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Firdevii

~u son y~llarda Iran arkeoloji dairesi müdürlü~ünde bulunan
frans~z arkeolo~u M. Andr Godard'~ n, M ar â ga ~ehri abideleri
hakk~nda Paris'de "Fars san'ati ve Iran tetkikleri cemiyeti „ nde 10
Mart 1934 de verdi~i faydal~~ bir konferans, bu cemiyetin ç~kard~~~~
küçük risâleler serisinin dokuzuncusu olarak Les Monuments de
Marâgha (Paris, 1934 ) nam~~ alt~nda ç~km~~t~. Metne ilave edilmi~~
onbir resim ve bir plan~~ ihtiva eden bu yirmi iki sahifelik risâle,
san'at tarihi bak~m~ndan o zamana kadar pek iyi tetkik edilememi~~olan Marâga abideleri hakk~nda oldukça etrafl~~ bir fikir vermekte ve bunlar~n yap~ld~klar~~zaman~~ tesbit etmekte idi. Daha
evvelce De Morgan ve F. Sarre'nin, iran san'at~~ tarihiyle u~ra~anlarca pek me~hur olan, eserlerindeki eksik ve yanl~~~noktalar bu
suretle tashih edilmi~~oluyordu. 1930 da islâm Ansiklopedisi'nde
Marâga hakk~ nda küçük fakat k~ymetli bir makale yazm~~~olan
V. Minorsky, daha o zaman, böyle bir tetk~yka ihtiyaç oldu~unu
hakl~~ olarak söylemi~ti.
M. Godard, bundan sonra, Iran arkeoloji dairesinin 1936 da ç~karma~a ba~lad~~~~ Athâr- Iran ( Paris, librairie P. Geuthner ) ünvanl~~
mecmuan~ n birinci cildinde (S. 125-156) ayn~~ mevzua tekrar dönerek, Notes compMmentaires sur les tombeaux de Marâgha ismi alt~nda, bir çok planlar ve mükemmel resimlerle, yeni bir makale daha
ne~retti. Üçü Selçuklulara, biri Mo~ollar devrine, biri de onlar~~
tâkib eden devirlere aid oldu~u anla~~lan bu be~~türbe ile, mukayese maksadiyle bahsedilen, Mo~ollar devrine (Ebû Said zaman~na)
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aid 733 tarihli S ar çâ m K er v ansar ay ~~ ve Urmiye'de yine
Selçuklular devrine aid S e Gun bad adl~~ kitabesiz bina, bu makale sayesinde art~ k iyice ö~renilmi~~oluyor; ve böylece, bilhassa
Selçuklular devrinin - yâni büyük Selçuk Imparatorlu~u'nun kurulu~undan Mo~ol istiylas~na kadar geçen zaman~ n - Iran için nas~l
bir iymar ve medeniyet devri oldu~u tekrar tebârüz ediyor.
Bu ikinci makalesinin ehemmiyetine ra~men, bizi as~l alâkaland~ ran mesele, M. Godard taraf ~ ndan ilk risâlesinin sonunda,
M arâga rasathanesi harabeleri hakk~ nda verilen iki sahifelik k~ sa malümatt~ r. Kendisinden evvel bu mesele ile u~ra~m~~~
olan Jourdain, Bailly, Sdillof , Reinaud, Carra de Vaux, H.
Schindler, Minorsky gibi müelliflerin yaz~lar~ ndan da faydalanan
bu frans~z arkeolo~u, bu rasathaneden bugün meydanda kalan
bakiyeleri k~ saca tavsif etmektedir: ~ehrin garb~ ndaki agaçs~z
bir tepe üzerindeki düz sahada göze çarpan bir kaç tu~la y~~~n~~
ve bu düzlii~ii vaktiyle çerçeveledi~i anla~~lan bir duvar kal~ nt~lar~~ vard~ r ki, bu duvar~ n muhtelif yerlerinden merkeze do~ru
gelen yollar, galiba, as~ l rasathane binas~ n~ n mevk~ini i~aret ediyor
( resim I ). Yaln~ z, bu tepenin yan taraf~ nda as~ l zirvenin daha
a~a~~ s~ nda bir tak~ m ma~aralar bulunmaktad~ r ki, bugün Marâga
halk~~ bu ma~aralar~~ Hac~~ Nas~r'~ n - Hoca Nasir yâni Nasir-i
Tüsi'nin - rasathanesi diye adland~r~yorlar t.
M. Godard, i~te bu ma~aralar~~tetkik ederek bunun kaba taslak
bir plan~n~~ yapm~~~ ( resim II), ve bu husustaki dü~üncelerini anHoutum-Schindler'in ne~retmi~~oldu~u bir plana göre, tepenin düzletilmi~~
olan üst sath~~ 137 X 347 metro murabba~~ biiyiiklü~ündedir ( Reisen in n. - n~.
Persien, Zeitschrift d. Geceli. d. Erdkunde, Berlin 1883, S. 334 ). Maritza halk~~
aras~ nda bu tepeye Rami Da~~~ad~~ verildi~ini, a~a~~ da zikredilen Mohammed Ali
Terbiyeein eserinden ö~reniyoruz. Vassdf Tarihi'ade bu tepenin Maraga ~imalinde
gösterilmesi ( 1269 tab'~ , C. I, S. 52; ayn~~ hata Rat~zat-üs-Sdfd: C. V, S. 89;
ve Habib-üs- Siyer, C. III, K~ s~ m 1, S. 59 da da tekrar edilmi~tir), her halde bir
nüsha yanl~~l~~~ ndan ileri gelmi~~olacakt~ r. Mamafi bu yanl~~l~ k, sonraki miiellifleri de ~a~~rtm~~ , ve mesela, D'Ohsson (Histoire dee Mangal~, Amsterdam 1852,
Vol. III, P. 264), W. Barthold (Iran'~n tarihi co~raf yas:, Hamza Serdildver taraf~ ndan yap~ lan farsça tercüme, Tahran 1308, S. 268) da bu tepeyi ~ehrin ~imalinde göstermi~lerdir. Halbuki bu rasathanede çal~~m~~~olan El-'Urzrnin a~a~~da
zikredilen risâlesinde, bu tepenin, ~ehrin ~ark~ nda oldu~u tasrih edilmektedir.
Tepenin üst düzlü~ünü çevreleyen duvar kal~ nt~ lar~ , rasathane te'sislerini her
ihtimale kar~~~koruma~a mahsus basit bir sürdan kalan son izlerdir.
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latm~~t~r: ona göre, bu ma~aralar~, daha do~rusu, bu da~~oyuklar~n~~
rasathane sanmak, yanl~~t~r; çünkü, rasathaneler ma~ara içinde de~il
yüksek ve aç~k yerlerde yap~l~r. Mamafi, halk~n bu yanl~~~telakklysi,
buras~ n~~ eski bir kilise zanneden baz~~Avrupa mûelliflerinin
bu manas~z telakklylerine nisbetle, hakikate daha yak~ nd~r. Çünkü
bu ma~aralar, galiba, rasathane ile büsbütün alakas~z de~ildi; ancak,
bunlar~ n ne maksatla kullan~ld~~~n~~sarih olarak bilemiyoruz. Ortada
5 X 4,5 metro kare büyüklü~ünde bir salon vard~ r ki, oradan
iki eyvan' a, ve da~~ n içerilerine do~ru giden uzun dehlizler'e ç~k~l~ r.
Sonda geni~~bir galeri vard~ r ki, d~~~~ aç~ k bir yar~m daireye var~r.
Bu yar~m dairenin bugünkü harap vaziyeti, bunun eskiden üstü
aç~k m~~ yoksa çifte münhantli bir kubbe tarz~ nda kapal~~ m~~ oldu~unu anlama~a imkân b~rakm~yor. Bu k~s~mlardan yaln~z ortadaki
salon tavanl~d~r. Medhal galerisi, eyvanlar, dehlizler, hep kemerle
örülmü~tür. Bu ma~aralar kaz~l~rken, eyvanlar~ n içinde - krokide
gösterilen büyüklükte ve hemen hemen bir metro yüksekli~inde iki ta~~blok b~rak~ lm~~t~ r ki, i~te bunlar, baz~~ sathi görü~lülerce
birer autel gibi telâkki edilmi~, ve böylece, bu ma~aralar~ n bir kilise
oldu~u zann~ n~~ uyand~rm~~t~ r. Halbuki, bir defa kubbeler acem
kemerleri tarz~ nda oyulmu~~oldu~u gibi, eyvanlar~ n geni~inde de bir
mihrap vard~r. Gerçi bunun esasen bir mihrap olmay~p, süslemek
maksadiyle yap~lm~~~bir höcre oldu~u, yahut, sonradan yap~ld~~~~
söylenebilir; kemer ~ekillerinin, tazyika mukavemet için bu tarzda
yap~ld~~~~da iddia olunabilir; lakin, bu kubbe ~eklinin en dayan~ kl~~
~ekil olmad~~~, salonun tavanl~~ olmas~ ndan da istidlal olunabilir.
Acem kemerleri ~eklinde kubbe tarz~ n~ n kullan~lmas~, s~rf devrin
mimari zevkine uymak içindir. Eyvanlar~ n ortalar~ ndaki ta~~bloklara gelince, bunlar~ n birer autel olam~yaca~~, bu büyüklükte bir
kilisede bunlardan iki tanesinin bir arada bulunam~yaca~~ndan da
kolayl~kla anla~~l~r.
M. Godard, mimarl~k bak~m~ndan olan bu hakl~~ maalealar~n~~
~u tarihi mülahazalarla da kuvvetlendiriyor: Bu ma~aralar yap~ld~~~~
zaman, h~ristiyan dini ya tamamiyle serbest idi, yahut tazyik ve
takip ediliyordu. E~er serbest ise, da~~tepesinde ma~ara içinde
kilise yapma~a lüzum yoktu; de~ilse, bütün ~ehrin gözü önünde
bulunan bir tepe üzerinde, muhte~em yar~ m daire ~eklindeki medhaliyle, bir kilise yap~lmas~na imkân olamazd~. Biz de muharririn bu
fikirlerine tamamiyle i~tirak ediyoruz. Ilhanl~lar'~n ilk devirlerinde,
Belleten: C. VI, F: 14
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daha Hulâgu'dan ba~l~yarak, h~ristiyanlar~ n büyük himayelere mazhar olduklar~n~~ve bu vaziyetin Gazan devrine kadar devam etti~ini, islam ve h~ ristiyan kaynaklar~~ aç~ktan aç~~a söylemektedirler;
bu devirde Mara~a ve civar~ndaki h~ ristiyan kiliseleri ve sair h~ristiyan müesseseleri hakk~nda da bir y~~~ n mâlümata sahibiz. Bütün bu kat'l deliller kar~~s~nda, bu ma~ara binas~n~n h~ristiyanl~ kla
alakas~n~~ iddia etmek, art~k gülünç olur.
Ma~aran~ n vaziyetine göre, do~rudan do~ruya tepe üstündeki
rasathane binalar~ na gitti~i anla~~ lan koridorlar, bunun, rasathaneye
ait oldu~unu büyük bir ihtimalle göstermektedir. Belki de bu, Iran
Iklimi ~artlar~ na göre birçok binalarda bulundu~unu gördü~ümüz
zir-i zemin denilen mahzenlere benzer bir ~eydir ; ihtimal ki, ince
ve hassas rasat âletlerini ~iddetli hava de~i~melerinden korumak
için bir depo gibi kullan~l~yordu; ve ta~~bloklar, rasathanede çal~~ an alimler için, uzun ve ince rasat hesaplar~n~~ yapmak için
birer masa vazifesi görüyordu. Böyle oldu~u takdirde, Godard
taraf~ ndan mihrap oldu~u tahmin edilen höcerenin de hakikaten
mihrap oldu~u kolayca anla~~l~r: ~ii, - hattâ bir dereceye kadar
bât~ni - temayüllere sahip olmakla ittiham edilen alim ve filozof
N as ~ r-i Tüs I, bu gibi ~üphelerden kendisini korumak için,
plan~n~~ do~rudan do~ruya kendisi yapt~~~~rasathanede "namaz k~lma~a mahsus bir yer„ bulundurmak zorunda idi 2 .
Biz, M. Godard'~n bu kilise iddias~~ hakk~ ndaki bütün mütalealar~ n: tamamiyle do~ru buluyoruz. Yaln~ z, onu bir kat daha t e' y it
ve ayn~~ zamanda t a shih etmek, ve bu ma~aralar~ n, Mara~a rasathanesi te'sisat~ ndan biri de~il, do~rudan do~ruya r as at h a n e'nin
en mühim parças~~ oldu~unu kat'; surette ispat eylemek için, ~unu
ilave edelim: islam rasasthaneleri mümkün mertebe yüksek yerlerde yâni tepelerde in~ a edilirdi; lakin, bunlar~n, as~ l rasada mahsus
âletlerle teçhiz edilen ve rasat yap~ lan en mühim k~ sm~, toprak
sath~ ndan oldukça a~ a~~da yeralt~~ te'sisat~~ tarz~nda yap~l~rd~. Bu2 Ismaililer'in yan~ nda bulundu~u s~ rada, hazan eserlerinde
temayülü gösteren Nasir-i Tils~'nin, kendisini bir tak~ m ittihamlardan korumak için
rasathanesinde bir oday~~ mescit haline koymas~~ pek tabiiydi, Onun ismatlf (veya
di~er tabirle nizdri) temayülü hakk~ nda bak~ n~ z : W, Ivanow,
An ismailitic
Work by Nasir-ad-Din nest, JRAS, 1931, S. 527-564; Oaun, eskidenberi bu cins
ittihamlara maruz kald~~~n~~anlamak için bak~n~ z:
`Azzavi, Türth-ül-lrak,
C. I, S. 279),
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nun güzel bir misâlini XVI. as~ rda Istanbul'da T ak ~~y - üd -131 n
R â s ~~ d'~ n Tophane'deki rasathane'sinde görmekteyiz .
Ulu~~Bey'in Semerkand'deki rasathanesi hakk~nda tarihi kaynaklarda verilen malâmat, ve 1908 de rus arkeolo~u V. L. Viatkin
taraf~ndan burada yap~lan kaz~lar, bu binan~ n tertibat~~ hakk~nda
sarih bir fikir vermemekte beraber, toprak alt~ndaki muazzam bir
3 Tak~ y-üd-Din b. Mohammed al-M~ sri (927-993) Kahire'de do~mu~~ve orada
tahsilini tamamlayarak müderrisliklerde bulunduktan sonra, Istanbul'a gelerek
979 da müneccim ba~~~Mustafa Çelebi'nin ölümü üzerine bu vazifeye tayin edilmi~ti; ve Sa'd-üd-Din Hoca'n~ n himayesine mazhar olmu~tu. Tak~ y-üd-Din'in te~ebbüsleriyle yeni rasatlar icras~~ için 987 de Tophane tepesinde yap ~ lan rasathane
tamamlanmak üzere iken, ~eyhülislâm Kad~ zade efendi, Murad III. 'e bir mektup
göndererek « rasat icras~ , eflakin s~ rlar~ n~~ ö~renme~e te~ ebbüs mahiyetinde bir
küstahl~ k oldu~ unu, ve rasathane te'sis eden devletlerin zeval buldu~unu » bildirmi~,
ve h,~ rafelere çabuk inanan zay~ f ak~ ll~~ ve iradesiz hükümdar, 987 zilhiccesinin
dördüncü per~ enbe günü Kaptan K~ l~ ç Ali Pa~ a'ya bir ferman göndererek, bu
rasathaney ~~ derhal y~ kt~ rm~~t~~ (~ekayik Zeyli, s. 286). Marâga rasathanesini kurduran ilhanblar'~ n sür'atli inhitat ve ink~ raz~ , bilhassa, Semerkand rasathanesini
meydana getiren Ulu~~Bey'in feci ak~ beti, herhalde hükümdara anlat ~ lm~~~ve bu
sür'atli tahripde âmil olmu~tur (Bu meseleye dair dikkate lay~ k resmi bir vesika,
Ahmet Refik taraf ~ ndan ne~rolunmu~tur: Hicri onuncu as~rda Istanbul hayat~ ,
Istanbul, s. 53; bu hususta J. H. Mortdmann taraf ~ ndan ne~redilen bir makale de
dikkate lay~ kt~ r: Das observatarium des Taqi-ed-din zu Pera, Der Islam XIII, s.
82-96). Bu me«ele hakk~ nda ileride ayr~ ca küçük bir tetkik ne~redece~im için,
k~ rada daha fazla izahata lüzurn görmüyorum. Yaln ~ z ~u noktay~~ tebârüz ettirmek
isterim ki, bu husustaki vesikalar, bu ilk osmanl ~~ rasathanesinin, Tophane tepesine
kaz~ lm~~~derin ve geni~~bir kuyudan- yani bir yeralt~~ binas~ ndan ibaret oldu~unu,
ve ras~ tlar~ n buraya konulan âletlerle rasatlarda bulunduklar~ n~~ anlatmaktad~ r.
~ekay~k ZeyWndeki ~u kay~ dlar: « Tophane üstünde kulle-i cebelde
4 gibi...; Kaptan Pa~a sadedilleri (râs~tlar~ ) ol dam-~~ belapeyda eyleyüp...;
has-ü-hür
ile doldurdu », ve J. H. Mortdmann'~ n makalesi
»t;
dan ç~ kard~ ...; 3
bunu kat'î surette gösteriyor. Ortaça~~islam rasathanelerinin yap~ l~~~tekni~ine göre, her halde yer alt~ nda böyle kuyu tarz~ nda ve k~ smen üstü aç~ k derin
yerler aç~ lmas~ , rasat âletlerinin buraya konularak ras~ tlar~ n da burada çal~~malar~~ icab ediyordu. Tophane rasathanesi, Semerkand ve Marâga rasathanelerine nisbetle ~ üphesiz çok kiiçüktu; lakin bunda da ayn~~ tekni~e riayet olunmu~tu. Mara~a rasathanesinin bu bak~ mdan daha eski islam rasathanelerini
-~üphesiz, nisbetler daha büyültülmek üzere- taklit etti~i söylenebilir. M. Godard
islam rasathanelerinin yap~ l~~~tekni~ini bilmedi~i için, Maraga'daki ma~aralar~ n
hakiyki mahiyetini anlayamam ~~t~ r. Halbuki, rasathanenin as~ l en mühim k~ sm~ ,
yani, rasatlarda bulunulan bina budur; tepe üzerinde büyük bir bina temellerine
tesadüf edilememesi, burada ancak tali mahiyette baz~~ te'sislerin bulundu~unu
anlatabilir ( Tak~ y-üd-Din hakk~ nda ayr~ ca bak~ n~ z : not. .34 ).
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rub'u dairenin bir k~sm~~ bulunmu~tur ki, tarihi kaynaklar, bunun
Ayasofya kubbesi yüksekli~inde oldu~unu iddia ederler; Bilbür Ne~me'de de, bu rasathane binas~n~ n üç katl~~ oldu~u söylenir. Demek oluyor ki, y~ld~zlar~ n hareketlerini tesbit için çal~~ an ras~tlarla
ba~l~ ca rasat âletlerinin bulunduklar~~ k~s~m, yer alt~nda yap~lm~~t~r . Tophane rasathanesi hakk~ndaki malümat~m~zla Semerkand
rasathanesi hakk~ ndaki bu malümat, görülüyor ki, islam rasathanelerinin yap~l~~~tarzlar~~ hakk~ ndaki mütaleam~z~~ te'yit etmekte, ve
Marâga'daki ma~aralar~ n Nasir-i Tüsi rasathanesine ait oldu~unu
kat'i surette göstermektedir.

~~~
656 H. — 1258 M. de Ba~dad'~~ ve civarlar~ n~~ yakup y~kt~ktan
sonra, Hulâgu, Azerbaycan'~ n güzel bir kasabas~~ olan M arâ g a'ya
gelip yerle~ti; ve 657 de me~hur islam âlimi Nasi r-i Tûsr nin te~viki
ile, onun haz~rlad~~~~projelere göre bir rasathane in~as~n~~ emretti.
Tarihci R e ~ i d-ü d-D T n'in verdi~i maliimata göre, Hulâgu, münasip
bir yerde bir rasathane yap~lmas~n~~ Nasir-üd-Din'e do~rudan do~ruya emretmi~, o da Maraga'y~~tensip etmi~tir; ayn~~kayna~~n ifadesine
göre, bunun sebebi Mongka'n~ n (649-657) bir tavsiyesidir: riyâzi
ilimlerle alakas~~olan bu hükûmdar, kendi devrinde yeni rasatlar yap~lmas~~ için, Buhar-al~~ Cema 1-ü d-D in Mohammed b. Tâhir b.
Mohamme d-ü z-Z ey d
me'mur etmi~, 5 lakin onun çal~~ malar~~
W. Barthold, Ulu~~
Bey ve zaman~ , türkçe terciimesi, ~stanbul 1930, S. 112.
Bu isim Ravzat-iis-Safk'da Cemal-üd-Din Moharnmed b. Tahir b. Mohammed
-ür-Ravendis tarz~ nda yaz~ lm~~t~ r (Bombay 1847 tab'~ , C. V, S. 99). Mirhond, bu parçay~~ do~rudan do~ruya Cdmi'-üt-Tevdrth'ten ald~~~~cihatla, Quatremare ne~ rindeki
(Histoire des Monglos de la Perse, Paris 1836) Z e y dr nin burada R v endi
tarz~ nda yaz~ lm~~~olmas~ n~ , nüsha farklar~ na isnat etmek icap ediyor. Burada
münasebet gelmi~~iken, Quatremare'in küçük bir tercüme hatas~ n~~ tashih edelim:
Eserleri bir as~rdanberi hala k~ ymetini muhafaza eden bu büyük alim, Re~id-üdDîn'in ~u cümlesini:
r4,
.~~e zr..41,111.-tr >y~>>
JUt ~u tarzda tercüme etmi~tir: .il chargea de ce soin Djemaleldin Mohammed ben-Taher ben Mohammed Zetcli, de la ville de Bokhara: mai*
une partie de travaux f~ cessaires pr6~ enta des obstacles insurmontables.» (ayn~~
eser, S. 325). Halbuki, farsca metin gayet sarihtir; ve aynen: «Cernal-üd-Din'in i~lerineden baz~ lar~~ ona ~üpheli göründü» tarz~ nda tercüme olunmak iktiza eder. Bundan ç~ kacak mana da, birkaç sat~ r evvel matematik ilmine vukufundan bahse4
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kendisine emniyet vermedi~i için, garb futuhat~na yollad~~~~karde~i
Hulâgutya, bat~ ni kalelerini zaptettikten sonra, o s~ralarda ilmi ~öhreti her tarafa yay~lm~~~olan Hoca Nasir-i Tûsryi kendisine göndermesini emretmi~ti. Bu s~ ralarda Mongka paytahttan uzakta Manzi
(Centibi Çin) de Song sülâlesine kar~~~me~gul oldu~undan, Hulâgu,
Nâsir'in kendi yan~ nda rasatla me~gul olmas~n~~istedi; esasen, onun
iyi niyetlerine inand~~~~için yan~ nda bulunmas~n~~da istiyordu. Bu
suretle, hanl~k taht~ na cilhisundan yedi y~ l geçtikten sonra, bu rasat
i~ine ba~lanm~~~oldu; Müeyyid-üd-Din tUrzi, Fahr-üd-Din Marâgi,
Fahr-üd-Din Ahlâti, Necm-üd-Din Kazvini de bu rasat i~lerinde
Nasir-i Tûsitye yard~m ediyorlard~~6.
Bu mesele, daha eski bir kaynak olan Vassâf Tarihi'nde bundan
biraz farkl~~ olarak anlat~lmaktad~r : Ba~dad ve havalisi, Musul,
Diyârbekir i~leri bittikten ve Imparatorlu~un iç ve d~~~emniyeti
tekarrür ettikten sonra, hükümdar~n daima yan~ nda bulunan Nasir-i
Tûsi, yeni rasatlar yap~ lmas~~ lüzumunu ve bu hususta icap eden
te~ebbüslere hemen giri~ilmesini Hulâgutya arzetti. Vassâf'~n ifadesine
göre, Nasirtin Hulâgutyu kand~rmak için ileri sürdü~ü sebebler tedilen Mongka Han'~ n, Cemal-iid-Din'in ilmi kudretinden ~üphe etmesi ve yap~ lacak
i~ i onun yapabilecek kudret ve salâhiyette oldu~una inanmamas~ d~ r. Ayn~~ kaynaktan istifade etmi~~olan Hondmir'in ~u ifadesi de bunu te'yit eder: 4;
ZjT
(Habtb-üs-Slyer, C. III, K. I, S. 59).
6 O devrin en tan~ nm~~~matematik va astronomi alimleri olan bu adamlardan birincisinin nisbeti Quatremere tercümesinde,yanl~~~olarak, A r a d(z)i okumu~~am civar~ nda bir köyün ismi olup bu adam esasen oratur. Halbuki, 'Urz
G M S, X, Leide 1912, varak 388 a). E. BloKiMb
al-Ansa>,
r
(Al-Sam'ani,
l~ d~
chet'nin bu ismi Uruzi( Bibl. Nationale far~ca gaz~nalar katalo~u, S. 53) ve
L. Am. Sedillot'n~ n Orezi (Wmoire sur les instruments astronomiques des Arabez, Paris 1841, S. 105) ~eklinde okumalar~~ yanl~~t~ r. DrInismendrIn-z Azerbdycdn'da
bu isim tam olarak Müeyyid-iid-Din Bermek b. Mubarek el-'Urzi ~eklinde yaz~ l~hur
m~~t~ r ki, bunun, a~ a~~ da bahsedece~imiz veçhile, bu adama isnad edilen me
risâleden al~ nm~~~olmas~~ muhtemeldir. Rav~at-üs-Safâ'da görülen Uruzi ~eklinin bir istinsah hatas~~ oldu~u da meydandad~ r (C. V. S. 99). L. Am. Sedillot,
yukar~ da ad~~ geçen mühim eserinde, el-'Urzrnin büyük bir ilmi de~eri olmad~~~ n~~
söyler.Necm-üd-Din K azvin 1, KrItibt veya Debtr (yahut Debtran)lakablariyle
~~öhret kazanm~~~olup 675 y~ l~ nda ölen Necm-üd-Din Ali b. Ömer b. Ebii
Hasan-el-Katibi'dir ki, ~afii ulemas~ ndan olup Cd~ni'-iid-Dekdy~k, Hikmet-ül-'Ayn
ve Er-Risellet-üs-~emstye adl~~ risâleleriyle ve daha baz~~ ~erhleriyle tan~ nm~~t~ r
(Hamdullah-i Kazvini, nrth-i Güzide, G M S. XIV, I, S. 811; 'Abbas Ikbal,
mufassal-z Iran, Tahran. 1312 ~emsi hicri, S. 503).
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mamiyle astrolojik mahiyettedir: y~ld~ zlar~ n hareketlerinden, gelecek
hâdiseleri evvelce ö~renerek ona göre tedbirler almak ihtiyac~,
bilhassa hükümdarlar için, bir zarurettir; Müneccimlerin bu i~~için
kulland~ klar~~ cetveller, kâfi de~ildir ve daima kontrole, tashihe
muhtaçt~ r . Orta ve yeni ça~~ n hemen bütün islâm hükümdarlar~~
gibi, Mo~ol hükümdarlar~~ da -ister ~amani, ister budist, ister h~ristiyan olsunlar- bu telâkkiylerden kurtulam~ yorlard~. Tabii ilimlere ve
ortaça~~kimyas~ na esasen pek merakl~~ olan Hulâgu, y~ld~zlardan
ahkâm ç~ karmak meselesini de ehemmiyetli addediyordu s . Bu
7 Tarth-i Vassaf, S. 51-52. Astroloji ve astronomi, o zamanlarda birbirinden ayr~ lmad~ k~~ için, s~ rf astrolojik gayelerle yap~ lan gayretlar, astronominin
de inki~af ~ na hizmet etmi~tir. Islam Ansiklopedisi'ndeki bu maddelere bak~ n~ z.

Sa/ad~~ Iükabiyle me~ hur olan Salâh-üd-Din Halil b, Aybek (do~umu 696 veya
697 H. - 1296 , 1297 M.) den naklen Katip Çelebi'nin verdi~i mâlürnata göre,
Nasir-i
rasathane için sarf edilecek paralar~ n cetvelini Hulâgu'ya arzetti~i zaman, Mo~ol hükümdar~~ bu büyük meblük kar~~ s~ nda ~a~~ rm~~, ve yap~ lacak i~in bu kadar masrafa de~ip de~miyecekini sormu~tu. Nasr, bunun üzerine,
Hulagu'ya i~in ehemmiyetini maddi bir delil ile anlatmak istedi; hükümdarla berat:~ Marâga ~ehrinin yan~ ndaki tepe üzerine ç~ karak, çok büyük bir madeni
tekerleki a~a~~ ya do~ru yuvarlatt~ . Tepenin alt~ nda çad~ rlarda bulunan askerler
bu korkunç gürii-ltüyü duyunca deh~etle çad~ rlar~ ndan ç~ k~ p kammaka ba~lad~ lar.
Halbuki bu gürültünün neden ileri geldi~ini bilen Hulügu ve Nasir hiç tela§
etmiyorlard~ . Nasir, bunun üzerine, rasathanedeki çal~~malar neticesinde vuct~da
getirilecek cetveller sayesinde, istikbülde olacak ~eyleri evvelden ke~federek
ona göre tedbirler almak kabil oldu~unu, ve her hangi bir hadise kar~~ s~ nda
gafil kal~ nm~ yaca~~ n~~ söyledi. Hulâgu bunun üzerine Nasir-i Tüsrye hak verdi ;
ve bu paran~ n te'minini emretti (Katip Çelebi, Cihan-Niima, S. 386; ondan
naklen: D'Ohsson, Histoire des Mongols, C. III, P. 266. Katip Çelebi'nin basma
nüshas~ nda Sa/adi ismi yanl~~l~ kla Sokrti ~eklinde oldu~undan, D'Ohsson da
ayn~~ yanl~~ l~ k' tekrarlam~~t~ r). Bu rivayetin tarihi bir esas~~ olsun veya olmas~ n,
mokol hükümdar~ n~ n bu rasathane in~as~~ i~inde do~rudan do~ruya «istikbali ö~renecek bir vas~ ta elde etmek» gayesiyle hareket etti~i muhakkakt~ r. Bundan
ba~ka, e~er bu rivayet dogru ise, Nasir-i Tüsrnin Hulâgu'yu bu kadar masrafl ~~
bir i~e sevk edebilmek için oldukça zahmet çekti~ine de hüküm olunabilir. Çünkü,
yaln~ z aletler için 20,000 alt~ n dinar sarfolunmu~tu.
8 Hulâgu'nun tabii ilimlere ve kimyaya kar~~~alakas~~ hakk~ nda bak~ n~ z:
Fuad Köprülü, Türk Edebiyat~~ Tarihi, Istanbul 1928, S. 265; Ravzat-üs-Safri,

C. V, S. 106. Bütün Mo~ol hatta bütün müslüman hükümdarlar~~ gibi Hulâgu da
müneccimlere inan~ rd~ . Abbâsi halifesini öldürmek istedi~i zaman, karde~i Mongka
Han taraf~ ndan yan~ na mü~ avir olarak verilen müneccim Hiisarn-üd-Din'e bu i~in
neticesini sormu~, o da, Halifenin kan~~ dökülecek olursa dünyan~ n simsiyah kesilece~ini, korkunç k~ yamet alâmetlerinin zuhur edece~ ini söylemi~ti. Halbuki
Nasir-i Tüsi, vaktiyle bir tak~ m peygamberler ve halifeler öldürüldü~ü halde böyle
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sebeble, NasIr-i T~lsrnin teklifini derhal kabül etti ve kendi imparatorlu~ u içindeki bütün islam vak~flar~ n~ n idaresine nezaret vazifesini ona vererek , yap~lacak rasathane'ye laz~m olan para ve sair
bir ~ey olmad~~~ n~~ ileri sürerek, Hüsam-iid-Din'i tekzip ediyordu. Halife öldürüldükten sonra, aradan bir müddet geçipte Hüsam-üd-Din'in dedi~i ~eyler ç~ kmay~ nca,
Hulâgu onu idam ettirdi (661 muharreminin sekizinci per~embe gecesi). Bir müslüman olan Hüsarn-üd-Din'in bu hareketi, Hulâgu'yu islam halifesini öldürmekten
men için yap~ lm~~~gibi telakkly olunabilir; Hulâgu da bundan ~üphelenmi~~olacak ki,
onu idam ile cezaland~ rm~~t~ r. Hablb-üs-Siyer'de böyle anlat~ lan bu hadise (C. III,
K~ s~ m I, S. 61), Howorth'un Mo~ollar Tarihi'nde ba~ka türlü anlat~ lm~~t~ r: Ona
göre, bahis mevzuu olan ~ey Hal~ fe'nin öldürülmesi de~il, Ba~dad'a hücum edilip
edilmemesidir. Mamafi, sair baz~~ kaynaklarda mesele bu tarzda hikaye edilmektedir
Ba~dad 1935, C.1, S. 165-166). Mamafi bu gibi
(`Abbas al- 'Azzavi,
hurafelere çok inanan Hulagu'nun, Türkler ve Mo~ollar aras~ nda daha. eskidenberi
mevcut bir itikada tabi olarak, Halife'nin kan~ n~~ yere döktürmeden öldürttü~ünü
ilave edelim (bu hususta bak~ n~ z: Fuad Köprülü, La proibizione di versare il
sangue nell'esecuzione d'un membro deha dinastia press° i Turchi ed i Mongoli, Annali del R. Institut° Superiore Orientale di Napoli, Nuova Sene, Vol. I, P.
15-23, Roma 1940).
9 Nasir-i Tasi'nin, bir defa 662 de, bir defa da Abaka zaman~ nda yani 672
H. - 1273 M. de Ba~dad'daki vak~ f i~lerini tefti~~- ve ilk seyahatte belki de rasathane için laz~ m bir k~s~ m paray~~ tedarik için Ba~dad'a geldi~ini biliyoruz ki,
bu, Hulagu devrinde islam vak~ flar~ n~ n idaresine nezarete memur edilen büyük
alimin, sonradan da ayn~~ vazifede bulundu~unu gösterir. Onun o~lu Ahmed b.
Nasir-i Tasrnin de Ba~dad vak~ flar~ n~~ tefti~~için Ba~dad'a geldi~ini biliyoruz.
687 H. - 1288 M. de ~ rak vak~ flar~~ naz~ rl~~~ nda bulunan Nasir-i Tasi'nin çocuklar~,
bir müddet bu vazifeden uzakla~t~ r~ ld~ lar ise de, bir sene sonra, tekrar bu
vazifeye iade edildiler ('Abbas al- 'Azzavrnin Tarth-iil- Irak' ~ , hakk~ ndaki bibli.yo~raf ya makale~ nize bak~ n~ z: Vak~ flar Dergisi, C. II, bibliyo~rafya k~ sm~ nda).

Riyazi ilimlerde büyük kudreti olan ve Gazan devrinde büyük nüfuz kazanarak 1300 M. de bütün Ilhanl~ lar sahas~ ndaki vak~ flar~ n naz~ rl~~~ na tayin
edilen, hattâ Gazan'~ n Suriye istilas~ nda ~am'da ele geçen ganimetlerden 200.000
dirhem alan ( Ouatremere, Histoire des Sultans Mamlouks de l'Egypte, Paris
1842, Tome Il, P. 2, P. 162), C~lcaytü'nün ilk zaman~ nda (1308 M. de) Ba~clat'da
saltanat naibli~i vazifesini gören Hoca Asil-üd-Din Ahmed b. Nasir-i Tasi'nin
vezir Sa'd-üd•Din'in darbesine u~ramas~~ 710-711 H. dedir; yaln~ z azledilmekle
kalmayarak 50 tümen gibi büyük bir para iideme~e de mecbur edilmi~, ve gerek
kendisinin gerek karde~ lerinin bütün servetleri müsadere olunmu~tu. Lâkin Sa'dad-D~ n'in idam~ ndan sonra, 715 te, yine eski vazifesini ifa etti~i Ba~dad'tan Sulgelirken ölmü~tür ( Paris Milli Kütüphadesindeki yazma Ölcaytii
taniye'ye
Tarihi'nden naklen E. Blochet, B.N. farsca yazmalar kat alo~u, C. Il, S. 56; ayn~~
müellif, Introduction d l'histoir des Mongols, GMS, XII, 1910, P. 18). Bunun
o~lu Z~ ya'-üd-Din Yasuf'un Ilhanl~ lar idaresinde oldukca mühim bir mevki ve
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~eylerin derhal te'minini emretti; ve yine Nasir-i Tüsi'nin talebiyle,
~am'dan Müeyyid-üd-Din 'Urzt, Kazvin'den Necm-üd-Din Kâtip, Musul'dan Fahr-üd-Din Marâ~i, Tiflis'ten Fahr-üd-Din Ahlâti Marâga'ya getirildi; ve Marâga'n~n ~ark taraf~ ndaki bir tepe üzerinde
rasathane binas~ na ba~land~~ ki, bu hâdise 657 H. ye tesadüf eder.
Bu müessese, icap eden bütün cetveller, kitaplar, ve bilhassa o zamana göre en mükemmel ve itinal~~ âletlerle techiz olundu Nasir
bu rasathanede
(ilhâni) yi padi~ah nam~ na te'lif etti ki, bu
eserde Kü~igdr, F~ihir,
Balta-ni vesair ziçIerde bulunm~yan bir tak~ m cetveller mevcut oldu~u gibi, onlar~n bir tak~m
hatalar~~ da tashih olunmu~tur. Mamafi henüz rasathane binas~~
tamamlanmadan Hulâgu 663 de ölmü~, yerine Abaka geçmi~, ve
Zic-i ilhâni de onun ad~ na ithaf olunmu~tur ".
Rav~at-as-Safd müellifi, bu rivayetlerden ikisini de -tafsilât~~biraz k~saltarak- kitab~ na alm~~sa da, birinden birini tercih hususunda
hiçbir ~ey söylememi~tir. Netekim, C~ii~ni`-üt-Tevdrih'in bu hâdiseden
bahseden metnini ne~ir ve tercüme eden Quatr e m re, Vassaf ve
ktirhond'un ve sonraki baz~~müelliflerin hemen hemen ayn~~ ~eyleri
tekrarlad~ klar~n~~ söylemekle iktifa ederek, bu hususta ba~l~ca kaynak olan Vassâf ve Re~id-üd-Din'in ifadeleri aras~ ndaki farklar~~ göstermemi~tir. Halbuki, Vasscif Tarihi'ndeki mâlümat, C~funi`-iit-Tevârîh'dekinden daha zengin olmakla kalm~yarak, iki noktada ondan
ayr~l~ yor ki, bunlardan biri, rasathanenin do~rudan do~ruya Hulâgu'nun arzusiyle de~il Nasir-i TüsVnin te~vikiyle yap~ lmas~, ikincisi de, bu binan~ n in~as~na, Re~id-iid-Din'de i~aret olundu~u gibi
servet sahibi oldu~u, me~hur ~air ve sofi Avhadi-i Marâgrnin Deh-nd~ne adl~~
me~hur mesnevisini onun nam ~ na ithaf etmesindenden anla~~ l~ yor (Devlet~ah-~~
Semerkandi, Te~kere-iis-~ii'ar6, E. Browne ne~ ri, Leide1901, S. 210).
u> Bu rasathanede, o devrin en mükemmel rasat aletleri ve astronomiye
ait her türlü vas~ talar, zicler, takvimler, astorlablar, irtifa alma aletleri, y ~ ld~ zlar~ n ve burclar~ n vaziyetlerini gösteren aletler, bütün arz ve tül daireleriyle
beraber bütün ~ ehirleri gösteren bir mücesssem küre mevcuttu. Nasir-i Tüsi, Bagdad seyahatlerinde rasathaneye laz~ m olan e~ya ve aletleri toplam~§ oldu~ u gibi,
imparatorlugun her taraf~ ndan da ayr~ ca getirtmi~, bir k~ s~ m aletleri de kendisi
iycad veya eskileri tebdil suretiyle yeniden yapt ~ rtm~~t~~ (Vassrlf Tarihi, S. 52;
'Abbas ~kbal, Tdrth-i Mufassal-i Iran, S. 502; a~a~~ da, bu aletler hakk~ nd El- 'Urzi'
nin risalesinden bahsedilecektir).
Tiisr-den evvel tertib edilmi~~olan ve burada isimleri geçen zicler
hakk~ nda IsM~n Ansiklopedisi'nde Astronomi maddesine bak~ n~ z.
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656 da de~il 657 de ba~lanm~~~olmas~d~r. Eserini Re~td-üd-Dtn'den
daha evvel yazan ve bu rasathane meselesi hakk~nda ondan daha
sa~lam ve daha mebzül vesikalara dayand~ k~~ anla~~lan V assâ f'~n rivâyetlerini, biz, daha fazla inan~lma~a lay~k buluyoruz. V.
Minorsky, sadece Quatremere tercümesine dayand~k~~ cihetle, rasathanenin in~a~~na ba~lang~ç tarihi olarak 656 y~l~n~~ göstermekte ise
de, Vasssât'~n sarih ifadesi kar~~s~nda bunun yanl~~l~k] meydandad~r.
Hulâgu'nun Marâga'ya gelüp yerle~mesiyle rasathane i~ine ba~lar~mas~~ aras~nda geçmesi icabeden zaman da dü~ünülürse, mant~kt
bir istidlâl ile de, Vessâf'a hak vermek icab eder. Netekim isldm
Ansiklopedisi'nde Astronomi maddesini yazan Nallino dahi,
bizim gibi, 657 y~l~n~~ kabül etmektedir 12 .
Maamafih, bu mesele hakk~ndaki en mühim ve ilk kaynak,
~üphesiz, Nastr-i Tüst'nin
ill~cinrsidir ki, gerek Vassâf ve gerek Re~td-üd-D1n bu hususta ondan istifade etmi~lerdir. Çok güzel
bir nüshas~~ Paris'te Bibl. Nationale'de bulunan bu eserin mukaddemesinde Marciga rasathanesi hakk~nda verilen mâle~mat~~ ~u suretle hülâsa edebiliriz: Hulâgu Han, Nastr-i Tüst'ye bir rasat
cetveli tertip etmesini emrederek, muhtelif yerlerden devrin en
me~hur âlimlerini yan~na getirtti: Müeyyid-üd-Dln 'Urzt ~am'dan,
Fahr-üd-Din Ahlâtt Tiflis'ten, Fahr-üd-Dtn Marâgt Musul'dan,
Necm-üd-Din Debtrân Kazvin'den getirtildi. Bunlar, rasatlarda bulunmak için Mardga'y~~ intihap ettiler. Her taraftan icap eden aletler
getirtildi. Rasathanenin yap~lmas~na ba~land~. Ba~dat, ~am, Musul
ve Horasan'dan icap eden kitaplar getirtilerek rasathaneye verildi.
Hulâgu bu i~in bir an evvel bitirilmesini ve yeni cetvelin sür'atle
yap~lmas~ n~~ istiyordu. Lâkin, Nastr-i Tüst ve arkada~lar~, bu i~in
en az otuz senede tamamlanabilecekini, ve e~er daha uzun bir
müddet çal~~mak imkan~~ olursa daha iyi neticeler al~naca~~n~~ hükümdara bildirdiler. Lakin, Huffigu, bu i~in nihayet on iki y~lda
tamamlanmas~n~~ istiyordu; bu kat't emir üzerine, Nasir ve arkada~lar~~ bu müddet zarf~ nda bir netice almak için çal~~ma~a ba~lad~lar. Kendilerinden 1400 y~l evvel Hipparque'~n, ondan 805 y~l
sonra Ptolbne'nin cetvelleri ile, halife Me'm'ün devrinde Ba~dat'ta
12 E. Blochet de Re~td-üd-Din'in ifadesini tenkidsizce kat~C~ l ediyor (ad~~geçen eser, S, 162-163). Blochet, bu yanl~~~miitaleay~~ biraz evel ad~~ geçen katalo~unda
, den bahsederken de tekrar etmi~tir ( S. 54 - 55 ).
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yap~lm~~~olan cetvellerden, Battânrnin cetvellerinden, Kahire'de
Fat~ mi halifesi Hakim bi-emr-illâh zaman~ nda vucude getirilen
Rasad-~~Hâkin~rclen, Ba~dad'ta ibn el-i Alem'in tertip etti~i cetvellerden, ve bilhassa bu son ikisinden, istifade ettiler. Çünkü, ellerindeki
en yeni cetveller onlard~, ve kendilerinden 250 y~ l kadar evvel
tertip olunmu~tu 13 . Görülüyor ki bu rasathane i~ine do~rudan
do~ruya Hulâgu'nun emriyle ba~land~~~~hakk~ nda Re~td-üd-Din
taraf~ ndan ileri sürülen iddia, Nasir'in bu mukaddemedeki ifadesine
dayanmaktad~ r; halbuki, yukar~da bahsetmi~~oldu~umuz muhtelif
kay~tlar, büyük alimin Hulaguiyu kand~ rmak için epeyce zahmet
çekti~ini aç~ kça göstermektedir. Zic-i ill~ dnrcie bunlardan hiç
bahsedilmiyerek bu i~in do~rudan do~ruya hükümdar~ n arzu ve
iradesiyle vücude getirilmi~~gibi gösterilmesi, ~ark müelliflerinin
adetlerine ve zihniyetlerine tamamiyle uygundur; ve bu, Vassâf
ba~ta oldu~u halde di~er bir tak~m kaynaklar~n buna z~d iddialar~n~~ kuvvetten dü~ürecek bir delil say~lamaz.
Hulâgu zaman~ nda ba~lanan bu rasathane i~i, onun ölümünden
sonra da geri kalmad~ ; devletin en büyük müneccimi s~ fatiyle,
Abaka Han'~ n (663-680) tahta culüsu zaman~n~~ tayin etmek vazifesini gören Nasir-i Tüsi, önceden hükümdarl~~~~kabül etmek istemeyen
Abaka'ya, daha cülus merasiminden evvel, o y~la mahsus bir Ahsdl risâlesi haz~ rl~ yarak takdim etti ki, burada, Ilhanl~lar
taht~ n~~ kabûlde tereddüd etmemesi için te~viklerde bulunulmakta,
ve ayr~ca, devlet idaresinde takip edilecek yol hakk~ nda çok do~ru
nasihatler verilmektedir ": "Anar~iye meydan verilmemek için bir an
evvel Ilhanl~~ taht~na geçmek; saltanat ailesi mensuplar~ na, asilzadelere, memurlara lutuf ile muamele etmek; ilim ve ahlak bak~ mlar~ndan yüksek adamlara ve fikirlerine k~ymet vermek; kumandanlara ve askerlere ihsanlarda bulunmak; ordunun muhtaç oldu~u
bütün maddi vas~talar~~ tedarik etmek; etraf vilayetlerdeki küçük
hükümdarlara ve büyük adamlara kar~~~lutufkar davranmak; halk~n fazla vergilerini affetmek; muhtaçlara ve yetimlere yard~ m et13 E. Blochet, Catalogue des manuscrits persans de la Bibl. Nat., Tome
II, P. 52-56, Paris 1912. Salih Zeki, Ailir-i Bcikiye (C. I, ~stanbul 1329, S. 183)
deki bir ha~iyede bu nüshan~ n «Paris Milli Kütüphanesi'nin üsâr-~~ kadimesi aras~ nda 162 numarada bulundu~unu söylüyorsa da, Blochet katalo~una göre bunun
farsca yazmalar aras~ nda 779 numarada kay~ tl~~ bulundu~u anla~~ l~ yor.

14

Ravzat-üs-SaP, C,

V. S, 107-108.
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mek; fena kimselerin küstahl~ klar~na ve tecavüzlerine meydan vermemek; ordunun muhtaç oldu~u paray~~harcamaktan çekinmemek;
casuslar~n faaliyetine mani olmak hususunda çok ihtiyatl~~ bulunmak;
her söze kulak vermeyerek, sab~ r ve teenni ile hareket etmek;
ak~ ll~~ ve bilgili kimselere dan~~mak; atalar~ n gittikleri yoldan ayr~lmamak; orduya ehemmiyet vermek; adâletten ve do~ruluktan
ayr~ lmamak; iyileri ve günahs~zlar~~ incitmemek; hiçbir zulme meydan
b~ rakmadan umumi serveti ve devlet gelirini artt~ rmak; dü~mandan
daima haber almak; en ehemmiyetsiz ~eyleri ve en küçük dü~man~~
bile ihmâl etmemek, v.s„. Nasir-i Tüsi, bundan sonra, adâletleriyle
tan~ nm~~~ Nii~irvdn, ~skender, Sultan Sancar gibi hükümdarlar~~
sayarak, bu nasihatlar~~ bir hediye olarak telâkk~y etmesini Abaka'dan
rica ediyor ~ . Büyük filozof ve âlimin ilhanl~lar saray~ ndaki ehemmiyet ve nüfuzunu da gösteren bu siyast nasihatler, cidden k~ymetlidir. Mamafi, Abaka, ona kar~~~babas~ n~ n gösterdi~i himayeyi eksik etmemi~, rasathanenin tamamlanmas~~ için -e~er Devlet~ah
Tezkiresiinin bir kayd~ na inanmak icab ederse- daha otuz tümen
15 Tahta ç~ kan hükümdarlara hediye vermek âdeti Ilhanl~ lar'da da vard~ ; ve
ihtiyar alim, genç hükümdara ancak böyle bir hediye verebilirdi. Abaka, cülusunda
Nasir Tüsi'yi taltif için, onun ~akirdlerinden yüz ki~iye ihsanlarda da bulunmu~tu.
(Ravzat-üs-Safâ, C. V. S. 108). Nasir-i Tüsrnin, umumiyetle dv le t idar esi
ve bilhassa mali idare hakk~ nda - tahminime göre, galiba yine Abaka Han'a
takdim edilmi~~- küçük bir risâlesi daha vard~ r ki, buradaki baz~~ fikirlerle Ravzatüs-Safâ' daki bu idari ve siyasi nasihatler aras~ nda türlü bak~ mlardan büyük
benzerlikler derhal göze çarpmaktad~ r (Bu küçük risalenin foto~Yafya ile al~ nm~~~
bozuk bir kopyesi ve bunun baz~~ ufak ha~iyeler ilavesiyle türkçeye tercümesi,
Prof. ~erefeddin Yaltkaya taraf ~ ndan yap~ lm~~t~ r: Türk Hukuk ve ~ktisad tarihi
Mecmuas~, C. II, S. 7-16). Bu mekaleyi görmiyen V. Minorsky, bu risâlenin M.
Minovi taraf ~ ndan bulunan di~er bir nushas~ n~ n metnini ne~ir ve ingilizceye tercüme etmi~, ve buna, oldukça zengin notlar da ilave eylemi~tir: Nasir al-Din Tüst
on Finace nam~~ alt~ ndaki bu makalenin ba~~ ndaki farsça metin ~. Y. tercümesine esas olan metinden daha düzgündür ( Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. X, Part 3, 1941, P. 755-789). Nasir Tilsi'nin buradaki dörtlü tasnif' teri münasebetiyle ibn-ü/-Fiitrnin bir f~ kras~ n~~ hat~ rlatmak faydas~ z olmaz: Hulagu, bir seyahatinde tesadüf etti~i kalenderler'in
kimler oldu~unu Nasir-i Tasi'den sormu~, o da bunlar~ n insan cemiyeti için
lüzumsuz bir taif e oldu~unu söyliyerelc, bir cemiyetin « emaret, ticaret, sanaat,
ziraat erbab~ ndan mürekkep oldu~unu" ilave etmi~ti (S. 343). Nasir-i Tüsrnin bu
mütaleas~~ üzerine, bu kalenderlerin derhal öldürüldü~ünü söyleme~e ihtiyaç yoktur. Mamafi bu hususta en büyük âmil, bu devirde casuslar~ n ekseriya böyle
serseri dervi~~k~ yafetine girmeleridir; galiba Hulagu bunlar~ n casus olmalar~ ndan ~üphe etmi~ti.
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sarfetmi~~16 ve rasathane, on iki y~ll~k bir çal~~madan sonra tamamlanabilmi~tir. i~te, eldeki ilk kaynaklara - yâni
ve Vasseif a ve dekrudan do~ruya Zic-i lihdni mukaddimesindeki
mâlümata - göre, M arâ g a r asa t h a nes i'nin yap~ l~~~~hakk~ ndaki
bilgileri, böylece hülâsa edebiliriz.

Nas~l kuruldu~unu anlatt~~~m~z Marâga rasathanesi hakk~ nda
di~er bir kaynak da, bu i~te Nasir-i Tost' nin ba~l~ca yard~ mc~lar~ ndan oldu~unu yukar~da söyledi~imiz Müeyyid-üd-Din Bermek b.
Mubârek el-Urzrnin bir Risâle'sidir. Jourdain isminde bir frans~z
âlimi, bir niishas~~ Paris'te Bibl. Nationale'de bulunan bu risâleyi
tercüme ederek, V. Minorsky'nin ifadesine göre Itfimoire sur les
instruments employ6 c~~l'observatoire de Meragah, Quatrem ,re'in
Câmi`-üt-Tevarth tercümesi ha~iyesinde ise Wmoire sur l'observatoire de Meragah, et sur quelques instruments employe:s pour y observer
ismi alt~nda (Magazin encyclop&lique, rdig par A. L. Millin, Paris
1809, t. VI, p. 43-101) ne~retmi~tir " . V. Minorsky bu risâlenin
el-`1Jrzi'ye isnat edildi~ini söyliyerek, bu isnad~ n do~rulu~u veya
yanl~~l~k' hakk~ nda hiçbir mütaleada bulunmuyor. Ne bu risâleyi
ne de bu tercümeyi görmedikim için, burada, Marâga rasathanesi
hakk~ nda -orada kullan~lan rasat aletleri hakk~ ndaki teknik malümattan ba~ka- bir ~ey bulunup bulnnmachkim bilmiyorum. Yaln~z,
muas~ r iran müelliflerinden Mohammed Ali Terbiyet, Dâni~mendân-~~
Âzerbâyccin adl~~ kitab~nda, 'Urzi'nin bu kitab~ ndan bir nüshan~ n
Tahran'da Ddni~kede-i mdkul ve menkul kütüphanesinde bulundu~unu bildirerek, rasathane hakk~ nda baz~~ tarihi tafsilât veriyor ki,
bu tafsilâttan hiç olmazsa baz~lar~ n~ n bu eserden al~ nd~~~~kuvvetle
me'müldür 18. Bu maliimata göre, Marâga rasathanesindeki çal~~ma16

Devlet~âh-~~ Semerkand?, Tezkiret-ii ~-~ü'ard, E. Browne ne~ri, Leide 1901

S. 170.
17 M. Godard, bahsettigimiz risâlesinde, Jourdain'in tereiimesinin ismini t~ pk~~
Quatremere de oldu~u ~ekilde kaydetmekte, ve ne~ir y~ l~~ olarak, yine onun gibi
1810 tarihini vermektedir. Bu iki milellifin de bir ayr ~~ bas~m'dan bahsettiklerine

göre, belki bu ayr~~ bas~ mda tercümenin ad~~ degi~tirilmi~~olabilir.
18 Mohammed 'Ali Tebriyet, Düni ~~nendün-~~Azerbügeün, Tahran 1314 ~emsi
hicri, S. 377-378. 'Urzi'nin bu eserinin bu ikinci nüshas~~ için, Düni ~kede
hanesinin yazmalar katologuna bak~ n~ z.

kütiip-
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lara, yukar~da sayd~~~m~z dört âlimden ba~ka, ~unlar da i~tirak
etmi~tir: Yahyâ b. Mohammed b. Ebi-~-~ükr 19 , me~hur Kutb-üd-Din
~trazi 20, ~ems-üs-Din ~irvâni, ~eyh Kemâl-i Iki, Hüsam-iid-Din Sami,
el-Astorlabi,Sadr-üdDâmgan'll Hakim 'Ali b. Mahmüd
Din b. Nasir-i Tüsi, Ba~dadl~~ Necm-üd-Din el-Katip 21, ve Sing Sing
(yani arif) diye tamlan çinli Fao-Mun-çi 22 , ve daha ba~kalar~. Ilhan19 Ayni eser, S. 377 de verilen mültimata göre, Muhyi-d-Din Ma~ribi lakamüellifi olup 670 de ölen bu adam~~
biyle mâruf bulunan ve
da Nasir-i Tüsi Marüga'ya getirtmi~ti. Salih Zeki de, Marâga'da çal~~an di~er
dört âlimden ba~ka, bunu da zikretmektedir (Asdr-z Bdlczye, C. I, S. 180); burada bu müneccim hakk~ nda verilen mâlümat~ n Ebii-l-Ferec'in Tdrth-i Muhtasarüd-Diiverinden al~ nd~~~~anla~~ l~ yor (~erefeddin Yaltkaya tercumesi, Istanbul
1941, S. 43-44). Marâga'da yerle~en bu ailenin, XX. as~ rda hala orada ya~ad~~~n~ ,
matematik ve astronomi an'anesine sad~ k kald~~~ n~ , ve içlerinden Mirza Nasrullah'~ n Fetih-Ali ~ah Kaçar'~ n son y~ llar~ nda müneccim ba~~~oldu~unu Dâni~~nenddn-z-AzerbSyca'n'dan ö~reniyoruz.

20 Nasir'in ba~l~ ca ~akirdlerinden olan bu me~hur alim hakk~ nda izahata
Iiizum yoktur; Meclis-iil-Mü'minfn müellifi, Nasir-i Tûsrden bahsederken, Zlc-i
Pha~dnin mukaddimesinde di~er dört ki~inin isimleri zikredildi~i halde asla
~irâzi'den bahsedilmedi~ini, halbuki onun bu hususta di~erlerinden daha büyük
yard~ m~~ dokundu~unu söyliyor ( Tahran 1268, yedinci mecliste ). Ilhanl~ lar devrinde mühim bir mevk~i olan ve (710 H,-1311 M de ölen) bu ~irazl~~ âlim, ömrünün büyük bir k~ sm~ n~~ Azerbaycan ve Anadolu'da geçirmi~, Konya ve bilhassa
Kastamonu'da bulunmu~, ve Argun Han'~ n emriyle Akdeniz ve Karadeniz'in baritalar~ n~~ yaparak Hûkümdara takdim etmi~ti. Kastamonu emini Muzaffer-üd-Din
Yavlak Arslan nam~ na te'lif etti~i P~ tiy~lröt-~-Mazafferrsinde, Anadolu hakk~ ndaki co~rafi tetkiklerinin bir hulasas~ n~~ vermi~tir (Zeki Velidi To~an, Argun
Han'~n kulland~~~~« Garb Denizi » haritastna dair, Türk Yurdu, Cilt XXVI,
Say~~ 2, S. 45-48; ayr~ ca, Fasâ'i, Fars-nd~ne-i Nds~rt, Tahran 1313, C. II, S.140-141).
21 Bu adam, yukar~ da bahsedilen (not 6) Kazvinli Necm-üd-Din el-Katibi
olacakt~ r. Müellif, Dâmgât~ 'll 'Ali'nin 680 H. de öldü~ünü kaydediyor.
22 Marâga rasathanesinin çal~~malar~ na i~tirak eden bu çinli alim hakk~ ndaki malt~mat~~ Ddnismend<In-~~ Azerb4c6n müellifinin garb eserlerinden de~il, ~ark
~eklinde kay~t etmesinden anla~~ l~ yor.
kaynaklar~ ndan ald~~~ , onun ad~ n~~
Çince «arif» mânâs~ na gelen sing sing lâkabiyle maruf olan bu adam. Hulügu'nun beraberinde getirdi~i F a o-M u n-ç dir ki, Nasir-i Tüsi bundan çin astronomisini ve çin takvim hesaplar~ n~~ bilhassa a~renmi~ti. D'Ohsson, me~hur tarihinde eski bir ~ark kayna~~n~ n tercümesinden naklen (Abd-oullah Beidavoei,
Hist. Sinensis, edita ab Andr. Mullero Greitfenhogio, Jenae 1689) bundan
bahsetti~i gibi, H. Howorth da, History of the Mongols adl~~ eserinde bundan
bahseder; E. Blochet bu ismi T u M i- t z eu veya di~er bir yazmaya göre
,
Ta Ye n-t z e u ~eklinde kaydeder. Re~id-üd-Din ve Benüketr de
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l~lar sahas~ ndaki islam evkaf~ n~ n umum gelirinden onda biri buran~ n masraflar~ na kar~~l~ k olarak tahsis edilmi~~23 ve ayr~ca Hulâgu
da bu i~~için 20.000 dinar sarfetmi~ti. `Urzi'nin kitab~ nda, burada
kullan~ lan aletler hakk~ nda izahat verilmektedir. Reinaud' nun ifadesine göre, Nasir-i Tüsi, bu aletlerden ve çal~~ma vas~talanndan
bir k~sm~ n~~ do~rudan do~ruya kendi icad veya ikmal etmi~tir 24 .
Bu aletlerden ba~ka, Ba~dad, ~am ve Eicezire'den toplanan 400.000
gibi ~üpheli ~ekillerde yaz~ lan ve yine Re~id-üd-Din' e göre

( bu müel-

lifin tercümesine göre: r i f) lakab~ n~~ ta~~ yan bu adam~ n bu lakab~n~ , E, Blochet

(Farsça yazmalar katalo~u, C. Il. S. 53) ve D'Ohsson (Histoire des Mongols. C. III,
S. 265), Sing Sing ~eklinde kay~ t etmektedirler. Çin'de eski bir an'anesi olan
ve XIII.as~ rda

Yuanlar yani Mo~ol sülalesi. zaman~ nda da inki~af~ na devam eden

Uzak ~ark astronomi mektebi nazariyelerinin böylece Yak ~ n ~ark islam alimleri
taraf~ndan ö~renilmesi, cidden mühim bir hadisedir. Uzak ve Yak~ n ~ark'~ n, Cengiz
çoçuklar~~ za~nan~ nda, k~ sa bir zaman için olsa bile, ayn~~ siyasi hakimiyet alt~ nda kalmalar~ , bu iki alem aras~ nda, maddi ve fikri mübadelelere sebebiyet vermi~, ve XIII. as~ r çin astronomlar~~ da islamlar~ n o zamana kadar elde ettikleri
neticeleri ö~renerek ondan istifade etmi~ler, buna ait yeni eserler meydana
koymu~lar, yeni aletler kullanma~a ba~lam~~lard~ r. Mamafi,

Zic-i-Pl~ dnt'de çin
iki hayvan

astronomisinden hemen hiç istifade edilmemi~~oldu~u, ve yaln~ z on

takvimi hakk~ ndaki k~ sm~ n do~rudan do~ruya çinli alimlerden al~ nd~~~~anla~~ l~ yor.
23

ilk kaynaklarda, ilhanl~ lar sahas~ ndaki islam vak~ f:ar~ n~ n gelirinden onda

birinin Marf~ ga rasathanesine tahsis edildi~i hakk~ nda hiçbir kayda tesad:if etmedim. Bu sebeple,

Dani~mendd~~-~~Azerbdycdn müe/lifinin böyle kat'i bir ifade-

de bulunmas~ n~ n neye dayand~~~ n~~ anl~ yamad~ m. Yaln~ z, Nasir-i Tilsi'nin bütün
islam vak~ flar~ na nezaret vazifesini ifa etmesi, vak~ f gelirlerinden mühim bir
k~ sm~n~ n bu müesseseye tahsis edildi~ini tahmin ettirebilir. Yaln~ z, tarihi kaynaklara göre, ilk müslüman ilhanl~~ hükümdar~~ Ahmed Tekudar'~ n M~ s~ r memlük
sultan~ na gönderdi~i bir mektupta .vak~ f i~lerinin ~ slah edildi~i, vak~ f aidat ~ n~ n
~er'an istihkak~~ olanlara verildi~i, ifade edilmekte, ve «evvelce islam vak~ ftar~ ndan gelen paralar~ n h~ ristiyan ve yahudi hekim ve müneccimlere verildi~i.

Vak~ f müessesesinin hukuk? mahiyeti ve tarih?
tekdmülü, Vak~ flar Dergisi, Il, S. 19; ayr~ ca bak~ n~ z: Ebii-l- Ferec tercümesi,
Serefeddin Yaltkaya, S. 55; Ravzat-üs-Safd, C. V, S, 130; Habtb-üs- Siyer, C. III,

kaydedilmektedir (Fuad Köprülü,

k~ s~ m I, S. 68). Acaba bu bahsedilen yolsuzluklar aras~nda, Maraga rasathanesine
verilen paralar da kastedilmelcte midir?Biz bunu çok muhtemel görüyoruz ve Ahmed
zaman~ nda rasathane tahsisat~ ndan belki de mühim bir k~ sm~ n~n kesildi~ini tahmin ediyoruz, Mamafi bu vaziyet çok sürmemi~~ve Ahmed'in ölümünden sonra
tekrar eski hal geri dönmü~tür.

lntroduction d la Gographie d'Abul-FMa, I, 138.-139;
küre ve astorlaba bir hat ilave ederek buna asil Le ad~ n~~ verdi~i

24 M. Reinaud,

Nasir-i

gibi, bu meseleye dair gayet parlak bir risale dahi yazm~~t~ ; Bunu ilk ke~if ve
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cilt kitap Marâga'ya getirilmi~ti 25 .
Tüsi, biri 662 de olmak
üzere, kitap toplamak maksadiyle, iki defa ~rak ve Ba~dad'a
gitmi~tir 26 Müellif bu maltimat~~ verdikten sonra, Marâga rasathanesiyle, Rasat Da~~~ ad~~ verilen ~ehir garb~ ndaki tepe hakk~ nda muhtasar izahat~ n, bir harita ile birlikte, Rtizniime-i ilmiyye-i
devlet-i dligye-i Iran adl~~ mecmuada ( Say~~ 7, Saf er 1281 )
ne~redildi~ini de ilave etmektedir.

IV
Nasir-i Tüsr nin, henüz islam dinine girmemi§ Hulagu ve Abaka
gibi mo~-ol hükümdarlar~ n~ n -hurafelere k~ ymet veren- temayüllerinden istifade ederek, Marag-a'da büyük masraflarla vücude getirdi~i bu muhte~em rasathane ve etraf~ nda toplad~~~~büyük ilim
heyeti, onun ölümünden sonra ne oldu? Bu hususta hemen hiçbir ~ey bilmiyoruz. Yaln~z, Re;:id-iid-Din'deki bir kay~ t, bu rasathanenin Gazan devrinde hala faaliyette bulundu~unu, ve Gazan'~ n, payitaht~~ olan Tebriz'de de bir rasathane yapt~ rma~a niyet etti~ini gösteriyor: Birinci Suriye seferinden dönen Gazan, Marâga'dan geçerken, muvasalat~ n~ n ikinci günü rasathaneye gelerek buradaki çal~~malar~~ tâkip etmi~, aletleri birer birer gözden geçirerek onlar hakk~ nda izahat alm~~~ve Tebriz'deki Eb~ldb-ül - Birr - i- Gdzcinrdeki büyük
künbedin yan~ nda bir rasathane kurmak niyetinde oldu~unu anlatarak, buras~~ için yapt~ rmak istedi~i bir alet hakk~ nda izahat
vermi~ti. Oradaki ilimler, bu tasavvura hayret ederek bunun çok
mü~kül olaca~~n~~ ileri sürdüler; lakin Gazan, maksad~ n~~ ve bu
maksada göre o aletin nas~ l olmas~~ laz~m gelece~ini anlatt~; bunun
üzerine bu alet onun tarifi dairesinde vucude getirildi 27 . Bu küçük
icad eden kendisi idi (Medeniyet-i isMmiye Tarihi, C. III, S. 385; ayr~ ca L. Am.
Sadillot'nun yukar~ da ad~~ geçen eserine bak~n~ z: S. 36).
25 Bu 400.000 cilt kitap meselesi, 'Abbas ikbal'in yukar~ da ad~~ geçen eserinde de tekrar edilir ki, bu rivayet, galiba ~bn ~akir el-Kütübl'ye dayan~r
(Fawd~t-ül-Wafayfit, Bulak 1299, Cilt 11, S. 149). Mamafi, bu rakam~n çok mübalagal~~ oldu~u kolayca tahmin olunabilir.
26

Bu seyahatler hakk~ ndaki bu mütalaa, yanl~~~ve eksiktir. Yukar~ da

(not 9) da verilen maliimata bak~ n~ z.
27 Resid-iid-Din, Tdrih-i Mubeirek-i Czd.r~ i, Karl Jahn nesri, G M N S. XIV,
1940, S. 131; bu ziyaretten D'Ohsson da bahseder: Histoire des Mongols, V.
IV, P. 271.
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kay~t, Gazan'~n rasat i~lerine kar~~~alakas~n~~ gösterdi~i gibi, onun
Tebriz'deki büyük te'sisat~~ aras~nda bir de rasathane yapt~ rmak
istedi~ini anlat~ yor ki, bu rasathanenin yap~ld~~~, Ebvâb-ül-Birr'e
ait vakfiye'den naklen yine ayn~~müverrihin verdi~i mâlûmattan
anla~~l~yor: vakfiye'de, buran~n muhtelif masraflar~ na, aletlerin tâmir
ve ~slah~ na, ve müderris, mu'Id, talebe ve sair müstahdemlerin
ücretlerine kar~~l~ k olmak üzere muayyen bir para tahsis edildi~ini görüyoruz 28 . Ancak, bunun ya esasen küçük mikyasta bir
te~ebbüs oldu~u, yahut, Gazan'~ n ölümü üzerine tamamlanamadan
b~rak~ld~~~~tahmin olunabilir. Çünkü, e~er bu müessese mesela
Marâga rasathanesi gibi büyük bir ~ey olsayd~, Gazan'~ n yapt~~~~
te~kilat ve vücüde getirdi~i müesseseler hakk~ nda uzun uzun
mahlmat veren o devir tarihcileri, mutlaka bundan da ehemmiyetle bahsederlerdi. Maamafi, vakfiye'deki izahata göre, buras~n~n
bir rasathaneden ziyade, astronomi ilmini yayma~a mahsus bir
tedris müessesesi oldu~u anla~~l~ yor.
M. Godard, yukar~da ad~~ geçen risâlesinde, hiçbir me'haz
göstermeksizin, ölcaytü'nün (703 H.- 1304 M.) de Nasir-i Tûst'nin
o~lunu Mara~a rasathanesine tayin etti~ini söylüyor. 29 Eserini
( 740 H.-1340 M.) de yazan Hamdullah-i Müstevfi ise, Marâga rasathanesinin art~ k harap bir halde bulundu~unu aç~kça
ifade etmektedir 33 . Demek oluyor ki, mo~ol devrinin bu muhte~em ilim müessesesi, Nastr-i Te~st'nin ölümünden sonra, yava~~
yava~~ehemmiyetten dü~mü~, nihayet, büsbütün ihmal edilerek harap olup gitmi~tir. ilhanl~lar'~ n devlet merkezini önce Tebriz'e sonra
da Sultaniye'ye nakletmeleri, Maraga'n~ n ehemmiyetini azaltm~~t~r
ki, bu suretle merkezden uzak kalan bu ilim müessesesinin hazin
akibetinde, bir dereceye kadar, bu amilin te'sirini de gözönünde
28 Ayn~~ eser, S. 210
2° M. Godard'~ n verdi~i bu malümat. galiba E. Browne'~ n Iran edebiyat~~

hakk~ ndaki klasik eserinden al~ nm~~t~ r. Orada ölcaytü'niin Maraga rasathanesini
ziyaret ederek Nasir-i Tüsrnin o~lu Asil-iid-Din'i bu rasathaneye memur etti~i
zikredilmekte, ve bunun da 714 H. - 1314-15 M. de öldü~ü, Miicmel-i Fasthrden
naklen, kaydolunmaktad~ r (A History of Persian literature under Tartar Domination, Cambridge 1920, S. 48). Halbuki, yukar~ da (not 9) da Asil-üd-Din' nin
vefat y~ l~, Ölcaytü Tarihi' ne istinad edilerek, 715 te gösterilmi~tir ki, bu kayna~~n k~ ymet derecesi göz önünde tutulursa, bunun daha do~ru oldu~u tahmin
3°

GMS, XXIII, I, s. 87.

Lev. XXVIII

Lev. XXIX

5
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bulundurmal~d~r. ~ark'ta ilmi ve edebi hareketlerin, çok defa, idikümdarlar~ n ~ahsi alakalar~na ba~l~~oldu~u, ilim ve san'at adamlar~n~ n hemen umumiyetle devlet merkezinde topland~~~~dü~ünülürse, Marâga rasathanesinin sûr'atle harap olmas~ n~n sebepleri
daha kolay anla~~l~ r. Maamafi, Nasir-i Tüsi'nin Marâga'da kurdu~u bu müessese ile Gazan'~ n Tebriz'deki astronomi mektebi,
Azerbaycan'da astronomi ilminin inki~af~nda mühim bir âmil olmu~, ve XIV. as~rda, - hattâ daha sonraki as~ rlarda - bilhassa Tebriz'de bu ilim an'anesi epey müddet devam etmi~tir. Burada yeti~mi~~
baz~~astronomlar hakk~nda elimizde tarihi kay~tlar mevcut oldu~u
gibi ", bu as~ rda, astronomi tahsili için Bizans'tan birtak~m gençlerin
buraya geldi~ini, ve bu ilme ait baz~~ eserlerin f arscad an yuna nc a y a tercüme olundu~unu da biliyoruz 32. Ancak, bundan sonra,
Ulu ~~Bey zaman~na kadar, Yak~n ~ark'ta bir rasathane kurulamam~~, ve XV. as~ rda Semerkant rasathanesinin faaliyeti mahsulii
olan Ulu~~Bey Zici meydana ç~k~ncaya kadar, Nasir-i Tfisrnin
Zic-i ilhdni'si ellerde dola~up durmu~tur.
Marâga rasathanesi hakk~nda son bir tarihi kayd~, Hasan Bey
Rut~zlu'nun kitab~nda buluyoruz: orada, 949 da ölen me~hur alim Emir
G~yas-üd-Din Mansür b. Emir Sadr-üd-Din Mohammed ~trâzi'den
bahsedilirken, ~ah Ismail Safevienin, o s~ rada temamiyle harap bir
halde bulunan Marâga rasathanesini tâmir ve ihya maksadiyle
onu ça~~rtd~~~, lakin bu i~in -Zuhal y~ld~z~n~n devrini tamamlamas~~
için- otuz y~l süreCe~ini ö~renmesi üzerine, bu uzun i~ten vaz geçti~i kaydolunuyor 33 . Bir tasavvur halinden ileri geçemeyen bu
te~ebbüsten sonra, art~k Martiga rasathanesi'ne ait hiçbir tarihi
kayda tesadüf edilmemektedir. XV, as~ rda Timurlular sülâlesinden
me~hur Ulu ~~Be y'in Semerkand rasathanesi ve buradaki çal~~malar sayesinde vücude gelen yeni Zic, Marâga rasathanesi'nin
~erefli an'anesini parlak bir ~ekilde devam ettirmi~~ise de M, bu da
31 Hamdulleh-~~ Miistevf?, Tdrth-i Cdst~le, farsea metin, S. 657. Tarifa kaynaklarda ve bilhassa biyografi kitaplar~ nda buna ait birçok misaller daha gösterilebilir.
32 Bu hususta tafsilet almak için bilhassa ~u esere bak~n~z: R. Guilland, &Dal
sur Nicephore Cregoras, Paris 1926, S. 72.
33 Hasan-i Rumlu, Ahsanu't-Tawdrtkh, edited by C. N. Seddon, Vol. 1 (Persian
Text), Baroda 1931, S. 303.
bey ve zaman~~ ( tiirkçe tereiimesi ), ~stanbul 1930;
34 W. Barthold, Ulu~~
Sedillot, Prolegomenes d'Ouloug beg, Paris 1853.
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uzun siirmemi~, ve Ismail Safevrnin bahsetti~imiz tasavvuru ile,
Murad III. devrinde Tak ~~ y y-ü d-D n'in Tophane tepesinde kurdu~u rasathane'nin daha hemen hiçbir netice vermeden 35 tahrip
edilmesinden sonra, art~ k bu türlü ilmi müesseseler te~kiline türk islam dünyas~ nda te~ebbüs edilmemi~tir 88 .
Ankara - 25 Eylül 1942

35 Salih Zeki, rasathane y~ k~ lmadan evvel Tak~~ y-iid-Din'in rasadlar~n~~
'k~ smen
lüzumu derecesinde ikmâle muvaffak oldu~unu. söylemekte, ve rasadlar~ n~ n neticesini ihtiva eden mühim bir Zic'inin Nurosmaniye kütüphanesinde 2930 numarada
bulundu~unu bildirmektedir (Asar-t Bükrye, C. I, S. 202). Onun icad etti
~i bir
rasat aleti hakk~ nda: Abcad-ii1-`Ulâm'dan naklen: Medeniyet-i-islâmtye tarihi,
tiirkçe tercümesi, C. III, S. 384).
36 Bu yaz~ m~ z sadece Maraga rasathanesrnin k~ sa tarihini ayd~
nlatmak ve
islam dünyas~ n~ n ilim tarihiyle u~ra~anlara tarih bak~ mdan toplu bir fikir vermek
maksadiyle yaz~ ld~~~~için, Nasir-i Tüsrnin hayat ~ na, eserlerine, ve bilhassa astronomi sahas~ ndaki ilmi faaliyetine ait izahata giri~ meyi mevzuumuzun ve salâhiyetimizin d~~~ nda bulduk. Bu mevzu ile alakalananlar, yukar~ da zikredilen me'hazlerden ba~ka, Islam Ansiklopedisendeki T fi s i maddesine de müracaat edebilirler. Bunlardan ba~ka, Salih Zekrnin Asâr-r Bâlc~ ye'si de (bilhassa birinci cilt ile
henüz bas~ lmam~~~olan ve islam astronomisine ait bulunan üçüncü cilt)
mühimdir. Corci Zeydan'~ n, Medeniyet-i islâmiye Tarihi'nde (türkçe tercümesi,
C. III. S. 377-386) islam rasathaneleri hakk~ nda verdi~i maliimat, basit olmakla
beraber faydas~z de~ildir. Bunlara ilave olarak, Devlet~âh-I-Semerkandrn ~ n Nasir-i
Taarnin Hilâfet-nâme-i- ildht adl~~ bir eserinden ve onun baz~~ mühim ~akirdlerinden -Esir-i Avmâni ve Hülnam-~~ Tebrizi gibi- bahsetti~ini söyleyelim. Nasir-i Tüsrnin, me~hur ~air ve sofi Baba Afzal-i Ki~i ile münasebetleri hakk~ nda ~u
eserde mühim ve tenkidi mal~timat vard~ r: Said Nafisi, Rubirigât-z Baba Afzal-i
Ka~ , Tahran 1312. Nasir'in Ilhanl~ lar devrindeki nüfuzunu gösteren ve daha ziyade yerli an'anelere dayanan baz~~ rivayetlere, ~eref Han'~ n ~eref-nâme (Kahire
ne~ri, S. 274-275) sinde tesadüf edilir. Nahc~ vanl~~
b. Sancar'~ n 724
H. de tamamlad~~~~ Tecdrib-ü.-Selef ('Abbas Ikbal ne~ri, Tahran 1313 hicri ~emsi)
de, Nasir'in Hulagu yan~ ndaki ehemmiyetini gösteren küçük bir rivayet bulundu~u
gibi, na~irin k~ ymetli mukaddimesinde, o devrin me~hur fikir ve san'at adamlar~ ndan Mohammed b. el-Hakim el-Ki~i ile Nasir-i Tüsi aras~ ndaki mektuplardan
da bahsedilmekte ve bu hususta Said Nafisrnin bir makalesinden istifade olunmaktad~ r (Mecelle-i Armagan, Cilt XV, Say~~ 6).

NASIR-I TCISI A~ LES~~
[Hülâgu devrinden ba~ layarak, ölünceye kadar, Ilhanl~lar imparatorlu~unun iç siyasetinde çok mühim bir rol oynayan, bütün Iran'da,
bilhassa Irak'ta ~iili~i ve ~ii muesseselerini himaye eden Nasir-i Tüsi,
yaln~z bir ilim adam~~ olarak de~il, siyasi bir ~ahsiyet olarak da
ehemmiyetle tetk~ yka lây~ kt~ r. ~imdiye kadar ona ait mükemmel bir
biyografi yaz~lmam~~~oldu~unu dü~ünerek, ileride böyle bir te~ebbüse giri~eceklere yard~ m olmak ümidiyle, makalemize ~u küçük
aile ~eceresini ilâveyi faydal~~ bulduk].
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Mâbâreksâh b. ~eyh Nizâm-iid-Din
Mahm~ld'un zeveesi evlenmesi:
Bagdad'ta, 687-1288 de

Ölcaytii Tarihi; 'Ayni, Vkd-~ l-Camlin (her ikisi de yazma)
ibn-ül-Füti, al- Havadis-ül-C&ni'a, S. 443.
39 Ayn~~ eser, S. 456.
4° Devlet~â'h, Tezkiret-lis-S~z'arâ, S. 210.
41 ~ bn-iil-Fûti, S. 456.
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