~stanbul 1314, I, 526.
21; Ba~bakanl~k Osmanl~~ Ar~ivi (BOA), Sicill-i Ahvâl, IV, 12; Salim Ayclitz, "Abbas Vesim
Efendi", YYOA, ~stanbul 1999, I, 3-4.
27 Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, ~stanbul 1334, s. 142; Sad~ k Albayrak, Son Devir
Osmanl~~Ule~nas~, ~stanbul 1980, I, XVII-XXV.
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l~~~ n Dâire-i Mesihât-1 ~slâmiye'ye ba~lanmas~d~ r. Ancak bu de~i~ikli~in de
ne zaman yap~ ld~~~~belli de~ildir".
XV. asr~ n sonlar~ ndan itibaren devan ed(n mi~neccimba~~ l~ k, son
müneccimba~~~Hüseyin Hilmi Efendi'nin 1924 senesinde vefauyla yerine
müneccimba~~~tayin edilmeyerek ilga edilmi~tir. Bu müessesenin yerine ba~~
muvakk~ tl~ k ad~~ alt~ nda yeni bir müessese ihdas edilmi~~ve ba~~na da Muvakk~t Ahmed Ziya Akbulut getirilmi~tir".
Müneccimba~~~Listeleri
Müneccimba~~l~ k üzerine Osmanl~~kaynaklar~~ aras~ nda monografik bir
eser olmad~~~~gibi müesseseler tarihi hakk~ nda yaz~lan eserlerde de bu konu
hakk~ nda yaz~ lm~~~ayr~~bölümlere rastlayamamaktay~z30. Astronomiyle ilgilenen baz~~ Osmanl~~ ara~t~rmac~~ve astronomlar~~ müneccimba~~larm listesini
yapm~~lard~ r. Ancak bu listeler eksiktir. Bilinen ilk müneccimba~~~listesi, ilk
dönem müneccimba~~ lar~~ hakk~ nda önemli bir tak~ m bilgileri ihtiva etmesine ra~men oldukça k~sa ve eksiktir. Bu liste ba~lang~çtan Müneccimba~~~
Takiyüddin'e kadar olan müneccimba~~lar~~ ihtiva etmekte ve be~~ki~inin
ad~ n~~ vermektedir. Liste, Müneccim Makâmi Süleyman b. Mustafa b. Kemali'ye (ö. 1210/1795) ait Cedâvil-i Hareket-i Ta'dilii'~-~ems adl~~ eserde
metindeki yaz~dan ayr~~olarak kur~un kalemle yaz~lm~~t~r. Liste ~u ~ekildedir.
"Sultan Bâyezid-i Veli zaman~ nda Müneccimba~~~Abdurrahman Efendi taraf~ ndan Sultan Ahmed b. Bâyezid'in hilafet hesab~~ görülmü~tür. ~shak
Efendi sene 947 ve Yusuf es-Saati sene 959. Sultan Süleyman zaman~ nda ve
Sultan Selim-i sâni zaman~ nda sene 979'da Müneccimba~~~Mustafa Çelebi
fevtiyle Takiyüddin-i Wa.
's~d Müneccimba~~~olmu~tur. Bu dahi sene 979-987'de
Tophane'de rasada ibtida, badehu sene 993 vefat etmi~tirm". Listede birinci
s~ rada geçen Abdurrahman, ilk müneccimba~~~olarak yaz~ l~~ ise de bu konuda
28

Salname, s. 142; M. ~ p~irli, "Bâb-~~Me~ihat", DIA, IV, 363; Albayrak, Son Devir, I, XVII-

XXV.
29 S. Ünver, "~stanbul Muvakk~ thaneleri Vazifelerinin ~ lmi ve Kültürel De~erleri Üzerine",
International Symposium on the Observatories in Islam. ~stanbul 1980, s. 49.
3() Osmanl~~ astronomi tarihine dair derli toplu olarak telif edilmi~~tek eser Süleyman Südi
Efendi (6. 1895) taraf~ ndan telif edilmi~tir. Eserde Osmanl~~ co~rafyas~~~~~~~ d~~~ nda ya~am~~~olal~~
astronomlar~n hayatlar~~ ve eserleri yan~~ s~ra muhtelif zamanlarda kurulmu~~olan rasathâneler
hakk~ nda da bilgiler bulunmaktad~r. Süleyman Südi Efendi, Tabaka't-1 Müneccimin (haz. Salim
Aydüz), ~stanbul: Fatih Üniversitesi Yay~ nlar~, 2005. Ayr~ca bk. Osmanl~~Astronomi Literatürii
Tarihi (haz. E. ~hsano~lu ve di~erleri), 141, ~stanbul: IRCICA, 1997.
31 Makâmi Süleyman b. Mustafa b. Kemali, Ceda‘il-i Hareket-i Ta' dilfi'~-~ems, Kandilli Rasathânesi Ktp., nr. 268/2, v. 8b.
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di~er kaynaklarda herhangi teyit edici bilgi bulunmamaktad~r. Ayr~ca eldeki
mevcut belgelere göre, ayn~~senelerde müneccimba~~~olarak Seydi ~brahim
b. Seyyid bulunmaktad~ r. Ayr~ca bu listede ad~~ geçen Abdurrahman'a ait
oldu~unu tahmin etti~imiz Takvimii't-t'am adl~~ Hicri 916 y~l~na ait bir takvimde "Müneccim Abdurrahman" imzas~ n~~görmekteyiz. Bu iki ~ah~s muhtemelen ayn~~ ki~i olmal~d~r. Bu tarihten sonra da müneccimba~~~oldu~una
dair herhangi bir bilgi bulunmamaktad~ r". Listede müneccimba~~~Seydi
~brahim b. Seyyid bulunmamaktad~r.
Elimizde bulunan di~er üç liste ise çok az farkl~ l~ kla birbirinin ayn~d~ r.
~kinci liste, Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi'nde müellifi belli olmayan
Zaiçe Mecm ~tast adl~~ 323 numaral~~ eserdedir". Bu listenin ba~l~~~~ ~u
~ekildedir. "Devlet-i Aliyye'de zafer buldu~umuz reisülmüneccimin olanlar
tahrir °buldu". Muhtemelen bu listeden istinsah edilmi~~üçüncü liste de yine
Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi'nde 545 numaral~~eserin içinde bulunmaktad~ r34. Buradaki listenin ba~l~~~~~u ~ekildedir. "Devlet-i Aliyye'de zafer
buldu~umuz reisülmüneccimin olanlar~ n defter-i icmalleri ketb ve tahrir
olundu". Kandilli Rasathanesi'nde bulunan Ahmed Ziya Akbulut'un Not
Defteri içindeki liste ise dördüncü ve en son yap~lm~~~olan listedir". A. Ziya
Akbulut listesi için "Osmanl~~Devleti'nde ifa-y~~vazife eden müneccimba~~lar"
~eklinde bir ba~l~ k kullanm~~ur. Her üç listede de, müneccimba~~l~~a intisap
tarihi bulunmamakla birlikte ilk müneccimba~~~Mehmed Çelebi, son
müneccimba~~~olarak da Ahmed Tahir Efendi bulunmaktad~ r. Her üç listede
de Ahmed Tahir Efendi'nin vefau ve cenazesi hakk~ nda k~sa bir bilgi bulunmakta ve dua edilmektedir. Nr. 323 ve 545'teki listelerin Ahmet Tahir
Efendi ile sona ermesine bak~l~ rsa bu listeler onun vefaundan hemen sonra
yaz~lm~~t~ r. Muhtemelen Ahmed Ziya Bey, bu iki listeden birisini aynen
kendi eserine nakletmi~~ve son Müneccimba~~~Hüseyin Hilmi Efendi dahil
olmak üzere bütün müneccimba~~lar~~ ilave etmi~tir. ~lk iki listede 24
müneccimba~~~bulunurken A. Ziya Bey'in listesinde 30 müneccimba~~~bulunmaktad~ r. Bizim yapm~~~oldu~umuz çal~~mada ise tespit edilebilen
müneccimba~~~say~s~~37'dir.

Abdurrahman, Takvim ü 't-tim. Süleymaniye Ktp., Esad Ef. nr. 1978/2, v. 33a.
iiyiçe Mec~nuas~, Kandilli Rasathanesi Kip., nr. 323, v. 3a-b.
31 K~ran ve Zâyiçe Mecnn~as~, Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 545, son yaprak.
3f.' A. Ziya Akbulut, Not Defteri, Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 121, v. 2.
32

33
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Makand Süleyman taraf~ ndan müneccimba~~~olarak bildirilen
Müneccim Abdurrahman'a dair kesin bir delil olmad~~~ndan dolay~~
müneccimba~~~olarak kendisini listemize dahil etmedik. Elimizdeki listelerin
birisi Takiyüddin-i Was~ d'a kadar olan müneccimba~~ larm adlar~ n~~verirken
di~er üçü de Müneccimba~~~Mehmed Çelebi'den ba~lamaktad~ r. Takiyüddini Was~ d 993/1585'te, kendisinden sonra müneccimba~~~olan Mehmed ibn
Bakkal ise 1004/1595 y~l~ nda vefat etmi~ tir. Daha sonra müneccimba~~~olarak
gözüken Mehmed Çelebi ise 1040/1630 y~l~nda vefat etmi~tir". Buna göre
~b~ l Bakkal ile Mehmed Çelebi aras~ nda bir müneccimba~m~ n daha olmas~~
ihtimali belirmektedir. Bu ki~ i de n~ mhtemelen Mehmed ~bn Bakkal'~ n o~lu
olan Yusuf n~ n Mehmed ibn Bakkal olmal~d~ r. (1010/1600 ve 1016/1606
y~llar~ na ait iki takvimi bulunan Yusuf ibn Mehmed'in vefat tarihi de belli
olmay~p 1016/1606 y~l~ ndan sonrad~ r.) Buna göre Yusuf ibn Mehmed 1595
1606 y~llar~~ aras~ nda on seneden fazla müneccimba~~l~ k yapm~~~ve yerine
Mehmed Çelebi müneccimba~~~olmu~tur. Bu dönem kaynaklar~nda Yusuf
Efendi'nin müneccimba~~~oldu~u hususunda kesin bir bilgi olmad~~~ ndan
Yusuf ibn Mel~ med'i müneccimba~~ lar listesine dahil edemedik.
Listeye alamad~~nmz bir di~er müneccirn de Dervi~~Talib Efendi'dir.
Sicill-i Osmani'de Müneccimba~~~Dervi~~Talib Efendi'nin Sultanzade Mehmed Pa~a'ya ~nensup olup, önce Sultan Selim Camii muvakk~ t~~ve daha sonra
müneccimba~~~oldu~u ve 1055/1645 y~ l~ ndan sonra vefat etti~i
yaz~lmaktad~ r". Ancak elimizdeki belgelere göre bu esnada müneccimba~~~
olarak Hüseyin Efendi (ö. 1060/1650) bulunmaktad~ r. Hüseyin Efendi
1040/1631-1060/1650 y~llar~~ aras~nda müneccimba~~ l~ k yapm~~~olup azlinden sonra yerine Küfri Hasan Çelebi geçmi~tir". Bu konuda, Naima Tarihi
ve ar~iv vesikalar~ nda Talib Çelebi'den herhangi bir ~ekilde bahis bulunmamaktad~ r. Ayr~ca elimizdeki müneccimba~~~listelerinde de bu isme rastlanmamaktad~ r. Bu sebeple Dervi~~Talib Çelebi'yi müneccimba~~~olarak kabul
etmedik. Bu ki~i muhtemelen müneccim-i sani veya saray müneccimlerinden
birisi olmal~ d~ r. Zira Topkap~~ Saray~ 'nda bulunan h. 1027 tarihli bir
R~l~nâmçe'de hassa tabipleri 2ras~ nda "Mevlana Dervi~~Talib Efendi tabib ve
müneccim" olarak zikredilen ki~ iyle Mehmed Süreyya Bey'in bahsetti~i ki~i

Salim Aydüz, "Mehmed Çelebi", YYOA, ~stanbul 1999, Il, 119.
Osmani, II, 331.
38 BOA, A.RSK, Rmis Defteri, ur. 1519/68, s. 77; Naim, Tarih, ~stanbul 1280, V, 26-33;
Kâtip Çelebi, Fezleke-i Tarih, ~stanbul 1287, II, 365-367; Sicill-i Osmani, 192.
37 Sicill-i
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ayn~~olmal~d~ r. Buna göre Dervi~~Talib Efendi müneccim ve ayn~~zamanda
hassa tabibi idi3".
Müneccimba~~~Mehmed Efendi hakk~ nda da mezar ta~~ndaki
kitâbesinden ba~ka bilgi bulunmamaktad~r. Ancak mezar ta~~ ndaki ifadelerin
sarahati ve ayr~ca Müneccimba~~~Mehmed Râk~ m Efendi'nin büyük pederi'm
olmas~~sebebiyle müneccimba~~~oldu~unu kabul ederek listeye dâhil ettik".
Ancak ne zaman ve ne kadar müneccimba~~l~k yapt~~~~belli de~ildir. Müneccimba~~~listelerinde ve biyograf~~eserlerinde ad~ na rastlamlmamaktad~ r.
Buna göre çok k~sa bir zaman müneccimba~~ l~k yapm~~~olmal~d~r.
Sicill-i Osma~~i'de müderris, molla, Mekke Kad~s~~olup, ilm-i nüduna

olan a~inal~~~ ndan dolay~~ önce müneccim-i sâni daha sonra da
müneccimba~~~olan ve 1295 ~ewal'inin on yedisinde vefat ederek Karacaahmed'e defnedilen Hüseyin Hüsni Efendi hakk~ nda hiç bir kaynakta bilgi
bulamad~ k. Ancak bu ki~iyle 1256/1840'ta vefat eden ve ayn~~özelliklere sahip olan Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi'nin kar~~t~r~lm~~~oldu~u
anla~~lmaktad~r. Ayr~ca bu tarihte ~niineccimba~~~olarak Ahmet Tahir Efendi
(1865-1880) bulunmaktad~r42.
Müneccimba~~lar~ n hayadar~ na ait tespit etti~imiz tarihleri bir arada
vermek için, di~er listeleri de göz önünde bulundurarak yeni bir liste yapt~k.
Listede müneccimba~~ lar~~göreve tayin edilme tarihine göre s~ralad~k.
Müneccimba~~n~ n isminin verildi~i sütundan sonra s~ ras~yla yapm~~~ise
müneccim-i sâni tayin edilme tarihi verilmi~ tir. Sonraki sütunda da
müneccimba~~~tayin edildi~i tarih yaz~lm~~t~ r. Görevden ayr~lma tarihlerini
de bir sütunda toplayarak yan~ndaki sütunda görevden ayr~lma sebebini
yazd~ k. Son sütunda da müneccimba~~lar~ n görev süresini yazd~ k. Görev
süresi bölümü münecci~nba~~l~~a tayinden ba~lay~p görevden ayr~lmas~na
kadar geçen süreyi göstermektedir.

Cev39 A. %beyi Ünver, "Türk T~ b Tarihi Hakk~ nda Muallim Cevdet'in Bibliyografyas~“.
det, Hayat~ . Eserleri ve Katiiphanesi'nden ayr~~bas~m, ~stanbul 1937, s. 26.
.1() Mezar ta~~ ndaki ifade bu sekildedir. Bk. Behceti ~smail Hakk~, Merük~d-i Mirtel~ere-i
Üsküdar. Hac~~Selim A~a Ktp. Hüdai Efendi. nr. 1193, s. 38.
"
v. 38.
Behceti, Me~~-,k~d,
12 Sicill-i Osman!, III, 250, IV, 224-229; Salim Ayclilz, "Hüseyin Hüsnü Efendi", YYOA, I,
583-584.
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MÜNECC~MBA.~ILAR L~STES~~
Müneccimba~~~
I

Müneccim-i
sâni olmas~~

Seycli ~ brahim b.
Seyyid

Tayini
?

Ayr~lmas~~

Ayr~lma
Sebebi

Görev
Süresi

? 945/1538

Fevt

?

2

Sadi b. ~shak

945/1538

947/ 1540

Fevt

?

3

Yusuf b. Ömer
es-Saati

947/? 1540

978/?1570

Fevt

?

4

Mustafa b. Ali
el-Muvakk~ t

?967/ 1571

979/1571

Feil

5

Takiyiicldin-i Râs~cl

979/ 1571

993/ 1585

Fevt

16

6

Mehmed ~ bn Bakkal

993/1585

1004/1595

FCV1

10

7

Mehmed b. Ali

?

1040/1630

Fevt

? 3

8

Hüseyin Efendi

1040/1631

1060/1650

azil

20

9

Hasan Çelebi

1060/1650

1071/ 1660

Fevt

11

10 Müneccimek
Mehmed b. Ahmed

1071/ 1660

1078/1667

Fevt

7

11 Ahmed Dede b.
Lütfullah el-Mevlevi

1078/1668

1099/1687

Azil

19
10

12 Arabzâcle Mehmed
Efendi

13 ~smailzilde Mehmed
Emin

1687 1. defa

1692 I. defa

Azil

1694 2. defa

1694 2. defa

Fevt

1706 3. defa

1710 3. defa

1692 1. defa

1694 1. defa

1697 2. defa

1698 2. defa

14 Ahmed b. Bayram

1109/ 1698

1118/1706

Fevt

8

15 Edirneli Hüseyin
Efendi

1122/1710

1123/1711

Fevt

1

1123/1711

1134/1722

Fevt

11

azil

3

16 Mevleviziide Mustafa
Efendi

1122/1710 ?

17 Mustafa Zeki Efendi

1123/1711

1134/1722

1146/ 1734

Azil

12

1143/1730 ?

1146/ 1734

1159/1746

Hekimba~~~

12

1151/1739

18 _Ahmed Efendi b.
Hüseyin Efendi
19 Mehmed Efendi

1151/1739

Fevt

20 Fethiyeli Halil Efendi

1146/1733

1159/ 1746

1186/1772

Fevt

26

21 Abdullah Efendi

1159/1746

1186/ 1773

1194/1780

Fevt

7
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22 Musazkle Mehmed
Ubeydullah Efendi

1186/1773

23 Mehmed Sad~ k
Efendi

1194/1780

24 Numan Efendi

1194/1780
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1196/1782

Fevt

2

Fevt

23

1782 1.defa

1789 1.defa

1790 2. defa

1812 2. defa

1203/1789

1204/1890

Fevt

? 3.5 ay.

25 Mehmed Rak~ m
Efendi

1212/1798

1227/1812

1241/ 1826

Fevt

14

26 Mir ~ brahim
D~~ rakpa~azâde

1227/ 1812

1241/1825

1241/1825

Müneceirn-i
sâni
olmu~tur

5 gün

27 Hüseyin Hüsnü
Efendi '

1241/1825

1241/1825

1256/183940

Fevt

15

28 Sadullah Mehmed
Efendi

1248/1832

1256/1840

1265/1848

Fevt

8

29 Osman Sâib Efendi

1256/1840

1265/1849

1280/1864

Fevt

15

1278/1862 ?

1280/1864

1282/1865

Fevt

9

1280/1864

1282/1865

1297/ 1880

Fevt

15

32 Osman Kamil Efendi

1297/1880

1313/1896

Fevt

16

33 Mustafa As~ m Bey

1315/1898

1318/1901

Fest

3

34 Hüseyin Nureddin
Efendi

1318/1901

1321/1903

azil

2

35 Mehmed Arif Efendi

1321/1903

1327/ 1909

azil

6

36 Na~id Bey

1327/1909

1327/1909

azil

6 ay

37 Hüseyin Hilmi
Efendi

1327/ 1909

1343/1924

Azil

15

30 ~ brahim Edhem
Efendi
31 Ahmed Tahir Efendi

Müneccimba~~n~n Maiyeti
Mi~neccimba~~n~ n maiyetincle müneccim-i sininin yan~~ s~ ra dört veya be~~
ki~iden müte~ekkil ~akird veya müneccim ad~~ verilen yard~ mc~lar~~ bulunmaktayd~ . Bu ki~iler ba~ ta takvim ve zayiçe haz~ rlanmas~~ ve ço~alt~ lmas~~ olmak
üzere çe~itli i~lerinde müneccimba~~ya yard~ m ederlerdi.
Münecchn-i Sâni

Müneccim-i siniler de müneccimba~~ lar gibi ihniye s~ n~ findan, ilm-i
~nicüm ile ilm-i hey'et bilen ki~iler aras~ ndan seçilirlerdi. Müneccim-i
snilerin ekserisi, rniineccimba~~ n~ n görevden ayr~lmas~ndan sonra yerine
müneccimba~~~olurken, baz~ lar~~ çe~itli sebeplerde terfi edemeden vefat
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etmi~lerdir. ~lk defa müneccim-i sânilik görevinde kimin bulundu~u tam
olarak belli de~ilse de daha önce verdi~imiz müneccimba~~~Seydi ~brahim ile
~shak Çelebi'nin ald~klar~~ulüfeleri gösteren cetvelde, Seydi ~brahim'in
günde on be~~akçe ~shak Çelebi'nin ise on dört akçe ald~~~~bilinmektedir".
Bu listede Seydi ~brahim için müneccimba~~~denilmedi~i gibi ~shak Çelebi
için de müneccim-i sâni denilmemektedir. Sadece sarayda görevli müneccim
olduklar~~belirtilmi~tir. Ancak bu listede ikinci s~rada müneccim olan ~shak
Müneccim'in Hactikatül-cevâmi ve Sicill-i Osmanrdeki bilgilere göre daha
sonra müneccimba~~~oldu~unu bilmekteyiz". Buna göre Seydi ~brahim'im
müneccimba~~l~~~~esnas~nda ~shak müneccim, müneccim-i sânilik mevkiinde
bulunmaktayd~.
XVI. ve XVII. as~rlarda müneccimba~~l~k hakk~ndaki malümât s~n~rl~~
oldu~undan müneccim-i sâniler hakk~nda da fazla bilgi bulunmamaktad~r.
Evliya Çelebi, Müneccimba~~~Hüseyin Çelebi'nin 1645 y~l~nda gizli olarak
aç~lan Girit seferinin zayiçesini Küfri Hasan Çelebi ile Müneccimek Efendi'nin birlikte haz~rlad~~~n~, bu ki~ilerin ilm-i nücümda vuküf sahi olduklanm
belirtmektedir. Buna göre, Hüseyin Çelebi'den sonra müneccimba~~~olan
Hasan Çelebi ve Müneccimek onun yan~nda saray müneccimi ya da
müneccim-i sâni olarak bulunmu~tur".
Osmanl~~tarihi kaynaklar~nda müneccim-i sâni tabirine ilk defa Mevlevizâde Mustafa Efendi'nin müneccim-i sâni olmas~yla rastlamaktay~z. Buna
göre F~nd~kl~l~~~smet Efendi, Müneccim-i sâni Mustafa Efendi'nin 23 Aral~k
1711 tarihinde müneccimba~~l~~a terfi etti~ini yazmaktad~r. Ancak kendisinden önceki müneccim-i sâni hakk~nda herhangi bir bilgi vermemektedir
Mustafa Efendi'nin müneccimba~~l~~a terfi etmesiyle, yerine Mustafa Zeki
Efendi müneccim-i sâni olmu~tur'''. Bu tarihlerden itibaren belgelerde ve
kaynaklarda müneccim-i sânilerden düzenli olarak bahsolunmaktad~r".
43 Ö.

Lütfi Barkan, "H. 933-934 Tarihli Bütçe Cetveli. s. 323.
Hüseyin Ayvansarayi, Hadikatiii-cerâmf, ~stanbul 1281, I, 206; Sicill-i Osmani, I, 324;
Tahsin öz, ~stanbul Camileri, ~stanbul 1987, I, 107; a.mlf., Fatih Camileri ve Di~er Eserler,
~stanbul. 1991, s. 82.
45 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, Il, 148.
(N~r. Abdülkadir Özcan).
"16 Finchldilt ~smet, Tekmileni's-~ekâik H hakk-~~
~stanbul 1989, V, 69.
47 M. Zeki, Mticerrebât, s. 7a, 306, 51a; Sicill-i Osman!, IV, 419.
48 Elimizde bulunan müneccimba~~~listelerinde ise müneccim-i sâni olarak bahsedilen ki~i
Fethiyeli Halil Efendi'dir. Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 323, s. 3a; Kandilli Rasathanesi Ktp., nr.
545, son sayfa; A. Ziya Akbulut, Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 121.
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Son müneccimba~~ lardan Ahmed Tahir Efendi'nin yerine müneccim-i
sâni olan ~ehzade Camii muvakk~t~~Ahmed Efendi'nin müneccimba~~~olmad~~~~bilinmekle birlikte, ondan sonra kimin müneccim-i sâni oldu~u tespit edilememektedir. II. Abdülhamid döneminde müneccim-i sâni oldu~u
tespit edilen ~brahim Zühdi Efendi'nin ise hangi tarihlerde müneccim-i sani
oldu~u belli olmad~~~~gibi vefat tarihi de belli de~ildir. Di~er taraftan,
Müneccimba~~~Hüseyin Hilmi Efendi zaman~nda müneccim-i sânili~in ilga
edildi~i bilinmektedir'w. Buna göre ~brahim Zühdi son müneccim-i sa~~i olmal~d~r.
Müneccim-i sâniler, naüneccimba~~lar~n haz~rlad~klar~~takvimlerin hesaplanmas~na yard~ m ettikleri gibi kendi ba~ lar~na takvim haz~rlad~klar~~da
olurdu. Ayr~ca ahka~n takvimi de haz~rlarlar ve bunu padi~aha sunabilirlerdi5°. Müneccim-i sâniler bunlardan ba~ka talep oldu~unda padi~ah veya
di~er devlet adamlar~~için zayiçe de haz~rlard~".
Müneccim-i sâniler de müneccimba~~lar gibi müneccimler veya muvakk~tlar aras~ndan seçilirdi. Müneccimba~~~Musazade Mehmed Ubeydullah
Efendi vefat etti~inde, yerine kimin tayin edilece~i hususunda Sultan I.
Abdülhamid'e ait bir han-~~hümâyün bulunmaktad~ r (Bk. Ek 4). Padi~ah,
hatt-~~hümayanda, Müneccim-i sâni Sad~k Efendi'nin ilm-i nücümda fenni
nicedir diye sormu~~ve hemen pe~ inden de M~s~ r'dan mazul Medine-i
Münevvere Mollas~~Tatarc~kzade'nin ilm-i nücüm ~eyhi oldu~unu ve hangisinin lay~ k ise onun tayin edilmesinin uygun olaca~~n~~ifade etmi~tir52. Ancak
Tatarc~kzade ta~rada oldu~undan dolay~~Müneccimba~~~Abdullah Efendi'nin
o~lu olan müneccim-i sâni Mehmed Sad~k Efendi göreve tayin edilmi~tir"
(Bk. Ek 5). Müneccim-i sâni Ahmed Tahir Efendi müneccimba~~~oldu~unda
~ehzade Camii muvakk~t~~Haf~ z Ahmed Efendi de onun yerine geçmi~tir".
Müneccim-i sâni Said Mehmed Efendi ayn~~zamanda müderris idi". Mehmed
Sad~ k Efendi 1782 senesinde müneccim-i sânilik görevinden müneccimba~~49 Sâlnâme-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye, s. 134; Albayrak, Son Devir, I, XXV.
5° Meselâ: Müneccim-i sâni Mehmed Râlum Efendi'nin 1212/1797-8 senesi Ahkâm-1

TSMK, nr. A. 3635, k 3636.
TSMK, nr. Hazine 499; M. sâni, ~brahim Edhem,
51 BOA, Ali Emin!. Abdülhamid, nr 1466.
52 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 3567.
53 Sicill-i Osmanf, III, 193; Cevdet, Târih, II, 183.
54 A. Lücfi Efendi, Vak'aniivis Ahmed Liitfl Efendi Tarihi (Yay. Haz, M. Aktepe), Ankara
1988, X, 147; Takvimi Vekayi, Sene 25 rebiyülewel 1282, Defa 812, sayfa. 1 sütun 1.
Sr' Sicill-i Osman£ III, 28.
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l~~a terfi edince, yerine saray müneccimlerinden Yakub Efendi geçmi~tir"'.
Müneccim-i sânili~e tayin olan ki~iler de, adet üzere müneccimba~~ lar gibi
Bâb-~~
hil'at giymekteydi". Baz~~müneccim-i sâniler müneccimba~~n~n
uzun süre vazifede kalmas~~ya da ba~ka birisinin vazifeye tayini gibi çe~itli
sebeplerden dolay~~müneccimba~~~olamam~~lard~r.

Müneccim-i Sâlis
Müneccimba~~n~n maiyeti aras~ nda bulunan, ancak sadece bir yerde
kayd~na rastlad~~~m~ z "müneccim-i sâlis" mevkiinin ne zaman ihdas edildi~i
ve ne kadar süre ile devam etti~i belli de~ildir. Tercüme-i S~rr~ l-mektum adl~~
bir esere sonradan ilave edilmi~~bir notta ~u kayda rastlamaktay~ z.
"Müneccimba~~~Müderris Halil Efendi, Müneccim-i s'â'ni Müderris Abdullah
Efendi, Müneccim-i Sâlis Ha~ imzâde Ubeydullah Efendi" bu isimlerden
ba~ka bir kaç isim daha bulunmaktad~r. Bunlar~n aras~nda "Musazâde Ubeydullah Efendi Kad~" ~eklinde geçmektedir58. Bu kay~ttan anla~~ld~~~na göre
XVII. asr~n ortalar~nda müneccim-i sâlis makam~~bulunmaktayd~. Ancak
di~er kaynaklarda ba~ka bilginin bulunmamas~na bak~l~rsa, müneccim-i sâlis
makam~n~n k~sa bir süre için ihdas edilmi~~veya buradaki kayd~n en rütbeli
müneccimba~~~katibi için kullan~lm~~~bir s~fat oldu~unu kabul edilebilir.

Müneccimba~~~Kâtipleri veya Saray Müneccimleri (Müneccimân-~~Hâssa)
Müneccimba~~~ve müneccim-i sininin sarayda yer almas~ndan sonra onlar~n yapt~klar~~takvimleri ço~altmak ve di~er i~lerinde onlara yard~m etmek
için müneccim kâtipleri de saraya al~nm~~t~r. Müneccimba~~~kâtipleri ilm-i
nücinna vak~f olan ki~iler aras~ ndan gelmekte, takvim ve zayiçe haz~rlamak
gibi i~lerde müneccimba~~ya yard~m etmektedir. Müneccimba~~~kâtipleri kabiliyet ve çal~~malar~ na göre müneccimba~~l~~a kadar yükselebilirlerdi. Sarayda çok düzgün ve okunakl~~bir yaz~yla yaz~lan siyah, mavi, ye~il, k~rm~z~~
mürekkep ve alt~n yald~zlarla bezenen takvimlerin haz~rlan~p ço~alt~lmas~~
için kâtiplere ihtiyaç bulunmaktayd~ . Müneccimba~~ya ba~l~~kâtiplerin say~s~~
tam olarak belli olmay~p say~s~~as~rlara göre de~i~iklik göstermi~tir. Müneccimba~~l~~~n te~ekkül etti~i on be~inci asr~n sonunda müneccimba~~n~n alt~~
katibi vard~. Ancak bu say~n~n on alt~nc~~ asr~n ilk yar~s~nda dört oldu~u
görülmektedir. Müneccimba~~~Seydi ~brahim ve ~shak müneccim'in yan~nda
Cevdet, Tarih, II, 183; Sicill-i Osmani, IV, 650.
Takvim-i Vekayi, Defa. 44, Sene. 13 Cemaziyelülur 1248, sayfa. 1, sütun. 2; Sicill-i Osmani, III, 23.
58 Terciime-i S~rril-mektiim, Süleymaniye Ktp., Harnidiye, nr. 833, s. 98a.
56

57
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ad~~zikredilen Sinan Müneccim, müneccimba~~n~ n ~akirdlerinden veya
kâtiplerinden birisidir56. Topkap~~Saray~'nda görevli bir k~s~m saray mensubunun say~~ ve ayl~ klar~ n~n gösterildi~i bir defterde Tafsil-i Mevâcib-i
Mü~âhere-Horân-~~Ders-Lim ~ili ba~l~~~~alt~nda, Cemaât-~~Müneccimin'in alt~~
nefer oldu~u belirtilmi~ tir. Defter muhtemelen 900/1495 senesini takip
eden senelerde tertip olunmu~turm. Bu alt~~ki~iye muhtemelen müneccimba~~~ve müneccim-i sâni de dâhildir. Zira 920/1510 senesine ait Topkap~~Saray~~Müzesi Ar~ivi E. 5475 numaral~~bir vesikada, Defter-i Cemaât-i
Mülâzimân-~~Dergâh-~~Âli vâcib sene 920 mevcut olan lard~r ba~l~~~~alt~nda yer
alan Cemaât-~~mü~âhere-horân k~sm~nda Cemaât-i müneccimân alt ba~l~~~ndaki bölümde ise müneccimlerin say~s~n~ n 4 ki~i oldu~u belirtilmi~tir61. Eylül
1624 tarihli bir mevâcib defterinde cemaât-i ~akirdân-~~müneccimân-~~hâssa
ba~l~~~~alt~nda dört müneccim zikredilmektedir. Bu ~akirdlerin üçü 4, birisi
de 2 akçe yevmiye almaktad~ r62. Bu say~~müneccimba~~~ve müneccim-i sâni
haricindeki müneccimlerin say~s~~olmal~d~r. Zira Ap~~Ali Efendi'nin Risâle-i
Osman adl~~ eserinde ~akirdân-~~
Vazife-Horân ve Merâtib-i Bendegân-~~
müneccimân~n be~~ki~i oldu~unu belirtmesi daha önce dört olan müneccim
say~s~n~n on yedinci as~rda be~~ki~iye ç~kar~ld~~~n~~göstermektedir. Yine bu
eserde günlük ulüfelerinin 24 akçe oldu~u belirtilmi~tir". Mustafa Nuri Pa~a,
Netâyicii'l-Vt~kuât adl~~eserinde de müneccimlerin' say~s~n~n be~, günlük
ulüfelerinin de 24 akçe oldu~unu belirtmektedir". Mustafa Nuri Pa~a on
dokuzuncu asr~n son yar~s~nda yazd~~~~bu eserinde muhtemelen Ayn Ali
Efendi'nin risalesinden faydalanm~~ t~ r. Müneccimba~~ l~~~ n me~lhate
ba~lanmas~yla müneccim-i sânilik ilga edilmi~~ve kâtiplerin say~s~~da bire indirilmi~tir; XIX. asr~n sonunda, Müneccimba~~~Hüseyin Hilmi Efendi'nin
~brahim Edhem ad~nda sadece bir katibi bulunmaktayd~62.
Kâtipler, müneccimba~~n~n yapt~~~~takvimlerin haz~rlanmas~na yard~m
etmelerinin yan~~s~ra ba~ta ~stanbul olmak üzere devletin baz~~yerlerindeki
devlet ricaline da~~tmas~~i~ini de yaparlard~'''. Ordu seferde oldu~u zaman
L. Barkan, "H. 933-934 tarihli bütçe cetveli, s. 314-329.
Barkan, a.g.m., s. 309.
61 Barkan, a.g.m.. s. 313.
62 BOA, Maliyeden Müdevver nr. 5586, s. 107, tarih, 3 Z 1033.
63 Ayn Ali Efendi, Risale-i Vazife-Horan ve Merâtib-i Bendegân-~~l-i Osman, ~stanbul 1280,
s. 94; ~. H. Uzunçar~ih, Osmanl~~Devletinin Saray Te~kilat~, Ankara, 1988, s. 372.
" Mustafa Nuri Pa~a, Netâyic~l'I-V~~kuât, ~stanbul 1327,1, 139.
65 Sâlnâme-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye, ~stanbul 1334, s. 134; Albayrak, Son Devir, I, XXV.
66 Mustafa Zeki, Mücerrebat-~~Zeki, v. 7a, 51a.
59 (5.
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müneccimba~~ , bir katibiyle ordu komutan~ na da takvim gönderirdi67. Ayr~ca
son dönemlerde kâtiplerin de müneccimba~~dan ayr~~ olarak takvim
haz~rlay~ p ne~ rettikleri bilinmektedir.
Miineccimba~~~katipleri baz~~astronomi eserlerini de istinsah etmi~ lerdir.
Müneccimba~~~Müneccimek Mehmed Efendi'nin kâtibi Mehmed b. Mustafa
el-Fezayi, Mirim Çelebi'nin Düst~lrug-amel fi tashiht17-cedvel adl~~eseriyle
(1085/1674)"" Bircendi'nin ~erh-i Zic-i
Sulta~ri adl~~ eserini
(1086/1675 ve 1087/1676 y~llar~ nda olmak üzere iki defa) istinsah etmi~tir".
Mehmed b. Mustafa istinsah etti~i bu eserlerin fera~~kay~ tlar~nda ad~n~~
"Mehmed Fezayi el-katip an katiban-~~ Reisülmüneccimin Müneccimek
Mehmed Efendi" ~eklinde yazm~~t~r.
Mimeccimba~ilarm Yeti~meleri
Müneccimba~~ lar, sarayda ikamet etmek mecburiyetinde olmay~p hariçte
evleri bulunan padi~ah hocas~, hekimba~~~ve cerrahba~~~gibi saray~ n "birun
erkan~" aras~nda yer almaktayd~ lar. Müneccimba~~lar~ n makamlar~na göre
te~ rifatta yerleri bulunmapp, sadece ilmi rütbe ve payelerine göre te~rifatta
yer al~rlard~ 7'. Padi~ah hocas~, müneccimba~~~ve hekimba~~~ulema s~ n~findan
olmas~ na ra~men saray te~kilât~ nda ve idari i~lerde fazla söz sahibi
de~illerdin. Ancak bazen çe~ itli yollarla nüfuz sahibi olarak idari i~lere
kar~~an ki~iler de bulunmu~tur.
Müneccimba~~ lann klasik medrese e~itiminden geçmeleri gerekmekteydi. Ancak bu e~itimin yan~ nda her bir müneccimba~~ , ilm-i nücüm, ilm-i
al~kam-~~nücüm ve takvim yapma gibi baz~~mesleki dersleri de kendi gayretleriyle hususi hocalardan ö~renirlerdi.
Müneccimba~~lann yeti~melerinde muvakk~ thanelerin önemli bir yeri
bulunmaktayd~ . Zira rasathanelerden ba~ ka fiili olarak astronomi faaliyeti
yap~ labilen tek müessese buraland~ r. Özellikle Fatih, Yavuz Selim ve ~ehzade
Camilerindeki muvakk~ thaneler ~stanbul'un en me~ hur ve önemli
137
68

1710.
69
7()

kayd~.

BOA, Cevdet-Maarif, nr. 7943.
Seyfettin Özege, Eski Harflerle Bas~lm~~~Türkçe Eserler Katalo~u, 1-V, ~stanbul 1971, IV,
~ ÜK, FY, nr. 1387, s. 215b.
Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 840, s. 336a; TSMK, Emanet Hazinesi, nr 1714 fera~~

71 Tarih-i
72

'Ata, ~stanbul ts., I, 290; ~. H. Uzunçars~l~, Osmanl~~Tarihi, Ankara 1988,1, 523.
Davut Dursun, Din Bürokrasisi, Yap~s~, Konumu ve Geli~imi. ~stanbul 1992, s. 165.
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mekânlanyd~. Bir k~s~m müneccimba~~lar~ n buralarda görev yapt~~~~ve daha
sonra müneccimba~~~oldu~u bilinmektedir. Bu camilerde görev yapan
müneccimba~~ lar ve muvakk~ thaneleri ~unlard~ r. Fatih Camii muvakk~ thanesi: Yusuf b. Ömer es-Saati (ö. 1570'te sa~)", Küfri Hasan Çelebi
(ö. 1660)74 ve Müneccimek Mehmed Efendi (ö. 1667) 75, Sultan Selim Camii
Muvakk~ thanesi: Mustafa b. Ali el-Muvakk~t (ö. 1571) 7" ve Hüseyin Hilmi
Efendi (ö. 1924)77, ~ehzade Camii Muvakk~ thanesi: Mehmed Çelebi" ve
Müneccim-i sâni Haf~ z Ahmed Efendi (ö. 1865'te sa~) 7", (Hasköy'deki Humbaraciyan ve La~~mc~yan K~~las~~içindeki) Valide Sultan Camii Muvakk~ thanesi: Cihangirli Mehmed Sad~k Efendi (ö. 1812)8".
Osmanl~~bürokrasisinde belli bir düzene göre gerçekle~en tayin ve azil
i~lemlerinin müneccimba~~lar için de geçerli oldu~u muhakkakt~r.
Müneccimba~~lar~ n tayin ve azil i~lemleri hekimba~~n~ n inhas~yla olurdu.
Ayr~ ca her ikisi de saray görevlisi olduldanndan Silahtar A~a'ya ba~l~~idilerm.
Tayinleri
Müneccimba~~~olabilmek için gerekli ~artlar birçok astronomi ve astrolojiyle ilgili eserde belirtilmi~ tir. Osmanl~lardan önceki ~slam devlederinde
ya~am~~~müneccimlerin devlet idaresinde yer almas~~ için aranan vas~flar,
Osmanl~~müneccimleri için de geçerli oldu~undan, bunlar~~tespit için Abbasiler döneminde miineccimlerde aran~lan vas~ flara bakmak gerekir.
Müneccin~lerin okumas~~gereken kitaplarm ba~~ nda Badamyus'un (ö. M.S. 2.
as~r) Almagest adl~~eseri gelmektedir. Biruni (ö. 1048) et-Telhim fi sma'ati'ttenchn adl~~eserinde müneccimin dört ilimde (hendese, hesap, hey'et ve
ahkâm) bilgi sahibi olmas~n~ n ~art oldu~unu belirtmektedir. Müneccimin,
73 Yusuf b. Ömer es-Saati, Sahâif-i Takvim, TSMK, nr. A. 1960, s. 28a.
71 BOA, A. RSK, Ru~ls Defteri. nr. 1497/46, s. 23; BOA. A. RSK, R~~iis Defteri, nr. 1519/68.
s. 74-77; Kâtip Çelebi, Fezleke, Il, 367; Naimâ, Türih, V. 29.
75 Müneccimek Mehmed Efendi, el-Makalât-~~Sülise fi Resm-i Alüt-~~Zilliye, Kandilli Rasathânesi Ktp., nr. 40, s 32a.
76 Sicill-i Osmant, IV, 377.
77 Ünver, " ~stanbul Muvakluthaneleri Vazifelerinin ~lmi ve Kültürel De~erleri Üzerine",
International Symposium s. 50; S. Ünver, Osmanl~~Türkleri ~li~n Tarihinde Muvakk~thaneler,
Atatürk Konferanslar', V, 1971-2'den ayr~~bas~m. Ankara 1975, s. 250.
78 Naim, Tkih, ~l~ , 74; Atai, 764; Sicill-i Osmani, IV, 154.
79 k Lütf~, Türih, X, 147; Tak~l~n-i Vekayi, Sene 25 rebiyûlewel 1282, Defa 812, s. 1 sü. 1.
80 Mehmed Sâd~k, ~htisârt~ l-cedveli'l-kebIr li-SâIlh el-Mimari, Süleymaniye Ktp., Hüsrev
Pa~a, nr. 232, s. 26b.
81 Ali Seydi Bey, Tesrifat ve Te~kilat~m~ z, Tercüman 1001 Temel Eser, nr. 17, s. 122-123.
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"hendese alan~ nda Sabit b. Kurra'n~ n Öklides'ten yapt~~~~tercümeyi, matematik konusunda ise hesap usullerini ö~renebilmek için Aritmedki adl~~eseri
okumas~~ gereklidir" der. Müneccimlerin ayr~ca ilm-i nücümun yan konular~n~~Ebü Mansur el-Ba~dadrnin (ö. 1037) Tekmile'sinden veya Sicezrnin
Sâd Bâb adl~~eserinden okumas~~gerekti~ini belirtir.
Kâtip Çelebi Ke~ f~Vz-zünân'da, müneccim olman~ n dört mertebesi
oldu~undan bahsetmektedir. Birincisi, takvim hesab~n~~yapmak ve usturlab
aletinin nas~l kullan~ld~~~n~~bilmek; ikincisi, nücüm ilmine giri~, y~ld~zlar~n
ve burçlar~n tabiatlar~n~~ve mizaçlar~m bilmek; üçüncüsü, y~ld~zlar~n hareketlerini hesap etmeyi, zic yapmay~~ ve takvim yapmay~~bilmek; dördüncüsü, hey'
eti, y~ld~zlar~ n hareketlerine dair hendesi delilleri, do~ru olarak bilmektir.
Bu son mertebeye gelen bir kimse, art~ k müneccim olmu~ tur. Ancak sonunda zaman~ ndaki müneccimlerin ço~unun tencim ilminde, ilk iki
bölümde kald~klar~ n~, pek az~ n~ n da üçüncü merhaleye ula~t~~~n~~ ifade
eder82.
Sultan II. Murad (1421-1451) dönemi müelliflerinden ~lyaso~lu Merci'inek Ahmed, Kab~lsnâme'sinde müneccimli~i mesle~e say~lan ilim olarak
s~ n~fland~ rd~ ktan sonra, bir müneccimin önce matematik bilmesi laz~m
geldi~ini söylemektedir. Ayr~ ca bu ilmi ö~renen ki~inin takvim ve ahkâm
ç~ karmas~~ gere~inden de bahseder. Bununla birlikte, kendisi takvim
ç~ karamaz ise güvenilir birisinin takviminden faydalanmas~n~~ da tavsiye
eder".
Osmanl~~ Devletrnde müneccimba~~~olabilmek için ilmiye mensubu olmak ~artt~84. II. Murad dönemi ~airlerinden Bâli taraf~ ndan yaz~l~p Sultan II.
Murad'a takdim edilen Muradnâme adl~~ eserin ilm-i nücüm bölümünde
"Bâb-~~ si vü yekum ender ilm-i nücüm ve tevabi'-i an" ba~l~~~~alt~nda
müneccim olabilmek için gerekli ~artlar yaz~lm~~t~ r. Burada da di~er eserlerde oldu~u gibi müneccimlerin riyazet ilmi, takvim, zayiçe cetvelleri gibi
astroloji ve astronomi ilimleri konusunda bilgi sahibi olmalar~~ gerekti~i
söylenmektedir.

82 Kâtip Çelebi, Kesfiii-Zünân, II, 1931. Osmanl~~Devleti medreselerindeki astronomi konusunda verilen derslerle ilgili daha fazla bilgi için bk. Cevat ~zgi, Osmanl~~Medreselerinde ~li~n,
~stanbul, 1997, cilt 141.
83 Mercimek Ahmed, Kabusname (Terc. A. Özk~r~ml~ ), Tercüman 1001 Temel Eser. nr.
36,11, 25-27, 65-70.
8‘1 Nallino, "Astroloji", I, 684.
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Müneccimba~~ n~ n ~naiyetindeki saray müneccimleri de ilmiye
s~n~ f~ ndan, ilm-i nücûm ve ilm-i hey'et konusunda yeti~mi~~kimselerden
seçilmekteydi. Bundan dolay~~müneccimba~~lar da Osmanl~~Devleti'nde ilmiye s~ n~f~mn tabi oldu~u hüküm ve uygulamalara tabiydiler.
Hayli mühim bir mevki olan müneccimba~~l~~a tayin edilecek ki~ilerin
ehliyetli olmalar~na özen gösterilir ve tayin edilecek ki~ilerde baz~~ hususi
~artlar aran~ rd~. Bu ~artlar, özellikle ar~iv belgelerinde ve vekayinâmelerde
genellikle "fenninde mâhir emsâli nâdir" ~eklinde özetlenmi~tir85.
Müneccimba~~l~~~n herhangi bir sebeple bo~almas~~durumunda yerine
müneccim-i sâni bakard~. Tespit edebildi~imiz kadar~yla Mevlevizâde Mustafa Efendi'den itibaren yakla~~ k on dört müneccim-i sâni daha sonra
müneccimba~~~olmu~tu.
Müneccimba~~l~k makam~na yeni tayin edilecek ki~i ilk olarak hekimba~~~
taraf~ndan ~eyhülislama arz edilir, ~eyhülislam efendi de i~aretini ihtiva eden
bir arz ile durumu sadrazama bildirirdi. Sadrazam, hekimba~~mn arz~mn bulundu~u kâ~~d~n sa~~üst taraf~ na ruznamçe kalemine hitaben, sâblki kayd~ m
istedi~ini belirtir bir yaz~~yazar. Buradan gerekli bilgiler geldikten sonra sadrazam tayini dü~ünülen ki~i hakk~nda padi~aha bir telhis ile k~sa bilgi verir ve
onun onay~n~~ister. Gerekli onay sa~land~ktan sonra sadrazam hekimba~~mn
arz~mn üzerine tayinin yap~ld~~~ na dair buyrultusunu çeker, böylece tayin
i~lemi son bulurdu. Daha sonra ise bu tayin r~d~s defterine kaydolunur ve tayinin yap~ld~~~~yaz~l~rd187.
Müneccim-i sânilerin tayinleri de müneccimba~~lar gibi yap~lmakta ve
benzer bürokratik i~lemlerden geçmekteydi.
XIX. asr~~] ikinci yar~s~ na kadar müneccimba~~lar~n tayininde önemli bir
de~i~iklik görülmemektedir. Ancak son müneccimba~~lardan Ahmed Tahir
Efendi'nin müneccim-i sânili~-e ve Hüseyin Hilmi Efendi'nin müneccimba~~-

8!" BOA,

Cevdet-Saray, nr. 6711.
`' BOA, ~rade-Dahiliye, nr. 1367.
87 BOA, A. RSK, nr. 1497/46, s. 23; 1519/68, s. 74, 77; 1553/102, s. 3; 1571/120, s. 32;
Cevdet-Saray, ur. 6711; Osmanl~~Devletinde gazetelerin ne~redilmeye ba~lamas~ndan itibaren
müneccimba~~lar~n tayin ve de~i~iklikleri gazetelerde de ilan edilmeye ba~lanm~~ur, Mesela, Sadullah Efendi'nin müneccim-i sani olmas~ n~~bildiren yaz~~ için bkz. Takvim-i Vekayi, Defa. 44,
Sene. 13 Cemaziyelahir 1248, sayfa. 1, sütün. 2; Müneccimba~~~Arif Efendi'nin tayini~~i bildiren
yaz~~için bkz. ~kdam, 7 ~evval 1321, nr. 3420, sh. 1, sü. 1.
h
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l~~a atanmas~ ndaki baz~~ farkl~~uygulamalar, tayinlerde takip edilen uygulaman~n de~i~ti~ini göstermektedir.
Müneccimba~~~Ahmed Tahir Efendi'nin ~er'iyye Sicilleri Ar~ivi'ndeki
kay~tlar~nda müneccim-i sâni olmas~~için imtihan edildi~ini yazmaktad~ r. Bu
da böyle bir uygulaman~n ilk defa o s~ ralarda ba~lad~~~n~~ göstermektedir.
Daha önce rastlamad~~~m~z in~tihanla müneccim-i sâni tayini muhtemelen
taliplerin çoklu~u dolay~s~yla çok k~sa bir dönem uygulanm~~~olmal~d~ r".
Son müneccimba~~~Hüseyin Hilmi Efendi de biyografisinde "komisyon
karar~" ile müneccimba~~l~~a tayin edildi~ini yazmakta ise de bu komisyonun
kimlerden olu~tu~u ve isimlerinin ne oldu~u hususlar~nda herhangi bir bilgi
vermemektedir". Ancak müneccimba~~l~~~n, Dâire-i Me~iihât-~~ ~slâmiye>ye
ba~lanmas~~sebebiyle bu komisyonun da me~ihata ba~l~~bir komisyon olmas~~
gerekmektedir".
Tayin lerde ili~kilerinin Rolü
Müneccimba~~~olan ki~ilerin bilmesi gerekli olan ilm-i nücüm ve ilm-i
hey'et dersleri hususi hocalardan ö~renilmekteydi. Bu da hoca ve talebe
ili~kilerinin ilerlemesine sebep olup yak~ nl~~~~artt~rmaktayd~. Bunun neticesinde müneccimba~~~ders verdi~i talebelerinden istidatl~~ olanlar~n~~ saray
müneccimleri aras~na ya da müneccim-i sânili~e tayin ettirirdi. ~lk
müneccimba~~ lar hakk~ndaki biyografik bilgiler k~s~ tl~~ oldu~undan onlar
aras~ndaki hoca-talebe ili~kileri hakk~nda herhangi bir yorum yapamamaktay~z. Ancak daha sonraki devirlerde özellikle on yedinci as~ rdan itibaren
müneccimba~~larm talebelerinin veya akrabalar~n~n müneccimba~~~ya da
müneccim-i sâni oldu~u göze çarpmaktad~ r. Müneccimba~~~Hüseyin Efendi
(1631-1650) hocas~~Müneccimba~~~Mehmed b. Ali'nin (ö. 1630) vefat~yla yerine müneccimba~~~olmu~ tur"'. Hüseyin Çelebi ve kendisinden sonra
müneccimba~~~olan Hasan Çelebi (1650-1660) ve Müneccimek Mehmed
Efendi (1660-1667) birlikte çal~~m~~lar ve muhtemelen Hüseyin Çelebi'nin
müneccimba~~l~~~~esnas~ nda Hasan Çelebi ve Müneccimek onun yan~nda saray müneccimi ya da müneccim-i sâni olarak bulunmu~tur". Hüseyin
Çelebi'den sonra s~ ras~yla Hasan Çelebi ve Müneccimek müneccimba~~~
olmu~tur. Müneccimek'ten sonra müneccimba~~~olan Ahmed Dede Efendi
88

BOA, Sicill-i Ahvâl, IV, 12.
~stanbul Müftülü~ü, Ser'iyye Sicilleri Ar~ivi, Dosya n~~ 309.
9() Salnâme, ~stanbul 1334, s. 142; Albayrak, Son Devir, I, XVII - XXV.
91 Naimâ, Târih, V, 26.
92 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, II, 148.
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(1668-1687) ise Miineccimek'in talebesidir13. Ahmed Dede' den sonra
müneccimba~~~olan Arabzâde (ö. 1710) ve ~smailzade'nin (1692-1698) Ahmed Dede'den ders ald~ klar~~ hususunda herhangi bir kay~ t yoktur. Ancak
Ahmed Dede'nin o~lu Mustafa Efendi 1711 tarihinde, önce müneccim-i
sani", Edirneli Hüseyin Efendi'nin vefauyla da yerine ayn~~ sene
müneccimba~~~olmu~tur95. Daha sonra müneccimba~~~olan Mustafa Zeki
Efendi (1722-1734) de Eyüplü Ahmed Efendi'nin (1698-1706) kâtipleri
(müneccimleri) aras~ nda bulunmu~~ve Mustafa Efendi'nin müneccimba~~~
olmas~~üzerine yerine müneccim-i sâni olmu~tur. Müneccimba~~~Ahmed
Efendi b. Hüseyin (1734-1746) ise Mustafa Zeki Efendi'nin yan~ nda
müneccim-i sâni iken yerine müneccimba~~~olmu~tur97. Fethiyeli Halil Efendi
(1746-1772) de Ahmed Efendi yan~ nda müneccim-i sâni iken müneccimba~~~
ohnu~tur98. Bu arada müneccimba~~~oldu~u tarih kesin olarak belli olmayan
Mehmed Efendi'nin (ö. 1739) torunu olan Mehmed Rak~m Efendi (18121826) (Bk. Ek 6)'de daha sonra müneccimba~~~olmu~tur. Abdullah Efendi
(1773-1780) (Bk. Ek 7)'de Fethiyeli Halil Efendi yan~ nda bir müddet
müneccim-i sânilik yapt~ ktan sonra müneccimba~~~olmu~~ve daha sonra o~lu
Cihangirli Mehmed Sad~ k Efendi müneccimba~~~olmu~tur".
Abdullah Efendi'den sonra müneccimba~~~olan Musazade (1780-1782)
de Abdullah Efendi yan~ nda bir müddet müneccim-i sânilik yapm~~ t~ rm.
Daha önce bahsetti~imiz Müneccimba~~~Mehmed Efendi'nin torunu olun
Rak~ m Efendi ayn~~ zamanda Müneccimba~~~Abdullah Efendi'nin o~lu olan
Müneccimba~~~Sad~ k Efendi'nin de damad~d~ r°02. Durakpa~azade ~brahim
Efendi, Rak~ m Efendi yan~ nda bir müddet müneccim-i sâni olduktan sonra
müneccimba~~~olmt~~sa da bir kaç gün sonra azledilmi~~ve tekrar ~nüneccim-i
sâni olmu~tur".
~eyhi Mehmed Efendi, Vekâyf ~ ll-Fuzala. (N~r. Abdülkadir Özcan), ~stanbul 1989, I, 672;
T. Gökbilgin, "Müneccimba~~", ~A, VIII, 801.
91 F~ nd~ khl~~ ~smet, Tekmile, V, 69.
95 ~eyhi, Il-Il!, 332, 531.
9° M. Zeki, Miicerrebât, s. 7a, 30b, 51a; Sicill-i Osmani, IV, 419.
BOA, A. RSK, nr 1571-120, s. 32.
Sicill-i Osman!, II, 297.
99 Bel~ced ~smail Hakk~ , Mera.kid-i M~l'tet~ere-i Üsküdar, 1193, s. 38.
~emdaniz'ade, Tiri1~~(N~r. M. Aktepe), ~stanbul 1980, IIB, 89.
1°1 Vas~f .Ahmed Efendi, MehâsiMi'l-âsâr ve Hakaylkii'l-alibâr (1166-1219/1753-1804),
1166-1188 vekayii, ~stanbul 1219, II, 149.
102 Ahmed Cevdet Pa~a, Tarih-i Cevdet, ~stanbul 1309, XII, 140.
103 Kandilli Rasathanesi, Ktp., Takvim ur. 183, s. 13a; Salim Ayclilz, "~ brahim
(Durakpa~azade, Mir)", YYOA, I, 616-617.
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Sadullah Efendi (1840-1848), Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi
(1825-1840) ile birlikte bir müddet müneccim-i sâni olarak bulunmu~~ve
onun vefat~ yla yerine müneccimba~~~ olmu~ tur. Sadullah Efendi
müneccimba~~~olunca bo~alan müneccim-i sânilik makam~ na o~lu Ahmed
Muhsin Efendi'yi getirmek istemi~~ancak Hekimba~~~Mustafa Behçet Efendi'
nin'" Osman Sâib'i öne sürmesiyle buna muvaffak olamam~~ur. Ancak daha
sonra Sadullah Efendi'nin vefauyla Osman Sâib Efendi (1849-1864)
müneccimba~~~olunca, Ahmed Muhsin Efendi de müneccim-i sâni
olmu~tur°"5. Osman Sâib Efendi'nin müneccimba~~l~~~~esnas~nda müneccim-i
sâni olan ~ brahim Edhem Efendi, onun vefauyla müneccimba~~~olmu~tur''''.
Edhem Efendi'den sonra müneccim-i sâni olan Ahmed Tahir Efendi de,
onun yerine müneccimba~~~olmu~tur1"7.
Hekimba~~lar, kendilerine ba~l~~olan bu makama istedi~i kimseleri tayin
ettirebilirdi. Bu yönü itibar~yla hekimba~~larm müneccimba~~~tayininde rolü
büyüktü. Mesela, Hekimba~~~Mustafa Behçet Efendi, Mekteb-i T~ bbiye'nin
ba~ar~l~~ hocas~~olan Osman Sâib Efendi'yi kendi yerine hekimba~~l~ kta rakip
gördü~iinden, önünü kesmek için, onu önce müneccim-i sâni daha sonra da
müneccimba~~~yapm~~t~ r. Böylece hem ondan kurtulmu~, hem de kendi yerini sa~lamla~urm~~t~ r. Yine Mustafa Behçet Efendi, Osman Saib Efendi'yi
müneccim-i sâni tayin ettirirken Müneccimba~~~Sadullah Efendi'nin
müneccim-i sâni olmay~~bekleyen o~lu Ahmed Muhsin Efendi'ye de mani
olmu~tur".
Müneccimba~~ larm tayinlerinde hekimba~~ larm rolü, hekimba~~ l~~~ n
1844'te saray doktorlu~una i~~hisar edilerek Ser Etibba-i ~ehriyari olmalar~yla
azalm~~", XIX. asrm son çeyre~inde de, müneccimba~~l~~m Daire-i Me~ihat~~ ~slâmiye'ye ba~lanmas~yla son bulmu~~ve bundan sonra tayinlerde sadece
~eyhülislâm~ n imzas~~ bulunmu~turu".

101

Salim Aycliiz, "Mustafa Behçet Efendi", YYOA, II, 290-292.
BOA, irade-Whiliye, 7 Safer 1265, nr. 10288; Sicill-i Osmanl, IV, 100; Salim Aydriz,
"Osman Saib Efendi", Y1OA, Il, 415-416.
IÖ(' A. Lütfi, Târih, X, 115.
1()7 A. Li~ tfi, Târih, X, 147; BOA, Sicill-i Al~ vâl, IV, 12.
I()8 BOA, Irade-Dahiliye, ~~ r. 1426; Cevdet, Târih, X, 212; A. Lütli Efendi, Tarih, IX, 120.
109 Ali Haydar Bayat, Osmanl~~Devleti'nde Hekimba~~hk Kurumu ve Hekimba~~lar. Ankara
1999; a. mlf. "Osmanl~~ ~ mparatorlu~unda Hekimba~~~ve Hekimbas~l~ k", Türk Dünyas~~
Ara~t~rmalar~~Dergisi, ~stanbul Nisan 1989, say~. 59, s. 55-56.
I ") BOA, A. MKT. MHM, 9/23, 1265. 1. 27.
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I. Abdülhamid (1774-1789) ve III. Selim (1789-1807) gibi devlete ait
i~leri yak~ndan takip eden baz~~ padi~ahlar da bu makama tayin edilecek
ki~ileri bizzat kendileri tespit ederlerdi". Nüfüzlu baz~~devlet adamlar~n~n istedikleri ki~ileri padi~aha tavsiye etmeleri neticesinde de müneccimba~~~tayinlerinin yap~ld~~~n~~görmekteyiz. Mesela Müneccimba~~~Dervi~~Ahmed
Dede Efendi, ~eyhülislam Minkarizade Yahya Efendi'nin kendisi hakk~nda
"müneccimba~~ l~ k hizmetine tahsis buyurulma~a ~ayeste ve sezad~ r" diye
yazd~~~~telhisiyle Sultan IV. Mehmed'e tavsiye etmesi sonucu müneccimba~~~
olmu~tur"2.
Benzer ~ekilde Müneccimba~~~Hüseyin Efendi'nin azlinden sonra yerine,
Bahai Hasan Çelebi (Kiifri), ~eyhülislam Bahayi Efendi'nin tavsiye ve
deste~iyle müneccimba~~~olmu~tur113.
Görevden Ayr~lma veya Azil
Milneccimba~~lar aras~nda azledilerek vazifeden uzakla~t~r~lan ki~iler çok
azd~ r. Ayr~ca, azil sebepleri aras~ nda da sadece Mustafa Zeki Efendi'nin ilmi
yetersizlik sebebiyle azledildi~ini görmekteyiz. Bunun haricinde ise de~i~ik
sebeplerde azillerin oldu~u görülmektedir.
Müneccimba~~larm tayinlerinde oldu~u gibi azillerinde de mutlak yetki
öncelikle padi~aha aittir. Ancak genel olarak müneccimba~m~n padi~aha çok
yak~ n ve do~rudan do~ruya temas~~olmad~~~~için ekseriyetle hekimba~~~tayin
ve azillerle ilgilenmi~tir. Eli~nizdeki bilgilere göre Osmanl~~Devleti'ndeki
müneccimba~~lar~ n yirmi dördü vefatma kadar bu makamda kalm~~t~r. Otuz
yedi ki~i olarak tespit etti~imiz müneccimba~~ lardan yakla~~ k dokuzu, vazife
yaparken azledilmi~ tir. Müneccimba~~l~ k vazifesinde iken çe~itli sebeplerden
dolay~~azledilen müneccimba~~lar ~unlard~r.
Hüseyin Efendi azil ve idam, Ahmed Dede azil ve sürgün, Arabzâde azil
ve tekrar vazifeye iade, ~smailzade azil ve müderrisli~e tayin, Mustafa Zeki
Efendi azil, Mehmed Sad~ k Efendi azil ve müneccimba~~ l~~a tekrar iade,
Numan Efendi azil ve sürgün, Durakpa~azade ~brahim azil ve müneccim-i
sânili~e tayin, Mehmed Arif azil.

BOA, Cevdet-Maarif, ur. 3567.
T. Gökbilgin, "Müneccimba~i", ~A, VIII, 802.
113 NaînA, Târih, V, 29.
III
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Bunlardan Arabzâde iki defa ve Mehmed Sad~ k Efendi bir defa azledilmi~~ve bir müddet sonra tekrar müneccimb ~~~olmu~lard~ r, ~smailzade ise
iki defa azledilmi~~ikinci azlinde müderrisli~e tayin edilmi~ tir. (Müneccimba~~~Seydi ~ brahim, Mehmed Efendi, Hüseyin Nureddin (Bk. Ek 8) ve Na~id
Efendi'nin azille mi yoksa vefat dolay~s~yla m~~ müneccimb ~~ l~ k-tan
ayr~ld~ klar~~belli de~ildir.) Bunlar da müneccimba~~ lann pek fazla azille kar~~~
kar~~ ya gelmediklerini göstermektedir. Müneccimba~~~Arabzade bir ara
hekimba~~~olmu~sa da yerine ba~kas~n~ n tayin edilmesiyle tekrar müneccimba~~l~~a tayin edilmi~ tir. Müneccimba~~~Hüseyin Efendi b. Ahmed Efendi
1734 - 1746 y~llar~~ aras~ nda on dört sene müneccimba~~l~ k yapt~ ktan sonra
1159/1746 y~l~nda hekimba~~l~~a terfi etmi~~ve bir sene dört ay hekimba~~l~k
yapm~~t~ r" '.
Müneccimba~~lar~ n azil ve tayinlerini yazan kaynaklar ve ar~iv belgeleri,
sadece de~i~iklikleri belirtmekle yetinmi~ ler, sebepler üzerinde genellikle
bilgi vermemi~lerdir. Bunun için, müneccimba~~lar~ n hangi sebeplerden dolay~~azledildi~ini de~erlendirmek mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte azil sebebi belli olan müneccimba~~lann niçin azledildi~ini yazarak belli
bir s~n~fland~ rma yapabiliriz. Bu azil sebepleri umumi olmay~ p her biri
müneccimba~~mn ~ahs~na münhas~rd~r.
~lmi yetersizlik dolay~s~ yla azil: Müneccimba~~~Mustafa Zeki Efendi
1134/1722 y~l~ nda müneccimba~~~olmu~tur. Yakla~~k olarak 14 y~ l müneccimba~~l~ k yapt~~~~halde birçok y~ l Ramazan ay~n~ n ilk gününü yanl~~~olarak
hesaplad~~~~gerekçesiyle azledilmi~tir"5. Ancak onun azledilmesinin
arkas~ nda Sadrazam Nev~ehirli Damad ~brahim Pa~a'ya olan yak~nl~~~ n~n
oldu~u kuvvetle muhtemeldir (Bk. Ek 9).
Siyasi sebepten dolay~~azil (Taht de~i~ikli~i sebebiyle): Müneccimba~~~
Dervi~~Ahmed Dede, Sultan IV. Mehmed'in (1648-1687) ayn~~zamanda musahibi idi. Padi~ah'~ n sohbet meclislerinde bulunan Ahmed Efendi
Padi~ah'~n en yak~ n~~ olarak ün yapm~~t~. Bu sebepten dolay~~Sultan IV.
Mehmed hal' edilince Müneccimba~~~Ahmed Dede de padi~ah~ n yak~ n~~
oldu~u için azledilip M~s~ r'a sürgün edilmi~ tirlm. Bunun üzerine önce
Osmani, I, 252; Osmanl~~Müellifleri, III, 250.
A. RSK, ur. 1571/120, s. 32.
11(3 Salim, Salim Tezkiresi, ~stanbul 1897, s. 112; ~eyhi, Il-Il!, 207;
Sicilbi Osmani, I, 232;
Esrar Dede, Tezkire-i Esrar Dede, Millet Ktp. A. Emin, Tarih ur. 756, s. 10; Gökbilgin,
"Müneccimba~~", ~A, VIII, 802; Re~at E. Koçu, "Ahmed Dede", ~stanbul Ansiklopedisi, I, 223;
Nihal Ats~z, M. ~eyh Ahmed Dede Efendi, Hayat~~ve Eserleri, ~stanbul 1940, s. 3; ~. Erünsal,
Müneccimba~~~Tarihi, Tercüman 1001 Temel Eser, nr. 37, ~stanbul, I, 15; Uzunçar~~l~ , Osmanl~~
Tarihi, III/II, 548.
115 BOA,

OSMANLI DEVLET~'NDE MÜNECC~MBA~ILIK MÜESSESES~~

193

M~s~ r'a, oradan da Mekke ve Medine'ye giden Ahmed Efendi müneccimba~~l~~a tekrar davet edilmi~se de ya~l~l~~~ m ileri sürerek gelmemi~tirm. Ahmed
Efendi'nin azledildikten sonra tekrar müneccimba~~l~~a davet edilmesi
muhtemelen onun gibi bir müneccimba~m~n bulunamamas~ndan kaynaklanmaktad~ r. Zira Ahmed Dede'den sonra müneccimba~~l~ k Arabzâde
Mehmed Efendi, ~smailzâde ve Eyüplü Ahmed Efendi aras~ nda bir kaç defa
el de~i~tirmi~ tir. Ahmed Dede'den sonra müneccimba~~ l~~a Arabzâde
Mehmed iki defa azl üç defa tayin, ~smailzâde Mehmed iki defa azl, iki defa
tayin ve Ahmed b. Bayram Efendi ise sadece bir defa tayin edilmi~tir.
Bunlardan Arabzâde ve Eyüplü Ahmed Efendi müneccimba~~~iken vefat
etmi~tir "8. Müneccimba~~~Arabzâde Mehmed ve ~smailzâde Mehmed
Efendi'nin biyografisini teferruath bir ~ekilde yazan ~eyhi bunlar~ n pe~~pe~e
azledilmeleri hakk~ nda herhangi bir sebep belirtmemi~tir.
~ahsi sebeplerden dolay~~azil: Müneccimba~~~Hüseyin Efendi (16311650) zayiçelerinin isabeti sebebiyle me~hur olmu~~ve oldukça iyi bir servet
biriktirmi~tir. Bunun neticesi olarak ba~ ta padi~ah olmak üzere sarayda
birçok ki~iyi tesiri alt~na alm~~t~r. Nüfuzlu bir ki~ i haline geldikten sonra da
devlet i~lerine ve kendisine ait olmayan baz~~ i~lere kar~~maya ba~layan
Hüseyin Efendi zamanla önemli bir kitleyi kendisine dü~man hale getirmi~tir. Yapt~~~~i~lerden memnun olmayanlar~n artmas~~yan~nda Sultan IV.
Mehmed'in cülüsu senesindeki ay tutulmas~m yanl~~~hesaplamas~~ve ayr~ca
Sultan'~n cülüsunu takviminde yanl~~l~ kla vefau olarak göstermesi onun ikbalinin tersine dönmesine ve gözden dü~mesine sebebiyet vermi~tir. Genel durumun Hüseyin Efendi'nin aleyhine dönmeye ba~lamas~n~n ilk i~areti olarak
Hüseyin Efendi taraf~ndan sadrazam yap~lan Murad Pa~a azledilmi~tir.
Ard~ndan da Hüseyin Efendi azledilmi~~ve hapse konulmu~tur. Y~rmi sene
kadar müneccimba~~l~ k yapan Hüseyin Efendi bir kaç gün hapiste kald~ktan
sonra M~s~r'a gitmesi ~art~yla serbest b~rak~lm~~t~r. Ancak M~s~r'a gitmemesi
ve Istanbul'da kal~ p entrikalar~ na devam etmesi üzerine 16 ~aban 1060/6
A~ustos 1650'de idam edilmi~tirn9.
117 ~eyhi, II-III, 207;
Osmani, I, 232; Esrâr Dede, Tezkire, s. 11; Carl Brockelman,
Geschichte Der Ara bischen Litteratur, Leiden 1937, Supplement, II, 637.
118 S. ~smail Beli~, Tuhfetül-ka^r, ~ÜK, TY, 1182, s. 58a; Salim, Tezkire, s.109, 112;
Gökbilgin, "Müneccimba~~", ~A, VIII, 801-802; ~eyh'', I, 54, Il-Il!, 164, 206-207, 259, 282, 318;
Osmanl~~Müellifleri, Il!, 144; Sicill-i Osman!, I, 232; ~smail, Hediyyetül-Urifin, s. 168.
119 BOA, A. RSK, nr. 1519/68, s. 77; Naim, Tarih, V, 29; Katip Çelebi, Fezleke, II, 367; Solakzade Mehmed Hemdemi Çelebi, Solakz'ade Tarihi (Haz. V. Çabuk), Ankara 1989, II, 597.
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Milneccimba~ilarm Maa~~ve Gelirleri
Müneccimba~~larm yapt~~~~i~ lerden ve ilmiye mensubu olmas~ ndan dolay~~askeriye, kalemiye ve seyflye s~n~f~~memurlar~~gibi muhtelif gelirleri bulunmaktayd~ . Fakat saraydaki iç-a~alar~, iç-o~lanlar~yla baz~~ önemli
~ahsiyetlerin, padi~ah~ n evlad~~ ve akran~~ ile hekimba~~, cerrahba~~~ile
müneccimba~~~ve maiyetinin ulfifeleri, üç ayda bir ödenen di~er askeri
s~n~flardan farkl~~olarak, her ay ödenirdi'20.
Osmanl~~Devleti'nde ilmiye s~ n~f~ndan olan kesimin maa~lar~~devirlere
ve rütbelere göre de~i~ iklik göstermektedir. Fakat farkl~~bir vazifede bulunan
müneccimba~~ larm gelirleri de farkl~l~ k arz etn~ekteydi.
Müneccimba~~larm as~ l vazifesi olan takvim haz~ rlama ve her sene nevruzda (21-22 Mart), ba~ta padi~ah ve sadrazam olmak üzere baz~~ devlet
adamlar~na da~~ tma i~i mutat olarak yap~lmaktayd~ '21. Takvim takdiminden
dolay~~müneccimba~~ya, nevrüziye'22 ad~~alt~nda çe~itli hediyeler ve bir miktar
auyye ödenirken di~er devlet adamlar~~da kendisine verdi~i takvimden dolay~~bir auyye vermekteydiler'23. Müneccimba~~~ve müneccimler takvimlerini
nevruzdan nevruza takdim ettiklerinden dolay~~ald~ klar~~ at~yyeye de
nevrüziye denilmekteydi. Müneccimba~~ n~n hesab~n~~ yapt~~~~yeni takvim
müneccim-i sâni ve mü~ leccimba~~ n~n kâtipleri/~akirtleri taraf~ ndan temize
çekilir ve gerekli yerlere da~~ ul~ rd~. Takvimin k~ rtasiye masraflar~~da hazine-i
âmireden kar~~lanmaktayd~~'2 '. Müneccimba~~ n~n haz~rlad~~~~takvimi saraya
takdim etmesi için bir merasim düzenlenirdi. Nevrfiziye ve takvim takdimi
denilen bu merasimde hekimba~~ , cerrahba~~~ve kehhalba~~~ da
müneccimba~~yla birlikte sadrazam~ n huzuruna girerdi. Burada hekimba~~,
cerrahba~~~ve kehhalba~~~nevrüziyesini, müneccimba~~~da takvimini takdim
ederdi. Bu esnada her birine kahve, gülsuy~~~ ve b~~ hur ikram edilir daha
I2() Ö. Lütfü Barkan, "H. 974-975 (1567-1568) Mali Y~l~ na Ait Bir Osmanl~~Bütçesi", iktisat
Fakültesi Mecmuasi, c. XIX, ur. 1-4, ~ st., 1960, s.288; Ancak Süheyl Ünver Bey'in notlar~~
aras~nda Üç ayl~ k ödenen ulufeyi gösteren bir not bulunmaktad~r. Süheyl Bey bu notu nereden
ald~~~n~~belirtmemi~~oldu~u için kayd~n esas~ n~~bulamad~ k. Siihey1 Bey'in kaydetti~i not ~u
~ekildedir. "'an Cemaat-i etibbâ-i hâssa Mevlânâ Hasan Efendi ser müneccimân-~~ hâssa 40 akçe
vâcib masar (muharrem Safer Rebiyülevvel) sene 1066, 2540 (akçe?), Süleymaniye Ktp., S.
Ünver, Dosya nr. 174.
121 BOA, Cevdet-Maarif, ur. 192, 2541, 5316.
122 Uzunçar~~l~, Saray, s. 366, 371.
123 BOA, Cevdet-Maarif, ur. 2541; M. Zeki, Mücerrebat, s. 51a.
121
BOA, Cevdet-Maarif, ur. 2541.
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sonra hil'atlar~~ giydirilir ve at~yyeleri verilirdi'25. Müneccirnba~~ l~ k
müessesesinin kurulmas~ndan önce de var olan takvim haz~ rlama i~i muhtemelen saray d~~~ ndaki müneccimler taraf~ndan ya da saraydaki bir ~nüneccim
taraf~ndan yap~lmaktayd~~129 .
Sinan b. Ömer 934 y~l~~takviminin takdiminden dolay~~1500 akçe at~yye
alm~~t~ r- t". Ayn~~ sene takvim takdim eden Süleyman adl~~ bir zat~ n ~akirdi
olan Muslihiddin'e ve Necmeddin adl~~bir müneccime ise verdikleri takvimlerden dolay~~ 1000'er akçe at~yye ödenmi~ tir'28. Yine bu sene Lütfullah
Münecci~n'e takvim takdi~~~inden dolay~~di~erlerinden fazla olarak 2000 akçe
ödenmi~tir'29. Sinan Çelebi, 940/1533 y~l~ nda saraya verdi~i Takvim kar~~l~~~~
olarak 2000 akçe ahm~urt30. Sinan Çelebi bu senelerde henüz müneccimba~~~
de~ildir. Muhtemelen saray müneccimlerinden birisidir. Zira ayn~~sene saraya takvim veren ve daha önce 2000 akçe alan Lütfullah Müneccim ile daha
önce 1500 akçe alan Necmeddin Müneccim de ayn~~sene takvim takdiminden dolay~~2000'er akçe alm~~lard~r'31. Müneccimba~~larm as~rlara göre takvim takdimlerinden dolay~~ ald~ klar~~ at~yyeleri inceledi~imizde ~u ~ekilde
oldu~unu görüri~z.
~. Hakk~~Konyal~~ve ~. Hakk~~ Uzunçar~~l~~müneccimba~~larm on yedinci
as~ rda takvim takdiminden dolay~~ bin akçe ald~ klar~ n~~yazmaktad~rlarm. Bu
as~ rda Müneccimba~~~Hüseyin Efendi'ye 1057/1647 senesinde takvim~~~
kar~~l~~~~olarak iki bin akçe at~yye ödenmi~tiru". Bu tarihten dört y~l sonra
1061/1651 senesi Takvim-i Cedidi'nin takdiminde Müneccimba~~~Hüseyin
125 BOA, Te~rifat Defteri, nr. 676 Mükerrer 2, Sayfa 16 (1236/1821), 52 (1237/ 1822), 80
(1238/1823), 119 (1239/1824), 146 (1240/1825).
'26 V. L. Menage, "Osmanl~~ Tarihçili~i~~i~~~Ba~lang~c~", Tarih Enstitüsü Dergisi, 1978/9, S.
231.
127 BOA, K. Kepeci, Riiznamçe, nr. 1864, s. 23.
128 BOA, K. Kepeci, R~l~nainçe, nr. 1864, s. 23, 24.
129 BOA, K. Kepeci, Rtiznamçe, nr. 1864, s. 23.
13° BOA, K. Kepeci, R~lznantçe, nr. 1863, s. 126, tarih. 2 ~aban 940, pazartesi.
131 BOA, Kamil Kepeci, Rüznantçe, nr. 1863, s. 131, tarih. 10 ~aban 940, sal~; K. Kepeci,
Rfiznamçe, nr. 1863, s. 137, tarih. 17 ~aban 940.
132 ~. H. Konya'', "Nevruz ve Nevruziyye", Yeni Asya Gazetesi, 31 May~s 1972, 1 Haziran
1972; Uzunçar~~ll, Saray, s. 371.
133 Asl~ n~~bulamad~~~ m~z belgenin Süheyl Ünver taraf~ ndan görülerek yaz~ lan metni
Süleymaniye Ktp., S. Ünver Kitapl~~~ , nr. Dosya 174'te bul~mmaktad~ r."an mâl-i
Hüseyin
Efendi ser-müneccimân~~ hassa der vakt-i Takvim-i cedid bi-huzf~r-~~ padi~ah-~~ alem-penah halledallahu hallak ila yevmil-k~yame teslim ~üde 'an vacib sene 1057 an h~zâne-i âmire dade fermude ba ferman-1 ~erif el-vaki' fl 7 rebiülevvel sene 1057, yaln~z iki bin akçedir."
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Efendi'ye Nâz~ r-~~ miri Abdi A~a taraf~ ndan 1000 akçe ödendi~i
görülmektedir131.
On sekizinci asrm ba~lar~ ndan itibaren nevrüziye at~yyesi artt~r~larak alt~~
bin akçeye ç~ kar~lm~~t~ r. 1104/1693 y~l~ na ait bir nevrüziye at~yyesinin alt~~ bin
sa~~akçe (gümü~~para) olarak ödendi~ini ve bu miktar~ n Enez memlihas~~
mukataas~ ndan kar~~ land~~~ n~~ görmekteyizw.
Müneccimba~~~Mustafa Zeki Efendi 1721-1733 y~ llar~~ aras~ nda vazife
yapm~~t~ r. Bu esnada kendisinin hâmisi olan Damad ~brahim Pa~a her nevruzda kendisine iki~er yüz kuru~~nevrüziye vermi~ tir. Zeki Efendi'nin ifadesine göre bu paray~~ kendisinden önce hiç bir müneccimba~~~almam~~t~ r~s".
Bu da bu uygulaman~ n onun ~ahs~ na münhas~ r oldu~unu göstermektedir.
1159/ 1746-1186/1772 y~ llar~~ aras~ nda yirmi alt~~sene müneccimba~~l~ k
yapan Fethiyeli Halil Efendi'nin haz~ rlay~p takdim etti~i takvimlerin her birinin nevrüziye bahas~~olan alt~~bin akçenin ödenmesine dair belgelerden on
üç tanesi elimizde mevcuttur. Hicri takvim itibariyle 1162, 1163,1164,1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1173, 1174, 1176, 1177, 1180 y~llar~ na ait olan bu
belgelere göre Müneccimba~~~Halil Efendi her sene ödenmekte olan
nevrüziye abyyesi olan alt~~bin akçenin kendisine de ödenmesini istemi~~ve
gerekli muameleler yap~ld~ ktan sonra istedi~i miktar ödenmi~ tirl". Fethiyeli
Halil Efendi'nin sadrazam huzurundaki baz~~senelere ait takvim ve imsakiye
takdim merasimlerini Tarih-i Ciil~ls-~~Sultan Mustafa-y~~SWis adl~~ eserden takip edebilmekteyiz. Bu esere göre Receb 1172/ ~ubat 1758 tarihinde
nevrüziye ve takvim takdim eden müneccimba~~, hekimba~~, cerrahba~~~ve
kehhalba~~ ya gereken hil'at ve at~ yyeler verilmi~tir'38. Ayr~ ca, "Receb
BOA, A. RSK, nr. 1519/68, s. 77, A. RSK, nr. 1497/ 46, s. 23; Uzunçar~~l~, Saray, s. 372.
~bnülemin, Maliye, nr. 4922.
136 M. Zeki, Mücerrebat, s. 44a.
137 Müneccimba~~~Halil Efendi'nin müneccimba~~l~ k yapt~~~~y~llara ait olan nevrüziye
ücreti talebini ihtiva eden arzlar~~ ve cevabi muamelelerini ihtiva eden Ba~bakanl~ k Osmanl~~
Ar~ivi'ndeki belgeler ve tarihleri. 1162 senesi nevrüziyesi, D. T~F, nr. 2/62; 1163 senesi, D. T~F,
nr. 273; 1164 senesi, Cevdet-Saray, nr. 59; 1165 senesi, D. T~F, nr. 3/21; 1166 senesi, CevdetMaarif, nr. 5621; 1167 senesi, D. T~F, nr. 3/70; 1168 senesi, D. T~F, nr. 3/94; 1169 senesi, Cevdet-Maarif, nr. 6325; 1173 senesi, D. T~F, nr. 6/31; 1174 senesi, Cevdet-Saray, nr. 644; 1176 senesi, D. T~F, nr. 7/ 9; 1177 senesi, D. T~F, nr. 7/51; 1180 senesi, D. T~F, nr. 9/39. Belgelerin
üzerinde bulunan sabiki kay~ tlar~ nda bu ücretin bir sene önce de ayn~~ ~ekilde ödendi~i
yaz~ lmaktad~r.
138 Akif Mehmed Efendi, Tarih-i Cülüs-~~Sultan Mustafa-y~~Sâlis, Süleymaniye Ktp., Es'ad
Ef. nr. 2108, s. 115a.
134

135 BOA,
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1173/~ubat 1759 y~l~ na ait takvim ve nevrüziye vürüdu" ba~l~ kl~~ bölümde
takvim takdim eden müneccimba~~ya 500 kuru~, hademesine ise 10 kuru~~
at~yye verilip hil'at giydirildi~i yaz~lm~~t~ r. Bu s~ rada nevrüziye takdim eden
hekimba~~ya (Mehmed Refi Efendi) ise 500 alt~n ve bir samur kürk, hademesine 100 kuru~, kehhalba~~ya (Müstakimzâde Efendi) "hil'at yerine sab~ ki
üzere i'taf-~~seniyye-i âsafeneden bol yenlü sofa kapl~~bir sevb kakum kürk"
giydirilip 500 kuru~, hademesine 15 kuru~, cerrahba~~ya ise bir adet hil'at ve
500 kuru~, hademesine de 50 kuru~~at~yye verilmi~tirm.
1236/1820 y~l~nda takvim takdim eden Müneccimba~~~Mehmed Râk~m
Efendi'ye önce 1000 kuru~luk kürk bahas~~uygun görülmü~se de daha sonra
kadrine lay~ k görülmedi~inden dolay~~1250 kuru~a ç~ kart~ lm~~t~ r. Ayr~ca
kendisine 500 kuru~, hademesine de 50 kuru~~at~yye verilmi~tir.
Sadrazam~ n huzurunda takvim takdim merasiminden sonra
müneccimba~~ya 1821, 1822, 1823 ve 1824 senelerinde 550 kuru~~at~yye, hil'
at bahas~~ olarak da 1239 y~l~ nda 1825 kuru~, 1240 y~l~nda ise 1500 kuru~~
ödenmi~tir"°.
1831 y~l~nda nevrüziye at~yyesi üç yüz on alt~~ buçuk kuru~~olarak
ödenmi~tirm. Ancak bunun ne kadar süre ödendi~i belli de~ildir. Zira 1839
senesinde Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi her sene nevruzda takdim
ettikleri takvimlerden dolay~~verilen 3000 kuru~luk at~yye-i seniyyenin az
oldu~unu ve bu miktar~n 7500 kuru~a ç~ kart~lmas~~ gerekti~ini arz etmi~tir.
Buna göre on sekizinci asr~ n ba~lar~ndan itibaren nevrüziye bahas~~ 3000
kuru~~olarak ödenmekteydi. 1255/1839 y~l~ndan itibaren Müneccimba~~~
Hüseyin Hüsnü Efendi'nin ricas~yla nevrüziye at~yyesi üç bin kuru~tan yedi
bin be~~yüz kuru~a ç~ kart~lm~~t~ r"2. Müneccimba~~~Ahmed Tahir Efendi zaman~nda da takvim at~yyesi için 7500 kuru~, k~ rtasiye masraf~~ olarak da 500
kuru~~ödenmeye devam edilmi~tir. Bu uygulama muhtemelen devletin son
zamanlar~na kadar devam etmi~tir"3.

139 A.g.e., s. 204b - 205a.
140 BOA, K. Kepeci, Te~rifat Defteri, nr. 676, m2, 1237 senesi takvim takdimi, s. 52; 1238
senesi takvim takdimi, s. 80; 1239 senesi takvim takdimi, s. 119; 1240 senesi, takvim takdimi, s.
146-147.
141 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 4748, tarih, 6 ~evval 1247.
142 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 2541.
"3 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 192.
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Padi~aha takvim takdim etme i~i Osmanl~~ Devleti'nin sonuna kadar devam etmi~tir. Ancak matbu takvi~nlerin bas~lmaya ba~lamas~yla, devlet erkân~na matbu takvim verilmeye ba~lamn~~ ur. Son dönemlerde müneccimba~~lara
ödenen nevrfiziye anyyesi ise belli de~ildir.
Osmanl~~ Devleti' nde takvim ne~retme hakk~~ sadece müneccimba~~ya
aitti. Takvimlerin matbaada bas~ l~ p da~~ t~ lmaya ba~lamas~ ndan sonra
müneccimba~~ larm takvim geliri senede elli-altm~~~bin kurusu bulmu~tur'".
Hatta Müneccimba~~~Ahmed Tahir Efendi 1296/1878 y~l~ nda kendisinden
ba~ka ki~ilerin de takvi~~~~ ne~redip satuklarmdan dolay~~ maa~s~z kald~~~ndan
yakmarak istifa etmi~~ancak istifas~~kabul edilmemi~tir'"'. Bu arada izinsiz
olarak bas~ lan takvimler de devlet taraf~ndan toplat~lmaktayd~ "'. Bu tarihe
kadar müneccimba~~lar ~stanbul için haz~ rlanan takvimleri 4 kuru~tan, di~er
bölgeleri de ihtiva eden ilaveli takvimleri 5 kuru~tan, me~in kapl~~takvimlerin
tanesini de 7 kuru~tan satmaktayd~ larm. Ancak daha sonra müneccimba~~~
d~~~ ndaki ki~ilere de takvim basmalar~~ için izin verilmesi neticesinde
müneccimba~~larm bu geliri oldukça azalm~~ ur'
Müneccimba~~lar her sene rakam takvimi yan~~ s~ ra ayr~ca yeni sene
hakk~ ndaki yorumlar~ n' ihtiva eden Ahkâm Takvimi de yapmaktayd~lar.
Al~ kâm takviminin takdiminden de bir miktar anyye ald~ klar~~ tahmin edilmektedir Ancak bu takvim için ald~ klar~~ anyye miktar~ n~~ belirten herhangi
bir belge bulumnamaktadir150.
Müneccimba~~ n~ n görevleri aras~ nda her y~ l Ramazan imsakiyesini
haz~ rlarna i~i de bulunmaktad~ r. Müneccimba~~ , haz~ rlad~~~~Ramazan imsakiyesini her y~l ~aban ay~ n~ n son on günü içersinde önce Padi~ah'a ve sadrazama, daha sonra da ileri gelen devlet adamlar~ na takdim ederdi151. ~msakiye
takdiminin ilk olarak ne zaman ba~lad~~~~belli de~ilse de en az takvim takdimi kadar eski olmas~~ gerekir. Te~rifat defterlerinde ilk rastlad~~~m~z imsa-

I

BOA, Sici//-iA/mi/, IV, 12.

"5 BOA, Sicill-i Ahvâl, IV, 12.

Vekâyi, 27 Zilhicce 1286, defa 1205, s. 2, sütun. 3.
117 Takvim-i Vekâyi, 21 ~ubat 1282, defa 835, s. 3, sutun 3; Tak~ im-i Vekâyi, 13 ~ubat 1283,

defa 873, s. 4, sutun 3; Tak~hn-i Vekâyi, 5 Mart 1283, defa 875, s. 4, sutun 3; Tak~i^m-i Vekâyi,10
Zilkarle 1285, defa 1057, s. 4, sütun 3; Takvin~-i Vekkyi. 29 Zilhicce 1290. defa 1640, s. 4, sütun 1.
118 Özege, IV, 1697-1718.
TSMA, E. 11197.
BOA, Cevdet-Maarif, nr. 6348.
151 Uzunçarstb, Saray, s. 372.
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kiye takdimi merasimleri Müneccimba~~~Fethiyeli Halil Efendi'nin 1757 ve
1759 senelerine aittir. Halil Efendi'ye imsakiye takdiminden dolay~~ 100
kuru~~at~yye ile birer çuka ve kuma~~verilmi~tir'52. Di~er bir imsakiye takdimi
de Müneccimba~~~Râk~ m Efendi'ye aittir. Müneccimba~~~Rak~ m Efendi her
sene oldu~u gibi 1236 ~aban (Nisan 1821), 1237 ~aban (Nisan 1822), 1240
~aban (Mart 1825) ay~ nda da Bâb-~~'Ali'ye gelerek te~ rifatç~~vas~tas~yla sadrazam~ n huzuruna ç~ kar~lm~~~ve o senelerin Ramazan ay~na ait imsakiyelerini
takdim etmi~ tir. Bu esnada kendisine, adet oldu~u üzere kahve, çubuk, buhur ve gülst~yu ikram edilmi~~ayr~ ca imsakiyesini takdiminden dolay~~da kendisine 100 kuru~, hademesine de 10 kuru~~at~yye verilmi~tir u'3. Ancak daha
önce Fethiyeli Halil Efendi'nin merasiminde oldu~u gibi çuka ve kuma~~verilmemi~tir.
Müneccimba~~larm Mevâcibleri
Müneccimba~~~ve personelinin ulûfeleri, üç ayda bir ödenen di~er askeri
s~ n~flardan farkl~~olarak, her ay ödenmekteydil". Fakat bazen, iki ayda bir
veya bir ay içinde üç defada da ödenebilmekteydi' 55. Müneccimba~~lar~n ilk
dönemlerde ald~~~~mevacib miktar~~ hakk~ nda çok az bilgi bulunmaktad~ r.
900/1494-5 seneleri civar~nda yaz~lm~~~olan bir defterde Tafs11-i Mevâcib-i
Mii~ahere-horan-~~Der01)-1 Ali ba~l~~~~alt~ nda zikredilen c e maa t-i
müneccimin'in alt~~nefer olduklar~~ve ayda 6068, senede 72816 akçe ulüfe
ald~klar~~yaz~lm~~t~ r. Defterde müneccimba~~~ile di~erlerinin ald~~~~ücret detayl~~olarak ifade edilmedi~inden ayl~ k ücretlerinin ne kadar oldu~u tespit
edilememektedir". Zira 1514 senesine ait di~er bir belgede Defter-i Cemaati miilaziman-1 Dergah-1 Ali ba~l~~~~alt~nda zikredilen cemaat-i müneccimidin
dört nefer oldu~u kaydedilmektedir. Burada muhtemelen, müneccimba~~~ve
müneccim-i sâni listeye dahil edilmemi~tir. Ayr~ ca, bu listede ulüfeler hususunda herhangi bir bilgi de bulunmamaktad~r'57.

I" Akif, Târih, s. 62a, 212a.
15:4 BOA, K. Kepeci, Te~rifat

Defteri, lir. 676 Mükerrer 2, Sayfa 25, Tarih 15 ~aban
1236/1821, Râkim Efendi'nin di~er senelere ait imsakiye takdimleri, sayfa, 54 (1237/ 1822), s.
148 (1240/1825).
151 ~O. L. Sarkan, "H. 974-975 Bütçesi, s.288.
155 BOA, K. Kepeci, Râznamçe, nr. 1863, s. 2, 22, 193. tarih, Zilhicce 939, tarih, Muharrem-Safer 940, 26 ~evval 94 O.
It>6 Ö. L. Barkan, "H. 974-975 Bütçesi, s. 309.
~ f"7 A.g.~n.,s. 313.
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Ruznamçe defterlerinde cemaât-i müneccimândan bir neferin ayl~~~n~n
885 akçe oldu~u yaz~l~d~ r. Bu at~yye her ay ödendi~i gibi bazen iki ayda bir
1770 akçe olarak da ödenmi~tir158. Bu anyyenin bazen üçe bölünerek 295'er
akçe olarak ödendi~i de görülmektedir. Meselâ ad~~ verilmeyen bir
müneccimin 940/1533 ~evval at~ yyesi 295 akçe olarak üç defada ödenmi~tir.
Bu ~ekilde ayl~ k 885 akçeye tamamlanmaktad~ r15".
1537-1544 tarihleri aras~ nda yaz~lm~~~oldu~u tahmin edilen", Cemaat-~~
m~l~al~ ere-horan'~ n veya bir k~sm~ n~ n kadrosunu ihtiva eden bir defterin
cemaât-~~miineccimân ba~l~kl~~ k~s~ mda ise o s~ rada sarayda vazife yapan üç
müneccimin ad~~ve ald~~~~ulüfesi yaz~lmaktad~ r". Buradaki listeye göre saraydaki bu üç miineccime günde toplam 37 akçe verilmekteydi. Buna göre
müneccimba~~~Seydi ~brahim ayda 450 akçe almaktad~ r.
Müneccimba~~ l~ k ulüfesinin on yedinci as~ rdan itibaren artt~ r~larak
günlük 40 akçe oldu~unu görmekteyiz'"2. Müneccimba~~l~~a bir ki~i tayin
edildi~inde en az k~ rk akçeli müderris olmas~~gerekli oldu~undan, bu vazifeye ba~lad~~~ nda da yevmiye k~ rk akçe almaktayd~'"3. Elimizdeki ar~iv belgelerine göre 40 akçe yevmiye ile müneccimba~~l~~a tayin edilen en son ki~i
Musazâde'dir". Ondan sonra müneccimba~~ lar~ n kaç akçe ile tayin
edildi~ine dair belge bulunmamaktad~ r.
Daha sonraki devirlere ait ilk olarak bildi~imiz ayl~ k maa~, on dokuzuncu as~ rda Müneccimba~~~Sadullah Efendi'nin Mekteb-i Fenn-i Nücüm
hocas~~ iken kendisine ve talebelere birlikte verilen 5500 kuru~luk maa~t~r.
Ancak bu maa~~ n ne kadar~n~ n müneccimba~~ ya görevinden dolay~~ ödendi~i
158 "an-cemaât-i müneccimân 1 nefer 885", Zilhicce 939 ay
~~ maa~~ . BOA, K. Kepeci,
R~lznamçe, nr. 1863, s. 2, tarih, Zilhicce 939; "an-cemaât-i müneccimân 1 nefer 1770 Muharrem
Safer 940" maa~~~(iki ay birlikte ödenmi~ tir). BOA, K. Kepeci, R~îznamçe, nr. 1863, s. 22, tarih,
Muharrem-Safer 940.
159 BOA, K. Kepeci, R~l~namçe, nr. 1863, s. 193, tarih, 26 ~evval
940.
16° Ö. L. Sarkan, "H. 974-975 Bütçesi, s. 314, ni.
161 Ö. L. Barkan, "H. 974-975 Butçesi, s. 323.
1112 BOA, A. RSK, nr. 1519/68, s. 77.
163 Kandilli Rasathânesi Ktp., nr. 51; BOA, A. RSK. R~~ r~s Defteri,
nr. 1497/46, s. 23; BOA,
A. RSK. Ru~ls Defteri, nr. 1497/46, s. 23; BOA, A. RSK. R~ dis Defteri, nr. 1519/68, s. 74-77;
BOA, A.RSK. R~ ffis Defteri, nr. 1571/ 1 20, s. 32; BOA, Cevdet-Saray, nr. 6711; ~eyhi,
s. 282, 288,
318, 332, 531, 589; Sicill-i Osma~d, I, 236, II. 204; F~nd~ kl~ l~~ ~smet, Tekmile, s. 68; M. Zeki,
Miicerrebat, s. 35b; ~smail, Hediyye, II, 446; Müstakimzâcle, T~dde-i Hattatin, ~stanbul 1928, s.
196.
16'1 BOA, Cevdet-Saray, nr. 6711.
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belli de~ildirl65. A~ustos 1865' te Ahmed Tahir Efendi'nin, maliyeden
ödenmek üzere ayl~k 500 kuru~~maa~, 2533 kuru~~geliri olan Adapazar~~ evkafl~~~~ve senelik 8000 kuru~~caize ile müneccimba~~l~~a tayin edildi~ini
görmekteyiz166. Ahmed Tahir Efendi'nin ayl~ k geliri 1288/1871 y~l~nda arpal~ k ve maa~~~ile birlikte 2400 kuru~a yükseltilmi~tirl57.
Ahmed Tahir Efendi'den sonra müneccimba~~~olan Tarsusizâde Osman
Kamil Efendi ~aban 1297/Temmuz 1880 y~l~nda 1000 kuru~~maa~~ile vazifeye
ba~lam~~t~ r'"8. Onun yerine geçen Mustafa As~m Bey ise 16 Mart 1898'de
2000 kuru~~maa~~ile müneccimba~~~olmu~tur". Son müneccimba~~~Hüseyin
Hilmi Efendi ise Ekim 1909 y~l~nda 600 kuru~~maa~~ile müneccimba~~l~~a getirilmi~~ancak maa~~~önce 1200 daha sonra da 1500 kuru~a ç~karulm~~t~rm.
Müneccimba~~lar~n ayr~ca senelik gelirleri de vard~r. Mevk~lf ad~~alt~nda
ödenen bu gelirin ilk olarak ne zaman ödendi~i belli de~ildir. On dokuzuncu asr~n ba~lar~ nda Müneccimba~~~Sad~ k Efendi'ye bin akçe olarak
ödenen mevkufm, daha sonra artt~r~larak Müneccimba~~~Ahmed Tahir
Efendi'ye 8000 akçe olarak ödenmi~tir
Zayiçe Takdiminden Ald~~~~At~yye
Müneccimba~~lar~n yapt~ klar~~zayiçelerden dolay~, takvim ve imsakiye
yapt~klar~nda ald~ klar~~ at~yye gibi belli bir ihsan ald~ klar~~ hususunda her
hangi bir bilgi bulunmamaktad~ r. Muhtemelen yap~lan zayiçeler mutat bir
vazife oldu~u için, ayr~ca at~yye ödenmesi zayiçeyi yapt~ran ki~inin durumuna
ba~l~yd~. Ancak müneccimba~~lar zayiçelerinin isabetine ve do~rulu~una
göre ayr~ ca ihsan nevinden bir at~yye almaktayd~. Özellikle Müneccimba~~~
Hüseyin Çelebi zayiçeleriyle me~h~~r olmu~~ve zayiçelerinin isabetiyle ciddi
bir servet biriktirmi~tirm. Müneccimba~~~Dervi~~Ahmed Dede Efendi de, Sultan IV. Mehmed huzurunda ilm-i nücüm bilgisi yönünden imtihan
edilmi~tir. imtihan!, yapt~~~~zayiçe ile kazanan Ahmed Dede'ye padi~ah baz~~
ihsanlarda bulunmu~, Ahmed Dede'nin zayiçesini yazd~~~~ka~~d~n arkas~ na
165 BOA,

C. Maarif, nr. 6665.
BOA, Sicill-i Ahvâl, IV, 12.
167 BOA, Sicill-i Ahvâl, IV, 12.
168 ~ M~SA, Dosya nr. 1155; BOA, Sicill-i Ahvâl, nr. 47, s. 37.
1<i9 BOA, Sicill-i Al~ vâl, II, 238.
17() ~M~SA, Dosya nr. 309.
171 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 4943, tarih, 19 Receb 1205.
172 BOA, Sicill-i Ah‘W, IV, 12.
173 Uzunçar~ill, Saray, s. 372.
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bakm~~~ve kâ~~d~n arkas~ nda yaz~ l~~ bulunan Ahmed Dede'llin borçlar~ n~~
görünce onlar~~da ödemi~tirm.
Bir mesele için Mustafa Zeki Efendi'den bir vakt-i muhtâr isteyen Sadrazam ~brahim Pa~a, kendisi hazine odas~nda oldu~undan Zeki Efendi'nin de
oraya gelmesini ve zayiçesini sunmas~n~~ istemi~tir. Zayiçe takdiminden sonra,
Sadrazam, Zeki Efendi'ye hazine odas~ nda bulunan birçok ziynet e~yas~~ve
pahal~~ hazine malzemesi vermi~tir. Pa~a o kadar çok e~ya vermi~~ki bunlar~~
iki üç iç a~as~~ güçlükle d~~ar~ya ta~~yabilmi~tir'75. Müneccimba~~lara zayiçe
takdiminden dolay~~mutlaka bir ~ey verilmekteydi. Verilen anyye veren makama ve müneccimba~~mn yapt~~~~zayiçenin önemine göre de~i~ mekteydi.
Mesela Müneccimba~~~Hüseyin Efendi'ye top dökülmesi münasebetiyle
yapt~~~~zayiçeden dolay~~bir adet hil'at-i a'lâ sevb verilmi~tiru".
Cülüs münasebetiyle müneccimba~~lar~ n da paye ve rütbeleri terfi ettirilmekteydi. Sultan Abdülmecid 'in (1839-1861), Müneccimba~~~Hüseyin
Hüsnü Efendi'nin Selanik kad~l~~~~payesini cühls sebebiyle bilâd-~~erbaa MeVleviyetlerinden'77 Edirne payesine terfi ettirmesiyle ilgili bir belgedel",
cülüsta müneccimba~~larm ~iütbesinin yükseltilmesinin kaide oldu~u hususu
~u ~ekilde aç~ klanmaktad~ r: "..ve cülüs-~~hümayün u meymenet-makrûn vuku'
unda müneccimba~~~bulunanlar~ n terfi'-i rütbesiyle tatyibi kâide-i mer'iyyeden bulundu~una binaen...I7""
Tayinat ve ~n'amatlan
Müneccimba~~larm di~er saray memurlar~~gibi bir tayinat~~bulunmaktayd~. Bu tayinat günlük ve ayl~ k olmak üzere iki k~s~mdan olu~maktayd~.
Müneccimba~~ lara tayinat verilmesi uygulamas~n~ n ne zaman ba~lad~~~~belli
olmad~~~~gibi ne zamana kadar verildi~i de belli de~ildir. Müneccimba~~~
Ahmed Dede'ye (1668-1687) verilen tayinat günlük on çift fodla, be~~k~yye
et; ayl~ k otuz k~yye bal, otuz k~yye sade ya~~ve 15 kile pirinçtiris(>. Bu tayinatm
on sekizinci asr~ n sonunda azalt~ ld~~~ m görmekteyiz. Müneccimba~~~Mu17 Ra~id Mehmed Efendi, Tarih, (1701-1134/1660-1722) , ~stanbul 1281-1282, I, 144;
Sâlim Tezkiresi, s. 106.
175 M. Zeki, Mtice~rebât, V. 426, 43a.
178 BOA, Kamil Kepeci, Tesrifat Defteri, nr. 668'den naklen, Uzunçar~ill, Kap~ tkulu Ocaklar~, Ankara 1988, Il, 90.
177 BOA, ~rade-Dâhiliye, nr. 101, tarih. 19 Receb 1255.
178 BOA, ~rade-Dâhiliye, nr. 109, tarih. 20 Receb 1255.
179 BOA, irade-Dâhiliye, nr. 101.
[8° BOA, K. Kepeci, Tayinat Defterleri, nr.7237, varak 14a.
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sazâde Efendi'ye eskiden beri verildi~i üzere günde be~~çift fodla ve iki
buçuk kwye et verilmi~tir. Ahmed Dede Efendi zaman~ ndaki tayinat~ n
yar~s~na indirilmi~~olan bu günlük tayinat~ n yan~ nda ayl~ k tayinat~ n da verilmedi~i görülmektedir. Tayinat masraflar~~ ~ehriyari kaleminden
kar~~lanmakta ve Matbah-~~Âmire'den verilmekteydim.
Mii~aherehoran cemaatinin 926 y~l~~ 1 ~evval 30 Safer (14 Eylül 1519-19
~ubat 1520) aylar~ na ait mevâcibinin zikredildi~i bir defterde, müneccimler
ve ~airler bir arada zikredilmi~tir. Buradaki kayda göre bunlar~ n hepsi dokuz
nefer olup günde 118 akçe yevmiye al~ rken, maa~lar~ na be~~akçe zam
yap~ lm~~ t~ r182. Osmanl~~ Devleti'nin ilk dönem bütçelerinden biri olan 926
tarihli bir defter ile 931 tarihli (11 Mart 1524-10 Mart 1525) bir di~er defterde yine müneccimba~~lara verilen in'amat, kasâid-i ~uârâ ile birlikte zikredilmi~~ve iki gruba toplam 34400 akçe verilmi~tir'".
Müneccimba~~larm ayr~ca yazl~ k ve k~~l~ k avâid denilen gelirleri vard~.
On dokuzuncu as~ rda Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi'ye verilen
~itâiye (lu~l~k baha) in'amât~~miktar~~6000 sa~~akçe idi°". K~~l~ k in'amât~~nevruzda ödenmekteydi. Ayr~ca ya~l~ k avâid de verilmekteydi. Bunlardan ba~ka,
düzensiz olarak padi~ahlar ve baz~~devlet ricali çe~itli vesilelerle in'amlarda
bulunmaktaych185. Müneccimba~~~Dervi~~Ahmed Dede'ye Sultan TV. Mehmed'
in çe~itli vesilelerle ihsanlarda bulunmas~~ gibi, Müneccimba~~~Ahmed Tahir
Efendi'ye de Huzur Dersleri muhatab~~oldu~undan dolay~~ Sultan Abdülaziz
her sene ceb-i hümâyündan be~-on bin kuru~~ihsâniye vermi~tir'8".
Müneccimba~~~Musazâde Efendi müneccim-i sâni iken yaz aylar~nda kendisine her gün buz verilmesini istemi~~ve bu iste~i yerine getirilmi~tir'87.
Arpalik Tasarruilari
Müneccimba~~lar~ n da di~er ilmiye mensubu ki~iler gibi arpal~ k tasarruf
etme hakk~~da vard~. Ancak onlara ilk olarak ne zaman arpal~ k tahsis edildi~i
belli de~ildir. Beykoz kazas~~ arpal~~~ n~ n geliri, Üsküdar mevleviyeti
181 BOA,
182 BOA,

Cevdet-Maarif, nr. 3613, tarih, Ramazan 1194.
MAD, nr. 23, s. 30b.
1811 A. Tabako~lu, "XVII ve XVIII. Yüzy~l Osmanl~~ Bütçeleri", iktisat Fakültesi Mecm~lasi,
Ord. Prof. Ömer Lütf~~ Barkan'a Arma~an, Cilt. 41, say~: 1-4, ~stanbul 1985, s. 390; Halil Sahillio~lu, 1524-1525 "Osmanl~~Bütçesi", iktisat Fakültesi Mecmuast, ayn~~say~, s. 444.
184 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 5236, tarih 25 ~evval 1247, Arzuhal.
185 Ba~ta padi~ah ve sadrazam olmak üzere tüm saray erkân~na da~~t~lan kuma~tan
müneccimba~~ya yedi buçuk metre çuka ma'hud ve on metre atlas verilmi~tir. Bu kuma~lar~n
hangi tarihte ve ne münasebetle verildi~i belli de~ilse de bütün saray erkamna verilmesine
bak~l~rsa bir bayram veya tören arifesinde verilmi~~olmal~d~r. BOA, D. B~M, nr. 42470.
186 BOA, Ibnülemin, Tevcihin, nr. 37; BOA,
Ahval, IV, 12.
187 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 6999, tarih, Cemaziyelahir 1193/Haziran 1779.
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m~nt~kas~ nda olmas~na ra~men, 150 akçeli bir nâib ile müneccimba~~lara verilmi~tir. On yedinci as~ rda varl~~~~bilinen bu uygulaman~ n ne zaman
ba~lad~~~~ve ne zamana kadar devam etti~i bilinmemektedir'88. Di~er taraftan
müneccimba~~~biyograf~lerinde zikredilen ilk arpal~k Müneccimba~~~Hüseyin
Efendi'ye (ö. 1650), padi~ahm kendisini imtihan edip kazanmas~~neticesinde
verdi~i Edremid kazas~~ arpal~~~d~r188. Daha sonra ise Müneccimek Mehmed
Efendi'nin müneccimba~~~olmas~yla kendisine Belgrat payesinin yan~nda
Kemer-Edremid kazas~~arpal~~~~verilmi~tir""'. ~eyhi ve di~er kaynaklar taraf~ndan verilen bilgilerde bu arpal~klar~n gelirleri belirtilmemi~tir. Bu arpal~ klar muhtemelen Müneccimek Mehmed Efendi'den önce de kullan~lm~~~
olup, uzun müddet müneccimba~~larm arpal~~~~olarak kalm~~t~ r. Zira
Müneccimek' ten sonra müneccimba~~~olan talebesi Dervi~~Ahmed Dede'ye
de, Kemer-Edremid kazas~~ arpal~~~~devredilmi~tirm. Ayn~~ arpal~ k ve paye
Ahmed Dede Efendi'nin yerine müneccimba~~~olan Arabzâde Mehmed ve
onun yerine müneccimba~~~olan Hac~~ ~smailzâde Mehmed Efendi'ye de ve~smailzâde'nin yerine müneccimba~~~olan Eyüplü Bayram Efendi
ise ~eyhrnin ifadesine göre selefinin üzerinden Çaryan ve Güvercinlik kazalar~~ arpal~ klar~m alm~~t~ rm. Arpal~~~ na daha sonra Evre~e kazas~~ dahil
edilmi~tir'"4. Üç defa müneccimba~~~olan Arabzâde, bir ara Üsküdari Karabacak Mehmed Efendi'nin üzerinde olan Karabiga ve Güvercinlik kazalar~~arpal~ klar~n~~ alm~~t~ r (Zilhicce 1105/A~ustos 1694) 195. Müneccimba~~~Eyyubi
Ahmed Efendi'nin yerine üçüncü defa müneccimba~~ l~~a getirilen
Arabzâde'ye selefi Ahmed Efendi'nin Güvercinlik, Çaryan ve Evre~e kazalar~~
arpal~ klar~~ verilmi~tir. Arabzâde'ye müneccimba~~~iken, Rebiülevvel
1120/May~s 1708'de Medine-i Münevvere payesi ve Bigadiç arpal~~lyla
Üsküdar payesi verildi'"8. Böylece Bigadiç arpal~~~~da müneccimba~~~arpal~ klarma dahil edilerek Evre~e ve Güvercinlik kazalanyla birlikte

188 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, I, 463; Antoine Galland, Istanbul'a Ait Günlük An~lar, Ankara 1973, II, 91; ~. H. Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devletinin ~l~niye Te~kilat~, Ankara 1988, s. 134.
189 Naimk Târih, V, 26.
~eyhi, I, 636; Silahdar F~nd~khl~~Mehmed A~a, Tarih, ~stanbul 1928, I, 354.
131 Müneccimba~~~Dervi~~Ahmed Dede'ye Belgrad payesiyle Kemer-Edremid kazas~~ arpal~~~n~n verilmesine dair arz, BOA, itmülemin, Tevcihin, nr. 37.
192 ~eyhi, Il-ili, 318.
193 ~eyhi, II-III, 282.
194 ~eyhi, Il-ili, 283.
193 ~eyhi, Il-ili, 139.
'96 ~eyhi, Il-ili, 298, 318, 371, 450.
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Arabzâde'nin yerine müneccimba~~~olan Edirneli Hüseyin Efendi197 ve onun
yerine geçen Mustafa Efendi'ye verilmi~tir198. Mustafa Efendi 1130/1718 tarihinde ~mroz arpal~~~n~~ da alm~~ '", ancak vefat~ndan sonra Bigadiç ve
Evre~e arpal~ klar~~ kendisinden sonra müneccimba~~~olan Mustafa Zeki Efendi'ye; ~mroz arpal~~~~ise o~luna verilmi~tir".
~ekâylk-i N~lmâniye Zeyillerfnde zikredilen müneccimba~~~biyografileri
Mustafa Zeki Efendi ile son buldu~undan ve di~er biyografi kitaplanyla kroniklerin müneccimba~~lar~n arpal~ klar~ ndan bahsetmemelerinden dolay~,
Mustafa Zeki Efendi'den sonraki müneccimba~~~arpal~klar~~ hakk~nda elimizde bilgi bulunmamaktad~r. Ancak sadece Ahmed Tahir Efendi'nin Sicill-i
Ahval kay~ tlar~ndaki biyografisinde bu konuda k~sa bir bilgi mevcuttur. 1864
y~l~nda 2070 kuru~luk Bergama arpal~~lyla müneccim-i sâni" olan Ahmed
Tahir Efendi, 1865 y~ l~ nda Müneccimba~~~ ~brahim Edhem Efendi'nin vefat~yla yerine 2533 kuru~~Adapazar~~Evkafl~~~~ve 500 kuru~~ayl~k, 8000 kuru~~
y~ll~ k caize ile müneccimba~~~olmu~tur. Müneccimba~~l~ k arpal~ k ve maa~~~
1871 y~l~nda 2400 kuru~~olmu~tur". Son müneccimba~~~olan Hüseyin Hilmi
Efendi'nin tayininde ise sadece 600 kuru~~maa~~ald~~~~belirtilmi~~ancak arpal~~~~hususunda herhangi bir bilgi verilmemi~tir".
Payel eri
Müneccimba~~lar, hem müderris ve hem de kad~~olabildiklerinden her
iki vazifenin de çe~itli rütbelerini alm~~lard~ r. Müneccimba~~~biyograf~lerinde
zikredilen ilk paye Müneccimba~~~Takiyüddin-i Râs~d'~n müderrislik payesidir. Daha sonra ise Hüseyin Efendi'nin ald~~~~Mekke-i Mükerreme payesidir20". Bunlardan ba~ka Müneccimek Mehmed Efendi ve Dervi~~Ahmed Dede'nin müneccimba~~~olmalar~yla kendilerine verilen Belgrat payesidir20 '.
Müneccimba~~lar~n vazifeye tayin edilmelerinden ve cülustan sonra payelerinin yükseltilmesi de adet idi2". Müneccimba~~~Mustafa Zeki Efendi selefi
197 ~eyh!,

II-III, 332; Uzunçar~ill, ilmiye, s. lev. VIII.

198 ~eyh!, Il-ili, 531.

II-III, 531.
II-111, 531.
2()I Siciii-i Osman', III, 250.
202 BOA, Sicill-i Ahva'1, IV, 12.
203 ~ M~SA, Dosya, nr. 309.
2" Kâtip Çelebi, Fezleke, II, 366; Naim, Târih, V, 28.
2"~eyh!, I, 636; Silahdar Tarihi, I, 354; Sicill-i Osman", IV, 177; BOA, ~bnülemin, Tevcihin, nr. 37.
200 BOA, ~rade-Dâhiliye, nr. 101, tarih. 19 Receb 1255.
199 ~eyh!,

2"~eyh!,
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Arabzâde Mehmed Efendi'nin müneccimba~~~olur olmaz Üsküdar payesi
ald~~~n~207, oysa kendisinin müneccimba~~~olmas~ndan beri uzun zaman
geçti~i halde hala altm~~l~~müderris oldu~undan yakmarak Darüssaâde A~as~~
Süleyman A~a'ya müracaat etmi~. Bunun üzerine bu iste~i yerine getirilerek
kendisine Üsküdar payesi verilmi~tir208.
Müneccimba~~larm alabildikleri en yüksek paye Rumeli Kazaskerli~i ve
Süleymaniye müderrisli~i payesidir. Bu payelerden Anadolu ve Rumeli Kazaskerli~i rütbelerinden her ikisini sadece Küfrl Hasan Çelebi ve Osman
Kamil Efendi; Ahmed Tahir Efendi de sadece Anadolu Kazaskerli~i payesini
alm~~lard~r. Bunun yan~nda en yüksek ilmiye rütbesi olan Süleymaniye
müderrisli~i ise baz~~müneccimba~~lar taraf~ndan bilfiil yap~lm~~~veya payesinin al~nm~~~oldu~u bilinmektedir.
Elkab, K~yafet ve Ni~anlar~~
Sultan III. Murad döneminde yaz~lm~~~ve Mordmann taraf~ndan
ne~redilmi~~olan Takiyüddin-i Ras~d'a ait bir zeâmet berat~nda bir elkab bulunmaktad~r. Burada geçen elkab muhtemelen di~er müneccimba~~lar için
de -belki biraz de~i~ik olarak- kullan~lm~~~olmal~d~r. Bu elkab ~u ~ekildedir.
"K~dvetül-emced usve-i ashabu'l-hey'e ve'n-nacim, zübde-i erbab-~~hikme
ve't-takvim `arif-i ahkam-~~menazil ü ~ems ü kamer, valuf-~~meval~f-i dekâik-i
hakaik-i burüc-i isnâ `a~er kâ~if-i mükâ~if-i sa'd u nahs Ras~d-~~müras~d subh u
ems el-muhtas bi-'inayeti'l-melikü'r-raüf Takiyüddin ibn-i Ma'ruf zide tevfikuhu...2°°" Burada Takiyüddin'in ad~ndan önce müneccimba~~~unvan~~yer
almamaktad~ r. Ancak daha önce de belirtti~imiz gibi elkab ~ah~slar~n
vas~flar~n~~ifade etmekteydi. Buna göre bu elkabta Takiyüddin'in ilm-i
nüctimdaki mahareti övülmü~tür. Takiyüddin'in ad~ndan sonra da dua
cümlesi olarak ilmiye s~mfi için kullan~lan zidet fezâil~thû cümlesi yerine ayn~~
mahiyette olan zide tevfiktdm cümlesi tercih edilmi~tirm. Ayr~ca DIvan-~~
Hümayf~n taraf~ ndan M~s~r Beylerbeyi'ne, Takiyüddin ile ilgili yaz~lan bir

202 Arabzâde Mehmed Efendi üçüncü kez müneccimba~~~oldu~unda Üsküdar kaddi~t payesini alm~~t~r. ~eyhi,11-11I, 298, 318, 371, 450.
2" M. Zeki, Mûeerreba s. 35b.
2m) J. H. Mordtmann, "Das Obserratorium des Taqi ed-din zu Pera", Der Islam, X111(1913) ,
94.
21() Abdülkadir Özcan, "Fatih'in Te~kilat Kanunnamesi ve Nizam-i Alem ~çin Karde~~Katli
Meselesi", ~t:~EF Tarih Dergisi, 33 (1980-1), ~stanbul 1982, s. 50.
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hükümde Takiyüddin-i Râs~d'~n isminden sonra "zide mecduhu" ~eklinde
bir dua cümlesi yaz~lm~~ur211.
~lk Osmanl~~ in~a kitaplar~ndan olan ve Sultan II. Murad (1421-1451)
devrinde yaz~ld~~~~tahmin olunan Menâhicü'l-in~a isimli mün~eat kitab~ n~n
elkab bölümünde ise müneccimler ve mühendisler için ayn~~ elkab~n kullan~ld~~~~görülmektedir. Buradaki elkab ~U ~ekildedir.
"Hitâb-~~müneccimân ve mühendisân: Mevlânâ melik-i hükemâ
câmiü'l-fezâyilü'l-evcas~ls-~~eflâk Câlinus'z-zemân mefhâru'l-müneccimin
velin ve '1-âhirin k~ dvetü'd-devlet-i ve 'd-din edâmallahu devleteh~l
lübb-ü riyâz-~~dil ....212',
ulAdiyet-i
mütevâs~leten
Herhangi bir i~~için müneccimba~~yla yap~ lan yaz~~malarda ise
müneccimba~~ya genellikle sadece Faziledü Müneccimba~~~Efendi ~eklinde
hitap edilirdi2".
K~yafetleri
Müneccimba~~lar~n ~eyhülislam ve kazasker gibi kendine has bir elbisesi
oldu~u hususunda kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlayamad~ k. Esas itibariyle ilmiye s~ n~f~na ait k~yafetleri giyerlerse de, merasim ve arza ç~ karken
hususi bir elbise giymeleri usulü bulunmaktayd~. Evliya Çelebi IV. Murad
döneminde yap~lan me~hur geçit merasiminde müneccimler cemaatinin
geçi~ini anlat~rken, müneccimba~~n~n "örf izâfetiyle ve sincefli abasiyle"
geçti~ini yazmaktad~ r21 '. Buradan anla~~ld~~~ na göre müneccimba~~lar~n örf
ad~~ verilen ba~l~~~~ve sincefli aba adl~~ hususi bir k~yafeti bulunmaktayd~.
Ni~arilan
~lk defa Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi'ye verilen ve müneccimba~~lara mahsus olan müneccimba~~l~ k ni~an~~ muhtemelen II. Mahmud
döneminde ihdas edilmi~tir. Bu ni~an, Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü
Efendi'nin uhdesindeyken evinden çal~nm~~~ve bunun üzerine yerine geçen
Sadullah Efendi için ayr~ca bir ni~an imal edilmi~tir215. Buradan anla~~ld~~~ na
göre müneccimba~~lara tahsis edilen belli bir rütbeye mahsus ni~an bulun211 BOA, MD., nr. 40, s. 169.
212 Yahya b. Mehmed, Mena'hic~ll-~n~a^,

(26a).

Faximile ne~ri: ~inasi Tekin, Roxbury 1971, s. 105

213 Meselâ, BOA, Ali Emin, IV. Mehmed, nr. 11833.
214 Evliya Çelebi, Seyahatname, ~stanbul 1314, I, 526.
215 BOA, Irade-Dâhiliye, nr 1367.
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makta ve bu ni~an, müneccimba~~dan müneccimba~~ya intikal etmekteydi.
Müneccimba~~lara verilen bu özel ni~an~ n kaç~nc~~ rütbe ni~an oldu~u
hususunda belgelerde bilgi bulunmamaktad~r.
Bu ni~an yan~nda çe~idi vesilelerle müneccimba~~lara di~er Osmanl~~
Devlet ni~anlar~~da verilmi~tir. XIX. asnn ba~lar~nda uygulanmaya ba~layan
rütbeye uygun ni~an verme gelene~ine göre ilk olarak Müneccimba~~~
Hüseyin Hüsnü Efendi, Mekke-i Mükerreme payesi ald~~~nda Haremeyn payesini de ihraz etmi~~oldu~undan dolay~~rütbesine uygun ni~an verilmi~tir21".
Müneccimba~~~Osman Sâib Efendi'ye ni~an verilmesi için yaz~lm~~~olan bir
irâdede Osman Efendi'nin emsaline göre ni~an~~ olmad~~~ ndan dolay~~
rütbesine uygun bir ni~an verilmesi irade buyrulmu~turm.
Müneccimba~ilarm Görevleri
Müneccimba~~lann en önemli vazifesi her sene nevruzda (21 Mart)218
takvim ç~karmakt~r219. Bu takvim iki bölümden olu~maktayd~. Birincisi Rakam
Takvimi denilen senenin ay ve günlerini gösteren takvimdir. Di~eri ise yeni
girilen senede meydana gelecek i~ler hakk~ nda müneccimba~~n~n yapt~~~~
tahmini yorumlar ile yap~lmas~~ uygun olan veya olmayan i~lerin yaz~ld~~~~
Ahkâm 22° Takvimi'dir. Rakam takviminin baz~~ sütunlar~ nda ahkâm
takvimindeki bilgilere benzer bilgiler bulunmas~na ra~men müneccimba~~lar
yeni sene hakk~nda daha teferruad~~bilgi vermek için ayr~ca ahkâm takvimini
haz~rlard~221. Osmanl~~ bilim literatüründe her iki takvim bir arada ifade
edilmek istendi~i zaman ilk takvime rakam takvimi, ikincisine de ahkâm takvimi denilirdi. Sadece takvim denildi~inde, rakam takvimi kastedilmi~~
olurdu.
Müneccimba~~lar yapt~klar~~takvimleri, ba~ta sultan ve sadrazam olmak
üzere bütün devlet ricaline verirlerdi. Bunun yan~nda yak~nlar~ na ve
ta~radaki baz~~ki~ilere de gönderdikleri olurdu222.
218 BOA,

irade-Dâhiliye, nr. 724.
nr. 10451, tarih, 4 Safer 1265.
218 ~. H. Konyah, "Nevruz ve Nevruziyye", Yeni Asya Gazetesi, 31 May~s 1972, 1 Haziran
1972; Hayri Ba~bu~, "Nevruz", Türk Dünyas~~Ara~t~rmalar~, Say~~34, ~ubat 1985, s. 74-79.
218 Uzunçar~~h, Saray, s. 371.
220 Ahkâm: Y~ld~zlardan ve gök cisimlerinin durumlar~ndan mâna ç~karmak manasindad~r.
Gelecekten haber vermek ve olmu~~hadiseler üzerine yorum yapmak da bu kabil i~lerdendir. ~.
Sami, Kâmüs-1 Türki, ~stanbul 1989, s. 555; yeni sene hakk~nda müneccimba~in~ n yapt~~~~
ahkâma dair bir vesika, TSMA, nr. E. 11197.
221 M. Zeki, Mücerrebât, s. 7a, 51a.
222 BOA, Cevdet-Maârif, nr. 5316, tarih, 1086.
217 BOA, ~rade-Dâhiliye,
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Tespit edilebildi~i kadar~ yla düzenli olarak bir saray müneccimi taraf~ndan takvim haz~rlanmas~~gelene~i ilk defa Osmanhlarda olmu~tur. Ancak takvim haz~rlama i~inin ne zaman ba~lad~~~~tam olarak belli de~ildir.
~imdiye kadar yap~lan çal~~malarda, Osmanhlarm kurulu~~döneminin sonlar~na ait sadece dört takvim tespit edilebilmi~tir.
~ lk takvim, 848/1444 tarihlidir. Bu takvim L. Mnage ve Osman Turan
taraf~ndan saray almana~~ /y~ll~~~~olarak de~erlendirilmektedir. ~kincisi,
859/1446 tarihli Takvim223 olup Osman Turan'a göre her iki takvim de ayn~~
müellif taraf~ndan haz~rlanm~~t~ r. Üçüncüsü, 856/1452 tarihli Takvim'dir224.
Dördüncüsü ise 858/1454 tarihli Takvim'dir225.
Müellifleri tespit edilemeyen bu takvimlerin ba~lar~nda k~sa fakat önemli
bir tak~m tarihi bilgiler bulunmaktad~r. Bu k~s~mlar, tarihçilerin dikkatini
çekmi~~ve baz~~tarih kitaplar~ nda bulunmayan önemli olaylar buralardaki
bilgilerle ayd~nlat~lm~~ nr226. Takvimlerde geçen eski hanedan ve devledere
ait bilgilerin hiç bir de~eri olmamas~na kar~~~Osmanl~, Karamanl~~ve di~er
beyliklere ait kay~ tlar ise muhtasar fakat oldukça mühimdir. Bu önem, Osman Turan'a göre Osmanl~~tarihinin ilk kronolojisini te~kil etmesi ve Beylikler Türkiye'sine ait kaynaklar~n yetersizli~i sebebiyledir227.
Osmanl~lar~n kurulu~~y~llar~nda takvim haz~rlama i~ini, saray d~~~ndaki
baz~~müneccimlerin yapt~~~n~~ve saraya takdim etti~ini tahmin etmekteyiz.
Zira Fatih Sultan Mehmed döneminde ya~am~~~ve II. Bayezid döneminde de
takvim haz~rlam~~~baz~~ müneccimlerin saraya takvim takdim etti~ini
görmekteyiz. Bu müneccimlerden Hatayi Ceylani ayn~~zamanda Fatih Sultan
Mehmed'in tali' zayiçesini yapm~~t~r228. Bundan ba~ka birçok müneccim tali'
zayiçesi, ahkâm takvimi ve rakam takvimi haz~rlam~~~ve saraya takdim
223 Birinci Takvimin niishas~: Paris, Bibl. Natiole Manuscripts Turcs, nr. 180, Ikinci Takvimin niishas~, Oxford, Bodleian Hunt. Donat. 16.
224 Niishas~, TSMK, B. K. 309; eserin ba~~taraf~ndaki Tarihi metin N. Ats~z taraf~ndan
ne~rolunmu~tur. N. Ats~z. "Fatih Sultan Mehmed'e Sunulmu~~Tarihi Bir Takvim", Istanbul Enstitüsü Dergisi III, ~stanbul 1957, s. 17-23; Halil inalak, Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve Vesikalar I, Ankara 1987, s. 23, 23n106.
226 Niishas~, Nuruosmaniye Ktp. nr. 3080.
226 V. L. Mnage, "Osmanl~~Tarihçili~inin Ba~lang~c~", s. 230-231; O. Turan, Istanbul'un
Fethinden önce Yaz~lm~~~Tarihi Takvimler, Ankara 1984, s. 1; N. Ats~z, Tarihi Bir Takvim, s. 1723; ~nak~k, Fatih Devri, s. 23.
227 O. Turan, Tarihi Takvimler, s. 6.
229 Hatayi Ceylani,
velâdet-i Sultan Mehmed b. Murâd Hân, TSMK, nr. Y. 5513; Takvim ve Ahkâmü'n-niicüm, TSMK, nr. B. 311, 895/1489 y~hna mahsus müellifi belirsiz bir takvim.
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etmi~lerdir229. Müneccimba~~ lar~ n yan~ nda müneccim-i sâni ve di~er
müneccimlerin de saraya takvim takdim ettikleri görülmektedir 230.
Müneccimba~~ lar, bir takvimi hususi bir risale halinde muhtelif renkli kalemlerle cetveller halinde haz~ rlar ve bu nüshay~~ padi~aha takdim ederlerdi2:".
Takvimler daha sonra kâtipler taraf~ ndan ço~alt~ larak ileri gelen devlet
adamlar~ na ve yak~ nlar~na ücret kar~~l~~~~da~ml~rd~232. XIX. asr~ n ba~lar~ndan
itibaren matbaan~ n yayg~ nla~mas~yla müneccimba~~ n~ n saray haricinde
da~~ tt~~~~takvimler, matbaada bas~ larak halka ve isteyen ki~ilere ücret
kar~~l~~~~sat~lm~~t~r233.
Rakam Takvimi
On iki ay, mevsimler, ihtiyârât"', al~ kâm ve baz~~ önemli günleri belirten
çe~itli cetvellerden olu~ up ve birçok rakam~~ ihtiva etti~inden, ahkâm takvimiyle kar~~ mamas~~ için rakam takvimi diye isimlendirilmi ~ tir.
Müneccimba~~ larm haz~ rlad~~~~bu takvimler 1800 senesine kadar Ulu~~
Bey
Zici'ne göre hesap edilmekteydi. Takvimler küçük bir risale ~eklinde
haz~ rlan~ r ve içinde belli bölümleri ihtiva ederdi. Ancak bu bölümler, zamanla de~i~ikli~e u~ram~~ t~ r. Takvimlerin almanak mahiyetindeki ilk
bölümlerinde Hz. Adem döneminden takvimin yaz~ ld~~~~y~la kadar olan
önemli hadiseler tarih verilerek anlat~l~rd~ . Ancak Hz. Adem'clen itibaren
verilen rakam ve tarihler farkl~~ takvim esaslar~na dayal~~ olup, esas~~ dünyan~ n
ömrü ile ilgili ~srailiyât türünden hurafelere istinat etmektedir235. Di~er sayfalar~ nda içinde bulunulan y~l hakk~ nda ahkâm, ay ve güne~~tutulmalar~, rüya
tabirine ait yorumlar ve benzeri konular ihtiva eden astronomi ve astroloji
bölümleri bulunmaktad~ r23". Takvimlerin hemen hepsinde, içinde bulunulan
y~ lda devleti ilgilendiren baz~~ olaylar ihtiyârât ad~~ alt~ nda yaz~ l~ rd~ .
229 Bkz. F. Karatay, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi Farsça Yaz~nalar Katalo~~~,
~stanbul 1961, s. 86-102; a. mlf. TSMK, Türkçe Yazmalar Katalo~u, ~stanbul 1961, I, 531-566.
2" Mesela, Milneccim-i sâni Mehmed Râlum Efendi 1797-98 senesine ait Al~kâ~n Risalesi'M
saraya takdim etmi~ tir. TSMK, H. 499.
231 Toderini, de la Litterature, I, 149.
232 M. Zeki, Miicerrebât, s. 51a.
233 Tak~im-i Vekâyi, 21 ~ubat 1282, defa 835, s. 3, sü. 3; Takvim-i Vekâyi, 13 ~ubat 1283,
defa 873, s. 4, sü. 3; Takvfin-i VekAyi, 5 Mart 1283, defa 875, s. 4, sü. 3; Tak~4M-i Vekâyi,10 Zilkade 1285, defa 1057, s 4, sü. 3; Takvim-i Vekâyi, 29 Zilhicce 1290, defa 1640, s. 4, sü. 1.
231 Nasiruddin Tusi, Tercüme-i Si Fas) Der Marifet-i Takvim (Çev. Ahmed-i Dai), ts., s. 73;
O. Ergin, Türkiye Maârif Tarihi, ~stanbul 1977, 1-2/188; ~. Sami, Kâm~ls-~~Türki, s. 80.
235 S. Uluda~'~n Mukaddime tercümesindeki dipnotu, ~ bn Haldun, Mukaddime (terc. S.
Uluda~), I, 807.
231' V. L. Wenage, "Osmanl~~Tarihçili~inin Ba~lang~c~ ", s. 230-231.
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Müneccimba~~, nevruzda takvim takdimi esnas~ nda nevr~lziye denilen bir
ücret al~r, ayr~ca çe~itli hediyeler de kendisine verilirdi237 (Bk. Ek 10).
Takvim Haz~rlanmas~nda Kullan~lan Zicler
Müneccim ve muvakk~tlar takvim, imsakiye ve zayiçe haz~rlarken, ziclere
bakarlard~. ~yi bir takvim yapabilmek için öncelikle matematik ve astronomi
bilmek ve zicleri çok iyi kullanmak gerekmekteydi. Zicler, bilinen en uzak
gezegen olan Satürn gezegeninin en az bir dolan~m süresi olan otuz y~ll~k bir
rasat süresi neticesinde haz~ rlanmaktayd1238. Osmanl~larda müneccim ve muvakk~ tlar kullan~lan haz~rlanan zicler ve özellikleri ~u ~ekildedir:
Ulu~~
Bey ve Ulu~~
Bey Zici
1394 y~l~nda do~an Ulu~~Bey, ayn~~ zamanda bir alim idi. Tarih, ~iir ve
sanata merakl~~ oldu~undan bu i~lerle u~ra~anlar~~himaye ve te~vik etmi~tir.
Ulu~~Bey, geometri ve matemati~in en zor meselelerini çözen bir riyaziyeci,
fakat hepsinin üstünde bir astronomi alimi olup baz~~ bilim adamlar~~ taraf~ndan on be~inci yüzy~l~ n en büyük astronomu olarak kabul edilir. Ulu~~
Bey, astronomi sahas~nda yaz~lm~~~en eski kitap olan Batlamyus'un (MS. 85165) Almagest adl~~eserinin ve Meraga Rasathanesi'nde yap~lan zicin hatal~~
oldu~unu görerek düzeltmek istedi. Bunun için Semerkand'~ n kuzeyinde
bulunan Kühek Tepesi üzerine 1420-1 senesinde çok büyük ve mükemmel bir
rasathane in~a ettirdi. ~slam dünyas~ n~n birçok yerinden ünlü matematikçi ve
astronomlar~~da Semerkand'a davet etti. Ulu~~Bey, Semerkand Rasathanesi'
nde yüz kadar seçkin ilim adarmyla birlikte çal~~arak, daha önce kurulan rasathanelerde kullan~lan aletleri imal ettirdi ve bunlar~n yan~nda yeni ve çok
mükemmel baz~~ gözlem aletleri de icat etti. Ulu~~Bey ve arkada~lar~~ bu rasathanede 30 sene sürekli çal~~arak Zic-i Cedid-i Sultani - Zic-i Gürgani ad~yla
bilinen me~hur zici haz~ rlad~ lar. 1437 y~l~nda tamamland~~~~tahmin edilen ve
Farsça 23" olarak kaleme al~ nan zic bir önsöz ve dört bölümden
olu~maktayd~2 '°.

237 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 5621; BOA, Cevdet-Maarif, 6325; BOA, Cevdet-Saray, 1164, nr.
59; BOA, Cevdet-Saray, nr. 644; BOA, Cevdet-Maarif, nr. 192, 24 N 1281; M. Akif, Târih, s. 115a,
204b; Toderini, de la Litterat~~re, I, 149; D'Ohsson, Tableal~~ G•r~t'•ral, s. 13.
238 Kevin Krisciunas, "The Legacy of Ulugh Beg", AA GAR &Jiletin, V/1, Amherst-Massachusetts, 1992, s. 3.
239 L. Bouvat, "Ulu~~
Bey", ~A, XIII, 27.
21() Bouvat, "Ulu~~
Bey", s. 27.
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Ulu~~
Bey Zici, ~slam dünyas~nda ve Avrupa'da on alt~nc~~ yüzrldan itibaren yayg~nla~maya ba~lad~. Bat~da kurulan ilk rasathaneler ve astronomlar
uzun zaman bu zicten istifade etmi~lerdir. Avrupa'da çok me~hur olan bu
eser, çe~itli dillere tercüme edilmi~~ve defalarca bas~lm~~ t~ r. ~slâm
Dünyas~ nda, hususiyle Osmanl~ larda da bu zic üzerine pek çok çal~~ma
yap~lm~~ur211. Eser Edward Ball Knobel taraf~ ndan ~ngiltere'deki bütün yazmalar~~ gözden geçirilerek Farsça ve Arapça bir lügat ile birlikte Catalogue of
Stars ad~yla Washington'da 1917 senesinde ne~ redildi242.
Os~nanl~~ Devleti müneccimba~~ lar~~1800 senesine kadar bütün takvim ve
imsakiye hesaplar~ nda U/t~~~Bey Zici' ni kullanm~~lard~ r23. Ancak bu tarihte
Frans~z Astronom Jack Dominic Cassini'nin, Ulu~~
Bey Zici' nin hatalar~ n~~
tashih ederek yapt~~~~zic önce Arapça'ya daha sonra da Türkçe'ye tercüme
edilerek kullan~lmaya ba~land~. Zira zaman~n ~artlar~na göre iyi yap~lm~~~olan
Ulu~~
Bey Zici art~ k yeterli olamamaya ba~lam~~~ve astronomlar aras~nda
me~hur olan "zicin mi'yar-~~sahibi hüsC~f ve küsüfun hesâblyla belli olur2 ""
sözüne göre, zicin dakik olmamas~ndan dolay~~ terk edilmi~tir245. Ulu~~
Bey
Zici ile yap~lan hesaplara göre, tutulmalar~n gerçek vaktiyle önceden hesaplanan vakti aras~ nda bir saate kadar varan bir inhiraf~ n gözlenmesi Ulu~~
Bey
Zici' nin terk edilmesine en büyük sebep olmu~ tur"". Esasen Ulu~~
Bey
Ziki'ndeki baz~~hatalar Osmanl~larda ilk olarak Müneccimba~~~Takiyüddin-i
Was~ d (ö. 1585) taraf~ ndan fark edilerek düzeltilmek istenmi~~ancak
Istanbul'da aç~ lan ilk rasathanenin baz~~ siyasi sebepler neticesinde
y~ k~lmas~yla bu i~~yar~m kalm~~t~r. Dolay~s~yla Ulu~~
Bey Zicf nin tashihi uzun
y~llar sonra -bir bak~ma- Cassini taraf~ ndan yap~lm~~t~r. Cassini Zici' nin Osmanl~lara gelmesiyle her ne kadar bu zic kullan~ lmaya ba~lanm~~sa da Ulu~~
Bey Zici tamamen terk edilmemi~~ve baz~~ müneccimler taraf~ndan kullan~lmaya devam etmi~tir217.
241 Ulu~~
Bey Zici üzerine yap~lan çal~~malarla ilgili daha geni~~bilgi için bk. Salim Aydüz,
"Ulu~~Bey Zici'nin Osmanl~~Astronomi Çal~~malanndaki Yeri ve Önemi", Bilig, Bahar 2003, say~~
25, s. 139-172.
242 Bouvat, "Ulu~~
Bey", s. 27; Muammer Dizer, Ulu~~
Bey, Ankara 1989, s. 25, 67-72.
243 Bu esnada Müneccimba~~~Cihangirli Mehmed Sad~k Efendi'dir.
244 Takvfm-iVekayi, 6 Receb 1248, (29 Kas~m 1832), nr. 46, s. 3, st. 2.
243 E. ~hsano~lu, "Bat~~Bilimi ve Osmanl~~Dünyas~: Bir ~nceleme örne~i Olarak Modern
Astronominin Osmanh'ya Giri~i (1660-1860)", Belleten, LVI, Ankara 1992, s.758-759.
246 Takvim-1 Vekayi, gos. yer.
247
mesela, Müneccimba~~~Ahmed Tahir Efendi, Cedvel-i ~btidâ-i Düstür-~~Neyyireyn li-Tül-i
Kostantinlyye M~nwf~k 4 S(afer) sene 1292 (12 Mart 1875) adl~~eserini Ulu~~
Bey Zicine göre
yapm~~t~r. Eserin nüshas~ . Kandilli Rasathanesi Ktp., nr 535.
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Ulu~~Bey, ya~ad~~~~as~ r itibariyle eski astronomi ve modern astronomi
bilgisinin sahibi olarak bu iki bilgiyi ~ahs~ nda mecz etmi~; eski astronominin
son, modern astronominin de ilk temsilcilerinden birisi olmu~tur. Ayr~ca
kurdu~u rasathane ile olu~ turdu~u ilim ortam~yla "Semerkand AstronomiMatematik Okulu"nun kurucusu olmu~ tur2 m.
Noel Durret Zici
Tezkireci Köse ~brahim Efendi, Frans~ z astronom Noel Durret'in (ö.
fi Gâyet el1648'den sonra) zicini, 1660-1664 y~llar~ nda Secencel
~drâk ad~yla tercüme etmi~tir. Bu eser Osmanl~da Bat~~ astronomisinden
tercüme edilen ilk zikdir. Eser mütercim taraf~ ndan zaman~ n müneccimba~~sma takdim edilmi~ tir. Ancak mukaddimeden anla~~ld~~ma göre MünecBey Zici'rn kullanmay~~ terk
cimek bu zici almas~ na ra~men, Ulu~~
etmemi~tir2 ". . Müneccimek Mehmed Efendi ve daha sonraki müneccimlerin
Durret Zicfni kullan~p kullanmad~~~~belli de~ildir.
Cassini Zici
Frans~ z astronom Jacques Cassini'nin (ö. 1756) Tables Astronomiq~~es
ad~yla Paris'te 1740 y~l~nda bas~lan zici, Çinari Halifezâde ~smail Efendi taraf~ ndan Tuhfe-i Behic-i Rasini Tercüme-i ZIc-i Kasini ad~yla 1770'de
Bey Zici'nde bulunan hatalar~~yeni rasatTürkçe'ye tercüme edilmi~tir. Ulu~~
larla düzeltip bu eseri yazan J. Cassini, babas~~Dominik Cassini'nin kendisine
verdi~i baz~~ meseleleri de eserine dâhil etmi~ tir2'°. Logaritma, Osmanl~~bilim
çevresine ilk defa bu zic ile girmi~tir25°. Ayr~ca bu zicin tercümesi Osmanl~~
takvimcili~ine mühim etkiler yapm~~t~ r. Padi~ah III. Selim'in emriyle
müneccimba~~lar~ n yapt~~~~takvimler Cassini Zici'ne göre tertip edilmeye
Bey Zici de zamanla terk edilmi~tir. Zic, 1800 y~l~ ndan itiba~lanm~~~ve Ulu~~
baren takvimlerin haz~ rlanmas~ nda ve astronomik hesaplarda kullan~ lmaya
Bey Zici'nde bir saate kadar varan hata ve
ba~lanm~~ t~ r252. Ancak Ulu~~
yanl~~l~ klar Cassini Zicfnde 25 dakikaya kadar dü~ürülmü~~olmas~, yap~lan
248 Semerkand Matematik-Astronomi Okulu hakk~ nda geni~~bilgi için bk. ~ hsan Fazl~o~lu,
"Osmanl~~Felsefe-Biliminin Arkaplan~ : Semerkand Matematik-Astronomi Okulu", Divân ~lmi
Ara~t~rmalar, 14 (2003/1), s. 1-66.
24° Tezkireci Köse ~brahim Efendi, Secencel el-eflak fr Gâyet el-idrak, Kandilli Rasathünesi
Ktp., nr. 403, s. 2a.
25° Ad~var, ~/im, s. 199-201; Salim Aydüz, "~smail Efendi (Halifezüde Cmari)", YYOA, I, 669.
251 Salih Zeki, Kâm~ls-~~Riyaziyât, ~stanbul 1315, I, 315-318.
252 Takyün-i Vekayi, a.g.m.

214

SALIM AYDÜZ

hesaplar~ n do~ru netice vermesine yetmedi~inden dolay~~ Cassini Zici de zamanla gözden dü~mü~~ve yakla~~ k otuz sene kullan~ ld~ ktan sonra terkedilmi~ tir. Onun yerine Müneccim-i sâni Hüseyin Hüsnü Efendi taraf~ ndan
tercüme olunan Lalande Zici kullan~lmaya ba~lan~ lm~~t~ r253.
Lalande Zici
Osmanl~~ müneccimlerinin kulland~~~~blr di~er zic de Lalande
Frans~ z astronom Joseph-Jerome Lalande (1732-1807) taraf~ ndan yaz~ lan
Tables Astronomiques (Paris 1759) adl~~ bu zic, Müneccimba~~~Hüseyin
Hüsnü Efendi taraf~ ndan 1814 y~l~ nda önce Arapça'ya daha sonra da (1826
y~l~ ndan önce) Zic-i Cedid Terciimesi ad~yla Türkçe'ye tercüme edilmi~ tir.
Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi tercinnenin mukaddimesinde, Lalande'~ n haz~ rlad~~~~zicin Ulu~~Bey ve Cassini ziclerini hiikümsüz k~ ld~~~ n~~ve
takvim hesaplar~ nda kullan~ ld~~~~takdirde do~ru ve mükemmel neticenin
elde edilece~ini beliruni~tir251. Hüseyin Hüsnü Efendi müneccim-i sâni iken
tercüme etti~i zici müneccimba~~~olduktan sonra Hekin~ ba~~~Mustafa Behçet
Efendi ile birlikte yapt~ klar~~ "arz ve ilâm" ile padi~aha teklif etmi~lerdir. Burada, özellikle tutulmalarda Cassini zici'nde görülen 25 dakikal~ k hata
pay~ n~ n Lalande Zici'nde bir-iki dakika oldu~unu belirtmi~ler ve bu sebepten Cassini
nin terk edilerek Lalande Zici' nin kullan~ lmas~~ gerekti~i
üzerinde durmu~lard~ r. Bunun üzerine Padi~ah II. Mahmud'un emriyle
1248/ 1832 y~ l~ ndan itibaren takvim ve di~er l~ esaplarda Lalande Zici kullan~lmaya ba~lanm~~t~r25.
XIX. yüzy~ l~ n ortalar~ ndan itibaren, Osman Sil) ve Ahmed Tahir gibi
mt~ neccimba~~ lar, takvimlerini ve zayiçelerini Fransa Rasathanesi taraf~ ndan
her y~ l ne~ redilen zaman cetvellerinden tercüme ederek yapm~~lard~ r25".
Connaissance de temps ad~yla Frans~zca olarak ne~redilen bu takvimler, her
senenin yeni rasatlarm~~ ihtiva etti~inden eski zicler yava~~yava~~terkedilmi~tir.
Ebüzziya Tevfik Bey bu takvimlerin ilk defa iyi derecede Frans~zca bilen
Müneccimba~~~Osman Sâib Efendi taraf~ ndan kullan~ ld~~~ n~~ ve
Müneccimba~~~Arif Efendi zaman~ nda da devam etti~ini belirtmektedir257.
253

•

Takvim-1 Vekayi, a.g.m.
H. Hiis~~i, Zic-i Cedid Terciimesi, Belediye Ktp. Cevdet, t~ r. 151, lb-2a.
255 Takvim-i Vekayi,
256 Ebuzziyâ Tevfik "A'yâd-~~ Müslimin", Mec~nl~a'-i Ebuzziyâ, Sene 31, Cüz. 136, 18 Rebiyülevvel 1330, s. 229.
257 Ebuzziyâ Tevfik, gös. yer. Modern astronominin Osmanl~~ 'ya giri~i ile ilgili daha fazla
bilgi için bk. Yavuz Unat, "Ça~da~~Astronominin Türkiye'ye Giri~i", Türkler (Ed. H. C. Güzel
vd.), Ankara 2002, XIV, 906-914.
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Takvinfierin Muhteviyat~~
Konunun ba~~nda sayd~~~ m~z Osmanl~lara ait ilk takvimlerin muhtevas~~
ayn~~olmamakla birlikte bir birinin benzeridir258. Genel olarak üç bölümden
olu~an takvimlerde on iki ay, mevsimler, ihtiyârât, ahkâm ve senenin baz~~
önemli günleri mutlaka yer al~ rd125". ~lk bölümde, tarihi bilgiler ve astrolojik
konular bulunmaktad~ r. Nevruz-~~ Sultani denilen ve 21 Mart günü ba~layan
ikinci k~s~ m ise bir seneyi içine alan 13 sayfal~ k as~l takvim bölümüdür. Bu
bölüm Celâli takvimi biçiminde tanzim edilmi~tir. Her sayfada 29-30 günlük
sat~ r bulunmaktad~ r. Son sayfa ise 5-6 ekleme güne ayr~lm~~t~ r. Bu k~s~mda iki
takvim sütunu bulunur. Birinci sütun el-Arabi ba.~l~~~ n~~ ta~~r ve Hicri takvimi
ihtiva eder, ikinci sütun ise er-Rum! ba~l~~~ n' ta~~ r ve Rumi takvimi ihtiva
eder. Bu k~s~ mda ayr~ca el-ihtiyârât, ed-delâlât veya el-mevsim, el-vek.Wyât ve
el-bur~lc ad~~verilmi~~siltunlar da bulunmaktad~r. Üçüncü ve son k~s~mda ise
ay ve güne~~tutulmalanyla ilgili bilgiler bulunmaktad~ r.
Takvimlerde yer alan ba~l~ klar genellikle ayn~~oldu~undan bu ba~l~ klarm
neler oldu~unu, Müneccim Abdurrahman'a ait 916 hicri y~l~~ Takvimi'nde26°
gösterelim.
Birinci K~s~m
la. Cedvel-i fi beyân-~~tarih-i enbiyâ (as)
3a. Cedvel-i fi beyân-~~tevârih-i Al-i Osman (ra)
5b. Cedvel-i fi beyân-~~ debbahât-i Talcvimi't-Tâm
6a. Cedvel-i ahkâm-~~tali'-i sâl
7b. Cedvel-i ahkâm-~~ miltemekkinân der-~ehrihâ
Cedvel-i delil-i ahkâm-~~tali'-i sâl
Cedvel-i ahkâm-~~tali'-i sâl
Cedvel-i ahkâm-~~mütemekkinân der-~ehriha

hâmis

Cedvel-i ahkâm-~~ mütemekkinân darü'l-~slâm Kostantiniyye
14a. Cedvel-i marifet-i ihtiyârât-~~hâlât-~~ kamer
L. Wnage, "Osmanl~~Tarihçili~inin Ba~lang~c~", s. 231.
Ta~köprizâde, Meizl~atiil-U/ûm (Terc. K. Mehmed), ~stanbul 1313, I, 412.
260 Abdurrahman, Tak~lmü't-tâm, Süleymaniye Ktp. Esad Ef. nr. 1978/2.
258
259
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14b. Cedvel-i ahkâm-~~ittisalât-~~kamer

seyya're

Cedvel-i ahkâm-~~mensubât-~~kevâkib-i saat ve eyyâm
Cedvel-i marifet-i ahkâm-~~levh-i hayat ve memat
18a. Cedvel-i ihtiyârât.
~kinci k~s~m
20b - 32a sayfalar aras~~ise 916 hicri senesine ait takvimdir.
Üçüncü k~s~m
32b. Küsuf.
Takvimlerde yer alan bölümlerden astronomik aç~ dan önemli olan
baz~lar~n~~ayr~~ayr~~inceleyelim.
B~R~NC~~K~S~M: Takvimlerin giri~~k~sm~~diyebilece~imiz bu k~st~nda tarihi bilgiler ve astrolojik konular bulunmaktad~r.

Tarihi Bilgiler
L. Wnage'ye göre "müneccimin her sene yapt~~~~~ey, her bir maddenin
sonundaki rakama "bir" ilave ederek eski takvimi veya almana~~~istinsah etmek ve "-berü... bir y~ldur" ~eklinde sonra eren bir önceki y~l~n hadiseleriyle
ilgili bir son paragraf eklemekten ibarettir26". ~lk takvimler, Hz. Adem'den
itibaren peygamberlere, halifelere, Selçuklulara, Osmanl~~ve Karamanl~lara
dair kronolojik listeler ve tarihi bilgilerle ba~lamaktad~ r262. Bu takvimlerde
önemli olan bir di~er husus da Osmanl~~kaynaklar~nda ilk defa zuhur eden
ve Nasiruddin Tüsi vas~ tas~yla intikal etti~i rivayet edilen sekiz y~ld~z
ahkâm~d~r. Müellif, ahkâm~n Türk, Uygur, Mo~ol ve H~tan âlimlerinden
geldi~ini ilave etmi~tir23. Kronolojik listelerden sonra, astronomik ve astrolojik hesaplar ve ahkâm bulunur. Y~l~ n ay ve günlerine dair alametlerden, vuku
bulacak hadiselerden, y~ld~zlar~n, güne~in, ay~n mevsimlerin ahkâm~ndan,
kan almaktan, rüya tabirlerinden mevsimlere, aylara göre yenilmesi, içilmesi
gereken veya kaç~n~lmas~~gereken yiyeceklerden, içeceklerden bahsedilmektedir. Birinci k~s~m takvimden takvime de~i~iklik arz etmekte olup baz~~takvimlerden çok uzun baz~lar~nda ise çok k~sa yer tutmaktad~ r.
261 L.

Wnage, "Osmanl~~Tarihçiliginin Ba~lang~c~", s. 231.
O. Turan, Tarihi Takvimler, s. 5.
2113 O. Turan, Tarihi Takvimler, s. 7.
22
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Zayiçe ve Ahkâm
Zayiçe2" Arapça zic kelimesinden yap~lm~~~bir kelime olup y~ ld~zlar~ n
belli bir vakitte bulunduklar~~yeri ve konumu gösteren cetvel manasma kullamlmaktad~ r265. Ist~lahi manada ise yap~lacak bir i~~için uygun vaktin tespitinde y~ld~zlar~ n en uygun konumunun belirlenmesi maksad~ na matuf çizilen
y~ld~ z cetvelidir. Takvimlerde, girilen yeni senede vukua gelecek her türlü
olay hakk~ nda zayiçe ve bunlara göre ahkâm verilir, çe~itli yorumlar yap~l~rd~ .
Ayr~ca hususiyle padi~ah, vezirler, devlet adamlar~~hakk~ nda ahkâmi
mübarek gün ve geceler, ayba~lar~, y~ld~zlar~ n ve gezegenlerin günlere göre
durumu ve mevsimlere göre hava hareketleri "el-Mevâsim" veya "el-Mevsim
ve ahvâl-i kevâkib" ba~l~~~~ad~~alt~ nda verilir.
On ~ki Hayvanh Türk Takvimi
B~R~NC~~KISIM: Bugün kullan~lan baz~~ takvimlerde de halen devam
eden bu takvim bilinen en eski Türk takvimidir. ~lk olarak ne zaman kullan~lmaya ba~land~~~~belli olmayan ve bütün Türkler taraf~ ndan kullan~lan
bu takvime, Göktürkler zaman~ nda yaz~lan kitabelerde, Uygurca kitap ve hukuki vesikalarda, Tuna Bulgar kitabelerinden baz~lar~ nda ve "Bulgar hakanlar~~listesi "nde, hatta Manas Destan~'ndaki baz~~hadiselerin tarihlendirilmesinde rastlan~lmaktad~ r2°'. Bu takvim ~slâm kaynaklar~ nda, 14. ve 15. as~rlarda
"Tarih-i Türki veya "Sâl-i Türkân" ad~yla an~lmaktad~ r2"7. Müneccimba~~lar~ n
haz~ rlad~~~~takvimlerde on iki hayvan~' Türk takvimine sadece yeni y~l~ n
hangi hayvana tekabül etti~i belirtilerek bir sayfa veya daha az bir yer
ayr~ lmaktayd~.
~K~NC~~KISIM: Takvimin as~l k~sm~d~r. Burada on üç sayfa cetveller halinde (Hicri, Rumi) takvimler bulunmaktad~ r. On iki veya on üç yaprakta
her günün kar~~s~ na o gün içinde hangi i~in yap~lmas~~ gerekti~i veya ne gibi
~eylerden sak~n~lmas~~ gerekti~i gibi bilgiler yaz~l~ r. On iki ay~ n yapra~~ nda
gelecek y~l~n tali'ini ve on iki burcun konaldarm~ n derecelerini de belirtirler.
Ayr~ca gezegenlerin derecelerini ve hangi burçta oldu~unu da yazarlar218.
261 M. Zeki Pakal~ n, Osmanl~~Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü~ü, ~stanbul 1993, III,
648; J. Ruska zayirçenin her iki yüzü i~lenmi~~sihirli astroloji levhas~~oldu~unu ~bn Haldun'un
Mukaddime'sinden naklen aktarmaktad~r. "Zayirce", ~A, XIII, 476-7.
265 Kam~ls-~~Türki, s. 681; A. S~rr~~ Levend, Divân Edebiyat~, ~stanbul 1943, s. 218.
266 Fatin Gökmen, Eski Türklerde Hey'et ve Takvim. ~stanbul 1937, s. 3.
267 ~ brahim Kafeso~l~~ , Türk Milli Kültürü, ~stanbul 1986, s. 329; a. mlf. "Türkler", ~A,
XII/II, 258.
268 N. Tüsi, Si-Fasl, s. 49.
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Baz~~ takvimlerde Hicri ve Rumi takvimin yan~nda ba~ka takvin~ler de verilmekle birlikte genellikle bu iki takvim yer alm~~ t~r.
~htiyarât
Bu sütunda, ay~n o gününde yap~lmas~~uygun olan veya yap~lmamas~~gereken i~ler yaz~lmaktad~ r. Önemli i~lerin yap~ lmas~n~n uygun olmad~~~~
günlerin kar~~s~na el-Mahzurât ve ~u i~lerden hazer oluna gibi kelimeler
yaz~larak o günlerin u~ursuz oldu~u belirtilirdi. Önemli i~lerin yap~lmas~n~n
uygun oldu~u günler de miibarektir, lâ-be'sdir gibi kelimelerle belirtilirdi.
Ayr~ca ay ve güne~~tutulmalar~~ da bu sütunda gün olarak yaz~l~r.
Ed-Delâlât
Bu k~s~mda bir ayl~ k bir döneme i~aret olunarak ba~ta padi~ah ve devlet
adamlar~~olmak üzere ulema ve baz~~önemli kimselerin yapmas~~ve yapmamas~~gereken i~ler yaz~l~ r. Burada ayr~ca genel hayat hakk~nda da baz~~ genel
hükümler ve tavsiyeler bulunmaktad~ r. Bu sütun bir ayl~ k bir sürenin
ahkâm~n~~verdi~inden dolay~~ba~ta ay~n hangi günlerini ihtiva etti~ini belirtir
cümleler ile ba~lar.
Et-Tcvkiât
Bu sütunda takvim bilgileri denilen bilgiler yer al~ r. Yani önemli ve
mübarek gün ve geceler, bayramlar, havaya ait bilgiler, aylar~ n adlar~, baz~~
gezegenlerin günlük durumlar~~yaz~l~ rd~.
El-Cumuât
Baz~~takvimlerde bu sütuna el-usbu' denilmektedir. Bu sütunda Farsça
olarak yaz~lan haftan~ n günlerinin isimleri yer almaktad~r.
Mevâld'-i Burtic
Bu sütun, ad~ ndan da anla~~laca~~~gibi, bir ay içinde ay~n, on iki burçtan
hangi burçta oldu~unu göstermektedir. Burada yaz~ lan ve Arapça olan burç
adlar~~ ~unlard~ r. Kavs, Cedy, Delv, Hüt, Hamel, Sevr, Cevza, Seratân, Esed,
Sünbüle, Mizan, Akreb.
ÜÇÜNCÜ KISIM: Takvimin sonu olan bu k~s~ mda o sene içindeki vukti
bulacak ay veya güne~~tutulmalar~~hakk~nda bilgi bulunur. Bu tutulmalar~n
keyfiyetleri ve zamanlar~~teferruatl~~olarak belirtilir. Ayr~ca bu k~s~mda tutulmalar~n zayiçe ve ahkâm~~da bulunmaktad~r26".
269 N.

Te~si, Si-Fasi, s. 51.
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Di~er Bilgiler
Ahkâm ve rakam takvimlerinde yer alan bir di~er konu da gökte ve
yerde cereyan eden birtak~ m co~rafi ve astronomik bilgilerdir.
Müneccimba~~lar her sene haz~ rlad~ klar~~rakam ve ahkâm takvimlerinde o
seneye ait tutulmalar~~padi~aha bildirirlerdi. Ayr~ca baz~~senelerde mutat olarak görülebilen kuyruklu y~ld~zlar~ n da ne kadar müddet gözlenebilece~ini
padi~aha bildirirlerdi. Semada cereyan eden gök hadiselerinin yan~nda deprem, sel ve benzeri arza ait hadiseler de müneccimba~~lar~n takip etmesi gereken geli~melerdi.
Arza Ait Hadiseler
Özellikle deprem ku~a~~nda yer alan Istanbul'da ve Anadolu'da cereyan
eden depremler halk~n ve saray halk~n~ n dikkatini çekmekteydi. Önemli bir
hadiseye i~aret etti~ine inan~lan depremlerin yorumunu da müneccimba~~~
yapar ve saraya haber verirdi270. Cevdet Tarihi nde yer alan 1204 y~ l~~
Sevval'inin 22. Pazar gecesi saat 5'te ba~lay~ p sabaha kadar yirmi~er otuzar
dakika fas~la ile be~~defa hafifçe ve sabahtan ak~ama dek dört defa ve gecesi
yine üç ve pazartesi iki defa vuku bulan zelzele hadisesi hakk~ nda
Zelzele ad~yla yer alan yorumlar~n~~padi~aha arz
Müneccimba~~~ Ahk arn-1
etmi~tir. Bu zelzele müneccimba~~mn zan ve tahminine göre "vilayat-~~Yunan'da cenk ve e~üb ve kan dökülmesi ziyade olaca~~na ve düvel-i Nasara'da
kaht u gala vü fitne vü fesad zâhir olub musibetten hali olmamalar~na ve
mülük-~~ a'dâdan birinin helâkine ve ehl-i Islam'~n bahr u berde mansür olacaklar~na delil" olarak yorumlanm~~t~rm.
Gök Hadisel eri
Yeryüzündeki herhangi bir noktadan ç~ plak gözle izlenebilecek en
önemli gök hadiseleri tutul~nalar, kuyruklu y~ld~zlann geçi~i ve y~ld~z kaymaland~r. Tutulmalar ay (hüsûf) ve güne~~(küsûf) olmak üzere iki çe~ittir. Tutulmalar kronik oldu~undan, bir sene içerisinde olabilecek ay ve güne~~tutulmalar~~bellidirm. Buna göre bir takvim y~l~nda en az iki güne~~tutulmas~~
270 Müneccimba~~~takvimleri~~i~~~tarihi de~eri ile ilgili daha fazla bilgi için bk. Salim Aydüz,
"Müneccimba~~~Takvimlerinin Tarihi De~eri", Cogito, ~stanbul, Bahar 2000, s. 132-144.
271 Cevdet, nrih, V, 26.
272 Birbirine benzeyen tutulmalar 6585,32 günlük (19 tutulma y~l~) bir periyotla tekrarlanmaktad~r. Buna 'Saros Aral~~~' denilir. Yani Istanbul'da görülen herhangi bir tutulma
6585,32 gün sonra tekrarlanacakur. Ancak Saros Periyodu'nun de~erindeki 0.32 gün sebebiyle
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olur. Bunun yan~nda hiç ay tutulmas~~ olmayabilir; Bir sene içinde en çok
yedi tutulma (4 güne~~ve 3 ay veya 5 güne~~ve 2 ay tutulmas~ ) olabilir. Ancak
bu tutulmalarm, yeryüzünün küre biçiminde olmas~ndan dolay~~her yerden
ayn~~ ~ekilde ve sürede gözlenmesi mümkün de~ildir. Tutulmalar~n nerede,
ne zaman vuku bulaca~~~ve ne kadar sürece~i ziclerde belirtilmi~~tir.
Müneccimba~~lar da bu tutulmalarm 41° ~stanbul enlemine (arz~ na) göre
görülecek olanlar~ m hem rakam takvimlerine hem de ahkâm takvimlerine
yazarlard~273. Ahkâm takvimlerinde tutulman~ n gün ve saati verildikten sonra
neye i~aret oldu~u da belirtilerek yorumu yap~l~ rd~. Müneccimba~~lar tutulmalar~~ Ulu~- Bey Zicfnclen hesap etmekteydiler. Ancak bu zicteki baz~~ hatalar tutulmalar~ n gerçek saatini bulmada rnüneccimleri yan~ ltmaktayd~. Hatta
yar~ m saate kadar olan farkl~~tutulmalar olmaktayd~. Bu durum tutulmalar~~
takip eden kimseler kar~~s~ nda müneccimleri bazen zor durumda
b~ raltmaktayd1274.
Tutulmalardan ba~ ka nadir olarak gözlenen kuyruklu y~ld~zlar da belli
periyotlarla dünyan~ n çevresinden geçerler ve bu geçi~lerin süresi ve
kuyru~un yönü ~nüneccimler için baz~~ hadiselere i~aret kabul edilirdi.
~stanbul'da Kas~ m 1577 y~l~nda bir ay süreyle gözlenen y~ld~z hakk~ nda Takiyiiddin-i Râs~d yapt~~~~yorumlar~~ Sultan III. Murad'a sunmu~tur. Takiye~ddin ile ayn~~ dönemde ya~am~~~olan Gelibolulu Mustafa Ali (ö. 1599)
Takiyüddin'in kuyruklu y~ ld~ zlardan ç~ kar~ lacak genel yorumunun ~u
oldu~unu yazm~~t~r. "~mdi her zamandaki zâhir olan asâkir-i ~ark ve garb
birbirlerine dü~üp ihtilâflar~~ tahakkuk bula, her ne semte müteveccih ise ol
tarafta kanlar döküle ve ol mülkün zemininde tahm-~~ ~err ü fesad eyleye
deyü bildirdiler"275.
Ahlcâm-~~sâ1 veya

sâ1 Takvimi Haz~rlamak

Müneccimba~~lar her sene padi~ah ve devlet ricali için rakam takvi~~~ inden ayr~~bir de ahkâm takvimi haz~rlamaktayd~lar. Müneccimba~~~taraf~ ndan
ziclere bak~larak yaz~lan ahkâm risaleleri de di~er takvimlerde oldu~u gibi

bu tutulma ~stanbul yerine biraz daha bat~da bir yerde olacakt~r. Salih Karaali, Genel Astronomi
1, ~stanbul: ~stanbul Üniversitesi Rektörliik Yay~ nlar~, (t.y.), s. 81.
273 Abbe Toderi~~i, Istanbul'daki Osmanl~~ müneccimlerinin tutulmalar~, sadece 41' olan
~stanbul enlemine göre yapmalar~n~~tenkit ederek onlar~n ihmalkk dasTand~ klar~n~~söyler. Toderi~~i, de la Liderature, I, 148-149.
274 BOA, Cevdet-Makif, nr. 41.
277
Gelibolulu Mustafa Ali, Kiinhül-ahbar,
Ktp., ur. 5959, s. 508a.
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müneccimba~~~kâtipleri taraf~ ndan istinsah edilir ve da~~t~l~ rd~ 270. Padi~ah ve
devlet ricali için haz~ rlanan takvimlerden ba~ka ayr~ca halka da takvim
haz~ rlamak müneccimba~~larm yapt~~~~i~lerden idi. Al~kâm takvimi ilk zamanlar rakam takviminin içinde yer almas~na ra~men daha sonralar~~ayr~~ bir
risale halinde haz~rlanmaya ve da~~ t~lmaya ba~lanm~~ ur. Müneccimba~~lar
padi~aha istekleri halinde, yeni giren sene için ayr~ ca k~sa bir ahkâm
haz~rlay~p verirlerdi277. Ahkâm takvimleri her sene nevruzdan önce
haz~ rlan~ r ve bir sonraki nevruza kadar her ay içinde olmas~~ muhtemel ve
yap~l~nas~~ uygun i~leri ihtiva ederdi. Ahkâm takvi~nlerinin rakam takvimlerinden ayr~~olarak haz~ rlanmas~ n~n ne zaman ba~lad~~~~henüz belli de~ildir.
Ancak bu takvimlerin de müneccimba~~ l~~~n ilk zamanlar~ndan beri var
oldu~unu tahmin etmekteyiz.
Bilinen en eski ahkâm risalesi 895/1489-90 y~ l~ nda II. Bayezid için
haz~ rlanm~~~olan ancak müellifi belli olmayan Takvim ve Al~kâm-~~r~iicâm'clur"8. Müneccimba~~lara ait bilinen ilk ahkâ~n takvimi, Müneccimba~~~
Mehmed Çelebi'nin 1026 senesi Ahkâm-~~ sâTidir270. Mehmed Çelebi ayr~ca
ahkâm takvimi haz~ rlanmas~~için nas~l bir yol takip edilmesi gerekti~ine dair
Ahkâm-~~sâl adl~~bir eser yazm~~t~r-280. Müneccimba~~~Hüseyin Çelebi de
IV. Murad'~ n vefat~ n~, haz~ rlad~~~~ahkâm takviminde önceden haber
vermi~tir281. II. Bayezid döneminde haz~ rlanan ahkâm takvimleri Farsça
yaz~l~ rken XVII. as~ rdan itibaren Türkçe yaz~ lmaya ba~lanm~~ur282. Ahkâm
takvimleri de, di~er takvimler gibi matbaan~ n yayg~ nla~mas~ndan sonra
bas~larak saulm~~ur. Son müneccimba~~~Hüseyin Hilmi Efendi de ahkâm
takvimi haz~ rlam~~t~ r283.
Ahkâm takvimlerinde padi~ah ve devlet ricalinden ba~layarak her seviyeden insanlar~n durumlar~~hususunda hükümler bulunmaktayd~. Ancak bu
takvimlerdeki hükümler genellikle ayn~~ifadelerle, müphem ve umumi tabirlerle yaz~l~ rd~28 >. Ahkâm takvimlerinin genel olarak üç k~s~mdan olu~tu~u
görülmektedir. Birinci k~s~mda giri~~ve dualar bulunur, devam~nda ba~ta
M. Zeki, Miicerrebat, 7a, 51a.
nr. 11197; BOA, Cevdet-Maârif, nr. 195, tarih, 1240.
278 Nüshas~ , TSMK, nr. E. H. 1712.
27" Naim, Tarih, III, 74-75.
286 Kandilli Rasathânesi Ktp., nr. 272, s. lb.
281 Kâtip Çelebi,
Fezleke, Il, 366.
282 Karatay, Farsça Yaz~nalar, s. 94-101; Karatay, Türkçe Yaz~nalar, I, 536-565.
283 H. Hilmi, Takvi~n-i 5;111333, TSMK, Y. 145; Karatay, Türkçe Yazmalar, I, 562.
28 I Toderi~~i, de la Litterature, I, 171.
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padi~ah ve vezirler olmak üzere tabaka tabaka ki~ilerin ve gruplar~ n
ahkamlar~~yaz~ l~ rd~. ~kinci k~s~mda ise nevruzdan nevruza kadar olan aylar
yaz~larak her ay~n ahkam~~verilirdi. Son k~s~mda -varsa- o senede vaki olacak
güne~~ve ay tutulmas~~ hakk~nda bilgi verilir. Bu k~s~m takvimin astronomi
bilgilerinin oldu~u tek k~sm~d~r.
Ahkâm risalesinin birinci k~sm~: Ahkâm risalesinin ba~~nda Kur'an-~~ Kerim'den ayetler ile bazen Hz. Peygamber'in bu mahiyetteki Hadis-i ~erif leri
zikredilir. Daha sonra ise padi~ahtan ba~lamak üzere ~u ba~l~ klar s~ ras~yla bulunurdu285.
Hâl-i Hazret-i Padi~ah-1 ~slam edâmallahu birrah~l ve il~sânuh~l
bi'n-Nebiyyi ve âlihi'l-kirâm: Bu ba~l~ k alt~nda padi~ah~n yaz ve k~~~aylar~nda yapmas~~faydal~~olan ve kaç~nmas~~gereken i~ler anlat~l~ r.
Hâl-i ferhunde fal ve vezir-i a'zam ve vekil-i muht5.r-1 efhâm ve sair-i
vüzerâ-i izâm: Bu ba~l~ k alt~nda da sadrazam ve di~er vezirlerin ahkam~~
yaz~l~d~r.
Hâl-i hazret-i ~eyhülislam mükteza-y~~enâm ve ulema ve mevali-i izâm.
Ahval-i ümerâ-i kirâm cür'et er~âm ve nürimiran ve asakir-i zaferencâm.
Hâl-i defterdâr ve ahval-i divan ve emtâ' ve muhassalât ve erbab-~~kalem ve muhasiban ve tabibân ve müneccimân.
Ahval-i fahrman ve ~ nt~karriban-~~zi~an ve a~ayân ve musahiban-~~sahibi iz'an ve ~nu~niyan.
Ahval-i avam-~~nâs ve reâyâ ve erbab-~~sük ve ticaret ve ashab-~~sebile ve
müsâferet emraz ve s~hhat.
Ahval-i ehviye ve agziye ve emtâr ve rahs ve al â ve es'âr ve sair-i
havâdis-i rüzgar
1. Ahval-i harb ü k~ tal ve cenk ve cidal ve a~~k ve ihtilal ve sulh u salah ve
e~~ü fulât.
~kinci k~s~m: Bu k~s~ mda ise nevruzdan nevruza kadar geçen her ay~ n
ahkam~~ayr~~ ba~l~ klar alt~nda verilirdi. ~lk ay nevruzdan ba~layarak otuz gün
say~l~ r ve bir sonraki ayda denk gelen otuzuncu günde sona e~-er.
285

Ahk ~n Risalesi, Millet Ktp, Ali E~~~ iri, ryz. 237.
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Üçüncü k~s~m: Bu k~s~ m o sene içerisinde tutulma var ise yaz~l~ r yok ise
yaz~ lmazd~ . Tutulmalar ziclerden hesap edilerek bulunur ve tutulmamn
hangi gün hangi saatte ba~lay~p bitece~i ve ne kadar sürece~i yaz~l~rd~. Ayr~ca
tutulmamn cinsi (tam tutulma veya yar~ m tutulma) ve seyri de belirtilirdi. Bu
k~s~mda ba~l~ k olarak Sûret-i hüsûf ve sûret-i küsûf cümleleri kullan~l~ rd~.
Baz~~ahkâm takvimlerinde bu k~s~ mdan sonra tutulmalar~ n ahkâm~~ayr~ca verilir, baz~lar~ nda ise tutulmalar~ n içinde zikredilirdi28". Son dönemdeki baz~~
ahkâm takvimlerinde tutulmalar ~ ekil çizilerek verilir ve yan~ nda saatleri
yaz~l~ rd~287.
Ahkâm takvimlerinin müneccimler aras~nda hususi bir özelli~i vard~.
Zira bu takvimlerde gelecek hakk~ nda baz~~olaylar~ n bilinip bilinmemesi
müneccimin ne kadar mahir oldu~una bir delil idi. Hususiyle
müneccimba~~ larm padi~ahlar~ n cülûs veya ölümlerini bu takvimlerde
önceden bildirmemeleri veya yanl~~~olarak bildirmeleri di~er müneccimler
ve halk taraf~ ndan tenkit edilmekteydi. Müneccimba~~~Mehmed Çelebi, 1617
y~ l~ nda vefat eden Sultan I. Ahmed ile 1622'de vefat eden II. Osman'~ n vefatlar~m o senelerde haz~ rlad~~~~ahkâm takvimlerinde haber vermi~tir288. Ancak
bu olaylar~~ takviminde aç~ k bir ~ekilde yazmam~~t~ r. Bundan dolay~~ bu
mühim olay~~ ahkâm takviminde göremeyenler ancak ahkâm ilminde de mahir oldu~unu bilenler, Sultan~ n vefat~~ gibi önemli bir hadiseyi dahi bilememi~~olmakla kendisini taciz etmek istemi~lerdir. Müneccimba~~~ise, bu
hadiseyi bildi~ini söyleyerek H~ zâne-i Amire'ye verdi~i 1026 Y~l~~Ahkâm-~~Sil
Takvimi'ne bakmalar~ n~~ söylemi~tir. Me~er Mehmed Çelebi takvimde,
"Padi~ah-~~ ~slâm'~ n Kuvvetine" yaz~s~ nda geçen "kuvvet" kelimesinin
yaz~l~~ mdaki kaf harfinin noktas~ n~n birini k~rm~z~~kalem ile koymu~~ve ortadaki vay harf~ ni de ~eddesiz yazarak, (bu durumda okunu~u "Padi~ah-~~
~slâm'~ n Fevtine" olmu~ tur) Sultan I. Ahmed'in (1603-1617) vefat~ n~~ o sene
haz~rlad~~~~Ahkâ~l~~Takvimi'nde i~aret enni~ tir289.
Müneccimba~~~Hüseyin Çelebi de Sultan IV. Murad'~n vefat~n~~ bir sene
önce haz~ rlad~~~~ahkâm takviminde "Na-Murad" kelimesiyle haber

286 Ali Emin. ryz. 237'de Ahkâm ba~l~~~~ayr~ca verilmi~tir. Di~er baz~~ahkâm risaleleri için
bkz. Ali Emin, ryz. 230. (Burada muhtelif y~ llara ait 26 adet ahkâm risalesi bulunmaktad ~ r.
Baz~lar~ n~ n seneleri, pek ço~unun da müellifi belirsizdir.)
287 Meselâ, Al~kA~n-~~sâ1 1283, matbu, tarihsiz., s. 39.
288 Atai, 764.
289 Naim, Tarih, III, 74-75; Kâtip Çelebi, Fezleke, II, 137; Atai, 764.
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vermi~tir240. Hüseyin Efendi, Sultan ~brahim'in de vefat~ m ahkâm takviminde
önceden yazm~~t~r241. Ancak her müneccim yalanc~d~ r sözünün bir tecellisi
olarak Hüseyin Efendi'nin yazd~~~~baz~~ haberler hatal~~ve yanl~~~ç~ km~~t~ r.
Meselâ, Sultan IV. Mehmed'in cül~lsu senesindeki ay tutulmas~ m yanl~~~hesaplamas~~ ve ayr~ca Sultan'~ n cülüsunu takviminde yanl~~ l~ kla vefat~~ olarak
yazmas~~ onun ikbalinin tersine dönmesine ve gözden dü~mesine sebebiyet
vermi~tir. Has~ mlar~~takvimindeki bu hatal~~ vefat i~aretini etrafa yaymalar~~
üzerine Sultan~ n ve halk~ n gözünden dü~meye ba~layan Hüseyin Efendi yava~~
yava~~taraftarlar~ n~~kaybetmeye ba~lam~~~ve bir müddet sonra azledilerek
idam edilmi~tir2u2.
Müneccimba~~~lar~ n haz~ rlad~ klar~~ takvimler aras~ nda ahkâm takvimlerinden ba~ ka bir de tali'-i mevli~ d denilen do~um risaleleri bulunmaktayd~.
Bu risalelerde de ~ehzade ve padi~ahlar~ n do~um tarihlerine göre hayat~~
hakk~ nda zayiçeleri düzenlenirdi. Fatih Sultan Mehmed'in tali'-i mevlüclunu
Miineccim Hatayi Geylani
mevlikl-1 Sultan Mehmed Han ad~yla yazm~~~
ve bu eserde Fatih'in Maltepe'de kaç ya~~ nda vefat edece~ine aç~ k olarak
i~aret etmi~tir293. Ayr~ca müneccimba~~lar da padi~ahlar için tali'-i mevludla~haz~ rlam~~lard~ r2"1.
~msakiye Haz~rlamak
Müneccimba~~ lar~ n bir di~er vazifesi de Ramazan imsakiyesi
haz~ rlamakt~ r. Haz~ rlanan imsakiyeler takvimlerde oldu~u gibi kâtipler taraf~ ndan istinsah edilerek ~aban ay~ n~ n son on günü içerisinde, önce
padi~ah ve sadrazama, daha sonra da devlet adamlar~ na sunulurdu2''''.
~ msakiye takdimi de belli bir merasime göre yap~ l~ rd~. Buna göre
müneccimba~~, ~aban ay~ n~ n on be~ inci günü, sadrazam~ n kona~~na veya
Bâb-~~ Ali'ye gelirdi. Burada te~rifatç~~efendi kendisini kar~~ lar ve sadrazam~ n
huzuruna götürün Müneccimba~~~kendisine gösterilen yere oturur ve imsakiyesini sadrazama sunard~ . Daha sonra kendisine kahve, çubuk ve gülab ile
2911 Katip

Çelebi, Fezleke, II, 367; Naim, Târih, V, 27.
Çelebi, Fezleke, II, 366.
292 Katip Çelebi, Fezleke, II, 367; Naim, Târih, V, 30.
293 Arslan Terzio~lu, "Devrinin Kaynaklar~~ I~~~~ nda Fatih Sultan Mehmed'in Ölümü", Tarih Ir Toplum, Temmuz 1993, say~. 115, s. 29-30.
291 Mesela, Cihangirli M. Sad~ k Efendi, Talf-i Vilâdet-i Cihangirli Mehmed Sad~k Efendi,
Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 324/2.
295 BOA, Cevdet-Maarif, nr. 1763; Uzunçar~~l~, Saray, s. 372.
291 Katip
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buhur verilirdi. Bu merasimden sonra müneccimba~~n~n imsakiye auyyesi
hademesine verilirdi. Müneccimba~~~Fethiyeli Halil Efendi'nin Te~rifat Defteri'nde geçen i~nsakiye takdi~~~i merasimlerinden ikisi ~u ~ekildeydi.
"Müneccimba~~n~n imsakiye getirmesi ~l 20 ~aban 1173/7 Nisan 1760
Ber-vech-i mutad müneccimba~~~efendi imsakiye getirip hâk-i pây-i
âsafaneye yevm-i mezbürda arz ve takdim etmekle hazine defteri mantükunca 100 kuru~~ile bir çuka ve kuma~~i'tas~yla iade buyruldu296."
~msakiyeler bir yaprak halinde haz~rlanm~~~oldu~undan ve sadece bir ay
kullan~ld~~~ ndan dolay~~pek fazla muhafaza edilmemi~lerdir. Bu sebeple
günümüze çok az say~da imsakiye ula~m~~t~r267. Son zamanlarda ise imsakiyeler hem müneccimba~~lar ve hem de muvaklutlar taraf~ndan haz~rlanm~~~ve
özellikle muvakk~ thane ve cami duvarlar~na as~larak halka te~hir edilmi~lerdir.
Zayiçe Haz~rlamak
Zayiçe haz~ rlama faaliyeti tamamen astrolojik bir çal~~ma olmakla birlikte astronomiyle iç içe olup, temel bilgilerini oradan almaktad~r268. Astroloji, dünyada meydana gelen hadiselerin, muhtelif gök cisimlerinin de~i~ik
zamanlarda bulundu~u durumlar~n etkisi alt~nda oldu~una ve gök cisimlerinin hareketleriyle olaylar aras~nda s~ k~~bir ba~~oldu~u inanc~na dayanan bir
u~ra~ur. Özellikle küçük âlem (âlem-i su~ra) s~fat~yla bütün büyük âlem
(âlem-i kübra) ile ili~kili bulunan insan gökteki cisimlerin etkisi alt~ndad~r.
M. Ö. 2500 y~ llar~nda Sil~ nerlilerde geli~en astroloji, daha sonra M~s~r, Hindistan ve Çin'e de girmi~tir. Y~ld~zlara bakarak gelece~e ait olaylar~n
aç~ kland~~~~en eski tablet Asurbanibal'in kütüphanesinde bulunmu~tur").
Astrolojinin sistemle~tirilmi~~bir sanat olarak ortaya ç~kmas~, Batlamyus
dönemi M~s~ r'~na rastlamaktad~r. Fakat onun kozmolojik sembolizmi insanl~k
tarihiyle ya~~ t olup her ça~daki çe~itli medeniyetlerin vazgeçilmez unsuru
olarak tarihi yerini korur300. Bütün bunlarla birlikte astroloji bu gün tam olarak bir doktrin kabul edilmemektedir. Zira astrologlar~n veya müneccimlerin
299 M.

Akif, Tarih-i Ciihls, s. 212a.
Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan ve hesaplayanlar~~belirsiz imsakiyeler.
Ramazan 1179 imsakiye, Y. 1642; Ramazan 1181 ~msakiye, Y. 1643; Ramazan 1187 ~msakiye, Y.
1643; Ramazan 1245 ~msakiye, Y. 1649; Ramazan 1258 imsakiye, Y. 1642.
298 J. Ruska, "Zayirce", ~A, XIII, s. 476-477.
") N. Tüsi, Si Fas], s. 7-8.
300 Nasr, Islamic Science, s. 126-127.
297
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kaynaklar~~ ortak olmas~ na ra~men ayn~~olay için yapt~ klar~~ yorumlar farkl~~
farkl~d~ r.
Müneccimba~~lar takvim haz~ rlaman~ n yan~nda, padi~ah ve devlet adamlar~ n~ n iste~i do~rultusunda, onlar~n çe~itli i~leri için u~urlu saat tespit ederlerdi. Zira padi~ahlar ve devlet adamlar~~ u~urlu saate göre hareket etmeyi
devlet te~rifat~~içinde vazgeçilmez bir gelenek veya kanun olarak görmü~ler
ve bunu hemen her devirde ve önemli hadisede uygulamaya çal~~m~~ lard~ r.
U~urlu saat gibi astrolojik ~eylere itibar etmeyen padi~ahlar dahi bu i~in adet
ve kaide olmas~ ndan dolay~~uygulamaktan vazgeçememi~lerdir. Tespit edebildi~imiz kadar~yla Osmanl~larda, u~urlu saate göre i~~yap~ld~~~ na dair ilk
kay~ t Fatih devrine aittir. Mahrtlse-i ~stanbul Fetihnâmesi yazar~~Tâcizâde Cafer Çelebi, Fatih Sultan Mehmed'in ~stanbul'u fethinde müneccimlerin belirledi~i u~urlu saatte büyük hücumu ba~latt~~~n~~yazmaktad~ r3m.
Osmanl~~ padi~ahlar~~ astrolojiye kar~~~farkl~~ tutumlar sergilemi~lerdir.
Kimisi çok fazla itibar ederken kimisi de dinen mahzurlu, ilmen de merdiki
oldu~una inanm~~t~ r. Astrolojiye itibar etmeyen padi~ahlar~ n en me~huru
Sultan I. Abdillhamid idi. Zayiçeye ve u~urlu saate itibar etmez ve ancak gelenek oldu~undan dolay~~te~rifat kaideleri çerçevesinde uygulanmas~ na izin
verirdi. Mesela, I. Abdülhamid bir gün, sefer için ordunun Istanbul'dan
ç~ kmas~ na dair, e~ref-i saat seçilmesi hakk~ nda sadrazam ve serdar-~~ ekrem
Koca Yusuf Pa~a'n~ n, müneccimba~~~ve müneccim-i sâninin haz~ rlad~~~~iki
ayr~~ zayiçeden hangisiyle hareket edelim manas~ ndaki telhisi takdim
cevaben, beyaz üzerine a~a~~daki hatt-~~ hümay~lnu yaz~ p geri
göndermi~tir.
"Hazret-i fahr-i kâinat Efendimiz nüctimen bir mahalle hareket etmedi,
el-mütevekkil alâllah. Asl~ nda araba ve deve ve beygir ve hayvanat-1 sâire
kethüdalar~ n hizmetidir, bu bâbta niçün taksirat eyledi, benim umt~ rum
Cenab-~~Hakka tefvizdir, nücüma tefviz de~ildir. Devlet-i aliyede gerçi bu misillu umür-~~ muazzamalar vakt-~~ muhtar addoluna gelmi~tir: Hemen hareket!
:ksitane'den liva-i ~erif bir serdar~ma teslimdir, yoksa gayri istimâl olmaz,
dü~men-i din üstümüze geldikte saat gelmemi~tir deyu saate müterakk~ b
olunur mu? Bâzan mazanna-i kirâm zevat~anlar~ n istihareleri dahi makbuldür gayri nas~l isterseniz siz bilürsiz ben kar~~mam. Mukarreb ricallerimiz
sizi çok avk iderler, hemen encam~~hayr ola bir dahi filan kalurum kalmam
lafz~ n~~ yazmayas~ n, ne güne karar verildi ise hemen hareket edesin, Allah
3()I

Tacizde, Mahr~lse-i Istanbul Fetihnamesi, s. 10
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selâmet versin, Per~enbe gününe dek nas~l hava olaca~~~maltl~ m de~ildir,
yar~ ndan iyi gün olmaz Fahr-~~'Mem Efendimizin ~nevlidi yevm-i isneyn ben
ona itibar ederim"".
Görüldü~ü üzere Abdülhamid istememesine ra~men te~rifat veya gelenek gere~i baz~~ i~lerde zayiçe yap~lmas~na izin vermi~, ancak bu i~e itimat etmedi~ini de belirtmekten geri kalmam~~t~r. Yine ayn~~ padi~ah zaman~nda cereyan eden bir di~er hadise ise bu konuda bir örnektir. Koca Yusuf Pa~a sefere giderken Padi~ah I. Abdülhamid'e bir telhis ile müneccimba~~~ve
müneccim-i sâni (Yakub Efendi) taraf~ ndan ordunun hareketi için tayin edilen iki ayr~~zayiçeden hangisiyle hareket edilece~ini sormu~tur. Padi~ah bu
telhisin üzerine hangi müneccimin ilminin daha iyi ise onun zayiçesine göre
hareket edilmesi gerekti~i konusunda hatt-~~ hümâyununu yaz~ p telhisi iade
etmi~tir".
I. Abdülhamid'in sancak-~~~erif ihrac~~için ~u cümle ile ba~layan bir hatt-~~
hümâyün yazd~~~~görülmektedir. "Ber mantuk-~~hadis-i ~erif ve vakt-i
muhtâra nazaran bi-inayetillah-i teâlâ yevm-i Cumaertesi Topçulardan...304".
Sultan III. Selim de, I. Abdülhamid gibi e~ ref-i saate, zayiçeye inanmaz
ve itimat etmezdi. Bir gün kendisine donanma= sefere ç~kmas~~için verilen
iki zayiçeden hangisiyle hareket edelim diye sual olundu~unda cevaben telhisin üzerine ~u hatt-~~ hümâyünu yazm~~t~r. "Her gün Cenâb-~~ Allah'~n
günüdür. Benim asla nücürna itikâd~ m yoktur. Tevekkeltü alâllah ne gün
münasib görürseniz donanma ç~ks~n. Cenk dahi ne gün münasib ise olsun."
Fakat böyle büyük i~lerde müneccimlerin zayiçeleriyle hareket etmek adet
oldu~undan tekrar bir zâyiçe arz olundu~unda III. Selim "madem ki adet
gibi olmu~~ol vecihle amel olunsun" hatt-~~hümâyünunu yazarak telhisi geri
vermi~tir305.
Sultan I. Abdühamid'in aksine müneccimlere çok fazla itibar eden
padi~ahlar da bulunmaktayd~ . Bunlardan IV. Mehmed ve III. Mustafa en
me~hurlar~d~r. IV. Mehmed birçok i~ini Müneccimba~~~Ahmed Dede'ye
dan~~madan yapmazm~~3°''.
302 Uzunçar~~l~, Saray, s. 371; ayr~ca bk. Fikret ~ar~cao~lu, Kendi Kaleminden Bir Padi~ah
Portresi Sultan L Abdülhamid (1774-1789), ~stanbul: Tarih ve Tabiat Vakf~, 2001.
303 BOA, Ali Emin, I. Abdülhamid, nr. 1466.
304 Uzunçar~d~, Saray, s. L,ev: XXI, Resim 54.
3"Cevdet, Türih, V, 26; E. Z. Karal, "Selim III. Devrinde Osmanl~~ Bahriyesi Hakk~ nda Vesikalar", Tarih Vesikalan, 1/3, s. 204.
3°6 Nihal Ats~z, M. ~eyh Ahmed Dede Efendi, Hayat~~ve Eserleri, ~stanbul 1940, s. 2.
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Sultan III. Mustafa da astronomi ve astrolojiye olan dü~künlü~ü sebebiyle Avrupa ve di~er ülkelerden astronomi ve astrolojiye dair kitaplar getirtmi~~ve tercüme ettirmi~ tir. Ayr~ ca astronomi ve astroloji konusunda daha
fazla malumat elde edebilmek için Pr~isya kral~na gönderdi~i elçisinden üç
miineccim istemi~ tir. Ancak kral kendisine üç tavsiye ile cevap vererek ona
nasihatte bulunim~~ tur307.
Müneccim-i sâni Yakup Efendi, Muhyiddin-i Arabi'nin ~ecere-i Kübra
(Nümâniye) adl~~eserinde Sultan III. Mustafa'n~n lakab~mn cr~ecm-i selâtin',
III. Selim'in ise `zeynü'n-necm' olarak geçti~ini söylemekte ve III. Mustafa'n~ n bu i~arete binaen Selim'in do~um zayiçesine önem verdi~ini belirtmektedir308. Muhyiddin-i ArabVnin ~ecere-i Kübra adl~~ eserinde Osmanl~~
Devleti ve padi~ahlar~~ hakk~nda önemli i~aretler bulunmaktad~ r. Mesela, bu
eserde Sultan I. Selim'in ~am'~~fethedece~i önceden i~aret edilmi~tir309.
Osman Ergin'e göre, son Osmanl~~ padi~ahlar~ ndan Mehmed Re~ad, I.
Dünya Sava~~~esnas~nda sava~~n gidi~at~ n~~ ve durumu Müneccimba~~~Hüseyin
Hilmi Efendi'den sormu~~ve onun verdi~i cevaba göre hareket etmi~tir:410.
E~ ref-i saat veya yap~ lacak i~ in uygun olup olmad~~~ n~~ müneccimlere
dan~~ma i~ ine, eski devletlerde ve devlet adamlar~ nda oldu~u gibi bugünkü
modern ve geli~mi~~büyük devletlerde ve devlet idarecileri aras~nda da rastlan~lmaktad~rm 1 .
E~ref-i Saat veya Vakti Muhtar
E~ ref-i saat, yümünki, mes'ud, u~urlu an, saat, gün, zaman için kullan~lm~~~bir deyimdir. Y~ld~zlar~ n, burçlarm, gezegenlerin, ay~n ve güne~in,
mevki ve hareketlerinin insan hayat~~üzerinde tesiri oldu~una inanan kimseler e~ ref-i saate itibar ederlerdi. Yap~ lacak herhangi bir i~~için müneccimlerin
belirledi~i en uygun saate E~ref-i Saat denirdim. Astrolojide kullan~ lan
gökcisimlerinin tutulma dairesi üzerinde büyük etkiye sahip oldu~u nokta
307 Uzunçar~~b, Osmanl~~Tarihi, IV/1. s. 343.
Mütercim As~m, Târih, ~stanbul, ts., I, 348.
"I S. Uluda~'~ n ~bn Haldun'un Mukaddi~ne tercümesindeki dipnotu, ~ bn Haldun, Mukaddime (Tere. S. Uluda~), I, 808. dipnot ur. 47 (805).
31ü M. Ergin, Mak-if, 1-Il, 191.
Sn "Die Augen auf die Sterne gerichtet", Der Spigel, 16 Mai 1988, nr. 20, s. 168-180;
Hüseyin Bayram, "Beyaz Saray'~ n K~rm~z~~Salonu", Zaman, 10 Aral~ k 1992, s. 12.
312 H. ~ brahim ~ener, "E~ref-i Sâat", DIA, XI, 476; Pakal~ n, Tarih Deyimleri, I, 567; R. E.
Koçu, "E~ref-i Saat", Istanbul Ansiklopedisi, IX, 5384.
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"~eref" (e~ref) kelimesiyle tan~mlan~r. Bu noktamn tam kar~~s~nda yer alan
nokta ise Arapça bat~l ve bo~~manas~nda "hubilt" (habita) tabiriyle
tan~mla= ki bu nokta tutulma dairesi üzerinde ~eref noktas~n~n çap olarak
kar~~s~nda yer al~r ve gök cisimlerinin bu noktada etkisinin en az oldu~una
inan~l~r. Ebu Ma'~er'den beri, ~slam müellifleri dü~üm/tutulma noktalar~na
da ~eref ve hubüt deyimlerini izafe etmi~lerdir.
U~urlu saat veya vakt-i muhtffii tespit etmek için önceden baz~~bilgilerin
haz~r olmas~~gerekmektedir. Bu bilgiler burçlar~n adlar~~ve yerleri, y~ld~zlar~n
mevkileriyle birlikte istenilen gün hakk~nda ve ki~i veya hadise hakk~nda gerekli bilgilerdir. Müneccimler zayiçe haz~rlamak gibi gayr-i ilmi bir i~i yaparken dahi astrolojik bilgilerin yan~nda astronomik baz~~bilgilere de sahip olmal~d~rlar. Müneccimlere gerekli olan astronomik bilgiler ziclerde bulunurdu. Astrolojik bilgiler ise çe~itli kitaplardan temin edilebilir. Zayiçe tespiti
için gerekli olan bilgileri astroloji ve astronomiye dair olan bilgiler olarak
ikiye ay~rt ederek k~saca ~u ~ekilde verebiliriz.

Astrolojiye Dair Olan Bilgiler
Müneccimler zayiçelerini bilinen gök varl~klar~ n~n mevkilerine göre
ayarlad~klan gibi nazari bir tak~m mevkilere de itibar ederlerdi313. ~slam astronomisinde de Bada~nyus'ta oldu~u gibi güne~, ay ve gözlenebilen gezegenler, güne~in görülen yörüngesiyle bu dairenin etraf~nda dizilmi~~olan on
iki burcun özellikleri ve hareketleri temel al~nm~~t~r. Di~er taraftan, ~slâm astronomlan, Batla~nyus'un arz~n kâinat~n merkezinde bulundu~u ~eklindeki
görü~ünü yani yer merkezli kâinat sistemini kabul etmi~lerdir. ~slam astronomisi ve astrolojisinde gezegenlerin say~s~~be~tir. Bunlar Zühal (Satürn),
Mü~teri (Jüpiter), Merih (Mars), Zühre (Venüs), Utarit (Merkür) olup bunlara harase-i mütehayyire denilir, güne~~ve ay da gezegen olarak kabul edilirler ve bu ikisine de Neyyireyn (iki nur) denilir. Güne~~neyyir-i a'zam, ay da
neyyir-i asgard~r. Satürn ve Jüpiter ulviyeyn (d~~~gezegen), Venüs ve Merkür
de süfliyyeyndir (iç gezegen)314. Bu gezegenlerin her birinin belli bir s~fau
veya özelli~i bulunmakta ve astrolojide bu yönü itibariyle gezegenlere ayr~ca
bir isim verilmektedir. Bunlar s~ras~yla ~u ~ekildedir. Zühal: Nahs-i ekber-i
Hindüpeyker, Mü~teri : Sa'd-i ekber-i saadet-güster, Merih : Merih-i ahmer,
nahs-i asgar-~~cellad-manzar, Zühre: Sa'd-i asgar, zühre-i zehra, Utarid: Debir313 Astroloji ve burçlar ile ilgili daha fazla bilgi için bk. Salim Aydilz, "~slam Medeniyetinde
Burçlar ve Y~ld~zlar", P Sanat Kültür Antika De~gisi, ~stanbul, Bahar 2003, s. 78-95.
314 N. Tlisi, Si-Fasl, s. 21; k S~rr~~Levend, Diuin, s. 200.
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i sema, ~ems (güne~): Neyyir-i azam, Kamer: Neyyir-i asgar315. Batlamyus astronomisinde jeosantrik sistem esas oldu~undan dolay~~ ~slam astronomisi de
bu sistemi kabul etmi~~ve arz~~ kainat~ n merkezi kabul etmi~tir. Bu sisteme
göre kainat~n katlar~~ bulunmaktad~ r. Bu katlar ~u ~ekildedir: Y~ld~zlar, güne~,
ay, burçlar ve gezegenler Felek ad~~ verilen bir katta (küre) hareket ederler.
Arz dahil bütün katlar~~içine alan dokuzuncu küreye Felekti'l-'alâ veya Felekii'l-ellâk denilir. On iki burcun üzerinde bulundu~u sekizinci kat veya
küreye Felek-i samin denir. Yedinci Satürn'e, alt~ nc~~ Jüpiter'e, be~inci Mars'a, dördüncü güne~e, üçüncü Venüs'e, ikinci Merkür'e ve birinci de aya ait
katlar olup Felek-i esfel denir31".
Burçlar astrolojinin temel olarak kabul ettikleri en önemli noktalard~ r.
Her gök varl~~~~burçlardan belli bir zaman aral~~~~içinde geçmekte ve
geçerken kat etti~i mesafeye göre çe~itli hadiselerin vukuuna sebebiyet vermektedir. Burçlar bölgesi denilen bölgede ay~ n Menâzilii'l-Kamer denilen
konak yerleri bulunmaktad~ r. Ay, bir ayl~ k dolan~ m~~ esnas~ nda, burçlar
bölgesinde her biri bir günlük yola tekabül eden ve 13'den olu~an 28 menzili
yani dura~~~geçer. Baz~~duraklarda bir günden fazla kalabilir. Bu durak yerlerinin, yerdeki birçok hadisede tesirli oldu~una inan~ l~ rd~. Bunlardan
baz~ lar~~ ~unlard~ r. Havan~ n de~i~mesi ve önceden tahmini, bunlar çiftçilerin
yapacaklar~~ ziraat~ n verimli olup olmayaca~~, yani çiftçi takvimi aç~s~ ndan
önemlidir. Ayr~ ca bu konaklar~ n ban~lar~ n~ n da çok büyük önemi vard~ r.
Ay~ n 28 kona~~~~unlard~ r. 1. el-Seretan, 2. el-Buteyn, 3. es-Süreyya, 4. ed-Deberan, 5. el-Hek'e, el-Cebbar, 6. el-Hen'e, ez-Zur, ve el-Meysan, 7. ez-Zira, 8.
en-Nesre, 9. et-Terf, Terfü'l-Esed, 10. el-Cephe, Cephetü'l-Esed, 11. ezZubre, Zubretü'l-Esed, 12. e~-~erfe, 13. es-Sevve, 14. es-S~ mak, 15. Gefr, 16.
ez-Zubâne, Zubanetül-Akrep, 17.
18. el-Kalb, 19. e~-~evle, 20. en-Ne'am, 21. el-Belde, 22. Se'dü'z-Zab~ k, 23. Sa'd Bula, 24. sa'd el-Su'nd, 25. Sa'd
el-Ehbiya, 26. el-Ferg el-evvel, 27. el-Ferg el-Sâni, 28. Beln el-Hüt317.
Zayiçe hesapla~nas~ nda dikkate al~ nan di~er nokta ve cisimleri ~u ~ekilde
s~ ralayabiliriz.
1. Ay~ n yörüngesinin ba~~~(medar~ n~ n re'si) (el-re's, ba~) ve zenebi
(kuyru~u) yani ukde-i ulya ve süflas~, umumiyetle gezegenlere te~bih edilir.
315 Bunlar

haiz olduklar~~göre daha ba~ka s~fatlar da almaktayd~lar. A. S~ rr~~Levend, Divân,

s. 200.
316

~ lhan Kutluer, "Felek", DIA, XVII, 303-306.
l'Usi, Si Fasl, s. 45.

317 N.
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On iki b~~rcun da ayr~~ ayr~~yahut dört üçgen (müselles) (müsellesat)
içinde, üçlü gruplar halinde, kendilerine has durumlar~~vard~ r. Bu üçlü gurupla~ma, burçlar dört e~ kenar üçgen meydana getirecek ~ekilde yap~l~r ve
bunlar anas~ r-~~ erbaa yani dört unsur ate~ , hava, su ve toprak ad~yla tan~ mlan~ r.
Bir çok müneccim, ay~ n tutulma dairesinin de kendine mahsus bir
hassas~~ bulundu~unu farz ederek, müennesler, (di~ iler, müennese),
müzekkerler, (erkekler, müzekkere), parlaklar (münire), karanl ~ klar
(muzlime), renkliler (mütelevvine), dumanl~ lar (mudhine, fumosi), bo~lar
(haliye), kuyular (ab'ar), saadet artt~ ranlar (zâide fi's-saade) vs. diye
k~s~ mlara ay~rm~~lard~ r. Burçlar~ n her birisi s~ ras~yla bir erkek ve bir di~i olmak üzere s~ ralanm~~t~r. Ate~~ve hava burçlar~~erkek, toprak ve su burçlar~~ise
di~i say~lmaktad~ r.
Burçlar~n yerlerinin (m~nt~katül-bur~lc) de birtak~m k~s~mlar~~ bulunur318. Bunlar~ n güne~e, aya ve be~~gezegene olan mevkileri itibariyle büyük
önemi vard~ r. Çünkü bu m~ nt~ ka üzerinde her gezegene ait bir nokta ve
mevki bulunur. Bu mevkilerin adlar~~ ~unlard~ r. Hadd (s~ n~ r, hucli~d), beyt
(ev, hâne), vebal (vebalat), ~eref (e~raf) ve hubut (hubutât).
Di~er taraftan astrologlar için gözlem yap~ lan yerin ufku ile meridyen
dairesinin (n~ sfü'n-nehar) de önemli bir rolü bulunmaktad~ r. Bunlar~ n
güne~in (zahiri) yörüngesiyle kesi~ tikleri noktalara dört eksen (mihver, evted) denilir. Bunlar da ~unlard~ r. a. talie, yani güne~in do~u ufku üzerindeki
yükseli~~noktas~ , b. Râbi' (ya da veted el-arz, veya el-râbi), güne~~yörüngesinin ufuk alt~ nda meridyen üzerinde bulundu~u nokta, yani bugünkü
deyimle alt yikelim, (güne~in ö~leyin, bulunulan yerin meridyenine geldi~i
an), c. Sâbi', (ya da veted el-gârib, veya el-sabi'), yani güne~~yörüngesinin bat~~
ufku üzerinde bulundu~u noktas~, bat~~~noktas~, (güne~in ufukta kayboldu~u
nokta), d. 'A.~ ir (ya da vasat el-sema, veya elia~ ir), güne~~yörüngesinin ufuk
üzerinde meridyen üzerinde bulundu~u noktas~, üst yücelim, (güne~in gece
yar~s~~meridyenine geldi~i an) (râbi amn~ n 180° z~dd~ ).
Gezegenlerin (güne~~ve ay dahil) bulunduklar~~mevkilere göre birbirlerine kar~~~vaziyetlerinin de çok büyük önemi vard~ r. Batlamyus astrolojiMmukatii'l-hurüc ile ilgili daha fazla bilgi için bk. W. Hartner-P. Kunitzsch, "M~ ntakat
al-Burudj", the Encyclopaeclia of Islam, cd-rom Edition r. 1.0, 1999 Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands.
318
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sinde bunlar~ n birbirlerine olan vaziyetlerinde be~~türlü konum vard~ r. a.
K~ ran (mukarana), gök cisimlerinin ayn~~burc veya ayn~~ekliptikel boylamda
olmas~~durumudur. Di~er dördü de anzar yahut ittisalât, b. istikbal, arz~n,
gezegene kutup noktas~ndan kar~~~bulundu~u vakit, yani gezegenler halinde
ekliptikel boylam fark~n~ n 180° olmas~~halidir. c. tesdis, arz ile gezegenlerin
aralar~ nda 60° boylam fark~~bulundu~u duruma denir, d. teslis, arz ve gezegenler aras~ ndaki boylam fark~ n~n 120° oldu~u vakit, e. Mukabele, güne~~ve
ay~ n ekliptikel boylam dairesinde kar~~l~kl~~olarak aralar~ nda 180"lik boylam
fark~n~n oldu~u haldir313 . Teslis ve tesdis durumlar~~astrolojide olumlu manaya gelirken, aralar~ndaki aç~n~n 90* ve 180° olmas~~durumlar~~ise olumsuz
manalarma gelmektedir. Güne~~ve ay~ n içtima hali ise olumludur. Herhangi
iki gezegenin istikbal durumunda bulunmas~~hali ise, en kuvvetli gezegenin
tesirinin daha büyük olaca~~na i~arettir. Batlamyus astrolojisine ba~l~~olmayan astrologlar bu be~~noktadan ba~ka birçok farkl~~~ekillere de itibar etmektedirler. Bu ~ekillerin say~s~~Ebu Ma'~er'in Medhal'inde 97, Biruni'nin
Kfflyetii't-ta'lim'inde ise 160'a kadar ç~ kmaktad~r320.
Bir müneccim, bu noktalar~~iyi bildikten sonra do~ru zayiçe hesaplamas~~
yapabilir. Verilen bu noktalar~~müneccimler genel olarak üç konuda kullan~r. 1. Mesâ'il, 2. ~htiyârât, 3. Do~um zayiçesi. Bu üç sistem astrologlarm üç
temel bran~~d~r321 . Mesâ'il sistemi, günlük hayatta kar~~la~~lan basit meseleler
ile ilgilidir. Kaybolan e~ya ve insanlar~n yerini bildirmek ve çe~itli i~~ve ki~iler
hakk~ nda malûmat edinmek gibi. Bu sistem sanat~ n en basit ve en çok kullan~lan k~sm~d~r. ~htiyârât sistemi, yani bir i~i yapmak için en müsait zaman~~
belirlemek. Bunun için ay~ n 12 haneden hangisinde oldu~unu belirlemek
gerekir. Ayr~ca güne~in durumu ve birbirlerine olan konumlarm~n da bilinmesi gerekir322. Do~um günü sistemi ise di~er iki sistemden farkl~~olarak yeni
do~an ki~inin mukadderatm~ , arz~ n ve gezegenlerin durumuna göre belirlemektir. Bu sistem di~erlerine göre daha zordur323.
Astronomiye Dair Olan Bilgiler
Arz~n kâinatta bulundu~u mevkiinden geceleyin gökyüzüne bak~ld~~~nda binlerce y~ld~ zdan baz~lar~n~ n kendi aralar~ nda küme halinde oldu~u
319 Nallino,

"Astrolojr, 682-683.

32<) N. Tusi, Si Fasl, s. 35-37; Nallino, "Asu
321 Nasr, Islainic Science, s. 126-127.
322

oloji", s. 682-683.

Ta~kapriz'ade, MelzuanYI-Uhnn, s. 389.
"Astrolojr, s. 683-684.

323 Nallino,
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gözlenir. Gerçekte ise her bir y~ld~z tek ba~~ na bir gökcismidir. Ancak
insanlar zamanla semayla olan ilgilerinin neticesinde tak~m halindeki y~ld~z
kümelerinin duru~~ve hareketlerinden manalar ç~karm~~lard~ r. Baz~~y~ld~zlar~~
da gruplar ve belli ba~l~~isimler halinde, dünyan~n günlük dönü~lerindeki
görünüm mevkilerine göre burçlara taksim etmi~lerdir. Buna göre güne~~etraf~nda 365 günde tamamlanan bir y~ ll~ k dönü~~esnas~nda dünya tespit edilen on iki burçtan ortalama ayn~~süre içinde geçer. Yani ekliptik dairesi 360°
olup arz bu dairede bir senede deveran eder. Her bir burç ekliptik dairesinde kendisine ait ortalama 30"lik bir yer i~gal eder. Arz ekvatoru ile ekliptik
aras~nda bulunan 23° 27"lik aç~dan dolay~~gündüz ve gece uzunluklar~~her
gün de~i~mektedir. Ekliptik ve ekvator düzlemleri iki sabit düzlemdir. Bu
düzlemlerin birbirlerini kestikleri noktalar gama [ 8 J ve omega ES2E
i~aretleriyle gösterilir. Gama, [ 8 I güne~in gök ekvatorunun alt~ndan üstüne
ç~karken gök ekvatorunu kesti~i nokta, omega [
da, güne~in gök ekvatorunun üstünden alt~ na geçerken gök ekvatorunu kesti~i noktad~r. Bu
geçi~ler s~ ras~yla 21 Mart ve 22 Eylül tarihlerinde olduklar~ndan gamaya E 8
ilkbahar noktas~~ (ilkbahar ekinoksu), omegaya [S2] da sonbahar noktas~~
(sonbahar ekinoks~~) denir. Bu tarihlerde gündüz ve gece uzunlu~u e~ittir321.
Astrolojide ise 21 Mart tarihinde, yani güne~in gök ekvatorunun alt~ndan
üstüne ç~ kt~~~~zamanda arz~n bulundu~u burca koç (hamel) burcu, alt~~ay
sonra güne~in (22 Eylül tarihinde) gök ekvatorunun üstünden alt~na geçti~i
tarihe de Terazi (Mizan) burcu denilir. Astrolojiye göre burçlar said ve habit
ad~~ alt~ nda iki guruba ayr~l~ r. Said gurubu o~lak, kova, bal~ k, koç, bo~a ve
ikizler, habit gurubu ise yengeç, aslan, ba~ak, terazi, akreb ve yay burcundan
olu~maktad~ r. Said grubu, k~~~solstistinde yani en uzun gecenin ve eklipti~in
-23° 27' oldu~u 22 Aral~k'ta o~lak burcu ile ba~lay~p yaz solstistinde, en uzun
gün olan 22 Haziran'a kadar yükselerek sona erer. Bu durum astroloji
kitaplar~nda ~U ~ekilde ifade edilir "Saideler güne~i en yüksek yerine
götürür325". Yani eklipti~in +23° 27' oldu~u zamana kadar devam eder. Habita grubu ise en uzun gün ve eklipti~in +23° 27' oldu~u zamanda yengeç
burcu ile ba~lar ve sürekli alçalarak eklipti~in -23° 27 oldu~u 22 Aral~ k'ta
o~lak burcunun ba~lamas~yla sona erer. Eklipti~in art~~dereceden eksi dereceye dü~mesi astrolojide "habitalar da güne~i en a~a~~~noktaya götürür" diye
tarif edilir. Netice olarak saidelerde günler uzar, habitalarda günler k~sal~r.
En uzun gün 19 Haziran'dan 25 Hazirada kadar devam eder. En uzun gece

n]

3"Karaali, Astronomi, s. 8.
325 Mustafa Bo~lu, Gizli ilimler Hazinesi, ~stanbul 1972, II, 5.
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ise 20 Aral~ k'tan 26 Aral~ k'a kadar devam eder. Burçlar güne~in do~up batmalar~yla ters orant~ l~~ olduklar~ ndan, herhangi bir burcun do~udan
do~mas~yla kar~~l~~~~olan burç da baudan batar"". Burçlar~n do~u ufkunda
do~duklar~nda ufukta kalma süresi birbirlerine göre farkl~d~r. Koç 85, Bo~a
93, ikizler 120, yengeç 138, aslan 142, ba~ak 138, terazi 139, akrep 121, yay
138, o~lak 120, kova 97, bal~k 83 dakika ufukta kal~r. Burçlar~n gök ortas~nda
kalma süreleri de ufukta kalma süresinden farkl~d~ r. O~lak, yengeç, ikizler,
yay 2 saat 9'ar dakika, kova, aslan, bo~a, akrep, 1 saat 59 dakika, bal~k ba~ak,
koç ve terazi ise 1 saat 52'~er dakika gök ortas~nda kal~rlar327.
U~urlu saatin hesaplanabilmesi için öncelikle güne~in o gün hangi burcun hangi derecesinde bulundu~unu bilmek gerekir. Daha sonra ise bulun~~lan yerin enlemine göre istenilen günde güne~in tam olarak saat kaçta
do~du~unu tespit etmek gerekir. Ayr~ca baz~~önemli y~ld~zlar ile baz~~gezegenlerin mevkilerinin de bilinmesi gereklidir328.
Müneccimba~~ lar özellikle padi~ah ve büyük devlet adamlar~~ için
yapt~klar~~zayiçeleri özenli bir ~ekilde haz~rlan~p, hayli süslü ve kenarlar~~alt~n
yald~zl~~yaparlard~. Zayiçede yer alan yaz~lar da k~rm~z~, siyah, mavi ve ye~il
gibi çok renkli olurdu. Bu tablonun içinde yer alan burç, ay, gün ve saat-dakika isimleri daima kar~~l~~~~olan k~saltmalar veya rumuzlarla yaz~l~rd~. Rakamlar ve günler için de ebcet hesab~ na göre kar~~l~~~~olan Arap alfabesi
harfleriyle yaz~l~ rd~.
Zayiçe ve U~urlu Saatin Haz~rland~~~~Konular
Devlet adamlar~~gerek devlete ait i~lerin gerekse kendilerine ait i~lerin
yap~lmas~ndan önce u~urlu bir saat tespit ettirirlerdi329. Padi~ahlarm cülüs
merasimi için u~urlu saat tespit etme i~i çok eskiden beri Türk ve Mo~ol
hükümdarlar~~ aras~nda uygulanmakta olan bir adettir"". Yayg~n olan inanca
göre u~urlu saatte tahta geçen padi~ah~n uzun ön~ürlü olaca~~~ve saltanaun~n iyi geçece~i san~l~ rd~. Bu sebeple cülüsun e~ref-i saati müneccimler
taraf~ndan belirlenir. Te~rifata göre padi~ah müneccimba~~n~ n tespit etti~i

Gizli ~li~nler, s. 5.
Gizli ilimler, s. 5-6.
328 Halil Ersoylu, "Fal, Falnâme ve Fâl-~~Reyhân-~~ Cem Sultan", ~slam Medeniyed, V/ 2,
~stanbul 1981, s. 74-75.
329 D'Ohsson, Tablem~~ G1M-ral, s. 12; Toderi~~i, de la Litteratt~re, I, 170.
330 Uzunçars~l~, Saray, s. 369.
329 ~i0~1U,

327 ~lo~lu,
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e~ ref-i saatte Bâbüssaâde önünde kurulan tahta oturtulur ve di~er devlet ricali kendisine biat ederdis:".
Di~er bir u~urlu saat ise padi~ahtan sonra en yetkili ki~i olan sadrazarn~ n
vazifeye tayin edildi~i an olan sadaret mührünü almas~~ için haz~rlan~ rd~ . Sadrazam'a mühür teslim merasimi için müneccimba~~~ve müneccim-i sâni ayr~~
zayiçeler haz~ rlard~3"2. Meselâ, Mora valisi iken ~ahin Ali Pa~a'n~ n yerine
1786'da sadrazam olarak Istanbul'a davet edilen Koca Yusuf Pa~a'ya sadaret
mührtinün verilmesi için müneccimba~~~ve müneccim-i sâninin tayin etti~i
e~ref-i saatlerin birisi per~ embe günü alaturka be~~saat elli bir dakika, di~eri
ayn~~günde saat yediyi dört dakika geçe olarak tespit edilmi~ ti. Yusuf Pa~a sadaret kaymakam~ na gönderdi~i tezkirede sal~~günü Büyük Çekn~ece'ye ve
Çar~amba günü ~ncirli Çiftli~ine gelece~ini bildirmi~~oldu~undan hangi saatte mühür alaca~m~ n belli olmad~~~ n~~ bildirince durum padi~aha arz
olunn~u~, o da birinci müneccimin zayiçesini kabul etmi~~ve telhisin üzerine
~u hatt-~~hümâyünunu yazarak "hemen i~ bu kâimenin iktizasmca yevmi saat 5
dakika 51 de teslim-i mühr-i hümâyf~ n ile hil'at-~~sadâret-i t~zmâ iksâs~ n~" emr
eylemi~tir333.
Sadrazamdan sonra gelen devlet büyüklerinin tayinleri için u~urlu saat
tespiti i~i ise müneccimba~~ya ait de~ildi. Onlar dilerlerse kendi özel
müneccimlerine u~urlu saat tespiti yapur~ rlard~33". Hatta bundan dolay~~ bazen te~rifat kaleminin belirledi~i saat ile tayin edilen ki~inin münecciminin
belirledi~i saat t~ymad~~~ ndan dolay~~merasimlerde bir kaç saat gecikme ol~naktayd~. Zi~tovi Anla~mas~ndan sonra 1791 y~l~ nda Viyana'ya elçi olarak tayin edilen Râtib Efendi, reisülküttapl~~a tayin edilece~ine dair Sultan III. Selim taraf~ ndan bir gece haberdar edilir. Râtib Efendi müneccimine
yapt~ rd~~~~u~urlu saate bakarak tayin i~inin bir gün sonraya kalmas~n~~
padi~ahtan yak~ nl~~~ na dayanarak ister. Ancak bu arada dönen entrikalar sebebiyle bu makama bir ba~kas~~tayin edilir ve Râtib Efendi aç~ kta kal~r. Ancak
Tarih, IV, 236-237; Abdülkadir Özcan, "Cüliis", D~A, VIII, 108-114.
BOA, Ali Emin, I. Abdülhamid, nr. 1466, nr. 1180; Sadrazam Kara vezir Seyyid Mehmed Pa~a'n~ n (8 ~~1193 tarihli olmas~~ laz~ m) sadaret mührünü almas~~için zayiçe, TSMA, E.
2077/2. Sadrazam Hac~~Ye~en Mehmed Pa~a'n~n sadaret mührü almas~~için 16 N 1196 tarihli
zayiçe, TSMA, E. 2077/3; Uzunçar~~l~~ bu âdetin XVII. as~rdan sonra ç~ kt~~~ n~~söylemektedir, ~.
H. Uzunçar~~l~, Osmanl~~Devletinin Merkez ve Bahriye Te~kilat~, Ankara 1988, I, 119; ~ahin Ali
Pa~a'ya müneccimba~~~taraf~ ndan ihtiyar olunan E~ref-i Saatte ve padi~ah huzurunda sadaret
mührü verilmesine dair bkz. Cevdet, Tiirih, III, 139.
333 BOA, Ali Emiri, I. Abdülhamid, nr. 1180.
331 D'Ohsson, Tableau G.ne-ral, s. 12.
331 Cevdet,
332
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üç sene sonra Sultan III. Selim ayn~~makam~~Râtib Efendi'ye tekrar teklif
edince Râtib Efendi bu sefer müneccime sormadan bu teklifi kabul
e tmi~~tirmr>.
U~urlu saatte yap~lan di~er baz~~devlet i~leri ise ~unlard~ r:
1825 senesine kadar, her sene Ramazan bayram~~ertesinde ve ~evval ay~~
içinde Ba~~muhasebe, Büyük rüznâmçe, Anadolu muhasebesi ve di~er makamlar~ n tevcihi ve ibkas~~~~ n yap~lmas~~ usuldendi. ~evval Tevcihât~~ denilen
bu tayinler s~ ras~ nda vezirler, rical, kap~c~ba~~ , hacegân gibi mans~ blar ibkaen
veya müceddeden tevcih olunurdu33". Bu tevcihâtlarm hil'at giyme merasimi
müneccimba~~~taraf~ ndan belirlenen u~urlu saatte yap~l~ rd~337.
Ordunun sava~~için hareketi338 ve donanma-y~~ hümâyün'un sefer için
veya ba~ka sebeplerle denize aç~lmas~:43" gibi önemli i~lerde zayiçe ve u~urlu
saat belirlenmesi mutlaka uyulan te~rifat kaidelerindendi. Mesela 1645
y~l~nda aç~ lan ve gizli tutulan Girit seferinin zayiçesini o s~rada müneccimba~~~
olan Hüseyin Efendi, Müneccim Hasan Küfri ile Müneccim Müneccimek
Mehmed Efendi yapm~~t~ r340. Ba~ ka bir zaman da teçhiz edilen gemilerin
alarga edilmesine dair yaz~ lan bir telhis üzerine Sultan II. Mahmud ~u hatt-~~
hümâyünu yazm~~t~r. "Benim n vezirim, bir vakt-i mes'udda alarga olunmalar~~
için müneccimba~~ dan zayiçesi getirip bâdehu icras~ na müba~eret olunaml."
Donanma-y~~hümâyünun seferden döndükten sonra Haliç'e girmesi ve
Yal~ kö~kü merasimi icrâsmda da e~ ref-i saat tespit edilirdi342 . Tersanede yeni
yap~ lan veya tamir gören herhangi bir geminin kontrolü yap~ld~ ktan sonra
denize indirilmesi merasiminde de keza e~ ref-i saate itibar olunn~as~~ adetti3

D'Ohsson, Tableal~~Gi•n&al, s. 12-13.
Tarih Deyimleri, II, 616.
337 BOA, Hatt-~~Hümâyön, nr. 1753; BOA, Hatt-~~Hümâyün, nr. 1753a.
338 BOA, Ali Emin, I. Abdülhamid, nr. 1466; Uzunçar~~l~, Kap~~kulu, I, 366, 367.
3311 BOA, ~bnülemin, Hatt-~~Flümâyün, nr. 562; BOA, K. Kepeci, Te~rifat Defteri, nr. 676
mi, s. 52; BOA, Hatt-~~Hümâyön, nr. 56678; Mustafa Münif, Defter-i Te~rifat, ~ÜK, TY, 8892, s.
43b, 47b, 48a, 212a; Vâs~f, Tarih, I, 185; Uzunçar~~l~, Merkez, s. 437n3, 441, 441112.
340 Evliya Çelebi, Seyahatnâme, II, 144.
341 Uzunçar~~l~, Merkez, s. 437n3.
342 TSMA, nr. E. 10171; Uzunçar~~l~, Merkez, s. 443-443.
343 Deniz Müzesi Ar~ivi, Mektübi Bölümü ikinci k~s~ m, Tezakir Defteri, nr. 11, s. 49; BOA,
~bnülemin, Hatt-~~ Hümâyün, nr. 561, tarih 1225; Uzunçar~~l~ , Merkez, s. 490; Karal, a.g.m., s.
204; Cevdet, Târih, XII, 103.
335

3311 Pakal~n,
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Devlete ait çe~idi binalar~n ve kalelerin temel atma ve aç~l~~lar~~için de
e~ref-i saat tespiti yap~l~rd~. Mesela, Baron de Tott, III. Mustafa'n~n iste~i
üzerine Bo~az'da yapaca~~~kalenin temelini müneccimlerin verece~i saatte
atm~~ur444. Yine Tophane'de bulunan topçu oca~~~lu~lasuun yanmas~~üzerine
1824'te yeniden yap~lm~~~ve Müneccimba~~~(Mehmed Rak~m Efendi) taraf~ndan resm-i kü~ad için u~urlu bir saat tespit edilmi~~ve tespit edilen saat
padi~aha bildirilip izin al~narak aç~l~~~yap~lm~~ur345. Di~er bir hadise de ise,
Alemdar Mustafa Pa~a vak'as~nda meydana gelen olaylarda yanan Bab-~~Ali
binas~n~n tekrar in~as~~için yine Müneccimba~~~Mehmed Rak~m Efendi'nin
gösterdi~i e~ref-i saatte eski arsa üzerine yeni Ba'13-1 Ali binas~n~n temeli
aulm~~t~r345. Bunlardan ba~ka top dökülmesinde347, yeni imal edilen toplann
deneme au~lann~n yap~lmas~nda348 ve sava~~ilan~345 gibi di~er önemli i~lerde
de e~ref-i saate itibar edilmi~tir.
Padi~ah ve Devlet Ricalinin Özel ~~leri ~çin
E~ref-i saat, te~rifat kaideleri aras~na girdi~inden dolay~~padi~aha ait hemen her i~te e~ref-i saat tespit ettirildi~i görülmektedir. Mesela, padi~ahm
yazl~~~na ve sahilhanesine gitmesi için ayr~~ayr~~zayiçe yap~l~rd~350. Zayiçe
yap~lan di~er özel i~ler ise ~unlard~r. Sultan dü~ünü, çocuk do~umu, has
ah~r atlann~n çay~ra ç~kar~lmas~35°, padi~ahm bir yerden bir yere gitmesi352,
padi~ahlar~n yapt~rd~~~~çe~idi müesseselerin temelinin at~lmas~~vs. Mesela,
Nuruosmaniye Camii temeli müneccimler taraf~ndan seçilen bir e~ref-i saatte
at~lm~~t~r353. Sultan Üçüncü Mustafa, yapt~rd~~~~caminin yak~n~nda in~a ettirece~i medreseye temel atmak için laz~m olan e~ref-i saati Müneccimba~~~
Fethiyeli Halil Efendi'ye haz~rlatm~~ur354. Padi~ahlann mutat olarak verdikleri ziyafetlerin gün ve saatlerinin de müneccimba~~~taraf~ndan tespit
344

Baron de Tott, Türkler ve Tatarlara Dâir Hâtiralar (Terc. Mehmet R. Uzmen), ~stanbul

t8. 300-302.

345 Uzunçar~~l~,

Kap ukulu, II, 93.
Târih, IX, 183; Uzunçar~~h, Merkez, s. 254.
347 BOA, Cevdet-Askeri, nr. 23397.
348 BOA, Cevdet-Askeri, nr. 23397.
349 Uzunçar~~h, Saray, s. 369.
35° TSMK, H. 512.
351 BOA, K. Kepeci, Te~rifât Defteri, nr. 677 milkerrer, s.55, 85; Uzunçar~~h, Saray, s. 369346 Cevdet,

370.

352 TSMA,

E. 2077/1.
Uff! Barkan, Süleymaniye Camii ve ~mareti in~aat~~(1550-1557), Ankara 1972, I, 50.
354 TSMA, E. 3185/14.
353 Ö.
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müneccimba~~~taraf~ndan haz~ rlanan ve fakat tarihi olmayan bir
ziyafet zayiçesinden anlamaktapz:" (Bk. Ek 1 1 ).
Çe~itli Konularda Haz~ rlanan Zayiçeler
Yukar~da belirtti~irniz konular~n d~~~nda kaynaklarda geçen u~urlu saat
belirleme i~i köle sat~ n almada, evlenme, yeni elbise giymede, akid
düzenlemede, seyahate ç~ kmada3 , do~umda357, k~z-erkek ni~anlan~ rke~~,
nikâh k~y~l~rken, yola ç~ k~ l~ rken, önemli bir memuriyete, i~e veya okula
ba~larken:" de yap~lmaktayd~. Son zamanlarda görülen bir e~ref-i saat uygulamas~~ da ~udur. Mekanik saat imal eden saatçiler, saatlerini, ilk defa tespit
ettirdikleri u~urlu bir saatte i~letirlerdi359.
Müneccimba~~dan herhangi bir konuda u~urlu saat istendi~i zaman
belli bir usül takip edilirdi. Meselâ, gemi nüzulünde e~ref-i saat istenmesi
i~inde takip edilen usulü Mustafa Münif in Defter-i Te~rifat'~nda ~u ~ekilde
görmekteyiz. "Gemi nüzulünde ibtidâ kapudan pa~an~ n takrir etmesi,
müneccimba~~n~n zayiçe irsali, enderün-~~ hümâyüna zâyirçenin takdim
olunmas~, takririn hatt-~~hümâyün ile müve~~ah ç~ kmas~, mektübi odas~ndan
zâyirçe mikebince tezkire tahrir ve zâyirçe ile kapudan pa~aya irsâl olunmas~,
an yed-i kapu çukadar~~ saât pusulas~~yapmas~"."

MIONECC~MBA~ILARA BA~LI KURUMLAR
Müneccimba~~lar, saraydaki görevlerinin yan~~s~ ra ~stanbul Rasathanesi,
Mekteb-i Fenn-i Nücûm ile ~stanbul ve ta~radaki muvakk~thanelerin idaresiyle de ilgiliydiler. Muvakk~ thaneler, münecci~nba~~l~ k müessesinin kurulmas~ndan daha önce de mevcut olup sadece gerekti~inde tayinleri hususunda gerekli imtihan~n yap~lmas~~için müneccimba~~ya ba~l~~ idiler. ~stanbul
Rasathanesi ise XVI. asr~n son çeyre~inde kurulmu~~ve on seneye yak~n bir
süre faaliyet göstermi~tir. Rasathanenin bütün masraflar~~ devlet taraf~ndan
kar~~lanm~~~ve idaresi tamamen Takiyüddin'e ait olmu~tur. Ancak bu ilk rasathanenin k~sa örnürlü olmas~~ve devletin sonuna kadar bu manada ba~kaca
bir rasathanenin kurulmamas~~sebebiyle, di~er müneccimba~~lardan hiç birisi
355 BOA,

Cevdet-Saray, ur. 1873.
D'Ohsson, s. 13.
357 Uzunçars~l~, Saray, s. 369.
358 T. S. Sa~lam, Nas~l Okudum (haz. H. Hatemi, A. Kazanc~gil), ~stanbul 1991, s. 46.
:459 Koçu, "E~ref-i Saat", gös. yer.
36<) M. Münif, Defter-i Te~rlfat, s. 43b.
358
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rasathane idaresinde bulunmam~~t~r. XIX. asr~ n ilk yar~s~ nda kurulan Mekteb-i Fenn-i Nücüm adl~~ astronomi mektebi de müneccimba~~~Hüseyin
Hüsnü Efendi taraf~ndan kurulmu~~ve vefat= kadar onun taraf~ndan idare
olunmu~tur.
~stanbul Rasathanesi
Osmanl~~Devleti'nde astronomik maksatla kurulan ilk rasathane Takiyüddin-i Râs~d taraf~ndan ~stanbul'da aç~lm~~~ancak çok k~sa bir süre sonra
y~ k~lm~~t~r. Bundan sonra ~stanburdaki ilk rasathane ise 1868 y~l~ nda aç~lan
Alâilnii'l-cev ad~ n~~ ta~~makta olup daha ziyade bir meteRasathane-i
oroloji merkezi mahiyetinde idi. ~lk müdürü Frans~z M. Coumbary olup
Tünel caddesindeydi". Coumbary'nin arkas~ ndan rasathaneye ~nüdür olan
Salih Zeki Bey'in müste~ar olmas~ndan sonra Kâtip Bedi rasathaneyi
Maçka'ya, Topçu Mektebi'nin kar~~s~ ndaki bahçe içinde bulunan Coumbary'
nin ve telgrafhaneden Emile Lecoin'in sismografi istasyonlar~n~ n yan~na
ta~~m~~t~ r. 31 Mart Vak'as~'nda buran~n tahribi üzerine sa~lam kalan aletler
Kabata~~Lisesi'ne nakledilmi~tir. Daha sonra Darü~~afaka kongresinde Salih
Zeki rasathane direktörlü~ünü Fatin (Gökmen) Bey'e vermi~, o da ~cadiye
Tepesi'nde rasathanenin kurulmas~n~~temin etmi~tir. Osmanl~~Devletinde astronomik manadaki kurulan ilk rasathane bu olmu~tur362.
Râsicl ve ~stanbul Rasathanesi
Takiyüddin-i Râs~d Suriye, M~s~ r gibi Arap diyarlar~ nda önemli hocalardan ders görmü~tür363. Tahsilini tamamlad~ktan sonra bir süre müderrislik ve
kad~l~ k yapm~~~ve bu arada astronomi çal~~malar~ nda ve rasat faaliyetlerinde
bulunmu~tur364. M~s~r'da iken Ali Ku~çu'nun, Giyaseddin Cem~id'in ve
Kad~zâde el-Rümrnin kitaplar~~üzerinde çal~~m~~ur363. Bu arada, (Kahire
yak~ nlar~ndaki) Tenis'te36" kad~~ iken k~ rk ar~~n (25 metre) derinli~inde bir
rasat kuyusu kazd~ rarak baz~~y~ld~zlar~~gündüz gözlemeye çal~~m~~t~r367. Ancak
pek fayda görmedi~i için bundan vazgeçen368 Takiyüddin-i Râs~d, M~s~ r ve
3<"

N. Gökdo~an, "Türk Astronomi Tarihine Bir Bak~~", Tanzimat I, ~stanbul 1940, s. 469,

s. 473.
Salim Aydüz, "Kandilli Rasathanesi", D~A, XXIV, s. 301-303.
~e~en, "Me~hur Osmanl~~Astronomu Takiyüddin El-Was~d'~ n Soyu Üzerine", Erdem,
IV/10, Ocak 1988, s. 165-171.
3111 Atai, s. 286.
345 Takiyüddin-i Râs~d, Reyhünetiii--ruh, Kandilli Rasathânesi Ktp., ~~r. 51.
3('(' Tenis: M~s~r'da bir köy, Ali Cevad, Tarih ve Co~rafya Lügat t, ~stanbul 1313, s. 321.
3(37 S. Tekeli, "Takiyüddin", Türk Ansiklopedisi, XXX, 357.
36'3 S. Tekeli, "Meçhul Bir Yazar~n ~stanbul Rasathanesinin Aletleri~~i~~~Tasvirini Veren Alt1 Rasadiye li-Zic-i ~ehin~ahiye Adl~~Makalesi", Ara~t~rma, Ankara 1963, I, 78.
3(32

363 R.

240

SALIM AYDÜZ

Filistin gibi kad~l~k yapt~~~~yerlerde de çal~~malar~na devam ederek, matematik ve astronomiye dair çe~itli eserler yazm~~t~ r363.
Takiyüddin-i Râs~d, 1570 y~l~nda ~stanbul'a gelmi~~ve Hoca Sadettin
Efendi ve Sadrazam Sokullu Mehmed Pa~a ile yak~n dostluk kurmu~~ve onlar~n vesilesiyle Mustafa b. Ali el-Muvakk~ t'~ n vefatlyla 1571'de yerine
müneccimba~~~olmu~tur370. Bu arada yeni tahta geçen III. Murad'a Hoca Sadettin Efendi taraf~ndan takdim edilmi~~ve iltifata mazhar olmu~tur. Takiyüddin, Hoca Sadettin Efendi'ye, ~slam dünyas~nda müneccimler ve muvakk~~ tlar taraf~ ndan kullan~ lan Ulu~~
Bey Zici' nin gerçek rasatlarla
uyu~mad~~~n~~ve takvimcilerin yeni rasatlara ihtiyac~~ oldu~unu bu yüzden
zicteki hatalar~n do~ru rasatlar ile düzeltilmesi gere~inden bahsederek onun
vas~tas~yla Padi~ah'a ~stanbul'da bir rasathane aç~lmas~~konusunda bir layiha
sunmu~tur37 t. Takiyüddin'in teklifini kabul eden III. Murad, tüm masraflar~~
devletten kar~~lanmak üzere, rasathanenin kurulmas~na Takiyüddin'i memur
etmi~tir. Ayr~ca Takiyüddin'e ayl~k 3000, y~ll~k da 6000 düka alt~n maa~~ile rasathane masraf~~için 10000 alt~n tahsis etmi~tir. Hatta Sultan III. Murad Takiyüddin'e verdi~i beratta böyle bir i~in atalar~ndan hiç kimseye nasip olmad~~~n~~ve bunu yapma ~erefinin ilk defa kendisine nasip oldu~undan dolay~~iftihar etti~ini de söylemi~tir372. Ayr~ca Takiyüddin'e Konya Ere~li kasabas~n~n geliri olan yetmi~~bin akçelik zeâmet verilmi~tir373 . Böylece Takiyüddin'e, M~s~ r'da iken ilaveler yapmaya ba~lad~~~~ Ulu~- Bey Zici> nin eksik
kalan k~s~mlar~n~~tamamlama f~rsat~~do~mu~tur.
Dân~'r-rasadi'l-cectid374 ad~~verilen rasathane in~asma 983/1575 y~l~nda
ba~lanm~~t~ r375. Takiyüddin 982/1574 y~l~ nda Galata Kulesinden baz~~aletlerle gözlemlere ba~lam~~t~ r37". 985/1577 y~l~ndan itibaren de k~smen ta3°3 ~e~en, 'Talciyüddin'in Soyu...", s. 165.
3" Salih Zeki, Asâr-~~Bâklye, s. 201.
371 Salih Zeki, ilsâr-~~Bâk~ye, s. 201.
372 1H. Mordtmann, "Das Observatorium des Taqi ed-din zu Pera", Der Islam, XII, 93.
373 Mordtrnann, s. 94.
371 S. Ünver, ~stanbul Rasathanesi, Ankara 1985, s. 52.
375 BOA, Miihimme Defteri, 26 safer 983 (6 Haziran 1575) tarihli, nr. 40, s. 60'ta ki

Topçularba~~~Sinan A~a'ya yaz~lan hiikümde rasathanenin ihtiyac~~olan odalar~~ yapmas~~emredilmektedir. Buna göre bu tarihlerde rasathanenin ana in~aat~~bitmi~~fakat yan in~aat~~henüz
bitmemi~tir. A. Say~l~, "Alauddin Mansur'un ~stanbul Rasathanesi Hakk~ndaki ~iirleri", Belleten,
XX/79, 1956, s. 414, 466. Ata! ve Salih Zeki rasathane in~as~na 987 y~l~nda ba~land~~~n~~yazmaktad~rlar. Ata!, s. 286; Salih Zeki, s. 201.
375 ~e~en, "Takiyüddin'in soyu, s. 166.
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mamlanm~~~olan yeni rasathaneden gözlemlerine devam edenm Takiyüddin
ayr~ca yeni yapt~~~~aletlerle rasathanenin güçlendirilmesine çal~~~r. Hatta
baz~~hassas rasat aletlerinin imalI için M~s~r'dan a~aç getirtilmi~tir378. Takiyüddin yan~na ald~~~~astronomlarla, bir k~s~m gözlem araçlar~n~~kendisi icat
ederken, daha önceden beri bilinen ve önceki ~slam rasathanelerinde kullan~lan temel aletleri de yapt~ rtarak çal~~malar~na ba~lar378. Rasathanenin
önce ana binas~~tamamlanm~~~ancak bu bina k~~~aylar~nda yeterli olmad~~~mdan dolay~~ek binalar yap~lm~~ur380. Bundan da rasathanenin peyderpey yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Biri büyük di~eri küçük, iki binadan38'
müte~ekkil olan rasathaneye, çe~idi gözlem aletleri getirilmi~~ve bir de
kütüphane kurulmu~tur382. Padi~ah, kütüphane olu~turulmas~~için ülkede
bulunan ilm-i nücûm, hendese ve hey'et ile ilgili kitaplar~n rasathanede toplanmas~n~~emretti. Buna dair ~stanbul Kad~s~'na yaz~lm~~~bir hükümde, vefat
eden Lütfullah Müneccim'in383 kitaplar~n~n bulunup rasathaneye getirilmesi
emredilmi~tir38'.
Kaynaklar~n hemen hepsi rasathanenin Tophane s~rtlar~nda bir yerde
oldu~u konusunda müttefiktirler. Ancak tam yeri hususunda farkl~~görü~ler
bulunmaktad~r385. O dönemde Avusturya elçilik papas~~olan Stefan Gerlach
rasathanenin yeri hakk~nda, (Kas~m 1577) "Sultan Murad Han-~~&Mis Kahire'
den bir müneccim celb etti. Bu müneccim Galata haricinde Gritti`nin
kona~~~bulundu~u mahalde bir rasathane in~a etti. Bu kule bir kaç kulaç
zeminden a~a~~da olup geni~li~i dahi bir kaç kulaç idi"388 demektedir.
Takiyüddin-i Ras~d'~n rasathane yap~lmadan önce Galata Kulesi'nden
rasatlara ba~lamas~~baz~~kimselerin rasathane binas~yla bu kuleyi ayn~~zan
netmelerine sebep olmu~tur. Bunlar~n ba~~nda belki de Hadikat~17-cevâmi'
ve Mecmua-i Tevâ~ll~~ yazar~~Hüseyin Ayvansarayrnin (6. 1786) eserlerinde
377 A. Say~l~, "Alauddin Mansur'un...", s. 414, 466.
378 BOA, Mi~hin~nte Defteri, nr. 40, s. 169.
379 A. Say~l~, "Rasathane", ~A, IX, 628, 631.
389 BOA, Mühimme Defteri, nr 40, s 60.
381 A. Say~l~, "Alauddin Mansur'un...", s. 425.
382 Ünver, ~stanbul Rasathanesi, s. 43-47; O. N. Ergin, Maârif;

251; Tekeli, "Meçhul Bir
Yazar~n....., Ara~t~rma, I, 78.
383 BOA, K. Kepeci, Ruznamçe, nr. 1863, s. 131, tarih, 10 ~aban 940; Rüznamçe, nr. 1864,
s. 23, tarih, 1 Rebiyülevvel 934.
384 BOA, 12 Safer 986 (20 Nisan 1578), Mühimme Defteri, nr. 34, s. 125, hüküm nr. 272.
383 Tayyarzâde Ahmed Atâ, Tarih-i Atâ, ~stanbul 1292-93, 1, 81-82.
386 S. Gerlach'tan nakleden, Celal Es'ad (Arseven), Eski Galata ve Binalar~, ~stanbul 1329,
s. 16, 90-95.
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rasathane hakk~nda yazd~~~~yaz~lar gelmektedir387. Ayvansarayi Galata Kulesi'
nin rasathane olarak in~a edildi~ini ve Hoca Sadettin Efendi'nin "istihrac-~~
rasad olunan devlet az zamanda münkariz olagelmi~tir" diye padi~aha ~ikâyet
etmesiyle 987 zilhiccesinde yar~s~ na kadar y~ kt~r~ld~~~n~~ ve sadece kulenin
kald~~~n~~yazmaktad~ r388. Ayvansarayi bir ba~ka yerde rasathanenin Tophane'
de oldu~undan da bahseder ve y~ kt~ r~lmas~n~n arkas~nda Hoca Sadettin
Efendi'nin bulundu~unu öne sürer389. Mordmann ise rasathanenin
Beyo~lu'nda Gritti'nin Ayas Pa~a s~rtlar~ndaki kona~~~bahçesinde oldu~unu
ve bir kule olmay~ p bir kuyudan ibaret oldu~unu yazmaktad~r".
Rasathanedeki ~lmi Faaliyet ve Personel
M~s~ r'da ve di~er baz~~yerlerde ba~lad~~~~rasatlar~na burada devam etme
imkân~~ bulan Takiyüddin ilk olarak Ulu~~
Bey Z/dilin tashih edilmesi
çal~~malar~na ba~lam~~t~ r. Bu arada di~er baz~~ gök hadiseleri de rasat edilmeye çal~~~lm~~t~r. Rasathanenin in~as~~1577 y~l~ nda k~smen tamamlanm~~~ve
hemen sürekli çal~~malara ba~lanm~~t~r:"". Rasathanede sekizi râs~d, dört
kâtip ve dört de yard~mc~~ olmak üzere toplam on alt~~ki~i vazife yapmaktayd~392. Zira baz~~ büyük aletleri dört veya be~~ki~i ancak kullanabilmekteydi393.
Takiyüddin'in ~ahsi gayretleriyle meydana getirilen Osmanl~lar~ n bu ilk
rasathanesi, devrin ~eyhülislam~~ Kad~zâde Ahmed ~emseddin Efendi taraf~ndan yaz~lan bir fetva ile y~ kt~r~ld~. ~eyhülislam fetvada, rasat i~lerinin
oldu~u her memlekette u~urst~zluk oldu~unu ve böyle faaliyetlerin devletlerin zararma olaca~~n~~iddia etmi~tir"'. Sultan III. Murad bunun üzerine 22
Ocak 1580 Per~embe"' gecesi Padi~ah Kaptân-~~ Deryâ K~ l~ç Ali Pa~a'ya
387 Ayvansarayi, Haclika, II, 57; a. mlf., Mec~n~ sâ-i Terârih, Hz. F. Ç. Derin-V. Çabuk, ~st.
1985., s. 310.
388 Ayvansarayi. Haclika, II, 57; a. mlf., Mecn~ uâ-i Tevârih, s. 310.
389 Schveiger de rasathanenin y~ k~lmas~ na sebep olarak Hoca Sadettin Efendi'yi
göstermektedir., Celal Es'ad, Eski Galata, s. 95.
399 Wr~age, "Osmanl~~Tarihçili~inin Ba~lang~c~", s. 84.
391 ~. Miro~lu, "~stanbul Rasathanesine Ait Belgeler", ~CIEF Tarih Enstitüsü Dergisi,
3(1972), ~stanbul, s. 77; Remzi Demir, "~stanbul Rasathanesi'nde Yap~lm~~~olan Gözlemler", Bellete~~~C. LVII, 11, s. 161-172.
392 A. Mansur, ~ehinsahnâme, ~ ÜK, ur. FY1404, v. 57a.
393 A. Say~l~ , "Alauddin Mansureun...", s. 424-425.
314 Salih Zeki, Kâm~'is, V, 342; a. mlf.,
Bâkiye, s. 200.
391" Karaçelebizâde Abdillaziz Efendi ise rasathanenin Safer 988'de y~k~ld~~~n~~yazmaktad~r.
Karaçelebizâde Abdillaziz, Ra~ zatül-Ebrâr, Bulak 1248, s. 462.
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verdi~i ferman ile rasathaneyi y~kt~rm~~t~r399. Esasen ~eyhülislam'~n rasathaneyi y~kt~ rma sebebi, Takiyüddin'in hamisi Hoca Sadettin Efendiyle aralar~ndaki husumetten ileri gelmi~tir3"7. Rasathanenin y~ k~lmas~yla Hoca Sadettin Efendi, Padi~ahm yan~ndaki itibarl~~yerini kaybedecek ve gözden
dü~ecekti 8.
Muvakluthaneler
Muvakk~ t, lügatte vakit tayin eden; ~st~lahta ise namaz vakitlerinin belirlenmesinde kullan~ lan saatleri düzenleyen, bunlar~n ayarlarma ve tamirlerine bakan ki~i manas~na gelmektedir399. Muvakk~ thane ise muvakk~ tlar~n
çal~~t~klar~~binaya verilen isimdir. Muvakluthaneler, -bugün birçok caminin
mü~temilat~nda da görülebilece~i gibi- genellikle ca~ni ve mescitlerin
giri~ inde veya bahçesinde bir-iki oda halinde camiye ba~l~~ olarak in~a
edilmi~tir". Ayr~ca, her ~slam ~ehrinde de bir veya ihtiyaca göre birçok muvakk~thane bulunmaktayd~~'1". Buralarda yap~lan en önemli faaliyet namaz
vakitlerinin çe~itli aletler vas~tas~yla tespit edilmesidir. Namaz~n, ~slâm dinine
göre sabah, ö~le, ikindi, ak~am ve yats~~olmak üzere günde be~~defa yap~lan
sürekli ve günlük bir ibadet olmas~, vakitlerinin güne~e göre ve hassas olarak
zaman~nda belirlenmesi ihtiyac~, bu kurumu, Osmanl~~ Devleti'nden önce
Emeviler döneminde müessesele~meye götürmü~tür ")2. Muvakk~ tlar~n birinci
i~i olan namaz vakitlerini tayin etme meselesinden dolay~~muvakk~ tlara muvakk~t, saatçi veya ~nuvakk~ t-~~ salt denilmektedir 1"3 .
391' Atai, s. 286; Sicill-i Osmani, II, 52; Salih Zeki, Asâr-~~Bâkiye, s. 201; Miro~lu,"Istal~ bul
Rasathanesine, s. 77; Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, III-II, 518.
397 O. N. Ergin, Maârif, I-II, 255.
398 Tekeli, "Takiyüddin", Türk Ansiklopedisi (TA), XXX, s. 360; Mehmed Murad, rasathanenin y~ k~lmas~~~~~~~ sebepleri ve neticesi üzerine ~u yorumu yapmaktad~r: "Rasathane Sadettin
Efendi ile Padi~ah~!) arzusu tensibleri semeresi idi. Aleyhinde sarayda çe~Tilen entrikaya hedef
dahi Sadettin Efendi idi. Çünki baz~~a~alar ile kalfalar, belki daha büyük harem erkân~~Sadettin
Hoca'n~n Padi~ah üzerinde icrâ etti~i niif~lzu çeken~iyorlard~. Lakin Sadettin Hoca'n~n aleyhinde çerrilen bu dolap dahi ak~~bet Sokullu'in~n aleyhine döndü. Sokullu'nun aleyhine dönen
fatura esas~ nda önce Takiyilddin'e dönmü~tür. Mehmed Murad Tarih-i Ebf ~ l-Faruk, ~stanbul
1328, III, 46-47.
399 Pakalm, Tfirih Deyimleri, IL 587 .
im A. Say~l~, The Obsemuoly in Islam. Ankara 1988, s. 348.
~. Parmaksizo~lu, "Muvakk~ t", TA. XXV, 6.
192 ~bn-i ~at~r (1304/1375-6) buran~ n muvakk~ tl~~~nda bulunmu~tur. A. Say~l~, Observatory, s. 245; E. Behnan ~apolyo, "Mt~vakk~ thaneler", Önasya, Ankara 1969, IV, 43, s. 10-11.
'103 BOA, Han-~~ Hilmyf~n, nr. 15462; Müneccimba~~l~~~n Sultan Mehmed Saatç~s~~ Hasan'a
verilmesine dair ruüs, BOA, A. RSK, 1519-68, 18 ~aban 1060, s. 74.
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Osmanl~lar ~stanbulun fethine kadar baz~~ yerle~im merkezlerinde muvakk~ thaneler in~a et~ni~lerse de bugün bunlar~ n yerleri ve muvakk~ tlar~~
hakk~ nda bilgi bulunmamaktad~ r. 1470 tarihinde in~a edilen Fatih Camii'nin
avlusundaki Fatih Camii Muvakk~ thanesi Istanbul'da kurulan ilk muvakk~thanedir. 1489 y~ l~ ndaki bir muhasebe defterine göre muvakk~ thanenin
Musa adl~~muvakk~ t~~15 akçe yevmiye almaktayd~". Ayn~~sene Alaaddin adl~~
Ayasofya Camii n~t~vakk~ una da günde 13 akçe verilmektedir105. Buralardan
sonra, Bayezid Camii Muvakk~ thanesi, daha sonra da Yavuz Sultan Selim taraf~ ndan in~a ettirilen cami'nin bahçesinde bulunan Sultan Selim Camii Muvakk~ thanesi ~stanbul 'un ilk büyük muvakk~ thaneleri olarak as~ rlar boyu
varl~ klar~n~~ sürdürmü~ler ve fonksiyonlar~ n~~icra etmi~lerdir. Buralarda pek
çok me~hur muvakk~ t ve miineccim yed~mi~dr.
Evliya Çelebi'nin Seyahatnâmeesinde, Bâyezid Camii Muvakk~ thanesi
için "~slâm âleminde ve Avrupal~~ gemiciler aras~ nda en muteber muvakk~ thane" denilmektedir. Evliyâ Çelebi, bunun sebebinin muvakk~ thane
saatlerinin do~rulu~u ve dakikli~i sayesinde oldu~unu söyler''°<'. Bayezid
Camii'nin bu önemli mevkii son dönemlere kadar devam etmi~tir. Zira
1263/1847 y~l~ nda buraya yap~ lacak bir muvakk~ t tayininde Bayezid Camii
Muvakk~ thanesi için "Câmi-i ~ erif-i mezkür selâtin-i 'izam behçet-makam hazerât~ n~ n olup memer mahâlde bulunarak Ramazân-~~ ~erifte ve eyyâm-~~
me~âhirede mesrür ve ubür edenler saatlerin orada ayar eyledikleri cihetle
muvakk~tm ziyade ehliyedi bulunmas~~ icâb-~~halden görünmü~~oldu~undan"
denilmektedir">7 . Yine bu tayine ait belgede, Bayezid Camii muvakk~ t~ na
di~erlerinden farkl~~olarak günde 25 akçe maa~~ve iki çift fodula ekmek verildi~i yaz~lm~~t~r '°8. Ayn~~dönemlerde Tophâne Semtindeki Cihangir Camii
muvakk~ t~n~ n ise sadece üç akçe ald~~~ '°9 göz önüne al~ n~ rsa Bayezid Camii
Muvakk~ thanesi'nin önemi daha da iyi anla~~ labilir. Devrinde ve daha sonra-

Lütfi Barkan, "Fatih Cami ve ~ mareti Tesislerinin 14894490 Y~llar~ na Ait Muhasebe
Bilançolar~", ~FM, XXII, 1-4, s. 312; A. Süheyl Ünver, Osmanl~~Türkleri ilim Tarihinde Murakk~ thaneler, Atatürk Konferanslar' V, 1971-1972'den ayr~~ bas~ m, Ankara 1975, s. 221; S.
Ünver, Fatih Külliyesi ve Zaman~~~li~n Hayat~, ~stanbul 1946, s. 61.
Ö. Lütf~~Barkan, "Ayasofya Camii ve Eyüb Türbesinin 1489-1491 Y~llar~na Ait Muhasebe
Bilançolar~", ~FM, 1-4, s. 349.
" Ünver, Osmanh Türkleri, s. 229; Evliya Çelebi, Seyahatnâme, s. 144-5.
I" BOA, ~rade-Dâhiliye, ur. 38050.
BOA, irade-Dahiliye, nr. 38050.
BOA, Cevdet-Belediye, nr. 2045.
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lar~~çok önemli bir yere sahip olan di~er bir muvakk~ thane de Sehzade Camii
Muvakk~ thanesi'dir
Kanuni Sultan Süleyman taraf~ ndan yapt~r~lan Süleymaniye Camii ve
külliyesinin 1555 tarihli vakfiyesinde muvakk~ thane ve muvakk~ t ayr~~ bir
bölümde ele al~narak ~artlar~~ ve maa~~~belirlenmi~tir. Muvakk~ thanelerin
Süleymaniye Camii Muvakk~thanesi'nde oldu~u gibi vakfiyelerdeki yeri genelde ayn~~ifadeler ile belirlenmekteydi. Buralarda yaz~lan ~artlar genellikle
~u mahiyette olmaktayd~. Muvakk~ t ilm-i nücilma yani astronomiye ait bilgilere vâk~f olacak, ezan vakitlerini milezzinlere bildirecek, Cuma ve bayram
namazlarmda haf~zlar ve müezzinler ile birlikte mahfilde hâz~ r bulunacak ve
günde on akçe maa~~alacakt~r". Bu uygulama, devletin birçok yerinde, bu ve
buna benzer ifadeleri ihtiva eden vakfiyeler ile uzun y~llar ayn~~~ekilde uygulana gelmi~tir11. ~stanbul'da câmilerdeki muvakk~tlar~n yan~~ s~ra sarayda da
birtak~ m muvakk~tlar vard~~ki bunlar da saray saatlerinin tamiri, bak~ m~~ve
padi~ah ve saray personeline namaz vakitlerinin bildirilmesi gibi i~lere bakarlard~'''. Topkap~~Saray~'nda halen iki adet güne~~saati ve birçok mekanik saat
bulunmakta ve sergilenmektedir. Bu saatlerin baz~lar~~saray muvakk~ tlar~~taraf~ndan imal edilmi~lerdir 1~ 3.
Muvakk~ tlar, as~l vazifeleri olan namaz vaktini belirleme i~ini güne~~saati,
' omon gibi saatlerle yapm~~lard~r 't t. XVII. yüzy~ldan
su saati, kum saati ve gn
sonra yava~~yava~~yayg~nla~maya ba~layan mekanik saatlerin kullan~m~n~n
artmas~yla muvakk~ tlar~ n i~i biraz kolayla~m~~t~ r. Bu saatlerin muvakk~ thanelere gelmesiyle muvakk~tlar~n görevleri bu saatlerin ayar~n~~ kontrol ve saatleri tamir etmeye dönü~mü~tür. Hatta baz~~muvakk~ tlar saat dahi
imal etmi~lerdir"5.
Muvakk~ tlar muvakk~thanelerde yapmas~~ gereken i~lerinin yan~~ s~ra isteyenlere astronomi, astroloji ve takvim gibi konularda teorik ve pratik olarak
i~ () Süleymaniye Vali'iyesi (Haz. Kemal Edip Kürkçüo~lu), Ankara 1962, s. 34.
'III Mesela, Sultan Ahmed Camii Muvakk~thanesinin 1022/1613 tarihli vakf~yesinde burada
Muvakk~ t olacak kimse hakk~ nda "Erkat-1 ezana alim ve saat-~~mikata cazim bir muYakkir gibi bir
ifade ile muvakk~ tta aran~lan ~artlar belirtilmi~tir, Ünver, s. 234.
,~~~2 ~apolyo, "Muvakluthaneler", s. 10.
413 Wolfgang Meyer, Istanbul'daki Güne~~Saatleri, ~stanbul 1985, s. 65-71, 79-81.
414 ~slam'dan önce yap~ lm~~~olan saatler namaz vakitlerini belirleme maksad~~ ile
yap~lmad~~~ndan ~slam astronomlar~~ güne~~saatlerini namaz vakitlerine ve bulunduklar~~yerin
konumuna göre tekrar ayarlad~lar.
115 Muvakk~ t Ahmed Dede'nin ~akirdinin saat takdiminden dolay~~auyye-i seniyye itasma
dair 30 ~evval 1282 tarihli irade, BOA. ~rade-Dahiliyye, ~~ r. 38050.
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dersler verirlerdi416. Bu derslerde, mekanik ve güne~~saati gibi vakit tayiniyle
ilgili basit aletlerin yap~m~~ da ö~retilirdi417. Baz~~muvakk~thaneler, muvaldut~n~n bilgisine ve imkan~na göre dönemin küçük birer rasathanesi veya
basit astronomik gözleme merkezi gibi çal~~maktay& Astronomi bilgisi geni~~
ve bu konularda ders veren muvaldutlarm etraf~nda olu~an kimseler ile muvakk~tm takbeleri aras~nda astronomi konular~~tarn~~l~r ve rubu tahtas~, usturlab gibi baz~~aletlerle basit gözlemler de yap~l~ rd~418. Astronomiyi iyi bilen
baz~~muvakk~tlar~n namaz vakitlerinin tespiti yan~ nda astronomi konular~nda
eser verdikleri, astronomi aletleri imal ettikleri ve senelik takvimler
haz~rlad~klar~~da bilinmektedir41".
Geni~~astronomi bilgisine sahip ve zicleri kullanmas~n~~bilen baz~~muvaklutlar takvim dahi ne~retmi~lerdir. Ayr~ ca birçok muvaklut Ramazan.gelmeden önce imsakiye haz~ rlar ve bunu muvakk~ thanelerin duvar~na asarlard~. Muvakk~tlar bunlar~n yan~nda gerekti~inde ellerindeki aletler ve
ziclerin yard~m~yla luble tayini i~ini de yaparlard142°.
Muvaldatlann Tayini ve Muvakk~ tlarda Aran~lan ~artlar
Muvakk~thaneler do~rudan müneccimba~~l~ k makam~na ba~l~~olmamakla birlikte"', gerekti~inde muvakluthaneye yeni tayin edilecek ki~ilerin
imtihamn~~müneccimba~~~yapard1422. Muvaldutl~k, valuflarm imamet, hitabet,
müezzinlik gibi cihât-~~ilmiye denilen k~sm~ ndan& Bu sebeple muvaldutlar
cihet maa~~~al~ rlar ve tayin edilirlerdi423. Muvaklud~k görevi babadan o~ula
intikal ederdi. Ancak baba "bilâ-veled" yani yerine geçirece~i o~lu olmad~~~~
halde veya yerine birisini tayin etmeden vefat ederse yerine müneccimba~~~
huzurunda yap~lan imtihan~~kazanan birisi tayin edilirdi424. Bu i~i iyi yapabilecek kimselerden tayin edilen muvaklutlarda aranan ~artlar, hemen her muvakk~thanenin ba~l~~bulundu~u külliyenin vakf~yesinde belirtilmi~tir125.
414'' Ünver,

Osmanl~~Türkleri, s. 228.
Irade, Dâhiliye. nr. 38050.
418 ~. Parmaks~zoklu, "Muvaklut", TA. XXV, 6.
413 Ünver, Osmanl~~Türkleri, s. 237, 240, 241.
42() Sapolyo, "Muvakluthaneler", $ 11.
421 A. Say~l~, Observatozy, s. 315.
422 BOA, Cevdet-Maârif, nr. 3693.
423 BOA, A. RSK, nr. 1509, s. 60; M. Ipsirli, "Cihet", D~A, VII, 546548.
124 BOA, 10 B 1261/1845 tarihli, Cevdet-Belediye, nr. 2045; BOA, Cevdet Maarif Tasnifi
nr. 3693; Ünver, Osmanl~~Türkleri, s. 254.
425 Ünver,
Osmanl~~Türkleri, s. 255.
417 BOA,
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Muvakk~ thanelerde çal~~ acak muvakk~tlarda aran~ lan umumi vas~flar
~unlard~ r. Sanat-~~mikata vak~ f, yani ibadetlerin zamanlar~n~, irtifâ alma fennini bilen, muvakk~ thaneye ait saatleri gerekti~inde tashih ve do~rulu~unu
kontrol eden, ezan vakitlerini müezzinlere zaman~ nda bildiren ve bu hizmetine mukabil her ay belirli bir ücret alan ki~i muvakk~t olabilirdi42".
Bayezid Camii gibi farkl~~ özelliklere sahip baz~~muvakk~ thaneler muvakk~ t olacak ki~ ilerden duruma göre de~i~ik baz~~ ~artlar da isteyebilmekteydi.
Müneccimba~~~huzurunda yap~ lan imtihan' kazanan ve gerekli ~artlara
haiz olan ~nuvakk~ tlar Ilyas kay~ tlar~ na geçer ve gidecekleri yere tayinleri
yap~lirdi'127. Baz~~muvakk~tlann bulunduklar~~ yerde örfi müddet olan bir y~l
kald~ klar~~ ve bu bir y~ l~ n sonunda ba~ ka yere tayin edildikleri de
görülmü~ tür. Ancak bu uygulaman~ n ne kadar yayg~n oldu~u hususunda bilgimiz bulunmamakta ve buna dair ~u anda elimizde sadece bir kay~t bulunmaktad~r. Muvakk~ tlann tayini kazasker taraf~ ndan yap~l~ r ve tayini ruüs defterlerine kaydolunurdu.
Osmanl~~Devleti>nde herhangi bir muvakk~ thaneye muvakk~ t tayini
yap~ld~~~ nda XIX. asnn sonlar~ na kadar takip edilen resmi prosedür ~u
~ekildeydi: Önce bo~alan ~nuvakk~ tl~ k makam~~ için müneccimba~~~huzurunda
adaylar imtihan edilirlerdi. imtihan' kazanan muvakk~ t aday~~tayin edilmek
üzere Divân-~~ hümâyün ru~ls kalemine kaydedilir. Ayr~ca imtihan~~kazanan
ki~i imtihan~~ kazand~~~n~~ ve hangi muvakk~ thanenin nas~ l bir halde iken
bo~ald~~~n~~ve kendi durumunu bildiren, sadrazama hitaben yazd~~~~bir dilekçe ile divâna müracaat eder. Divân bu muvakk~ thanenin son durumu
hakk~ nda Evkaf muhasebesi kaleminden bilgi ister. Evkaf muhasebesi kaleminde sab~ki kayd~~yaz~l~ r. Bu yaz~~di~erlerinden farkl~~olarak siyakat ile
yank~-. Evkaf muhasebesi taraf~ ndan verilen bilgilerden sonra müracaat eden
~ahs~n imtihan' kazand~~~ na dair imtihan~~yapan müneccimba~~ dan i'lam~~ istenir. Müneccimba~~ n~ n aday~ n imtihan' kazand~~~ na dair i'lam~n~~ vermesiyle
müracaat eden ~ahs~n bütün kay~ tlar~~bir araya toplanm~~~oldu~undan ve gereken netice al~nd~~~ ndan tell~ isi istenir. Neticede telhisi yaz~l~r ve ne kadar
maa~~ve hangi ~artlar ile tayin edildi~ini bildiren bir telhisiyle berat~n~ n verilmesi istenir. Böylece muvakk~ t~n tayini yap~lm~~~ve görevine ba~lamas~~için
izin verilmi~~olur.
126 Ünver, Osmanl~~Türkleri, s. 254-255; Ünver, "~stanbul Muvakluthaneleri...", s. 45.
'127 BOA, HH, ~~r. 15462.
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Muvakk~ tlara, vakfiyelerde belirtildi~i gibi XIX. asr~n ortalar~na kadar
on akçe yevmiye ve ayr~ca yüz kuru~~ev kiras~~verilmekteydi. XIX. asr~ n ortalar~ndan itibaren maa~~~ayn~~ kal~ rken ev kiras~~ 200 kuru~a yükseltilmi~tir.
Baz~~ muvakluthanelerde üç, baz~lar~ nda da on akçe gibi sembolik bir maa~~ n
son dönemlere kadar devam etmi~~olmas~~ bu i~le u~ra~anlar~~ ikinci bir i~te
çal~~maya sevk etti~inden, as~ l vazifeleri bazen aksam~~t~r428.
Muvakk~ tlar genellikle zaman tayiniyle ilgili astronomi ve matematik konular~na ilgi göstermi~lerdir. Baz~lar~~ bu konularda eser verebilecek kadar
ileri derecede bilgi sahibi olmu~ lard~ r. Bu sebeple muvakk~ tlar~n ve muvakk~ thanelerin Osmanl~~ bilim tarihinde önemli bir yeri vard ~ r. Baz~~
dönemlere ve muvakk~ tlara bakarak, muvakk~ tlar küçük bir râs~d, muvakk~ thaneler de birer zaman tayini rasathanesi olarak dü~ünülse de muvakk~ thanelerin tam bir rasathane oldu~u söylenemez '2'.
Osmanl~~ Devleti'nin son dönemlerinde mekanik saatlerin artmas~,
özellikle Sultan II. Abdülhamid döneminde saat kulelerinin yap~lmaya
ba~lanmas~yla muvakk~ tl~~a olan alâka biraz azalsa da"" halk~n muvakk~ thanelere olan ilgisi pek azalmam~~, muvakk~ thane duvarlar~ na as~lan
saatlerden"' saat ayar~~ve namaz vakitleri takip edilmi~ tir. Cumhuriyetin kurulmas~yla ilga edilen müneccimba~~ l~ k (1924) yerine ba~m~lvakk~ tl~k ad~~
alt~ nda bir müessese kurulmu~tur. Ba~m~l~cakk~ t taraf~ndan idare olunan bu
müessese 20 Eylül 1952 y~l~ nda kapaul~ ncaya kadar fonksiyonlar~n~~yerine getirmi~tir '32.
Osmanl~~döneminde yap~lan muvakk~thanelerin pek ço~unun binas~~halen mevcut olmas~na ra~men içindeki astronomiye ait önemli aletler ve saatler baz~~merkezlere toplanm~~ ur. Baz~~muvakk~ thanelerde sadece eski büyük
saatlerin konulmas~~için yap~lm~~~mermer kaidelerden ve camilerin duvarlar~ndaki güne~~saatlerinden ba~ ka iz kalmam~~t~ r. Binalar ise istimlâk ve ilgi128 BOA, Cevdet-Belediye, t~ r. 2045; Fatih Muvakk~ thanesine ait (901/1496) vakflyeye göre
de günlük 10 akçedir. Ünver, s. 241; E.Hakk~~Ayverdi, Osmanl~~Mimarisinde Fatih Devri,
~ stanbul 1973, 111. 358; Süleymaniye vakfiyesinde de muvakk~ ta günlük on akçe verilmekte idi,
Süleymaniye Vakflyesi, s. 34.
129 A. Say~l~, Observato~y, s. 338.
I30 Parmaks~zo~lu, "Mt~vakk~ t", ~stanbul Ansiklopedisi, XXV, 6.
131 Meselâ, Eminönü Yeni Cami Muvakluthanesinin duvar~nda iki yuvarlak saat bulunmaktayd~~ki bu saatlerden birisi alaturka di~eri de alafranga saati göstermekteydi, Sapolyo, a.g.m., s.

10.

132 Ünver,
Osmanl~~Türkleri, s. 225.
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sizlik yüzünden ya tamamen y~ k~ lm~~~yahut kalanlar~~ da camilere ait birer
lojman veya depo olarak kullan~ lmakta, baz~lar~~ ise y~ k~ nt~~ halinde ya da
y~ k~lmaya terkedilmi~~durumdad~ r t".
Istanbul'daki baz~~ me~hur muvakk~ thanelerin, müneccimba~~lar~n
yeti~melerinde önemli bir yeri bulunmaktad~ r. Zira rasathanelerden ba~ka fiili olarak astronomik çal~~ma yap~labilen tek müessese muvakk~thanelerdir.
Özellikle Yavuz Sultan Selim Camii ile ~ehzade Camii muvakk~ thanelerinde
birçok ünlü r~n~vakk~ t ve müneccimba~~~vazife yapm~~t~ r. Sultan Selim Camii'nin ilk muvakk~ tlar~ndan Mustafa b. Ali el-Muvakk~ t burada uzun müddet
vazife yapm~~t~r. ~lk müneccimba~~lardan olan Mustafa b. Ali'den dört as~ r
sonra gelen ve ayn~~zamanda son müneccimba~~~olan Hüseyin Hilmi Efendi
(ö. 1924) de Sultan Selim Camii'nde muvakk~ tl~ k yapm~~~ve o da Mustafa b.
Ali gibi "Sultan Selim Camii Muvakk~t~" diye me~hur olmu~tur4".
Mekteb-i Ferm-i Nücam
Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi ve müneccim-i sâni Sadullah
Efendi'nin gayretleriyle kurulan bu mektep, Tanzimat'~n ilan~ ndan önce
aç~lan mekteplerdendir435. Mekteb-i Fenn-i Nücüm, Mekteb-i Müneccimin ve
Mekteb-i Fürffin-~~ Nücûm gibi adlarla bilinen bu mektep, Osmanl~~ Devleti'
nde astronomi e~itimi için aç~lan ilk ve tek okul olmas~ ndan dolay~~büyük
öneme sahiptir. Ancak çok k~sa bir ömrü olmas~~ sebebiyle e~itim tarihçilerimizin ilgisinden mahrum kalm~~t~r. Bu yüzden mektep hakk~nda
Osman Ergin Bey'in Türkiye Maarif Tarihi adl~~ eserinin d~~~ nda, vakanüvis
tarihlerinde ve di~er maarif tarihlerinde herhangi bir bilgiye rastlayamamaktay~z. Osman Ergin Bey'in Maarif Tarihinde verdi~i bilgiler, Ba~bakanl~ k
133 Istanbul'daki Muvakk~ thanelerle ilgili daha fazla bilgi için bk. Salim Aydüz,
"Istanbul'da Zaman~ n Nabz~m Tutan Mekanlar", ~stanbul, 51 (Eyliil 2004), s. 92-98.
‘134 Yusuf b. Ömer es-Saati, Sahaif-i Tak~ m, TSMK, nr. A. 1960, s. 28a; Katip Çelebi, Fezleke, II, 367; BOA, A. RSK, Ru~ls Defteri, nr. 1497/46, s. 23; BOA, A. RSK, Ruf~s Defteri, nr.
1519/68, s. 74-77; Müneccimek, el-Makalat-~~Sâlise fi Resm-i Alât-~~Z~lliye, Kandilli Rasathanesi
Ktp., nr. 40, s 32a; S. Ünver, Osmanl~~Türkleri, s. 250; Naim, Târih, III, 74, V, 29; Atal, 764; SiOsmani, IV, 154, 377; A. Liitfi, Târil~, X, 147; Mehmed Sad~ k, ~htisârt~ 'l-Cedreli'l-kebir Salil~n-~nimari, Süleymaniye Ktp., Hüsrev Pa~a, nr. 232, s. 26b.
~~~~Me~hur Laland Zitini tercüme eden Hüseyin Hüsnü Efendi'nin bu okulun aç~l~~~ nda,
Frans~zca bilmesi ve baz~~Frans~zca eserlerden dolay~s~yla Frans~z ilimler Akademisi ya da Frans~z
Astronomi Cemiyeti'nden esinlenmi~~olmas~~muhtemeldir. Ancak bunun aç~k bir ~ekilde ifade
edilebilmesi için her iki kurulu~un iyice incelenmesi ve ara~t~ r~larak kar~~la~unlmas~~ gerekmektedir. Özellikle son dönem Osmanl~~ayd~nlann~ n üye olduklar~~ Frans~z Astronomi Cemiyeti,
Osmanl~~ayd~nlar~~ taraf~ ndan iyi bilinmekteydi.
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Osmanl~~Ar~ivi'nde bulunan iki tahsisat belgesine dayand~~~ndan s~ n~ rl~~ bilgiler ihtiva etmektedir436.
Mektebin Aç~l~~~~
Mekteb-i Fenn-i Nücûm'un ne zaman aç~ld~~~~tam olarak tespit edilememektedir. Konu ile ilgili (25 Recep 1256) 22 Eylül 1840 tarihli ilk vesikada
okulun "mikeddeden in~a edildi~inden" bahsedilmekte ve k~sa süre
içerisinde ileride konu edinece~imiz bir tak~m faaliyetlerin yap~ld~~~na i~aret
edilmektedir437. Belgede verilen bilgilere göre mektebin bir sene kadar önce
aç~lm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Bu durumda, Mektebin tesisinde 3 Kas~m
1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Ferman~'n~n herhangi bir etkisinin olup
olmad~~~~tam olarak anla~~lamamaktad~r. Bununla birlikte, Mektelb-i Fenn-i
Nücil~m; Osmanl~~ Devletinde, XIX. yüzy~l~ n ba~lar~ndan itibaren,
mühendishâneleri de göz önünde bulunduracak olursak, XVIII. yüzy~l~n
sonlar~ndan itibaren aç~lmaya ba~layan T~bb~ye gibi Avrupa tarz~~mekteplerden say~labilir. Zira, daha önce de bahsedildi~i gibi Mektebin ilk müdürü ve
kurucusu olan Hüseyin Hüsnü Efendi'nin ki~ili~i, Mektebin tesisinde, Fransa
Astronomi Cemiyeti'nin veyahut benzer bir kurumun etkisi alt~nda bulunuldu~unu göstermektedir.
Mektebin Kurulu~~Gayesi
Vesikalardan anla~~ld~~~~kadar~yla, Mekteb-i Fenn-i Nücüm'a klâsik medrese mezunu kimseler aras~ndan seçilen ve astronomi ö~renmeye talip olan
ö~renciler al~nmaktayd~. Mektepteki e~itimin süresi tam olarak belli
de~ildir. Talebeler Mekteb-i Fenn-i Nücüm'da takvim yapmay~, Ramazan
ay~nda imsakiye haz~rlamay~~ve ayn~~zamanda vakit tayiniyle ilgili astronomi
ilimlerini ö~renirlerdi. Nitekim Sadullah Efendi bir belgede "...zabt-~~sinin-i
~uhûr ve ahbâr-~~evkât-~~salt için tahsil olunmakta olan Fenn-i Nücûmun
mebdei ve esas~~olan rakam-~~takvim istihrac~.." ~eklinde bir cümle ile kurulu~~
maksad~n~~ifade etmektedir. Astronomi dersleri yan~nda ilm-i mikat ad~~verilen ve muvakk~tlar taraf~ndan namaz vakitlerinin tayini için kullan~lan derslerin verilmesi, mektebin hem devlet i~lerinde kullan~lacak takvimleri yapmak üzere müneccimleri yeti~tirme, hem de camilerin ve ~ehirlerin muvakk~t
ihtiyac~n~~kar~~lamak maksad~yla aç~lm~~~oldu~unu göstermektedir.
436 O. N. Ergin, Makg I-II, 190; N. Gökdogan, a.g.m., s. 469-475.
437 BOA, irade-Dahiliye, tarih 25 B 1256, nr. 1015.
438 BOA, irade-Dahiliye, tarih 13 RA 1258, t~r. 2826.
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Mektebin Yeri
Mekteb-i Fenn-i Nücûm'un müstakil bir binas~n~n olup olmad~~~~husüsu
tam olarak tespit edilememektedir. Özellikle ilk y~ llar~nda dersler
müneccimba~~n~n kona~~nda veyahut ders veren her hocan~n kendi evinde
yap~lmaktayd~. Sadullah Efendi, Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi'nin
vefat~ndan sonra, Sadaret'e yazd~~~~bir arz ile Sultan II. Mahmud'un kendisine hediye etti~i sahilhânenin, varislerinden sat~n al~narak Mekteb-i Fenn-i
Nücüm talebelerine ders yeri olarak tahsis edilmesini ayn~~zamanda kendisi
için bir ev olarak verilmesini istemi~tir439. Bu arada arizas~nda, kirada
oturdu~undan ve hayli borç içinde bulundu~undan bahseden Sadullah
Efendi, Mekteb-i Fenn-i Nücüm talebelerinin derslik bulmakta s~k~nt~~
çektiklerinden de bahsetmi~tir. Bunun üzerine yaz~lan cevapta, sahilhânenin
Sultan II. Mahmud taraf~ndan Hüseyin Hüsnü Efendi'ye ihsân-~~~ahâne olarak tahsis edildi~i ve tahsis kay~tlar~nda buran~n Tencimhâne olmas~na dair
bir kayd~n bulunmad~~~~belirtilmi~tir. Belgede, Sadullah Efendi'nin sahilhâneyi almaktan maksad~n~n mektep talebelerinin e~itimini orada icra
etmek oldu~u ve Mekteb-i Fenn-i Nücüm talebelerinin derslik ihtiyac~n~n giderilmesi için Mekteb-i T~bb~ye-i Adliye binas~ndan bir odan~n tahsis edilebilece~i, bunun için Hekimba.~~yla görü~mesi gerekti~i belirtilmi~tir440. Talebelere derslik bulma ihtiyac~~yan~nda kendisine de ev bulma s~k~nt~s~nda
oldu~u anla~~lan Sadullah Efendi, bu talebini birkaç kez daha tekrarlam~~~ise
de kendisine müsbet cevap verilmemi~tirm. Ayr~ca sahilhânenin 200000
kuru~a sat~n al~nd~~~~ve bunun yar~s~n~n Evkaf, di~er yar~s~n~n da Maliye hazinesinden kar~~land~~~~belirtilerek tekrar sat~n alman~n çok fazla masraf
olaca~~, tabianyla bunun da mümkün olamayaca~~~ifade edilmi~tir. Mekteb-i
Fenn-i Nücüm'un T~bb~ye binas~nda e~itime devam edip etmedi~i belirtilmemi~tir. Ayr~ca R~za Tahsin Bey'in Mir'at-1 Mekteb-i T~bblye adl~~eserinde
de konu ile ilgili maalesef herhangi bir bilgi bulunmamaktad~r442.
Mektepteki E~itim
Daha önce belirtti~imiz gibi Mekteb-i Fenn-i Nücûm'da takvim yap~m~~ve
vakit tayiniyle ilgili astronomi konular~nda e~itim verilmektedir. Dönemin
di~er okullar~~gibi Mekteb-i Fenn-i Nücûm'da da be~~gün ders, Sal~~ve Cuma
139

BOA, ~rade-Dâhiliye, tarih 13 RA 1258, ur. 2826.
BOA, ~rade-Dâhiliye, tarih 13 RA 1258, ur. 2826.
441 BOA, ~rade-Dâhiliye, tarih 13 RA 1258, nr. 2826.
412 R~za Tahsin, Mir'at-~~Mekteb-i T~bbiye, ~stanbul 1328.
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günleri tatil yap~lmaktad~ r. Müneccimba~~~ve müneccim-i saniden ba~ka kimlerin ders verdi~i vesikalarda belirtilmemekle beraber443, Mekteb-i Fenn-i
Nücûm'da ba~ka hocalar~n da ders verdi~i tahmin edilmektedir. Mektepteki
talebeler öncelikle takvimlerin nas~l yap~ld~~~n~~ ö~renmekteydiler. Nitekim,
Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi, mektep ile ilgili ilk belgede
ö~rencilerin takvim yapma i~ ini k~sa sürede ö~rendiklerini ve bu süre
içerisinde her birinin bir takvim haz~ rlad~~~ n~~belirtmektedir. Takvim yap~m~~
yan~ nda okulda gösterilen en mühim ders, "ilm-i mikat" ad~~verilen ve muvakk~ tlar~ n asli vazifesi olan namaz vakitlerinin tayinidir. Bu derslerin talimi
esnas~ nda okutulan kitaplar husûsunda herhangi bir bilgi verilmemektedir.
Ayr~ ca ne tür astronomi aletlerinden yararlan~ld~~~~da bilinmemektedir.
Mekteb-i Fenn-i Nücüm'da, namaz vakitlerinin hesaplanmas~n~n ö~retilmesi
ve muvakk~ thanelerde görev yapacak kimselerin yeti~ tirilmesi de hedefleniyordu'''''.
Mektebin Talebeleri
Mekteb-i Fenn-i Nücûm'un pek fazla say~da talebesi yoktur. Mektebin ilk
y~l~nda gelen talebelerin say~s~~dörttür. Vesikalarda ismi zikredilen ve kendilerine "~akird" denilen birinci s~n~ f talebeleri ~unlard~r. Ahmed E~ref Efendi,
Ahmed Muhsin Efendi, Hasan Efendi ve Mehmed Efendi.
Ahmed E~ref Efendi, mektebin minneyyiz-i evveli (s~n~f kâtibi ya da hocalar~n yard~mc~s~ ) olup daha sonra müneccimba~~~olan Tarsusizade Osman
Kamil Efendi'ye (öl. 1896) ilm-i hey'et, nücûm ve ilm-i mikat dersleri
vermi~tir. Medrese mezunu oldu~u anla~~lan E~ref Efendi'ye yapt~~~~takvimlerden dolay~~~stanbul müderrisli~i ruûsu verilmi~tir445.
Ahmed Muhsin Efendi ise, Mekteb-i Fenn-i Nücûm'un müdürü
Müneccimba~~~Seyyid Sadullah Efendi'nin o~ludur. Daha önce de bahsedildi~i üzere babas~n~ n müneccimba~~~olmas~~ üzerine, yerine müneccim-i
sâni olmak istediyse de, Hekimba~~~Mustafa Behçet Efendi'nin Osman Saib'i
tayin etmesiyle iste~ine kavu~amad~'146 . Bunun üzerine Mekteb-i Fenn-i
"3 Müneccimba~~lar ayr~ ca isteyenlere özel astronomi dersleri de verirlerdi. Müneccimba~~~
Mehmed Râk~ m Efendi'nin takvim yapmay~~ ö~retti~i Seyyid Sadullah Müderriszâde b.
Abdülkerim b. ~eyh Mustafa el-Ankaravrnin (öl. 1272/1856) haz~rlad~~~~takvimlerin baz~lar~~
için bkz. Kandilli Rasathanesi Ktp. nr. 334 ve Millet Kütüphanesi, Ali Emin, Ryz. nr. 231.
O. N. Ergin, Mâarif, 1-Il, 190.
4 15 ~stanbul Müftülü~ü $eriyye Sicilleri Ar~ivi (~M~SA), Dosya nr. 1155.
'146 Ahmet Muhsin Efendi ile Osman Sâib Efendi'nin müneccim-i sânili~e atanmas~~mevzubahis oldu~unda özellikle Hekimba~~~Mustafa Behçet Efendi'nin "Sâib Efendi'nin malC~mat-~~
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Niic~lm'a talebe oldu "7. Babas~ n~ n vefat~ ndan sonra Osman Saib Efendi
müneccimba~~ , Ahmed Muhsin Efendi de müneccim-i sâni olmu~tur (2 Ocak
1849). Ahmed Muhsin Efendi, n~ektebin ilk y~ l~ nda yapt~~~~takvimlerden
dolay~~ ~stanbul müderrisli~i r~lüs~~~ile taltif edilmi~tir.
Mektebin üçüncü talebesi Hasan Efendi hakk~ nda bilgi bulunmamaktad~ r. E~ref ve Muhsin Efendiler ile birlikte yapt~~~~takvimden dolay~~kendisine 500 kuru~~at~yye verilmi~tir. Ayr~ca mektebe devam etmeyen Mehmed
Efendi'nin maa~~~kendisine eklenmi~tir"' (Bk. Ek. 12).
Mektebin son talebesi olan Mehmed Efendi ise, mektebe bir müddet
devam etmi~~ancak daha sonra derslere gelmeyerek e~itimini yar~ m
b~ rakm~~t~ r. Di~er talebeler gibi takvim yapmayan Mehmed Efendi'nin maa~~~
kesilmi~~ve derslere kar~~~lakayt davranmas~ ndan dolay~~ mektepten
ç~ kart~lm~~, 200 kuru~luk ayl~~~~da Hasan Efendi'nin maa~~ na zam olarak
ilave edilmi~tir.
Mektep talebeleri, haz~ rlad~ klar~~ takvimleri ayn~~ zamanda mektebin
müdürü olan Müneccimba~~~vas~tas~yla Padi~ah'a sunarak çe~itli hediye ve in'amlar almaktayd~lar. Müneccimbas~~Hüseyin Hüsnü Efendi, "müddet-i karile
zarf~ nda dört k~ ta rakam takvimini hesâb ve istihrac eyledikleri", ayr~ ca "fenni merkürnu ta'allüm ve istifadede say ve gayret etmede olduklar~ n~ , az vakitte
tahsilatlar~~ derece-i kemâle vâs~l olmakta oldu~unu ve bu makülelerin bir
gfina mukâfât-~~seniyyeye mazhâriyetle mesrüriyetleri bir kat daha ~evk ve
hâhi~lerini mücib olaca~~n~ " ifade ederek Sultan Abdülmecid'ten takvim yapan kimseleri ödüllendirmesini istemi~tir. Bu arada Müneccimba~~~Hüseyin
Hüsnü Efendi kendisinin de bir güna ma'a~~~olmad~~~ ndan ve Müneccim-i
sâni Sadullah Efendi'nin de borçlu oldu~undan dolay~~ ümit içinde olduklar~n~~ilave etmi~tir. Mektep talebelerine yukar~da bahsetti~imiz ~ekilde ihsan-~~ hümâyün sâd~ r olurken, müneccimba~~ya yak~ n bir zamanda evine
h~rs~z girdi~i için 15000 kuru~~verildi~inden dolay~~ bu sefer verilmeyece~i,
Sadullah Efendi'ye de 4000 kuru~~in'am verilmesi kararla~t~r~lm~~t~r.

t~ bb~yeden ziyade fen~~-i niic~lma mahareti ve Muhsin Efendi'ye 1,iic~~hla rüçhaniyeti
oldu~undan hizmet-i mezkürenin Sâib Efendi'ye ihalesi..." yönündeki tavsiyesi üzerine hareket
edilerek Sâib Efendi T~ bb~ye muallimli~inden al~narak bu makama getirilmistir. 22 Zilkâde 1256
tarihli (BOA) ~rade-Dâhiliye, nr. 1426.
447 BOA, ~rade-Dâhiliye, 7 S 1265, ur. 10288; Sicill-i Osmani, IV, 100; BOA, ~râde-Dâhiliye,
nr. 1015; nr. 1265, nr. 1426; SO, IV, 100; Cevdet, Târih, X, 212; A. Lütf~~Efendi, Tarih, IX, 120.
448 BOA, ~rade-Dâhiliye, sene 1258, nr. 2826; BOA, ~rade-Dâhiliye, sene 1256, nr. 1015.
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Mektebin ilk y~l~ nda dört olan talebe say~s~, 1842 y~l~nda alt~~ki~iye kadar
ç~ km~~t~ r. Bu sene Miineccimba~~~Sadullah Efendi'nin gayretleriyle takvim
haz~ rlayan mektep ~akirdlerinin takvimleri yine padi~aha sum~lmu~tur. Konu
ile ilgili belgede, daha önce oldu~u gibi, Sadullah Efendi 50000 kuru~~borcu
oldu~unu ve ayr~ ca kirada oturdu~unu belirterek, selefi Hüseyin Hüsnü
Efendi'nin sahilhânesinin kendisine verilmesini, ayr~ ca borcunun
öden~nesinde yard~ mc~~ olunmas~ n~~tekrar istemi~tir. Ancak sadaretten verilen cevapta sahill~ânenin verilemeyece~i, borcunun da ödenmesinin
mümkün olmad~~~~belirtilmi~, takvimler için ödenecek ihsanlar ise zikredilmemi~tir.
Mektebi]] Ayl~k Tahsisat~~
Mekteb-i Fenn-i Nücürn'un ayl~ k 5500 kuru~~tahsisat~~ bulunmaktayd~.
Maliye hazinesinden her ay düzenli olarak ödenen bu maa~~n bir k~sm~~
müneccimba~~ya, di~er k~sm~~ da mektebin talebelerine aitti. Maa~~n her ay
ödenmekte oldu~una dair elimizde iki belge bulunmaktad~ r. Bunlardan birincisi 1257 y~l~~Zilkade ay~na'''"', di~eri de 1259 y~l~n~n ~ubat ay~na aittir".
Her iki belgede de maa~~ n daha önceki aylarda düzenli olarak ödendi~ine
dair sab~ ki kayd~~bulunmaktad~ r. Cevdet tasnifi Maarif belgeleri aras~nda bulunan vesikalar~n her ikisinin ba~~nda, Müneccimba~~~Seyyid Sadullah Efendi'nin mührünü ta~~yan ~u ibareler yer al~ r "Bâ irâde-i ~âhâne Mekteb-i Fenni Nücfim'a ve müneccimba~~~dâilerine Mâliye hazine-i celllesinden ~nâh be
~nâh i'ta buyrulan be~~bin be~~yüz kuru~t~ n i~~bu bin iki yüz elli dokuz senesi
~ubat~na mahsüben bâ hazine-i merk~lme cânibinden i'tas~~ bâb~ nda emr ü
fermân hazret-i men lehü'l-emrindir". Mekteb-i Fenn-i Nücüm talebelerinin
her biri ayda 200 kuru~~almaktayd~''51. Bunun yan~ nda müneccimba~~,
müneccim-i sâni ve talebeler derslerde yapt~ klar~~takvimleri zaman zaman
padi~aha sunmu~lar ve kar~~l~~~ nda baz~~ isteklerde bulunmu~lard~ r.
Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi bir takvim takdimi esnas~ nda verdi~i
takrirde, bu talebelerin fenn-i nücüm ö~renmede gayretli ve istekli olduklar~ n~, az zamanda mühim mesafe kat ettiklerini belirterek padi~ah~n bu takMekteb-i F~-~ nfin-u Nf~cüm talebelerine ve müneccimba~~lara her ay maliyeden muhasses 5.500 kuru~un verilmesine dair müneccimba~~ n~ n takriri, BOA., M. Cevdet, Maarif, tarih 28
Zilkade 1257, ur. 2391; BOA, M. Cevdet, Maarif, tarih 9 Safer 1259, nr. 6665.
15() ~M~SA, Dosya ur. 1155.
451 Ayn~~ y~llarda Mekteb-i T~bbiye talebelerine ayl~ k 25 kuru~~verilmesine bak~l~rsa Nücilm
Mektebi'nin talebelerine verilen bu maa~~oldukça yüksek bir maa~ur. Mir'at-1 Mekteb-i Tibbiye,
s. 23.
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\Timler kar~~ l~~~ nda verece~i ihsan ile talebelerin a~ k ve ~evklerinin daha da
artaca~~ n~~ belirtmeyi ihmal etmemi~ tirt". Talebelerin bu istekleri yerine getirilerek yapt~ klar~~takvimlerden dolay~~ mükafatland~r~lm~~lard~ r. Bu takdimler esnas~ nda mektebin talebeleri yan~ nda hocalarma da ihsanlarda bulunulmu~ tur. Mektebin ilk aç~ ld~~~~senelere ait takvim takdiminde
Müneccimba~~~Hüseyin Hüsnü Efendi, Müneccim-i Sani Sadullah Efendi ile
mektebin ilk talebelerinden Hasan Efendi'ye birer miktar at~yye, E~ref ve
Muhsin Efendi'ye de ~stanbul Müderrisli~i ruûsu talebinde bulunmu~ tur.
Neticede Sadullah Efendi'ye gösterdi~i gayretten dolay~~4000 kuru~, Hasan
Efendi'ye yapt~~~~takvimden dolay~~500 kuru~~anyye verilmi~, E~ref ve Muhsin
Efendiler de ~stanbul rt~ üst~na nail olmu~lard~ r.
Mektebi]] Kapat~lmas~~
Elimizde bulunan s~ n~ rl~~ say~ daki vesikadan hareketle mektebin kesin
aç~ l~~~tarihini tespit edemedi~imiz gibi kapan~~~tarihini de belirleyememekteyiz. Yakla~~ k alt~~ yedi sene kadar e~itime devam eden Mekteb-i Fenn-i
Nücüm ile ilgili ar~ ivlerde bulunan son belge 11 Mart 1843 tarihliclir. Bu
belge, mektebin ayl~ k tahsisat~ yla ilgili olup e~itimin devam etmekte
oldu~unu göstermektedir. 1880 y~l~ nda Müneccimba~~~olan Tarsusizade Osman Kamil Bey'in kendi yazd~~~~hal terciimesinde bulunan bir kay~ tta da
mektebin 1845 y~l~ ndan önce mülga oldu~u belirtilmektedir. Daha önce de
ifade edildi~i gibi mektep talebelerinden Ahmed E~ref Efendi, Osman Kamil
Bey'e astronomi dersleri vermi~ tir. Osman Kamil Bey, bu hus~lsu belirtirken,
«mülga Mekteb-i Fenn-i Nücüm' un mümeyyiz-i evveli E~ref Efendi» diye
ifade etmi~tir''53.
Elimizdeki belgelerde mektebin kapanma sebepleri hakk~ nda bilgi yoktur. Ancak mektebe çok fazla ra~betin olmamas~ , müstakil bir binas~ n~ n bulunmay~~~ , ya da Müneccimba~~~Sadullah Efendi'nin sürekli istekleri muhtemelen mektebin kapanmas~ nda etkili olmu~tur.
Sonuç
Osmanl~~ Devleti'nin bilim müesseselerinden birisi olan
~nüneccimba~~ hk, geni~~olmayan kadrosuyla ve pek fazla yayg~ n olmayan
te~kilanyla on be~inci asr~ n sonlar~ ndan devletin y~ k~ l~~ma kadar varl~~~ n~~
152 BOA, irade-Dahiliye, tarih 25 B 1256, nr. 1015.

153 ~ M~SA, Dosya nr. 1155.
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sürdürmü~~bir kurumdur. Otuz yedi müneccimba~m~ n görev yapt~~~~bu
müessesenin ba~~ nda bulunan müneccimba~~ lar, ilmiye sm~ fina mensup olup
gerek astronomi gerekse di~er alanlarda pek çok k~ ymetli eserler
vermislerdir. Ayr~ ca görevleri boyunca her sene düzenli olarak takvim
haz~ rlam~~lard~ r. ~stanbul rasathanesinde birtak~ m astronomi gözlemleri
yap~ lmas~ na ra~ men uzun süreli olamam~~ t~ r. Buna ra~men
müneccimba~~ larm yeti~ tirdikleri talebeler ve telif ettikleri eserler sayesinde
son derece önemli çal~~malar yapt~ klar~~ görülmektedir. Bir yandan ~slam tarihinin eserlerini kullanan müneccimler bir yandan da Avrupa'daki astronomi alan~ ndaki yeni faaliyetleri yak~ ndan takip etmi~lerdir. Bu ba~lamda
bir astronomi okulu aç~lm~~~ancak o da rasathane gibi uzun ö~nürlü olmann~ur. Müneccimba~~ l~ k müessesesinin hekimba~~l~ k ve cerrahba~~l~ k gibi
kurumlarla da ili~kisi ele al~ narak geni~~bir de~erlendirilmesinin yap~ lmas~,
kurumun i~leyi~inin anla~~ lmas~~ ve Osmanl~~ miiesseseleri ve medeniyeti tarihindeki yerinin belirlenmesi aç~s~ ndan faydal~~olacakt~ r. Ayr~ca kurumun detayl~~ bir biçimde incelenmesi Osmanl~~ astronomi ve astroloji tarihinin en iyi
~ekilde anla~~ lmas~~ için de faydal~~ olacakt~ r.
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Resim 1 - M iineeeimba~i Tarsusizâde Osman Kâmil Efendi'nin (ö. 1896) ~stanbul/Yahya Efendi
Dergah' Haziresindeki mezar ta~~.
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Resim 8 - Müneccimba~~~Hüseyin Nureddin Bey'in (ö. 1903)1stanbul/Yahya Efendi Dergah!
Haziresindeki mezar ta~~ .
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Resim 9 - Müneccimba~~~Mustafa Zeki Efendi'nin (ö. 1734) azledilip yerine Ahmed Efendi h.
Hüseyin'in (ii. 1746) tayin edilmesine dair ruus kayd~~ (BOA, A. RSK, nr. 1571/120, s. 32).
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Resim 10 - Müneceimbasi Fethiyeli Halil Efendi'nin (5. 1772) her sene nevruzda kendisine ödenen
6000 akçal~ k nevruziyesinin ödenmesine dair arz ve buyruldu (BOA. D.T~F. nr. 3n0).
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