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ÖNSÖZ 

 

Osmanlı dönemi bilim ve teknik alanlarına yönelik çalışmalar, tarihçiler 

tarafından genellikle ihmal edilmiştir ve bu ihmal, Türklerin bilim ve teknikle olan 

alakalarının yeterli olmadığı gibi bir izlenimin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir.  

Oysa son yirmi yılda özellikle Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile İstanbul Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyeleri başta olmak üzere, 

Türk Bilim Tarihçileri tarafından yapılan ve bazıları metin çalışmalarına dayanan, 

bazıları ise dayanmayan araştırmalar sonrasında, Osmanlı bilim ve teknoloji tarihinin 

bazı karanlık köşelerine ışık tutulmuştur.  

Biz bu küçük çalışmamızla 16. yüzyıl Osmanlı denizcilerinden ve 

astronomlarından Seydî Ali Reis’in Hülâsa el-Hey’e adlı yapıtını inceleyerek bu 

yöndeki gelişmelere bir nebze de olsa katkıda bulunmayı amaçladık.  

Bu çalışmada bana yardımlarını esirgemeyen değerli hocalarıma, başta 

danışmanım Prof. Dr. Yavuz Unat olmak üzere, Prof. Dr. Remzi Demir’e, teşekkür 

etmeyi bir borç bilirim.  

Son olarak da her zaman bana destek olan ve her zaman da olacağını bildiğim 

Canım Annem’e, her şey için teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

 

 Bu çalışma, 16. yüzyılda Osmanlı Bilim Hayatı’nın önemli bir kesiti olan 

astronomi alanında yapılmış olan çalışmalara ışık tutmak ve bu yüzyılda 

Osmanlılar’daki astronomi bilgisinin düzeyini belirlemek amacıyla yapılmıştır 

 Bu tezde Hülâsa el-Hey’e günümüz Türkçe’sine çevrilmiş ve bunun içinde 

yer alan bilgilerin, astronomi ve kozmografya tarihi açısından önemi ve değeri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 Ancak yapıtın yazarı olan Seydî Ali Reis’in daha yakından tanınmasını 

sağlamak amacıyla,  Seydî Ali Reis’in hayatı ve eserlerine ilişkin bilinenler de ana 

çizgileriyle özetlenmeye çalışılmıştır.  

 Hülâsa el-Hey’e’yi günümüz Türkçe’sine çevirirken, Nuruosmaniye 

Kütüphanesi 2911 numaralı yazma kullanılmıştır; ayrıca söz konusu nüshada yer 

alan çizimler okunamaz durumda oldukları için, bunları düzgün bir biçimde tasvir 

edebilmek maksadıyla Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 532 numaralı 

yazmadan da yararlanılmıştır. 

 2911 numaralı Nuruosmaniye nüshası, toplam 87 varaktan ibarettir ve nesih 

hatla yazılmıştır. Müstensihin adı ve nüshanın istinsâh tarihi belli değildir. 

 Hülâsa el-Hey’e’nin yurt içi ve yurt dışındaki muhtelif kütüphanelerde 

toplam 27 nüshası bulunmaktadır; ancak zaman yetersizliği nedeniyle metin 
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mukayesesi yapılamamış, sadece 2911 numaralı Nuruosmaniye nüshasının günümüz 

Türkçe’sine çevirisi ile yetinilmiştir. 

Değerlendirme esnasında, 

“15. ve 16. Yüzyıllarda Osmanlı Astronomisi’ne Genel Bir Bakış” adlı bölümde, bu 

dönemdeki Osmanlı Astronomisi genel olarak incelendikten sonra “Kuramsal 

Çalışmalar Yapan Osmanlı Astronomları” alt başlığı altında, kuramsal çalışmalar 

yapan Osmanlı Astronomları ve “Kılgısal Çalışmalar Yapan Osmanlı Astronomları” 

alt başlığı altında, kılgısal çalışmalar yapan Osmanlı Astronomları incelenmiş ve 

bölümü değerlendirmek için “Sonuç” alt başlığı altında, bir değerlendirme yazısı 

yazılmıştır. 

“Seydî Ali Reis, Hayatı ve Eserleri” adlı bölümde, “Hayatı” alt başlığı altında, Seydî 

Ali Reis’in hayatı ve “Eserleri” alt başlığı altında ise Seydî Ali Reis’in eserleri 

incelenmiştir. 

“Hülâsa el-Hey’e ve Türk Astronomi Tarihi’ndeki Yeri” adlı bölümde, Hülâsa el-

Hey’e ve Türk Astronomi Tarihi’ndeki yeri genel olarak incelendikten sonra “Ali 

Kuşçu ve Fethiyye Tercümeleri” alt başlığı altında, Ali Kuşçu ve Fethiyye 

tercümelerine bakılmıştır. Bu alt başlık üç kısma ayrılmıştır. Birinci Kısım’da 

Fethiyye’nin içeriği, İkinci Kısım’da Fethiyye’nin tercümeleri ve Üçüncü Kısım’da 

Hülâsa el-Hey’e’nin içeriği incelenmiştir ve “Fethiyye ile Hülâsa el-Hey’e’nin 

Karşılaştırılması” alt başlığı altında, Fethiyye ile Hülâsa el-Hey’e’nin 

karşılaştırılması yapılmış ve “Hülâsa el-Hey’e’nin Ekledikleri” alt başlığı altında,  

Hülâsa el-Hey’e’nin ekledikleri ve “Hülâsa el-Hey’e’nin Kaynakları” alt başlığı 

altında ise  Hülâsa el-Hey’e’nin kaynakları incelenmiştir. 
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(A) 15. VE 16. YÜZYILLARDA OSMANLI ASTRONOMİSİ’NE 
GENEL BİR BAKIŞ 

 

16. yüzyıl, Osmanlı İmparatorluğu’nun Altın Çağı’dır ve bu dönemde 

Osmanlılar, düşünsel etkinliğin diğer alanlarında olduğu gibi bilim alanında da çok 

önemli bilginler yetiştirmişlerdir.1 

Seydî Ali Reis’in Osmanlı Astronomi Tarihi’ndeki yerini doğru bir biçimde 

belirleyebilmek için öncelikle yapılması gereken işlerden birisi, 15. ve 16. 

yüzyıllardaki astronomi çalışmalarına ana çizgileriyle değinmektir. Bunun için, bu 

yüzyıllarda yaşamış birkaç önemli astronomun bilimsel etkinliklerinden kısaca söz 

etmek gerekir.  

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun editörlüğünde hazırlanan Osmanlı Astronomi 

Literatürü Tarihi adlı ilk ve tek çalışmaya bakıldığında görülmektedir ki özellikle Ali 

Kuşçu’nun İstanbul’a geldiği ve yerleştiği tarihten 16. yüzyılın sonlarına değin geçen 

süre içerisinde gerek kuramsal gerek kılgısal astronomi ile ilgili yapıtlar kaleme alan 

astronomların sayısı 80 civarındadır. Ancak bunlar tarafından kaleme alınan 

yapıtların içeriği ve kapsamı açısından bir sınırlama yapılacak olunursa, söz konusu 

astronomlardan özellikle Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, Seydî Ali Reis, Mustafa İbn Ali 

el-Muvakkit, Perviz Abdullah ve Takîyüddîn’in diğerlerine nispetle çok daha önemli 

oldukları anlaşılmaktadır.    

                                                             
1
 Remzi Demir, “Takîyüddîn’in Cerîde el-Dürer Ve Harîde El-Fiker Adlı Yapıtında Bulunan Onluk 

Trigonometrik Cetveller (Düzenleniş ve Kullanılışı)”, Osmanlı, Cilt 8, Ankara 1999, s. 399-410. 
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(a) Kuramsal Çalışmalar Yapan Osmanlı Astronomları: 

 

Bu dönemde yaşayan astronomlardan bazıları, daha çok kendilerinden önce 

kaleme alınmış bazı eserlerin tercümesi, şerhi ve telhisi ile ilgilenmişlerdir. Bunlar 

arasında en önemlileri Mîrim Çelebi, Seydî Ali Reis ve Perviz Abdullah’tır.  

Mîrim Çelebi (ö.1525), Osmanlılar Dönemi’nde Kadızâde-i Rûmî ve Ali 

Kuşçu’dan sonra yetişen en önemli matematikçi-astronomlardan biridir.2 

Dedesi Hocazâde ve Sinan Paşa gibi dönemin en ünlü bilim adamlarından 

dersler almış ve önce Gelibolu’da, sonra Bursa’da Manastır Medresesi’nde 

müderrislik yapmıştır. II. Bayezid’e matematik ve astronomi dersleri veren Mîrim 

Çelebi, Yavuz Sultan Selim zamanında da Anadolu kazaskeri olmuştur. Ancak çok 

geçmeden emekliye sevk edilen Mîrim Çelebi, 1525 yılında Edirne’de ölmüştür. 

Astronomi ve matematik alanında önemli eserleri vardır.3 

Uluğ Bey Zîci’ne Farsça güzel bir şerh, astronomi, hesap, geometri ve nücum 

konularında değerli eserler yazmıştır. Ali Kuşçu’nun Fethiyye’sini şerh etmiştir.4 

Eserlerinden önemli olan birkaç tanesi şunlardır:  

Düstûr el-‘Amel fî Tashîh el-Cedvel, Risâle el-Ceyb el-Câmi‘a, Risâle fi’l-

Rub‘ al-Müceyyeb, Risâle Rub‘-i Câmi‘a. 

                                                             
2 İhsan Fazlıoğlu, “Mîrim Çelebi”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 30, İstanbul 2005, s.160-161. 
3 Yavuz Unat,  Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim, İstanbul 2008, s. 133. 
4 Ekmeleddin İhsanoğlu, Ramazan Şeşen, Cevat İzgi, Cemil Akpınar, İhsan Fazlıoğlu, “Mîrim 
Çelebi”,  Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi (OALT), Cilt 1, İstanbul 1997, s. 90-101. 
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Kuramsal çalışmalar yapan astronomlar sınıfına aynı zamanda bir coğrafyacı 

olan Seydî Ali Reis’in de konulmasının sebebi, Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı eserini 

Hülâsa el-Hey’e adıyla, bazı temel eserlerden de ekler yaparak Türkçe’ye çevirmiş 

olmasıdır. 

Seydî Ali Reis (ö. 1563) adıyla tanınan Alî ibn Hüseyin el-Kâtibî’nin doğum 

tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Rodos’un fethinden sonra Barbaros Hayreddin 

Paşa’nın komuta ettiği donanma ile birçok savaşa katılmıştır. Mir’ât ül-Memâlik 

(Memleketlerin Aynası) ve Muhît (Okyanus) adında iki önemli eser kaleme almış ve 

1557’de İstanbul’a döndüğünde bu eserlerini Kanûnî Sultan Sülayman’a takdim 

etmiştir.5 Seydî Ali Reis’in hayatı ve eserlerinden ayrıntılı olarak (B) bölümünde 

bahsedilmiştir.  

Kuramsal çalışmalar yapan astronomlardan biri de Perviz Abdullah adıyla 

tanınan Abdullah b. Abdullah el-Hanefi’dir. 16. yüzyılın başlarında doğan Perviz 

Abdullah (ö. 1579), ilk önce nişancı Abdi Bey’in, daha sonra Kanûnî’nin damadı 

İbrahim Paşa’nın hizmetlerinde bulunmuştur. Önce Çivizâde ve Sa‘di Efendiler’den 

okumuş ve daha sonra İbn Kemal Paşa’dan dersler alarak tahsilini onun yanında 

tamamlamıştır. İlk olarak 30 akçe ile İbrahim Paşa Medresesi müderrisliğine 

getirilmiştir. Daha sonra sırasıyla 1532’de Mahmud Paşa, 1535’de Edirne’de Dâr el-

Hadîs, 1538’de Semâniye’den Akdeniz yönündeki ikinci medrese olan Çifte 

Başkurşunlu Medreseleri’ne atanmıştır. 1543’de tekrar Semâniye’de Karadeniz 

yönündeki ikinci medrese olan Çifte Başkurşunlu’ya müderris tayin edilmiştir.6 

                                                             
5 Yavuz Unat’tan naklen, http://80.251.40.59/humanity.ankara.edu.tr/unat/yu/M19.pdf  (30.05.2009). 
6 Ekmeleddin İİhsanoğlu, Ramazan Şeşen, Cevat İzgi, Cemil Akpınar, İhsan Fazlıoğlu, Osmanlı 
Astronomi Literatürü Tarihi(OALT), “Pervîz Abdullah”, Cilt 1, İstanbul 1997, s. 189-190. 



7 

 

Pervîz Abdullah başta fıkıh olmak üzere, dil ve edebiyat, tıp ve astronomiye 

ilişkin eserler yazmıştır. Yazdığı eserler orijinal olmaktan çok bazı önemli 

çalışmalara dair şerh ve telhisler şeklindedir. Astronomiye dair tek çalışması Ali 

Kuşçu’nun Risâle der ‘İlm-i Hey’e’sinin Mirkât el-Semâ adlı tercümesidir. Bir 

mukaddime ve iki makale üzerine tertip edilmiş ve İbrahim Paşa’ya sunulmuştur.7 

 

(b) Kılgısal Çalışmalar Yapan Osmanlı Astronomları: 

 

Bu dönemde çalışan astronomlardan bazıları ise rasathane veya muvakkithane 

gibi resmi kurumlarda gözlemler yapmışlar ve eserlerini buradan elde ettikleri 

gözlemlere dayandırmışlardır. Bunlar arasında ise özellikle Ali Kuşçu, Mustafa ibn 

Ali el-Muvakkit ile Takîyüddîn’i anmak gerekir. Özellikle bu üçüncüsü, İstanbul 

Rasathanesi’ni kurmuş ve buradaki çalışmaları sırasında astronomiyi bütün 

yönleriyle yeniden yapılandırmaya çalışmıştır. 

Ali Kuşçu’nun (ö.1474) doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 

15. yüzyılın ilk yarısında Semerkand’da dünyaya geldiği sanılmaktadır.8   

 Kılgısal çalışmalar yapan Osmanlı astronomlarından biri sayılabilir, çünkü 

Semerkand Rasathanesi’nde Uluğ Bey ile birlikte gözlemler yapmıştır. İstanbul’a 

geldiğinde ise, İstanbul’un boylamı ve enlemini tespit etmiştir. 

Hemen hemen bütün kaynaklarda Ali Kuşçu’nun matematik ve astronomi 

alanındaki temel bilgilerini Uluğ Bey, Kadızâde-i Rûmî ve Gıyâseddîn Cemşid’den 

                                                             
7 İhsanoğlu, OALT, Cilt 1, İstanbul 1997, s. 189-190. 
8 Ayrıntılı bilgi için bkz., Unat,  İstanbul 2008, s. 112.  
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aldığı söylenmektedir. Ancak Tofigh Heidarzadeh’e göre Ali Kuşçu, Seyyid Şerif 

Cürcânî’den de ders almıştır. 

Uluğ Bey, o dönemde mevcut zîclerin tatmin edici olmadığını 

düşündüğünden yeni gözlemler yapılmasına karar verip, bu amaçla yeni bir rasathane 

inşasına başlamıştır. Uluğ Bey Zîci’nin (Zîc-i Gürgani) hazırlanmasına çok önceden 

başlanmıştır; Ali Kuşçu’nun da bu zîcin tamamlanmasına yardım ettiği birçok 

kaynakta söylenmektedir. Ancak bu tartışmalı bir konudur. Ali Kuşçu’nun zîcin 

tamamlanmasında büyük bir katkısının olmadığı, sadece düzeltme aşamasında bir 

katkısının olabileceği düşüncesinde, İhsan Fazlıoğlu ve Tofigh Heidarzadeh 

hemfikirdirler. 9 

 Osmanlı İmparatorluğu’nun matematik ve astronomide en parlak dönemi, 

Fatih Sultan Mehmed zamanında İstanbul'a gelen Ali Kuşçu ile başlamıştır. Osmanlı 

medreselerinde verilen eğitimin düzenlenmesinde önemli rol oynamıştır ve ders 

programının hazırlanmasında büyük emeği geçmiştir. Medreselerdeki eğitim 

programını yüksek düzeylere taşımıştır. Ali Kuşçu’nun İstanbul’a gelmesiyle birlikte 

astronomide ve matematikte bir hareketlenme yaşanmıştır. Ali Kuşçu, gelişmeyi 

başlatan ilk adımı atmış olması ve kendinden sonrakilere yol açmış olması 

bakımından da büyük önem taşımaktadır. Ali Kuşçu’nun medresede verdiği dersleri 

Sinan Paşa, öğrencilerinden Molla Lütfi aracılığıyla takip etmiş ve öğrendikleriyle  

Çağmîni’nin astronomi risalesine bir açıklama yazmıştır. Bazı kaynaklarda Ali 

Kuşçu’nun gözlem aleti olarak bir gözlem kuyusu ve güneş saati yaptığı ve 

                                                             
9 http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/1.php?id=163 (29.05.2009); Tofigh Heidarzadeh, 
“Ali Kuşçu”, Osmanlı, Editör: Güler Eren, Cilt 8, Ankara 1999. 
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kullandığından söz edilmektedir. İstanbul’un boylamını 59 derece, enlemini de 41 

derece 14 dakika olarak tespit ettiği bilinmektedir.10 

 Ali Kuşçu’nun astronomi, matematik ve dini konulara ilişkin pek çok eseri 

bulunmaktadır.11 Matematik eserlerinden en önemlilerinden biri Risâle der ‘İlm-i 

Hisâb (Farsça)’tır.12Astronomi eserlerinden ise Fethiyye (Arapça) ve Risâle Der İlm-

i Hey’e (Gökbilim Risâlesi, Farsça)13, Risâle fî Hall Eşkâl Muaddil li’l-Mesîr 

(Ekuant Probleminin Çözümlenmesi Üzerine, Arapça)14 ve Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey’i 

(Uluğ Bey Zîci’ne Yorum, Farsça)15 sayabiliriz. 

 Ali Kuşçu’nun burada asıl üzerinde durulacak olan eseri Fethiyye ise, aslında 

genel astronomi eğilimi için yapılmış bir derleme kitabı hüviyetindedir ve bu 

nedenle zîclerden çok farklı bir yapı arzetmektedir. 

 Yine aynı yüzyılda yaşamış olan Mustafa ibn Ali el-Muvakkit (ö. 1571), 

özellikle Türkçe olarak ele aldığı eserleri ile dikkat çekmektedir. Türkçe’nin bilim 

dili olması için gayret göstermiştir. Daha çok muvakkitlerin gereksinim duyduğu 

bilgileri derlemiştir.16 Mustafa ibn Ali el-Muvakkit 16. yüzyılın başlarında 

İstanbul’da doğmuş ve muhtemelen 1560’tan sonra Müneccimbaşı Yusuf ibn Ömer 

yerine müneccimbaşı tayin edilmiştir. Uzun zaman İstanbul’da Yavuz Sultan Selim 

                                                             
10 Yavuz Unat, İlkçağlardan Günümüze Astronomi Tarihi, Ankara 2001, s. 123-129. 
11 Eserlerinin tam bir listesi için bkz., Müjgan Cunbur, Ali Kuşçu Bibliyografyası, Ankara 1974., 
Cengiz Aydın, “Ali Kuşçu”, T.D.V İslam Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 1989, s. 408-410., Ekmeleddin 
İhsanoğlu, Ramazan Şeşen, Cevat İzgi, Cemil Akpınar, İhsan Fazlıoğlu, Osmanlı Astronomi 
Literatürü Tarihi, Cilt 2, İstanbul 1997.   
12 İçindekiler ve içeriği için bkz., Remzi Demir, Yavuz Unat, “Ali Kuşçu ve El-Muhammediyye, El-
Fethiyye ve Risâle Fi Hall Eşkâl El-Mu‘addil  Li’l Mesîr Adlı Eserinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri”, 
Düşünen Siyaset, Sayı:16, Ankara 2002, s. 231-255.   
13 İçindekiler ve içeriği için bkz., Demir, Unat, s. 231-255.   
14 George Saliba, “Al-qushji’s Reform of the Ptolemaic Model for Mercury”, Arabic science and 
Philosopy, 1993, Cilt 3, s. 163-203. 
15 Uluğ Bey Zîci için bkz., Unat, İstanbul 2008, s. 88-93. 
16 Yavuz Unat, “Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış”, Osmanlı, Cilt 8, Ankara 1999, s. 411- 420. 
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Camii’nde muvakkitlik yapmış ve mikat ilminin yanı sıra coğrafya ile de 

ilgilenmiştir.17 

  

 Eserlerinin hemen hepsi astronomi ile ilgilidir. Büyük bir ihtimalle Mîrim 

Çelebi’nin öğrencisidir. 

  Önemli eserlerinden bazıları şunlardır: 

 Ferah-Fezâ (Ferah Arttıran), Kifâyet el-Kanû’ fî’l-‘Amel bi’l-Rub’ el-Maktû 

(Rub el Maktû’nun Kullanılmasında Yararlı Bilgiler), Risâle fî’l-‘Amel bi’l-Rub’ el-

Müceyyeb (Rub-ı Müceyyebin Kullanılması), Risâle-i Usturlabî Selîmî (Ustrulab 

Risalesi).  

16. yüzyılda Osmanlılar’ın en büyük astronomu hiç kuşkusuz Takîyüddîn ibn 

Maruf’tur (1521-1585). Takîyüddîn’in matematik ve astronomi başta olmak üzere 

birçok alanda araştırmaları vardır. Özelikle trigonometri alanındaki çalışmaları 

oldukça önemlidir. 16. yüzyılın ünlü astronomu Kopernik sinüs fonksiyonunu 

kullanmamış, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjanttan söz etmemiştir, oysa Takîyüddîn 

bunların tanımlarını vermiş, kanıtlamalarını yapmış ve cetvellerini hazırlamıştır.18  

Takîyüddîn ondalık kesirlerin, trigonometri ve astronomi gibi bilimin diğer 

dallarına da uygulanarak genelleştirilmesi gerektiğini düşünmüştür. Açıları ve yayları 

ondalık kesirlerle göstermiş ve astronomların en önemli güçlüklerinden birini 

gidermeyi amaçlamıştır.19 Takîyüddîn ondalık kesirleri, altmışlık kesirlerin 

aritmetiksel bir seçeneği olarak koymakla yetinmeyip, trigonometri ve astronomideki 

uygulamalarıyla da ilgilenmiştir. Böylece, disiplinler arası etkileşimi hızlandıracak 

                                                             
17 Yavuz Unat, “Mustafa İbn el-Muvakkit ve İ’lâm el-‘İbâd fî A’lâm el-Bilâd Adlı Risalesi”, EJOS, 
VII, No. 10, 2004,  s. 1-47. 
18 Unat,  İstanbul 2008, s. 139-176. 
19 Unat, s. 139-176. 
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aritmetiksel bir dil birliği kurma noktasına ulaşmıştır.20 Ondalık kesirlerin 

trigonometri ve astronomiye nasıl uygulanabileceğini kuramsal olarak gösterdikten 

sonra, 1580 yılında bitirmiş olduğu Teshîlu Zîci el-A‘şâriyyi el-Şâhinşâhiyye 

(Sultanın Onluk Yönteme Göre Düzenlenen Tablolarının Yorumu) adlı kataloğunda 

uygulamaya geçmiştir. Bu katalog, Rasathanesi’nde yaklaşık beş sene boyunca 

yapılmış gözlemlere göre düzenlenmiştir ve diğer kataloglarda olduğu gibi kuramsal 

bilgiler içermez. Sadece Yermerkezli Sistem’in ilkelerine uygun olarak belirlenmiş 

gezegen konumlarını gösterir tablolara yer verir.21 

 Takîyüddîn aynı zamanda bir teknisyendir. Mekanik Saat Yapımı adlı kitabı, 

Batı dünyası da dâhil olmak üzere, bu yüzyılda güneş saatleri ve mekanik saatler 

konusunda kaleme alınmış en kapsamlı kitaptır.22  

 16. yüzyılda Takîyüddîn tarafından İstanbul’da kurulan rasathanenin Osmanlı 

Bilim Tarihi’nde önemli bir yeri vardır. Takîyüddîn 1571 yılında müneccimbaşı 

olunca rasathane kurma istediğini gerçekleştirmek için çalışmalarına başlamıştır. 

 Takîyüddîn’in emeli, eski zîcleri ve özellikle Zîc-i İlhânî’yi yeniden tetkik 

ederek bir esaslı zîc meydana getirmekti. Çünkü eski zîclerde bazı hesaplar bazen bir 

ve hatta iki saat kadar Semerkand gözlemlerine göre farklı bulunabiliyor ve bunların 

sağlıklı sonuçlar elde etmek için düzeltilmesi gerekiyordu.23 

 Takîyüddîn, rasathanesini ilmî esaslar üzerine kurmuştur. Bu rasathane 

Batı’da mevcut olanlardan hiçbir şekilde geri değildir. Rasathane konusu işlenirken 

özellikle onun mesai arkadaşlarıyla birlikte çalıştıklarını gösteren meşhur 

minyatürde, raflarında dosyalar mahiyetinde birçok kutunun yer aldığı bir hücre 

                                                             
20 Remzi Demir, Takîyüddîn’de Matematik ve Astronomi, Ankara 2000, s. 28. 
21 Unat, s. 139-176. 
22 Unat, s. 139-176.  
23 Süheyl Ünver, İstanbul Rasathanesi,  Ankara 1969, s. 35. 
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görülmektedir ve bu özenle resmedilmiştir. Zîcler, cetveller ve bazı mühim eserler ve 

el kitapları ve mecmualar da doğal olarak buraya konmuştur.24 

 İstanbul Rasathanesi’nin inşası ve aletlerin yapımı 1577’de bitmiş ve 

çalışmalar aynı yıl başlamış olmalıdır. Rasathane’nin ömrü kısa sürmüş ve Ocak 

1580’de yıkılmıştır. 1577 senesinin Kasım ayında, İstanbul semalarında ünlü 1577 

kuyruklu yıldızı gözlemlenmiştir. Ancak, bu gözlemin ardından İstanbul’da bir veba 

salgını baş göstermiştir. Veba salgınıyla birlikte rasathaneye karşı olumsuz bir tavır 

oluşmuş, sonuç olarak da rasathane yıktırılmıştır.  

 Bu rasathanede 16. yüzyılın en mükemmel gözlem araçları inşa edilmiştir. 

Sevim Tekeli tarafından yapılan araştırmalar bu rasathanede inşa edilen gözlem 

araçları ile Tycho Brahe’nin (1546-1601) rasathanesindeki gözlem araçları arasında 

tam bir paralelizm olduğunu göstermiştir. Takîyüddîn İstanbul Rasathanesi’nde 

önemli gözlem aletleri yapmış ve kullanmıştır.25 

 İstanbul Rasathanesi’nde şu araçlar kullanılmıştır; Kadran, Turquetum, Zât-

ül-Halâk, Halkat-üs-Üstüva, Solstitial Armil, Zât-ül-Evtar, Ekvatoriel Armil, 

Sekstant, Zât-üş-Şu‘beteyn.26 

 İstanbul Rasathanesi’nde yapılmış olan gözlemler hakkında bilgilerimiz 

Takîyüddîn tarafından yazılmış olan üç zîce dayanmaktadır. Bunlar: Sidret el-

Müntehâ el-Efkâr fî Melekût el-Felek el-Devvâr, Teshîl Zîc el-Aşâriyye el-

Şehinşâhiyye, Cerîde el-Dürer ve Harîde el-Fiker’dir. Bu zîclerden Cerîde el-Dürer 

ve Harîde el-Fiker, Remzi Demir’in Takîyüddîn’de Matematik ve Astronomi adlı 

eserinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

                                                             
24 Ünver,  s. 47. 
25 Unat,  İstanbul 2008, s. 139-176. 
26 Sevim Tekeli, “Nasirüddin, Takiyüddin ve Tycho Brahe’nin Rasat Aletlerinin Mukayesesi”, Prof. 
Dr. Sevim Tekeli’ye Armağan, Ankara 2004, s. 3-96. 
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(c) Sonuç  

 

Osmanlılar Dönemi’nde, Kuramsal ve Kılgısal olmak üzere iki farklı tür 

astronomi çalışması yapılmıştır. Takîyüddîn gözlemler yaparak zîcler hazırlamıştır. 

Seydî Ali Reis ise kendisinden öncekilere bakarak ve yorumlar da katarak eser 

çevirisi yapmıştır.  

 Seydî Ali Reis’in Hülâsa el-Hey’e’si gözlemlere dayanmayan astronomi 

metinleri arasında en kapsamlısıdır; dolayısıyla bundan istifade edilerek Osmanlı 

Astronomları’nın 16. yüzyılın ortalarındaki astronomi bilgilerinin düzeyi hakkında 

ayrıntılı bir malumat edinmek mümkün olmaktadır.  

Seydî Ali Reis, astronomi eserlerini gözlemler yaparak değil, kendisinden 

önceki bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmaları tercüme ederek, bazen de 

bunlara ekler yaparak oluşturduğu için kuramsal çalışmalar yapan astronomlar 

sınıfına konmuştur. Örneğin Hülâsa el-Hey’e de, Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı 

eserinin ilaveli bir çevrisini yapmıştır. Aynı zamanda bir coğrafyacı olduğundan 

dolayı da astronomi eserlerine coğrafya bilgileri de katmıştır.  

Takîyüddîn kılgısal çalışmalar yapan astronomlar sınıfına konmuştur. Çünkü 

Takîyüddîn’in çalışmalarında, gözlemler ağırlıklıdır. Ancak Takîyüddîn, kuramsal 

çalışmalar da yapmıştır ve bu çalışmaları da gözlemlerle desteklemiştir.  
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Takîyüddîn kurduğu İstanbul Rasathanesi’nde çeşitli gözlem aletleri yaparak 

ve kullanarak, gözlemler yapmış, buna dayanarak zîcler ve cetveller hazırlamıştır. 

Bununla da yetinmeyip disiplinler arası etkileşimi sağlayan çalışmalar da yapmıştır. 

Batı’da yapılan çalışmalarla eşdeğer nitelikte çalışmalarıyla hiç şüphesiz, bu yüzyılın 

en önemli astronomu Takîyüddîn’dir. 
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(B) SEYDÎ ALİ REİS 

  HAYATI VE ESERLERİ 

 

(a) Hayatı 

 

Asıl adı Ali ibn Hüseyn el-Kâtibî (ö. 1563) olan tanınmış Türk denizcisi Seydî 

Alî Reis 16. yüzyılın başlarında doğdu. Kâtib-i Rumî olarak da bilinir. Ailesi aslen 

Sinoplu olup dedesi zamanında İstanbul’a yerleşti. Dedesi ve babası Hüseyin Tersane 

kethüdalığı yaptılar. Denizci bir ailenin çocuğu olarak Galata’da doğup 

büyüdüğünden Galatalı lakabını aldı. Kanûnî zamanında, daha genç yaşında Rodos 

seferine (1522), muhtemelen bir kadırganın kumandanı olarak katılan Seydî Ali Reis 

özellikle Barbaros Hayreddin Paşa’nın maiyetinde yer alarak Akdeniz’in her tarafını 

iyice öğrendi. Nitekim Preveze savaşında da sağ cenahta görev yaptı. Sinan Paşa’nın 

mahiyetinde Trablus seferine çıktı (1551). Müstakil bir filoya kumanda etmekten çok 

Tersane’nin merkez kadrosunda çalıştığı anlaşılan Seydî Ali Reis’in ilk görevi, 

muhtemelen Preveze savaşından önce getirildiği azaplar kâtipliğidir. Nitekim babası 

ve dedesi gibi Tersane kethüdası oldu.27 

Seydî Ali Reîs, 1553 senesinde Pîrî Reîs ve Murad Reîs’in ardından Süveyş 

Kaptanlığı’na getirilmiş ve Pîrî Reîs’in Basra’da bırakmak mecburiyetinde kaldığı 

Hint Donanması’nı Mısır’a götürmekle görevlendirilmiştir. Kara yoluyla hemen 

                                                             
27 Mahmut Ak, “Seydî Ali Reis”, Osmanlılar Ansiklopedisi, Cilt 2, İstanbul 1999, s. 525-527. 
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Basra’ya gelmiş ve 15 gemiden oluşan donanmanın başına geçerek Ummân 

Denizi’ne doğru açılmıştır; ancak donanma, önce Hürmüz Boğazı’nda, sonra Maskat 

açıklarında kendisinden çok daha güçlü olan Portekiz Donanması ile karşılaşmış ve 

burada yapılan savaşlarda iki taraf da büyük kayıplar vermiştir.28 

Sind, Hind, Zebulistan, Bedahşan, Maveraünnehir, Harezm, Horasan ve İran 

gibi pek çok yeri gördükten sonra İstanbul’a ulaştı. Yolculuğu sırasında edindiği 

bilgileri bir eserde topladı ve bu eseri Mir’at el-Memâlik adıyla Kanûnî’ye sundu. 

Kanûnî’nin ve Sultan Rüstem Paşa’nın beğenisini topladı. 80 akçe yevmiye ile 

Dergâh-ı Âlî Müteferrikalığı’na getirildi. Bir süre sonra kendisine Diyarbekir 

defterdarlığı görevi verildi.  

11 Ocak 1560’ta başka bir mansıp verilmek üzere Diyarbekir tımar 

defterdarlığından alınmış, 150 akçe ulufe ile Galata’da hassa gemi reisliğinden birine 

tayin olunmuş (24 Ocak 1560), bir ara ikinci defa Hint kaptanlığına getirilmişse 

de(16 Nisan 1960) bu görevi bir süre sonra sona ermiştir (21 Nisan 1960). Seydî Ali 

Reis bundan sonra vefatına kadar mütekait olarak yaşamış ve günlerini eser telifiyle 

geçirmiştir.29 

1563 Ocak ayında vefat etmiştir. 

Seydî Ali Reis, aynı zamanda edip ve âlim bir kimse idi. Tophane’deki konağı 

şairlerin, ediplerin ve âlimlerin toplandığı bir ilim yuvasını andırıyordu. Ayrıca 

                                                             
28 Remzi Demir, “Seydî Ali Reîs ve Kitâb el-Muhît fî’İlm el-Eflâk ve el-Ebhûr”, Bilim ve Ütopya, Yıl: 
13, Sayı: 153, s. 36-44. 
29 Ak, s. 525-527. 
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zengin bir kütüphanesi de vardı. Mir’at ül-Memâlik’teki şiirlerinden, onun şairliğinin 

derecesi anlaşılabilir.30 

Seydî Alî Reis büyük bir denizci olması sebebiyle, deniz coğrafyasını ve 

astronomiyi de iyi biliyordu. Bu konulara ilişkin önemli eserleri vardır. 

(b) Eserleri 

 

1.  Hülâsa el-Hey’e: Ali Kuşçu’nun ünlü astronomi eseri Fethiyye’nin ilaveli 

bir tercümesidir. Giriş kısmında eseri niçin ve nasıl yazdığı hakkında bilgi 

verir. Arapça ve Farsça eserlerin çokluğuna rağmen Türkçe eserlerin az 

olması sebebiyle Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı eserinin Türkçe’ye 

kazandırılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Seydî Alî Reis bu sebeple 

Fethiyye’yi tercüme etmeye başlamıştır. Eseri yalnız tercüme ile yetinmemiş, 

Kadızâde-i Rûmî’nin el-Mülahhas şerhi ile Kutbettîn el-Şîrâzî’nin  Nihâyet 

el-İdrâk ve bazı temel kitaplardan da ekler yapmıştır. Bir giriş ve iki makale 

olarak düzenlenip Kanûnî Sultan Süleyman’a sunulmuştur. 

 

2. Mir’at-ı Kâ‘inât: Denizciliğe ait olmasına rağmen içerdiği konular 

dolayısıyla astronomi ile ilgilidir. Usturlabın yapımı ve kullanımı, güneşin 

yükselmesi, yıldızların uzaklığı, kıblenin ve öğle vaktinin tayini, nehirlerin 

genişliğinin tespiti ve rûb-i müceyyeb’ten bahseder.  

 

3. Kitâb el-Muhît fî ‘İlm el-Eflâk ve el-Ebhûr: Seydî Ali Reîs’in en tanınmış 

eseri, 1554’te Hindistan’ın Gücerât eyaletinin merkezi olan Ahmedâbâd’ta 

                                                             
30 İsmet Parmaksızoğlu, “Seydî Ali Reis”, Türk Ansiklopedisi, Cilt 28, Ankara 1980, s. 481-483. 
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bitirdiği Kitâb el-Muhît fî ‘İlm el-Eflâk ve el-Ebhûr’dur. Kaptanlara ve 

gemicilere, kılavuz almadan Hint Denizleri’nde seyrü sefer olanağı sağlamak 

maksadıyla kaleme almış olduğu bu eserde, Seydî Ali Reîs, Ahmed ibn 

Mâcid ile Süleymân el-Mahri gibi Memlük Dönemi’ndeki Müslüman 

denizcilerin eserleri başta olmak üzere, “ilm-i deryâ” hakkında yazılmış 

kitaplardan yararlanmıştır. Ancak bazı yerlerde, kendi bilgilerinden ve 

deneyimlerinden istifade ederek ilaveler yaptığı aşikârdır; mesela Amerika ile 

ilgili bilgilerin büyük bir kısmı, önceki Türk (ve muhtemelen Müslüman) 

yazarlarda mevcut değildir. Kitap, Türk denizcilik bilimi literatürü 

bakımından çok önemlidir ve gerek denizciler ve gerekse coğrafyacılar 

tarafından sonraki dönemlerde yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Eser, bir 

giriş ve on bölümden oluşmaktadır.31 Kâtip Çelebi Cihannümâ’da bazı 

bilgileri bu eserden almıştır.  Eserin deniz astronomisi ile ilgili olan 

kısımlarını Joseph von Hammer özet şeklinde tercüme etmiştir. 

 

4. Mir’ât ül-Memâlik: Bu eserinde Seydî Ali Reis, Hint kaptanlığına tayininden 

itibaren yarı edebi ve yarı hikâye tarzında başından geçenleri anlatmıştır.32 

Seydî Ali Reis burada kendi şiirleri yanında başka şairlerin beyitlerine de yer 

vermiştir. Eser; Almancaya, Fransızcaya, İngilizceye ve Rusçaya da 

çevrilmiştir. 

 

1557 yılında Hindistan’dan Bağdat’a dönüşünde yol arkadaşlarının, görülen 

şehirleri, ziyaret edilen türbeleri ve çekilen sıkıntıyı anlatan bir kitap yazmasını 

                                                             
31 Demir,  s. 36-44. 
32 Ak, s. 525-527. 
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istemeleri üzerine kaleme almaya başladığı bu eseri, Seydî Ali Reis İstanbul’da 

tamamlamıştır. Seydî Ali Reis bu eserde, geçtiği memleketler, tanıştığı hükümdarlar 

ve şahidi olduğu olaylar hakkında bilgiler vermektedir.33 

Mir’at ül-Memâlik’de, Basra Vilâyeti’nde, Hürmüz Denizi’nde, Hint 

Okyanusu’nda, Gücerat’ta, Sind Vilâyeti’nde, Hindistan Diyarı’nda, Zabulistan’da, 

Maveraünnehir’de Horasan Vilâyeti’nde ve Acem Irak’ında karşılaşılan olaylar ve 

durumlar hakkında bilgi verilmiştir.34 

 Eserinde anlatılanlardan anlaşılmaktadır ki Seydî Ali Reis yolculuğunda, 

geçtiği şehirlerdeki türbeleri ve bazı camileri de ziyaret etmiştir. Yolculuğu 

esnasında Çağatay Türkçesi’ni de öğrenmiş ve eserinde bu lehçe ile de şiirler 

yazmıştır. 

5. Risâle-i Dâ’irât el-Mu‘addil: Astronomi alanına ait küçük bir risaledir.  

 

6. Risâle-i Usturlâb: Astronomi araçlarından usturlabın yapılışı ve kullanımı 

hakkındadır. 

 

7. Risâle-i Rub‘-i Müceyyeb: Astronomi araçlarından Rub‘-i Müceyyeb’in 

yapılışı ve kullanılışı hakkındadır.  

 

8. Risâle-i Zât el-Kürsî: Astronomiye ilişkin aletlerle ilgili olarak çeşitli 

risalelerden seçilerek yazılmış Türkçe özet bir eserdir.  

 

                                                             
33 Seydî Ali Reis, Mir’at-ül Memâlik, Tercüman 1001 Temel Eser, s. 15. 
34 Seydî Ali Reis, Mir’at-ül Memâlik, Tercüman 1001 Temel Eser. 
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(C)  HÜLÂSA EL-HEY’E 

VE 

   TÜRK ASTRONOMİ TARİHİ’NDEKİ YERİ 

 

16. yüzyılın kuramsal çalışmalarından biri olan Hülâsa el-Hey’e, aslında 

yukarıda da belirtildiği üzere Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı yapıtının genişletilerek 

tercüme edilmesiyle oluşturulmuştur. 

Bu bölümde Hülâsa el-Hey’e ile Fethiyye arasındaki benzerlikleri ve 

farklılıkları göstermek suretiyle, Hülâsa el-Hey’e’nin yapmış olduğu eklerle alana 

getirmiş olduğu katkılar gösterilmeye çalışılacaktır. 

(a) Ali Kuşçu ve Fethiyye Tercümeleri 

 

    Hülâsa el-Hey’e, Fethiyye’nin çevirisi olduğu için öncelikle Fethiyye’nin 

içeriğine bakılmıştır.  

1. Fethiyye’nin İçeriği 

 

Fethiyye, döneminde oldukça etkili olmuş bir astronomi eseridir.35 

                                                             
35 Türkiye’de Fethiyye konusunda en önemli çalışmaları Yavuz Unat yapmıştır. Yayınları için 
bkz.,Yavuz Unat, “Ali Kuşçu ve Fethiye”, Uluğ Bey ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 
Ankara 1996, s. 322-329., Jamel Ragep, “Ali Kuşçu ve Regiomontanus: Dışmerkezli Dönüşümler ve 
Kopernik Devrimi” Osmanlı Bilimi Araştırmaları, Çeviren: Yavuz Unat, Cilt 8, sayı 1, s. 81-96., 
Remzi Demir ve Yavuz Unat, “Ali Kuşçu ve el-Muhammediyye, el-Fethiyye ve Risâle fî Hall Eşkâl el-
Mu‘addil li’l-Mesîr Adlı Eserlerinin Türk Bilim Tarihindeki Yeri”, Düşünen Siyaset, Sayı 16, Ankara 
2002, s. 231-255.,Yavuz Unat, Ali Kuşçu’nun Risâle el-Fethiyye Adlı Eserinin Gök Küreleri Üzerine 
Olan Dördüncü ve Beşinci Makaleleri Üzerine Bir Çalışma, Ankara 1990, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi., Yavuz Unat, “Fatih Dönemi Astronomisine Genel Bir Bakış”, Bilim ve Ütopya, Sayı 96, 
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Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı eseri Osmanlı Medreselerinde çok fazla 

okutulmuş olması bakımından önemlidir. Temel bir astronomi kitabıdır. 

Astronominin ana konuları hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla yazılmış bir 

ders kitabı mahiyetindedir; konular ayrıntıya girilmeden işlenmiş, sadece gerekli 

yerlerde sayısal değerler vermekle yetinilmiştir. Eserde geleneksel bilgi 

kullanılmıştır. Coğrafya konularına fazlaca yer ayrılmamıştır. Yer-merkezli 

Batlamyus Kuramı temele alınmıştır. Ali Kuşçu, Batlamyus Kuramı’na katkı 

yapmamıştır. Ancak burada Küre Katmanları Sistemi’ne değinmiş olmasının önemi 

büyüktür. Astronomiye yeni bir şeyler katma amacı değil, medreselerde ders kitabı 

olma amacı taşımaktadır.   

Aslında Fethiyye’de tasvir edilen gök sistemi geosantiriktir ve matematiksel 

yönden bakıldığında, Batlamyus Kuramı’na herhangi bir katkıda bulunmadığı açıktır. 

Ancak fiziksel açıklama bakımından karşılaştırıldığında görülür ki bunların 

benimsedikleri Evren anlayışları birbirlerinden oldukça farklıdır ve göksel olguları 

anlamaya yönelik düşünsel etkinliğin çeşitli aşamalarında bulunur.36 

Bilindiği üzere gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini betimlemeye ve 

kurgulamaya yönelik bilimsel kuramlar, matematiksel, fiziksel ve hem matematiksel 

hem de fiziksel olmak üzere üç aşamadan geçmiştir. Matematiksel aşama Platon’un 

öğrencisi Eudoxos (M.Ö. 409-356)  ve Batlamyus (M.S. 150 yılları) ile temsil edilir. 

Bu aşamada astronomlar, göksel olgulara kinematik açıdan bakmışlar ve gezegenler 

                                                                                                                                                                             
2002, s. 40-42.,  Yavuz Unat, “Timurlular Devri ve Uluğ Bey’in Bilimsel Çabaları”, Bilim ve Ütopya, 
Mayıs 2005, Sayı 131, İstanbul 2005, s. 21-25. 

36 Remzi Demir, Philosophia Ottomanica, Cilt 1, Ankara 2005, s. 132-137. 
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ile yıldızların belli bir andaki göksel konumlarını doğru bir biçimde tespit etmek için 

Eksantrik ve Episikl Düzeneklerini kullanmışlardır.37  

Aristoteles ile temsil edilen fiziksel aşamada, astronomlar, göksel olgulara 

dinamik açıdan bakmışlar ve gezegenler ile yıldızların gökyüzünde durumlarına ve 

devinmelerine olanak tanıyan fiziksel mekanizmayı betimlemeye çalışmışlardır.38 

 İslam Astronomları ile temsil edilen matematiksel ve fiziksel aşamada ise, 

astronomlar, göksel olgulara hem kinematik hem de dinamik açıdan bakmışlar ve 

önceki iki aşamanın amaçlarını birleştirmeye çalışmışlardır. Müslüman Astronomlar, 

genelde Batlamyus’un kinematik yaklaşımı ile Aristoteles’in dinamik yaklaşımını 

birleştirmek istemişlerdir.39 

 Üçüncü aşamada ortaya çıkan ve kinematik bakış ile dinamik bakışı 

birleştiren bu gök mekaniği kuramı, İslam Dünyası’nda sonraki çağlarda da etkili 

olmuş ve Osmanlı Astronomları arasında da yaygın bir biçimde benimsenmiştir. Ali 

Kuşçu’nun eserlerinde sergilemiş olduğu Evren Kuramı’nı da bu guruba dâhil etmek 

gerekir.40  

Bir astronomi kitabı olan Fethiyye, bir giriş ve üç makaleden oluşmuştur; 

içeriği şöyledir: 

 

GİRİŞ: Tanımlar 

BİRİNCİ MAKALE: Gezegenlerin Konumlarının ve Dizilimlerinin Bilinmesi  

I.  Bölüm: Feleklerin (gezegenleri taşıyan küreler) Sayısı 

II.  Bölüm: Dokuzuncu ve Sekizinci Feleğin Konumu ve Hareketi 

                                                             
37 Demir, s. 132-137. 
38 Demir, s. 132-137. 
39 Demir, s. 132-137. 
40 Demir, s. 132-137. 
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III. Bölüm: Büyük ve Küçük Dairelerden Meşhur Olanlar ve Meşhur Yaylar 

IV. Bölüm: Gezegenler 

V. Bölüm: Gezegen Feleklerinin Hareketleri 

VI. Bölüm: Gezegenlerin Enlemsel, Boylamsal ve Enlemsel-

Boylamsal Hareketleri ve Konumları 

İKİNCİ MAKALE: Yer’in Biçimi, İklimlere Bölünüşü ve Göksel Olgular 

I.  Bölüm: Yer’in Biçimi, Büyüklüğü ve İklimlere Bölünüşü 

II.  Bölüm: Ekvator’un Özellikleri 

III. Bölüm: Eğimli Ufukların Bir Bütün Olarak Özellikleri 

IV. Bölüm: Eğimli Ufukların beş Kısmının, Kısım Kısım Özellikleri 

V. Bölüm: Enlemi 90 Derece Olan Bölgelerin Özellikleri 

VI. Bölüm: Günler, Gece ve Gündüzlerin Uzunlukları, Eşit ve Eşit Olmayan 

Saat, Sabah, Şafak 

VII. Bölüm: Aylar, Yıllar ve Takvimler 

VIII. Bölüm: Gezegenlerin Meridyenden Geçiş, Doğuş ve Batış Dereceleri 

IX. Bölüm: Ekliptik Yayının Ufuktan Yükselişi  

X.  Bölüm: Meridyen Çizgisinin Çıkarılması ve Namaz Vakitleri İle Kıble 

Yönünün Bilinmesi  

ÜÇÜNCÜ MAKALE: Uzaklık ve Büyüklük Miktarlarının Bilinmesi 

Giriş: Bilinmesi Gerekenler 

I.  Bölüm: Yer’in Büyüklüğü 

II.  Bölüm: Ay’ın Evren’in Merkezinden Olan Uzaklıklarının Yer’in Yarıçapı 

Cinsinden Bilinmesi  
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III. Bölüm: Ortalama Güneş’e Göre, Ay’ın ve Gölgesinin Çap Miktarının 

Bilinmesi  

IV. Bölüm: Güneş’in Çap Miktarının Bilinmesi  

V. Bölüm: Güneş’in ve Merkür İle Venüs’ün Uzaklıklarının Bilinmesi 

VI. Bölüm: Mars’ın, Jüpiter’in ve Satürn’ün Uzaklıkları  

 

2. Fethiyye Tercümeleri 

 

Bildiğimiz kadarıyla Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı eseri, üç kez Türkçe’ye 

çevrilmiştir.  

Hülâsa el-Hey’e: Fethiyye’nin ilk Türkçe çevirisi, Seydî Ali Reis (ö. 1563) 

tarafından 1549 yılında yapılmıştır. 

Mirkât el-Semâ: Bu ikinci tercüme, Perviz diye tanınan Abdullah b. Abdullah 

el- Hanefi (ö. 1579) tarafından yapılmıştır. 

Mir’at-ı Âlem: Üçüncü tercüme Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn’un baş 

hocalarından Seyyid Ali Paşa (ö. 1846) tarafından 1824 tarihinde yapılmıştır.  

Bu üç çeviriden bu güne değin sadece Mir’at-ı Âlem, bilim tarihçilerimizden 

Yavuz Unat tarafından günümüz Türkçesi’ne çevrilmiş ve incelenmiştir. 

Eser, bir giriş ve üç makaleden oluşmaktadır, içeriği şöyledir: 

GİRİŞ: Konuya başlamadan önce sunulması gerekli olan bazı tanımlar 

hakkındadır.  

 BİRİNCİ MAKALE: Ayüstü cisimler hakkındadır.  

 Birinci Bölüm: Kürelerin sayısı ve sıralanışı hakkındadır.  
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 İkinci Bölüm: Bilinen büyük daireler, küçük daireler ve yaylar hakkındadır. 

 Üçüncü Bölüm: Sekizinci ve dokuzuncu kürelerin konumları, hareketleri, 

sekizinci kürenin burçlara bölümlenmesi ve bazı sabit yıldızlar hakkındadır. 

 Dördüncü Bölüm: Gezegenlerin küreleri hakkındadır.  

 Beşinci Bölüm: gezegenlerin hareketleri hakkındadır.  

 Altıncı Bölüm: gezegenlerin hareketlerindeki farklılıklar hakkındadır. Dört 

kısımdır. 

  Kısım 1: Gezegenlerin boylamsal farklılıkları hakkındadır. 

 Kısım 2: Yıldızların enlemsel hareketleri hakkındadır. 

 Kısım 3: Gezegenlerin boylam ve enlemdeki farklılıklar hakkındadır. 

 Kısım 4: Pozisyon yönü ile bazı gezegenlerin aralarında oluşan durumlar 

hakkındadır. 

 İKİNCİ MAKALE: Yer’in şekli, iklimlere bölünmesi ve göksel olgulardan 

gerekli olanlar hakkındadır. 

 Birinci Bölüm: Yer’in şekli ve iklimlere ayrılması hakkındadır. 

 İkinci Bölüm: Ekvatorun özellikleri hakkındadır.  

 Üçüncü Bölüm: Eğimli ufukların özellikleri hakkındadır.  

 Dördüncü Bölüm: Eğimli ufukların beş kısmının her birinin özellikleri 

hakkındadır.  



26 

 

 Beşinci Bölüm: Enlemleri doksan derece olan bölgelerin özellikleri 

hakkındadır. 

 Altıncı Bölüm: Günler ve geceler ve gündüz ve gecenin kısımları eşit saatler 

ve zamani saatler ve sabah ve şafak hakkındadır. 

 Yedinci Bölüm: Aylar, seneler ve tarihler hakkındadır. 

 Sekizinci Bölüm: Ekliptiğin yaylarının doğuşları hakkındadır.  

 Dokuzuncu Bölüm: Yıldızların meridyenden geçiş dereceleri ve doğuş ve 

batış dereceleri hakkındadır. 

 Onuncu Bölüm: Meridyen çizgisinin çıkarılması, namaz vakitlerinin ve 

kıblenin yönünün bilinmesi hakkındadır. 

 ÜÇÜNCÜ MAKALE: Uzaklıklar ve büyüklükler hakkındadır.  

 Birinci Bölüm: Yer’in büyüklüğü ve buna ilişkin şeyler hakkındadır. 

 İkinci Bölüm: Yer’in yarıçapı 1 olduğuna göre evrenin merkezinden Ay’ın 

uzaklığının ve Ay’ın çapının, gölge çapına, yani Yer’in koni gölgesinin çapına 

oranının bilinmesi ve bu iki çapın miktarları hakkındadır. 

 Üçüncü Bölüm: Yer yarıçapı 1 olduğuna göre Ay’ın uzaklığının ve Ay’ın 

çapının ve gölge çapının miktarı ve Yer’in merkezinden Güneş’in ortalama uzaklığı 

ve gölge konisinin tepesinin uzaklığı hakkındadır. 

 Dördüncü Bölüm: Ölçek 1 olduğuna göre Güneş’in çapının, Güneş’in 

kursunun Yer’in kursuna oranının bilinmesi hakkındadır. 
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 Beşinci Bölüm: Ölçek 1 olduğuna göre Güneş haricindeki gezegenlerin, Alt 

gezegenlerin uzaklıklarının bilinmesi hakkındadır.  

 Altıncı Bölüm: Üst gezegenlerin ve sabit yıldızların uzaklıklarının bilinmesi 

hakkındadır. 

 

3. Hülâsa el-Hey’e’nin İçeriği 

 

Seydî Ali Reis’in Hülâsa el-Hey’e adlı çevirisi bir giriş ve iki makaleden 

oluşmuştur. Giriş, bu bilime başlamadan önce bilinmesi gereken durumları açıklar. 

İki kısımdan oluşur. Birinci Makale, ulvi cisimlerin durumlarını açıklar ve altı 

bölümdür.  İkinci Makale, Yer’in şekli, iklimlere bölümlenmesi, göksel durumlardan 

farklılığının sebebi ile Yer için gerekli durumları açıklar. On iki bölümdür.  

Eserin içeriği şu şekildedir; 

� Giriş 

Birinci ve ikinci kısım olarak ikiye ayrılmıştır.  

• Birinci Kısım 

Geometriye ilişkin durumlar açıklanmış, geometrik kavramların tanımları 

yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları şunlardır: Çizgi, yüzey, cisim, kiriş, yay, üçgen, 

dörtgen, somut şekil, küre, açı, paralel ve düz çizgi, kuşak vs.  

• İkinci Kısım 
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Doğaya ilişkin durumlar açıklanmıştır. Bunlar sırasıyla şöyledir: Temel 

bileşik cisimler, küreler, unsurlar ve kürelerin küresi, esirsel cisimler ve ulvi âlem, 

unsurlar (ateş, hava, su, toprak), suflî âlem, oluş ve bozuluş âlemi, bileşik cisimler 

(tam ve eksik), küre’nin hareketi (basit ve muhtelif), basit hareket (eş ve eş olmayan 

hareket), muhtelif hareket (müfred ve mürekkeb hareket).  

 

� Birinci Makale 

Ulvi cisimlerin durumları açıklanmıştır. Altı bölümden oluşur.  

• Birinci Bölüm 

Kürelerin sayısı, nitelikleri ve durumları açıklanır. Küreler 9 tanedir. İlk 

olarak dokuzuncu küreden bahsedilmiştir. Dokuzuncu küre, En Büyük Küre veya 

Atlas Küresi olarak da adlandırılan Kürelerin Küresi’dir. Bütün küreleri çevreler ve 

hareket ettirir. Sekizinci Küre, Sabit Yıldızlar Küresi veya Burçlar Küresi’dir. 

Yedinci küre Satürn Küresi’dir. Satürn’den sonra altıncı küre olan Jüpiter Küresi 

vardır ve ondan sonra da beşinci küre olan Mars Küresi gelir. Satürn, Jüpiter ve 

Mars’a üst gezegenler denir. Dördüncü küre Güneş Küresidir. Üçüncü küre Venüs 

Küresi ve ikinci küre de Merkür Küresi’dir. Venüs ve Merkür’e de alt gezegenler 

denir.  En son olarak Ay Küresi gelir. Küreler âlemi Ay Küresi’nde son bulur. 

Kürelerin başlangıcı Ay Küresi’dir ve en büyük küreye dokuzuncu küre denir.  
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            Dört öğe Ay Küresi’nin altında bulunur. Yer Küre ortalarındadır. Merkezi, 

evrenin merkezine uyar. Yer’in bir yerden bir yere hareketi ve dolanım hareketi de 

yoktur. Yer’in hareketlerinin olanaksızlığı da sebepleriyle açıklanmıştır.  

 Yerden sonra Su Küre gelir. Su, Yer’i kuşatır ancak tam olarak kuşatamaz. 

Bu sebeple ikisine Yer Küre denir.  

 Sıcaklıktan da bahsedilmiştir. Bunu Güneş’in görünüşte büyük olmasına 

değil, Yer’e ve zenite yakın olmasına bağlamıştır. 

 Yer’in ortaya çıkışının sebebinden bahsedilmiştir. 

 Hayvanların çeşidinden, bazı hayvanların doğurduğundan ve bazılarının da 

yumurtladığından söz edilmiştir.  

 Yer’in küresel olduğuna değinilmiş, yeryüzündeki dağlar ve vadiler Yer’i 

küresellikten çıkarmaz denmiştir. Bunun nedenleri de açıklanmıştır.  

 Sudan sonra Hava Küre gelir. Görece hafif olduğundan dolayı hava da su gibi 

küreseldir. Hava’nın dışbükeyi tam hilal veya hilale benzer bir biçimde dolanır.   

 Ateş de açık bir şekilde küre biçimindedir, dışbükeyi daireseldir ve içbükeyi 

hilal biçimindedir.  Tam bir dairenin dolanımı dışbükeysel ve içbükeyseldir, bu 

yüzden de ateş kendi başına bir öğedir.  

 Öğelerin dört adet olduğu ancak halka göre dokuz tabakadan oluştuğu 

söylenmiştir. Bu tabakalar sırasıyla; yerkürenin çevrelediği merkez, toprak, karışık 

tabaka, su, hava, soğukluk tabakası, güçlü hava tabakası, ruhsal tabaka ve ateş 

tabakasıdır.  

Bazılarının havayı, saf ve buharla karışık olmak üzere ikiye böldüğünden ve 

bunun nedeninden de bahsetmiştir.  
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• İkinci Bölüm 

Bilinen büyük ve küçük daireler ve yaylar açıklanmıştır.  

Büyük Daireler; Ekvator, Ekliptik Kuşağı, Dört Kutuptan Geçen Daire, Eğim 

Dairesi, Enlem Dairesi, Ufuk Dairesi, Meridyen Dairesi, Doğu ve Batı Dairesi 

(Birinci Azimut Dairesi), Görünür Gök Ortası Dairesi ve Yükseklik Dairesi (Azimut 

Dairesi)’dir.  

Küçük Daireler ise; Eğimli Yörüngeler (Günlük Yörüngeler), Enlem 

Yörüngeleri ve Yükseklik Daireleridir.  

Geriye kalan bilinen küçük dairelerin, bir yerin boylamının, yıldızın 

takviminin ve bunun gibi bazı konuların gerekli yerlerde açıklanacağı söylenmiştir.   

Bu küçük dairelerden varsayılan küçük bir dairenin de nerede ve nasıl 

oluştuğundan ve adı geçen dairelerin nerede oluştuklarından, nasıl 

adlandırıldıklarından söz edilmiştir. Buna bağlı olarak örnekler verilmiştir. Mesela 

Güneş’in merkezinin hareketiyle oluşan küreye, dış merkez, episiklın merkezinin 

hareketiyle oluşan daireye de episikl küresi denir.  

Bazı bilginler cisimsel küreler düşündüğünden astronomi cisimseldir 

demişlerdir.   

Batlamyus gibi bazı bilginler de küreler konusunda dairelerle yetindiğinden, 

astronomi cisimsel değildir demişlerdir. Buna bağlı olarak ortak merkezli ve dış 

merkezli dairelerden ve apoje noktasından söz edilmiştir. Batlamyus ve astronomi 

ustalarının kürelerin basit olması için fiziksel olmayan bir yapı düşündüklerinden de 

söz edilmiştir. Bu dairelerin şekillerinden ve küre sayılarından da söz edilmiştir.  

• Üçüncü Bölüm 
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 Dokuzuncu ve sekizinci kürenin yani en büyük kürenin ve burçlar küresinin 

yapıları ve hareketleri, kürenin burçlara bölünmesi ve sabit yıldızlardan bir kısmı 

açıklanmıştır.  

Dokuzuncu ve sekizinci kürenin her birini iki paralel yüzey çevreler. 

Merkezleri evrenin merkezidir. Dokuzuncu kürede hiç yıldız yoktur. Bütün sabit 

yıldızlar sekizinci kürenin altındadır. Dokuzuncu küre 24 saate yakın zamanda 

dolanımını tamamlar. Hareketi doğudan batıya doğrudur. 70 güneşsel yılda tam bir 

devir yapar.  

Ilımların Öncelimi’nin hareketi konusunda farklı gözlem değerleri vardır. 

Seydî Ali Reis’e göre ılımların öncelimi 70 yılda 1 derece kat eder ve 25.200 yılda 

dolanımını tamamlar. Tûsî’nin gözlem verilerine göre ılımların öncelimi, 70 yılda 1 

derece kat eder ve 25.200 yılda dolanımını tamamlar. Batlamyus’un gözlemlerine 

göre ılımların öncelimi, 100 yılda 1 derece kat eder ve 36.000 yılda 1 dolanımı 

tamamlar. Geometricilerin gözlemlerine göre ise ılımların öncelimi, 70 yılda 1 

derece kat eder ve 1 dolanımını 23.760 yılda tamamlar. Buna göre Seydî Ali Reis’in 

bu konuda, Tûsî’nin gözlem değerlerini benimsediği görülür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ILIMLARIN ÖNCELİMİ TABLOSU 

Batlamyus 100 yılda 1 derece kat eder, 36.000 yılda 1 dolanım yapar. 

Geometriciler 66 yılda 1 derece kat eder, 23.760 yılda 1 dolanım yapar. 

Nasîrüddin el-Tûsî 70 yılda 1 derece kat eder, 25.200 yılda 1 dolanım yapar. 

Seydî Ali Reis 70 yılda 1 derece kat eder; 25.200 yılda 1 dolanım yapar. 
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Ilımların Öncelimi’nin hareketi batıdan doğuya doğrudur. Hareket kuşağı 

ekvator ile iki noktada kesişir. Bunlardan biri ilkbahar ılımı diğerine de sonbahar 

ılımı denir. Bu iki daire arasındaki eğim, en büyük eğimdir. Ilımların Öncelimi’nin 

hareketi konusunda oluşan farklılıklar gibi, en büyük eğim konusunda da farklılıklar 

vardır.  

Öklides zamanında eğim, 24 
5

1

3

1
+ olarak bulunur. Tûsî ise eğimi, 23 

4

1

3

1
+

bulur. Seydî Ali Reis, Tûsî’nin bulduğu değeri kabul eder. Eğim konusundaki bu 

farklılığın nedeninin gözlem aletlerinin farklılığından olduğunu düşünerek, bunu 

örneklerle açıklamaya çalışır. 

Mesela Batlamyus’un yaptığı gözlem ile Hiparkos’un yaptığı gözlem arasında 

285 yıl fark olmasına rağmen, bulunan değer aynıdır. Halife Memûn zamanında 

bulunan değer, Batlamyus’un bulduğu değerden 16 dakika kadar azdır. Ancak bu iki 

gözlem arasında 690 yıl vardır. Buna göre eksik eğimin her 43 yılda 1 dakika olması 

gerekir. Ebu Cafer Hâzînî’nin gözleminin de Memûn zamanın da bulunandan 5 1/3 

dakika eksik olması gerekir; çünkü aralarında 230 yıl vardır. Ancak Hâzînî’nin 

bulduğu değer ile Memûn zamanında bulunan değer aynıdır. 

Memûn’un zamanında yapılan çalışmalarla bu eğim 23 derece 33 dakika 

olarak bulmuştur(830).41 

 

 

                                                             
41 Yavuz Unat’tan naklen, “Ortaçağ İslam Dünyası’nda Astronomi Çalışmaları ve Batı’ya Etkileri”, 
Bilim ve Ütopya, Nisan 2003, Sayı: 106, İstanbul 2003, s. 48-53. 
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Batlamyus, Memûn’dan 690 sene önce gözlem yapmış ve eğim değerini 16 

dakika kadar az bulmuştur; buna göre, gözlemini 140 senesinde yapmıştır ve eğimi 

23 derece 49 dakika olarak bulmuştur.  

Hâzînî ise gözlemini, Memûn’dan 230 yıl önce yaptığına göre, eğimi, 600 

senesinde 23 derece 33 dakika olarak bulmuştur.  Seydî Ali Reis’e göre, eğim her 43 

yılda 1 derece artsaydı Hâzînî’nin bu değeri 23 derece 28 saniye bulması gerekirdi. 

Seydî Ali Reis bu eğimin sabit olması gerektiğini savunur ve eğim 

miktarındaki değişimin aletlerin farklılığından dolayı olduğunu kabul eder. Ona göre 

bu farkın nedeni iki kuşağın yakınlaşmasından dolayı olamaz.  

EN BÜYÜK EĞİM DEĞERİ 

Bilginler Ölçüm Tarihi Ekliptiğin Eğimi 

Öklides -----            24°32' 

Batlamyus 140 23°49' 

Hâzînî 600 23°33' 

Memûn 830 23°33' 

Nasîrüddin el-Tûsî ----- 23° 35' 

Ali Kuşçu ----- 23°32'17" 

Seydî Ali Reis ----- 23° 35' 
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Ali Kuşçu da en büyük eğimin miktarını 23 derece, 32 dakika, 17 saniye 

olarak tespit etmiştir. Ekliptikte en büyük eğim denilen iki nokta, dönence 

noktalarıdır. Kuzeyde olana yaz dönencesi, güneyde olana kış dönencesi denir. 

Ekliptik, ikisi ılım noktası ve diğer ikisi de dönence noktası olan bu dört nokta ile 

dörde bölünür. Güneş’in her bir çeyrekteki kalma süresi ile mevsimler oluşur. 

Ekliptik 12 kısma bölünür ve bu kısımlardan her birine burç denir. Her bir burcun 

boylamı 30 derece ve enlemi 180 derecedir. Adı geçen burçlardan üçü ilkbahara 

aittir. Bunlar: Koç, Boğa, İkizler. Üçü yaza aittir. Bunlar: Yengeç, Aslan ve Başak. 

Bu 6 burç kuzeyseldir. Üçü sonbahara aittir. Bunlar: Terazi, Akrep ve Yay. Kalan üç 

burç da kışa aittir. Bunlar: Oğlak, Kova ve Balık. Bu 6 burç da güneyseldir. Bir 

yıldız batıdan doğuya doğru bu düzen ile hareket eder. Buna da burçlar küresinin 

hareketi denir. Bu düzene ters hareket ederse buna da burçlar küresinin hareketine 

ters hareket denir. Burçların başlangıcı batıdan sayılır. Sabit yıldızların çokluğu 

nedeniyle onları saymak mümkün değildir. Ancak 1022 tane gözlemlenmiştir. 

Bunların konumları burçlar küresinde belirlenmiştir. Konumlarını belirlemek için 48 

suret varsayılmıştır. Çünkü yıldız, kendisi için varsayılan suretin çizgileri üzerinde 

ya da arasındadır. Bazısı da dışındadır. Koç başlangıcı 13 yıldızdır. Boğa, 32 

yıldızdır. İkizler 18 yıldızdır. Yengeç 9 yıldızdır. Aslan 27 yıldızdır. Başak 6 

yıldızdır. Terazi 8 yıldızdır. Akrep 21 yıldızdır. Yay 31 yıldızdır. Oğlak 28 yıldızdır. 

Kova 42 yıldızdır. Balık 34 yıldızdır. Bunların konumları da açıklanmıştır. Bu 289 

yıldıza suret sahibi yıldızlar denir. Kalan 57 yıldıza da suret sahibi olmayan yıldızlar 

denir. 48 suretin 21’i ekliptiğin kuzey yönündedir, burada 360 yıldız vardır. 15’i 

güney yönündedir burada 316 yıldız vardır. 12 tanesi de kuşağın kendisindedir yani 
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12 burcun isimleri bu suretlere göre adlandırılır. Toplam 1022 yıldız olur. Samanyolu 

ile ilgili açıklamalar da yapılmıştır.  

Bu bölümde Seydî Ali Reis’in, ılımların öncelimi konusuyla ilgili astrolojik 

yorumları ve talihli hareket, talihsiz hareket gibi astrolojik yorumlar içeren konular 

da bulunmaktadır. Ancak bunların batıl olduğunu kendisi de söylemiştir. 

• Dördüncü Bölüm 

  Yedi gezegenin kürelerinin durumunu açıklar. 

Güneş’in iki küresi olduğundan bahsedilmiş ve bunlar tanımlanmıştır.  

Güneş’in iki küresinin yüzeyleri paraleldir. Birisine Ortak Merkezli Küre 

denir. Merkezi, evrenin merkezidir. Kuşağı, burçlar kuşağı yüzeyindedir. Diğerine de 

Dış Merkezli Küre denir. Ortak merkezli kürenin altındadır. Merkezi, evrenin 

merkezinin dışındadır. Kuşağı, burçlar kuşağının yüzeyindedir. Dışbükeyi, ortak 

merkezli kürenin dışbükeyine bir noktada temas eder. Bu ortak noktaya apoje derler. 

İçbükeyi de ortak merkezli kürenin içbükeyine bir noktada temas eder. Bu ortak 

noktaya da perije derler.  

Ortak merkezli küreden dış merkezli küreye apoje yönünde ayrılır. Biri dış 

merkezli küreyi çevreler, diğeri de dış merkezli küre tarafından çevrelenir. Bu iki 

küreye birbirini tamamlayan küre denir.  

İbn el-Şâtır’ın bu konu hakkındaki görüşünden de bahsedilmiştir. İbn el-Şâtır, 

dış merkezli küreyi tamamen kaldırmıştır. Episikl ve bazı uygun küre merkezlerini 

artırarak bütün hareketleri düzenlemiştir. Zamanının bilginleri de ona katılmıştır. 

Ancak ondan öncekiler dış merkezli küre fikrine katılmışlardır.  

Satürn, Jüpiter, Mars ve Venüs’ün kürelerinin durumu, Güneş’in küresine 

benzer. Ancak iki yönden farklılık gösterir. Birinci fark şudur: Bunlardan her biri 
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için dış merkezli kürenin yüzeyinde birer küre daha vardır. Bu küreye episikl derler. 

Bu dört gezegenden her biri, episikl ve gezegen bir noktada temas edecek şekilde 

episiklda bulunur. İkinci fark ise, yıldızların dış merkezli kuşağı burçlar kuşağının 

yüzeyinde değildir. Burçlar kuşağını karşılıklı iki noktada keser.  

Güneş’inkinden farklı olan dış merkezli küreye Taşıyıcı Küre denir. Ay’ın 

kürelerinin durumu üst gezegenler ve Venüs’ün küreleriyle benzerdir, ancak iki 

yönden farklılık gösterir. İlk olarak Ay’ın taşıyıcı küresi, eğimli küresinin içindedir. 

Bu kürenin kuşağı burçlar kuşağının yüzeyinde değildir, burçlar kuşağına eğimlidir. 

Onun kuşağıyla, taşıyıcının kuşağı aynı yüzeydedir. Bu yüzden ona eğimli küre 

denir. İkinci olarak, Ay’ın yüzeyleri paralel olan bir küresi daha vardır, bu küreye 

cevzeher denir.  

Merkür’ün küreleri de üst gezegenler ve Venüs’ün kürelerinin durumuna 

benzer. Ancak iki yönden farklıdır. İlk olarak Merkür’ün taşıyıcı küresi, Müdîr 

küresinin içindedir. Bu kürenin merkezi evrenin merkezi değildir. Kuşağı, burçlar 

kuşağının yüzeyinde değildir. Taşıyıcının kuşağıyla aynı yüzeydedir. İkinci olarak da 

Merkür’ün Müdîr küresinin içinde bulunduğu bir küresi daha vardır. Bu küre 

Müdîr’in taşıyıcısının içindedir. Bu küreye Merkür’ün ortak merkezli küresi denir. 

Bu durumda Merkür’ün iki apojesi vardır. Birincisi Müdîr’in apojesidir, ikincisi de 

Taşıyıcı’nın apojesidir. 

• Beşinci Bölüm 

Gezegenlerin küreleri hakkındadır. Bu kürelerden bazıları batıdan doğuya 

doğru hareket eder. Bazıları da bunun tersi yününde hareket eder. Burada sözü edilen 

hareket batıdan doğuyadır. Kürelerin hareketleri ortak merkezlidir ve sabit yıldızlarla 
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beraberdir. Bu hareketle Ay’ın apojesi ve Merkür’ün taşıyıcı küresinin apojesi 

dışında bütün apojeler hareket eder.  

İbn el-Şâtır ve sonrakiler, apojelerin hareketinin 60 yılda 1 derece olduğunu 

söylemiştir. Buna göre apojelerin hareketinin sekizinci kürenin hareketinden fazla 

olması gerekir.  

Güneş’in dış merkezli küresinin hareketi, 24 saatte 59 dakika ve 8 saniyedir. 

Burçlar küresinin hareketi ile Güneş’in hareketi, dışmerkezli küreye nispeten eşit 

düzeydedir. Evrenin merkezine göre perijenin bulunduğu yarıda hızlı, apojenin 

bulunduğu yarıda yavaştır. Günlük harekette bunun tersidir.  

Küreleri hareket ettiren taşıyıcılardır.  

Venüs’ün taşıyıcı hareketi, Güneş’in dış merkezli hareketi ile beraberdir. 

Merkür bunun iki katıdır. Satürn’ün 24 saatte 2 dakikadır. Jüpiter’in 4 dakika, 59 

saniyedir. Mars’ın 31 dakika, 27 saniyedir. Ay’ın 24 derece, 22 dakika, 53 saniyedir 

ve doğudan batıyadır. Merkür’ün Müdîr’inin hareketi, Güneş’in dış merkezli 

küresinin hareketi gibidir. 24 saatte, 3 dakika ve 11 saniyedir. Ay’ın cevzeher 

küresinin hareketi; 24 saatte 11 derece, 9 dakika ve 7 saniyedir.  

Ay’ın burçlar küresi yönündeki hareketi ve Ay’ın konaklarından da 

bahsedilmiştir.  

Ayrıca episikl kürelerinin özelliklerinden ve hareketlerinden bahsedilmiştir. 

Bunlara ilaveten Ay’ın episiklının hareketinden, hasse hareketinden, üst 

gezegenlerin episiklının hareketinden, Mars’ın episiklının ve Venüs’ün episiklının 

hareketinden de bahsedilmiştir.  

Güneş için neden dışmerkez kabul edildiği de açıklanmıştır.  
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• Altıncı Bölüm 

 

Gezegenlerde oluşan durumlar açıklanır. Dört kısımdır. 

Birinci Kısım: Bu kısımda gezegenlerde boylama bağlı olarak oluşan 

durumlar açıklanmıştır. Buna yıldızın boylamı veya yıldızın takvimi denir. Boylam, 

ekliptikten ekliptiğin hareketi ile aynı yönde bir yaydır. Koç ile yıldızın konumu 

arasındadır. Yıldızın boylamdaki konumu ise evrenin merkezinden yıldızın 

merkezine ulaşarak en yüksek kürede son bulur. Eğer yıldızın enlemi olmazsa, enlem 

dairesinin takvim çizgisinden geçerek ekliptikle kesiştiği noktadır. Yıldızın bu 

hareketle meydana getirdiği yaya, boylamsal hareket ve takvim hareketi denir. 

Gezegenlerin takvim hareketleri farklıdır çünkü gezegenlerin her birinin birkaç 

küresi vardır ve hepsinin hareketi evrenin merkezi etrafında değildir. Örneğin 

Merkür’ün, Ortak Merkezli Küre, Müdîr Küresi, Taşıyıcı Küresi ve Episikl Küresi 

olmak üzere dört küresi vardır. Ortak merkezli kürenin hareketi kendi merkezi 

etrafındadır, bu merkez evrenin merkezidir. Müdîr Küresinin hareketi kendi 

merkezinin etrafındadır ancak bu merkez,  evrenin merkeziyle aynı değildir. Taşıyıcı 

Kürenin hareketi, ekuant noktası etrafındadır. Episikl küresinin hareketi kendi 

merkezi etrafındadır, evrenin merkezi etrafında hareket etmez. Çünkü gezegenlerde 

takvim hareketi ile evrenin merkezi uyuşmaz. Her bir gezegenin boylamını öğrenmek 

için ortalamalar ve düzeltimler oluşturulmuştur.  

Ortalamalar, Ay dışında ortak merkezli küreden bir yaydır. Burçlar yönünde 

Koç başlangıcı ile ortalama çizginin arasındadır. Ortalama çizgi, ortalama yayı kat 

ederse buna ortalama hareket denir. Örneğin Ay’da burçların ters yönünde hareket 
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eden cevzeher ve eğimli kürelerin toplamı, burçlarla aynı yönde hareket eden 

taşıyıcının farkı kadardır.  

Örneğin Güneş’in bir düzeltimi vardır; ortalama çizgi ile takvim çizgisi 

arasında, ortak merkezli küreden bir yaydır. Apoje ve perijede merkez çizgisi takvim 

çizgisiyle bir olur. Ancak diğer konumlarda Güneş’in merkezi üzerinde kesişirler. Bu 

açı Güneş’in merkezinde oluşur. Buna düzeltim açısı denir. Bundan oluşan yaya da 

düzeltim yayı denir. Ancak bazılarına göre, düzeltim açısı evrenin merkezinde oluşur 

ve Güneş apojeden indikçe bu açı artar. Güneş’in merkezi apoje ve perijeden geçen 

çizgi ile evrenin merkezinde dik olarak kesişen çizgiye ulaşınca ona apoje ve 

perijenin yarısı arasındaki çizgi derler. Bu ortalama uzaklıktır. Takvim elde edilene 

kadar, Güneş iniş yarısında olduğunda düzeltim ortalamaya eklenir. Çıkış yarısında 

olduğunda ortalamadan düzeltim çıkarılır.  

Gezegenlerde de bu düzeltim gereklidir. Ancak Ay da bu düzeltime ihtiyaç 

yoktur. Çünkü Ay’ın taşıyıcı küresi evrenin merkezi etrafında hareket eder. 

Ay ve diğer gezegenlerin episikldan kaynaklanan başka bir düzeltimi daha 

vardır. Örneğin Ay’da boylamı bulmak için, Ay episiklın iniş yarısında olduğunda eş 

düzeltim ortalamadan çıkarılır. Çıkış yarısında olduğunda eş düzeltim ortalamaya 

eklenir. Çünkü Ay’ın episiklının üst kısmı burçların aksi yönünde, alt kısmı ise 

burçlarla aynı yönde hareket eder. Burada Ay’ın ve diğer gezegenlerin boylamları 

bulmak için birinci düzeltim, ikinci düzeltim ve eş düzeltimin bilinmesi gerekir. 

Gezegenlerde boylamı bulmak için ise, gezegen episiklın iniş yarısında olduğunda eş 

düzeltim ekuant üzerine eklenir; çıkış yarısında olduğunda ise eş düzeltimden 

çıkarılır. Çünkü gezegenlerin episikllarının üst kısımları burçlarla aynı yönde, alt 

kısımları burçlara ters yönde hareket eder.  
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Boylamı elde etmek için bir yöntem daha kullanılmıştır. Bu yöntemde; 

gezegenlerin episikllarının merkezleri, taşıyıcılarının ortalama uzaklığında varsayılır. 

Bu durumda takvim çizgisi ile ekuant çizgisi arasında bir açı oluşur. Buna göre 

birinci düzeltim, ikinci düzeltim ve eş düzeltim bulunur ve boylam bu yöntemle elde 

edilir.  

Nokta-i Muhazata ve Gerçek Anomali tanımlanmış ve Gerçek Anomaliyi 

bilmek için bir düzeltimin daha gerekli olduğundan ve Ortalama Anomalinin de 

bilinmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Gerçek anomaliyi bulmak için; episiklın 

hareketi çıkış yarısında olduğunda iki zirve arasındaki yay ortalama anomaliye 

eklenir, iniş yarısında ise çıkartılır. İki zirve arasına üçüncü düzeltim denir. 

Gezegenlerde düzeltimler, Ay’da olduğu gibi üçten fazla değildir çünkü zirveler arası 

miktar, ortalama çizgi ile ekuant çizgisi arasındadır.  

Dış merkezli küreler ve episikllar dörde bölünmüştür. Bu kısımlara dilimler 

denir. Bazı astronomlar bölümleri değil uzaklıkları, bazıları ise dolanımı dikkate 

almışlardır. 

Ortalama uzaklık, en uzak uzaklıkla en yakın uzaklığın toplamının yarısı 

olarak adlandırılmıştır. Gezegenin seyrini dikkate alanlara göre iki ortalama uzaklık 

olduğundan bahsedilmiş ve tanımlanmıştır.  

Boylamda gezegenler için geri hareket, ileri hareket ve duruş olduğundan söz 

edilmiştir ve bunlar açıklanmıştır.  

 Son olarak da merkezler arası uzaklıklar ve episiklların çaplarının miktarları 

verilmiştir.  

İkinci Kısım: Gezegenlerin enlemde oluşan durumları açıklanmıştır. Güneş 

için enlem yoktur. Çünkü onun ortak merkezli küresi ve dış merkezli küresi ekliptik 
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düzlemindedir. Ancak diğer gezegenler bazen ekliptiğin kuzeyinde ve bazen de 

güneyinde olurlar. Çünkü onların taşıyıcı kürelerinin kuşakları ekliptikle iki noktada 

kesişirler. Bu noktalara cevzeher denir. Üst gezegenlerde ve Ay’da çıkış ve iniş 

düğümlerinin tanımının, alt gezegenlerin çıkış ve iniş düğümlerinin tanımından farklı 

olduğu söylenmiş ve bu açıklanmıştır.  

 Eğimli kürelerden bahsedilmiştir. Gezegenler için eğimin miktarı verilmiştir. 

Eğim, Ay ve üst gezegenlerde sabittir, ancak alt gezegenlerde sabit değildir. Bunun 

sebebi açıklanmıştır ve Venüs’ün episiklının merkezinin ekliptikten kuzeyde, 

Merkür’ün episiklının merkezinin ise güneyde olduğu söylenmiştir.  

 Ay’ın birden fazla enlemi yoktur. Çünkü eğimli, taşıyıcı ve episikl kuşakları 

aynı düzlem üzerinde bulunur. Gezegenlerin birden fazla enlemi vardır. Onların zirve 

ve perijeden geçen çapları eğik düzlemde değildir. Üst gezegenler ve alt gezegenler 

için bu durum açıklanmıştır. Ve bu enleme zirvenin ve perijenin eğimi denir.  

 Üst gezegenlerde bundan başka enlem yoktur. Ancak alt gezegenlerde bir 

enlem daha vardır. Bu enleme episiklın sapması denir.  

 Bu kısım sabit yıldızların hareketi ile hareket eden apojeler ve cevzeherlerle 

bitirilmiştir.  

Üçüncü Kısım: Gezegenlerin boylam ve enlemde, Yer’e yakın olmasıyla 

oluşan durumlar açıklanır. Örneğin Ay’ın gerçek yeri, görünen yerinden farklıdır. 

Evrenin merkezinden gezegenin merkezine uzatılan çizgi ile gözlemciden gezegenin 

merkezine uzatılan çizgi kesişir. Bu kesişen açıya paralaks denir. Gezegenin görünen 

yüksekliği gerçek yüksekliğinden daha az olur. Gezegen zenitten uzaklaşıp hissi ufka 

yaklaştığında paralaks artar. Yıldız hissi ufka geldiğinde iki enlem dairesi 

geçirdiğinden söz edilmiş ve bunlar açıklanmıştır. Bu iki enlem dairesi birbiriyle 
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çakıştığı zaman yıldızın, görünen gök ortası dairesinde olduğundan ve boylam 

farklılığı olmadığından söz edilmiştir. Bunlarla ilgili olarak enlem uyuşmazlığı, 

boylam sapması ve enlem sapmasından da söz edilmiştir.   

 Dördüncü Kısım: Gezegenlerin birbirlerine göre oluşan durumları 

açıklanmıştır. Bunlardan biri Güneş’e göre Ay’da oluşur denmiştir ve bu durum 

açıklanmıştır. Bununla ilgili olarak Güneş tutulmasından bahsedilmiştir. Tam 

tutulma ve parçalı tutulma olarak durumun açıklaması yapılmıştır. Güneş 

tutulmasının başlangıcın Güneş’in batı yönünden, tutulmadan çıkmanın da doğudan 

olduğundan söz edilmiştir. Ay tutulmasından bahsedilmiştir ve onun da tam ve 

parçalı olduğu söylenmiştir. Tutulmanın yönü ve tutulmadan çıkmanın yönü de doğu 

yönündendir denmiştir.  

Güneş’in, Ay’ın apojesi ile Ay’ın episiklının merkezi arasında tavassut 

halinde olmasından ve bunun sebebinden bahsedilmiştir. 

Merkür’ün Müdîr’inin de episiklının merkezi ile taşıyıcının apojesi arasında 

tavassutu olduğunu söylenmiş ve bu açıklanmıştır.  

Gezegenlerde oluşan durumların bazıları da Güneş’e göre oluşur. Bu durum 

Güneş ile gezegenin ilişkileridir. Üst gezegenlerde bu ilişkiyi tanımlayıp, Mars 

gezegeni ile Güneş’in karşılaşma ve kavuşum konumlarındaki durumlarını örnek 

vermiştir. Güneş’in üst gezegenlerden hızlı olmasından dolayı her biriyle kavuşum 

konumuna ulaştığından bahsedilmiş ve kavuşumdan sonra burçlar istikameti 

yönünde ileri hareket eder denmiştir. Buna bağlı olarak doğusal yıldız ve batısal 

yıldız tanımı yapılmıştır. Üst gezegenlerin ileri ve geri olmasının sebebi birinci 

hareketle hareket eden episiklın hareketinin burçlar yönünde olmasıdır demiştir.  Alt 

gezegenlerin episiklının hareketinin burçların aksi yönünde olduğu ve gezegenin 
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ortalama uzaklıkta iken Güneş ile kavuşum konumuna geleceğini açıklanmıştır. Alt 

gezegenlerin ortalama çizgisinin, Güneş’in ortalama çizgisiyle daima kavuşması ve 

bunun sebebi anlatılmıştır. Buna bağlı olarak alt gezegenlerde batısallık ve 

doğusallık tanımlanmıştır. 

 

� İkinci Makale 

Yer’in şekli, iklimlere bölümlenmesi, göksel durumlardan farklılığının sebebi 

ile Yer için gerekli durumları açıklar. 12 bölümdür. 

 

• Birinci Bölüm 

Yer’in şekli ve iklimlere bölümlenmesini açıklanmıştır. Öncelikle Yer’in 

şeklinin küre olduğu söylenmiştir. Yer’in kürselliğine bağlı olarak Güneş’le Yer’e 

nispeten garip bir durumun ortaya çıktığına değinilmiş ve bu örnekle açıklanmıştır. 

Su Yer’in yüzeyinin birçoğunu çevreler. Yer’in yüzeyinde yerleşim 1 

çeyrekten azdır ve bu çeyreğe “meskûn çeyrek” derler. Bu çeyrek kuzey yönündedir. 

Geri kalanları bilinmeyen durumdadır derler. Yer’in merkezi, evrenin merkezidir. 

Ekvator dairesinin yüzeyi yeryüzünün çevresinde bir büyük daire oluşturur. Buna 

ekvator denir. Yer’in yerleşim yerlerinin başlangıcından ve ekvatorun iki kutbundan 

geçen başka bir daire daha varsayılır. Bu iki daire ile ikisi kuzeysel ve ikisi güzeysel 

olmak üzere 4 eşit çeyrek ortaya çıkar. Her çeyreğin boylamı bu büyük dairenin yarı 

miktarı ve enlemi de çeyreği kadardır. Bu 4 çeyrekten kuzeysel olanı meskûndur.  

   

Seydî Ali Reis’in bildirdiğine göre, “Yeni Memleket”, eskiden bilinen ve 

“Meskûn Çeyrek”ten ve “Yedi İklim”den başka bir yerdir ve Portekizliler tarafından 
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bulunmuştur; bulunalı elli yıldan çok olmuştur ve eski bilginlerin buradan haberi 

yoktur; zira astronomi kitaplarında Yer’in sadece Kuzey Doğu çeyreği 

gösterilmiştir.42 

Bilindiği üzere Amerika’yı Osmanlılar’a tanıtan ilk araştırmacı, Pîrî Reis 

(1465?- 1554?) olmuştur. Pîrî Reis, 1513’te çizdiği ve 1517’de Yavuz Sultan Selim’e 

sunduğu Birinci Dünya Haritası ile 1528 yılında çizdiği İkinci Dünya Haritası’nda 

Kuzey ve Güney Amerika’yı göstermiş ve ayrıca 1521 yılında yazdığı Kitâb-ı 

Bahriyye adlı eserinde ise Kristof Kolomb (1451- 1506) ve Amerika’nın keşfi 

hakkında kısa bir bilgi sunmuştur.43 

 İkinci olarak, Seydî Ali Reis (ö. 1562) Kitâb el-Muhît (1554) adlı eserinde, 

Amerika hakkında birkaç sayfalık bilgi vermiştir.44 Kitâb el-Muhît’in Dördüncü 

Bölüm’ünde, “Kuzey Yarım Küre’de bulunan Yeni Memleket’in Durumlarını 

Bildirir” başlıklı Beşinci Fasıl’da bu konuyla ilgili bazı bilgiler verilmektedir.45 Bu 

fasılda Seydî Ali Reis’in Amerika hakkında yeni bilgiler topladığı ve bu konuda 

selefi Pîrî Reis’i geçtiği görülmektedir.46 Verdiği bilgilerin kaynağı olarak 

Macellan’ın (1480-1521) keşif seyahatine katılmış ve Sadrazam İbrahim Paşa 

Dönemi’nde (1523-1536) İstanbul’a yerleşmiş olan Portekizli bir denizci ile bir 

Fransız gemisinin tayfaları gösterilir.47  

Daha sonra ise Tunuslu Hacı Ahmed, tercüme yoluyla, 1560 yılında tertip 

ettiği coğrafya eserinde Amerika’ya bir sayfa kadar yer ayırmıştır.48 

                                                             
42 Demir, Yıl: 13, Sayı: 153, s. 36-44.  
43 Remzi Demir ve Mutlu Kılıç, “Târîh-i Hind-i Garbî’de Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı 
İle İlgili Düşünceler”, Osmanlı, Cilt 8, Ankara 1999, s. 355-371. 
44 Demir ve Kılıç, s. 355-371. 
45 Demir, s. 36-44.   
46 Demir ve Kılıç, s. 355-371 
47 Demir, s. 36-44.   
48 Demir ve Kılıç, s. 355-371. 
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 En son olarak da Ali Macar Reis 1567 yılında düzenlediği atlasta Amerika’yı 

göstermiştir.49 

Emîr Mehmed Efendi (ö. 1591), Târîh-i Hind-i Garbî adlı eserini 1583 

yılında Türk diliyle yazmıştır. Eserin asıl ismi Hadîs-i Nev’dir (Yeni Haber). Târîh-i 

Hind-i Garbî, bilindiği kadarıyla, Amerika Kıtası’nın keşfi ve fethi hakkında İtalya 

ve Kutsal Roma İmparatorluğu’nun doğusunda yazılan ilk bağımsız eserdir ve bu 

nedenle kendisinden önceki yazılı ve çizili bilgilendirme girişimlerinden farklı bir 

özelliğe sahiptir.50 

 Eser, bir giriş ve üç bölümden oluşur. Giriş’te, Emîr Mehmed Efendi, 

Amerika’ya duyduğu ilgiden ve yapıtının içeriğinden söz eder. Birinci Bölüm’de, 

geleneksel İslam kozmoğrafya ve coğrafya bilgisinin bir dökümü yapılmış ve 

Osmanlı ülkelerinin de bulunduğu Eski Dünya tanıtılmıştır. İkinci Bölüm, 

okyanuslarla ilgilidir. Üçüncü Bölüm’de ise, 1492’den 1552’ye kadar geçen altmış 

yıllık süre içinde yapılmış keşifler ve fetihler üzerinde durulmuştur. Bu bölümün 

diğer bölümlerden daha geniş tutulması, bu çalışmanın aslında Amerika ile ilgili 

olduğunun kanıtı sayılmaktadır.51 

Osmanlı coğrafyacıları tarafından Amerika en azından 1517 yılından itibaren 

biliniyordu; Seydî Ali Reis’in Hülâsa el-Hey’e’si 1549 yılında yazıldığına göre, bu 

malumat Osmanlı bilginleri arasında yaygınlaşmış olmalıydı; nitekim yukarıda da 

belirtildiği üzere 1554 yılında yazdığı Kitâb el-Muhît’te Amerika’yla ilgili bazı 

bilgilere Seydî Ali Reis de yer vermiştir.  

Öyleyse Hülâsa el-Hey’e’de neden geleneksel “Eski Dünya” bilgisi korundu? 

                                                             
49 Demir ve Kılıç, s. 355-371. 
50 Demir ve Kılıç, s. 355-371. 
51 Demir ve Kılıç, s. 355-371. 
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Diğer konularda İbn el-Şâtır ve Kutbeddîn el-Şîrâzî gibi isimlerden alıntılar 

yapmak suretiyle Fethiyye tercümesini genişleten ve geliştiren Seydî Ali Reis’in 

Amerika konusunu sessiz geçmesi çok ilginçtir ve açıklanmaya muhtaçtır.  

 

Yerleşim Kadızâde’nin fikrine göre 10 dereceden fazla değildir. 

Batlamyus’un fikrine göre yerleşimin enlemi 80 derece ve 25 dakikadır ki bu da 

1831 ½ fersah eder. Yaklaşık olarak yerleşim yerinin boylamı 180 derecedir ve bu da 

4000 fersah eder. 

Birçok bilgine göre yerleşim yerlerinin enlemleri 7’ye ayrılmıştır.  Her bir 

kısmını boylamda batıdan doğuya saymışlar ve enlemini gün uzunluğunun yarısı 

kabul etmişleridir. Ekvatorda bu uzunluk 12’den fazla değildir. Birinci iklimin 

başlangıcı bu bilginlere göre gündüz uzunluğu 12 saat 45 dakikadır. Enlemi ise 12 

derece 20 dakikadır. Birinci iklimin ortasında gündüz uzunluğu 13 saattir. Bu yerin 

enlemi 16 derece 37 dakika 30 saniyedir. Birinci iklimin şehirleri şunlardır. Bazı 

Berber şehirleri52, Sûdân’ın batısı, Asvân, Habeş’in Sûdân’da altın madeninin 

çıkartıldığı yerler, Dunkula, Nubia, Cermî-dâr Meliki Habeş, Yemen’in Zabîd gibi 

birçok şehirleri, Aden, San‘â’nın şehirleri, Sabâ, Tufân, Kalhât, Hadramût. Tayyib, 

Ma‘lâ (?), Ummân’ın sahil kasabaları, Hicâz’ın güney enlemindeki bazı tarafları, 

Basra Körfezi (Halîc-i Fâris), Kerk Adası (?), Sind’in güneyindeki bazı şehirler, 

Hint, Çin, güney denizi sahilleri. Bu iklimde dağlardan ve büyük nehirlerden 20 dağ 

ve 30 nehir vardır. Halk tamamen siyahtır.  

İkinci iklimin başlangıcı gündüzün 13 saat 15 dakika olduğu yerdir. Enlemi 20 

derece 27 dakikadır. Ortasında gündüz uzunluğu 13 saat 30 dakikadır. Enlemi 24 

                                                             
52 Afrika’nın kuzeyinde bulunan bir kavim.  
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derece 20 dakikadır. Şehirleri bunlardır. Bazı berber şehirleri, bazı Afrika şehirleri, 

Saîda dâhil değildir, bazı Arap Yarımadası şehirleri, örneğin Medine, Mekke-i 

Mükerreme, Tâif, Elhâ (?), Hicr, Katîf, Bahreyn, Kirman’da Hürmüz, Mansûre gibi 

Sind’in bazı büyük şehirleri, Delhi gibi bazı Hint şehirleri, bazı Çin şehirleri ve 27 

dağ, 27 nehir vardır. Hepsi siyah ve esmerdir.  

Üçüncü iklimin başlangıcı gündüz uzunluğu 13 saat 45 dakikadır. Enlemi 27 

derecedir. Ortasında gündüz uzunluğu 14 saattir. Enlemi 30 derece 20 dakikadır. 

Şehirlerinden bazıları Tanca, Cezayir gibi berber şehirleri, Tunus, Kirvan, Afrika 

yani Mehediya, Sûs, Manastır, Cirbe, Ture, Belûs-ı magrib (?), İskenderiye, Mısır, 

Dimyat ve bazı şehirler, Beyt el-Mukaddes, Tabariyye, Dımışk yani Şam, Kûfe ve 

bazı şehirler, Bağdat, Vâsıt, Basra, Aksar, İhvân, İsfahân, Kars, Yezd, Berdesir, 

Kirmân, Sicistân, Kanice (Kanije), Bist, Zâil, Sind’de Mûlistân (Moğalistan), Hint’te 

Kandehar, Kaşmîr, Çin hükümdarının sarayı, 33 dağ ve 22 nehir vardır. Herkes 

esmerdir.  

Dördüncü iklimin başlangıcında gündüz uzunluğu 14 saat 15 dakikadır. Enlemi 

33 derece 37 dakika 30 saniyedir. Ortasında gündüz uzunluğu 14 saat 30 dakikadır. 

Enlemi 36 derece 46 dakikadır. Şehirleri bunlardır. İlkin Tanca, bazı Avrupa 

şehirleri, Rodos Adası, Kıbrıs, Antalya, Tarsus, Trablus, Şam, Antakya, Halep, 

Malatya, Âmit, Erzincan, Nusaybin, Mûsul, Mersin, Rey, Ermenistan, Merâga, 

Tebriz, Hulvân, Erdebil, Suhreverd, Zencân, Nihâvend, Sultâniye, Hemedân, Ebher, 

Kazvîn, Deylam, Sâve, Alamût, Kum, Âmul, Kâşân, Sârî, Simnân, Damgân, 

Astarâbâd, Bistâm, Cürcân, İsfarâîn, Şehristân, Sebzevâr, Tûs, Nişâbûr, Tûn, Zevzen, 

Herât, Serahs, Merv, Cürcân, Karyâb (Karyât?), Gürcistan, Avr (?), Nelh (?), Tirmiz, 

Cuganyan (Ch‘ang-an), Tibet, el-Dâhil, Bedehşân, Kaşmir Dağları, Hotan’ın bazı 
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şehileri, Hotâ (?), Çin’in kuzeydeki şehirleri, 25 dağ ve 22 nehir. İnsanları esmer ve 

beyaz arasındadır.  

Beşinci iklimin başlangıcı, gündüz uzunluğunu 14 saat 45 dakikadır. Enlemi 38 

derece 54 dakikadır. Ortasında gündüz uzunluğu 15 saattir. Enlemi 41 derece 15 

dakikadır. Şehirlerinden örnek olarak Endülüs, İstanbul (Konstantiniye) gibi bazı 

Rûm şehirleri sayılabilir. Gelibûlî, Edirne, Bûrsa, Ma‘mûriyyet yani Ânkûrî, Kûnya, 

Aksarây, Kayseriyye, Sîvâs, Arzen el-Rûm, Ermeniyye, Şirvân, Hârezm, Buhârâ, 

Nesk (?), Semerkand, Kaş, Şâş, Çâç, Hudûd-ı Etrâd, Hûcend, Gürgân, Kaşgâr sınırı, 

Hotan, Tibet, Türk şehirlerinden Aksâi, 30 dağ, 15 nehir vardır. İnsanların hepsi 

beyazdır.  

Altıncı iklimin başlangıcında gündüz uzunluğu 15 saat 15 dakikadır. Enlemi 43 

derece 22 dakika 30 saniyedir. Ortasında gündüz uzunluğu 15 saat 15 dakikadır. 

Enlemi 45 derece 21 dakikadır. Şehirlerinden bazıları şunlardır. Endülüs’ün kuzey 

şehirleri, Avrupalı kavimlerin şehirleri, bazı Rûm şehirleri, Rus şehirleri, Sakâlibe, 

Asya şehirleri, el-Ân, Mukân, Cerc, Sakîn, Türkistan’ın bazı muazzam şehirleri, Bîş-

i Bâliğ, Karâ, Karm, Hân-ı Bâliğ, bazı doğu Türk şehirleri, 11 dağ ve 40 nehir. 

İnsanları esmerdir veya beyaza yakındır.  

Yedinci iklimin başlangıcında gündüz uzunluğu 15 saat 45 dakikadır. Enlemi 

47 derece 12 dakikadır. Şehirlerinden bazıları şunlardır. Sakâlibe’nin şehirleri, Rus 

şehirleri, Bulgar şehirleri, bazı yabancı şehirler, Hoş gibi burada meskûn olmayan 

bazı Türk dağları. Yecûc ve Mecûc’un kuzey şehirleri, en doğudaki meskûn Türk 

şehirleri, altıncı iklimde olduğu gibi 11 dağ ve 40 şehir. İnsanları kızıl ve beyaz 

tenlidir. Onun ortası gündüz uzunluğunun 16 saat olduğu yerdir. Enlemi 48 derece 52 
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dakika 30 saniyedir. Sonu birçoklarına göre gündüz uzunluğunun 16 saat 15 dakika 

olduğu yerdir. Enlemi 50 derece 20 dakikadır. Bu yerden yerleşimin sonuna dek 

yerleşim az olduğu için iklimlere dâhil edilmez.  

Seydî Ali Reis aynı zamanda Coğrafya bilimiyle de uğraştığı için şehirler 

hakkında detaylı bilgi verebilmiştir. 

Seydî Ali Reis’in verdiği iklimlerin başlangıç ve bitiş enlem değerleri, Ali 

Kuşçu’nun ve Fergani’nin verdiği değerlerle karşılaştırılırsa, Seydî Ali Reis’in 

verdiği değerlerin Ali Kuşçu’nun verdiği değerlere daha yakın olduğu görülebilir. 

 

Fergani’nin verdiği değerler;53  

  İKLİMLER BAŞLANGIÇ ENLEMİ           BİTİŞ ENLEMİ 

Birinci İklim        12° 45' 20° 30' 

İkinci İklim        20° 30' 27° 30' 

Üçüncü İklim 27° 30' 33° 40' 

Dördüncü İklim 33° 40' 39° 

Beşinci İklim 39° 43° 30' 

Altıncı İklim 43° 30' 47° 15' 

   Yedinci İklim                     47° 15'                     50° 30' 

 

                                                             
53 Yavuz Unat, El-Fergânî, The Elements of Astronomy, Textual Analysis, Translation, Critical 
Edition & Facsimile, Harvard University, Harward 1998.  
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Ali Kuşçu’nun verdiği değerler, 

İKLİMLER BAŞLANGIÇ ENLEMİ BİTİŞ ENLEMİ 

Birinci İklim 12° 40' 20° 27' 

İkinci İklim 20° 27' 27° 30' 

Üçüncü İklim 27° 30' 33° 37' 

Dördüncü İklim 33° 37' 38° 54' 

Beşinci İklim 38° 54' 43° 22' 30" 

Altıncı İklim 43° 22' 30" 47° 12' 

Yedinci İklim 47° 12' 50° 20' 

 

 

 Seydî Ali Reis’in verdiği değerler; 

İKLİMLER BAŞLANGIÇ ENLEMİ BİTİŞ ENLEMİ 

Birinci İklim 12° 20' 20°27' 

İkinci İklim 20°27' 27° 

Üçüncü İklim 27° 33° 37' 30" 

Dördüncü İklim 33° 37' 30" 38° 54' 

Beşinci İklim 38° 54' 43° 22' 30" 

Altıncı İklim 43° 22' 30" 47° 12' 

Yedinci İklim 47° 12' 50° 20' 
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• İkinci Bölüm 

Ekvatorun özellikleri hakkındadır. Örneğin ekvator dairesi, ekvator üzerinde 

bulunan her noktanın zenitinden geçer. Ekvatorun iki kutbu ufuktadır. Ufuk dairesi 

bütün günlük yörüngeleri yarısı görünür yarısı görünmez olmak üzere ikiye böler. 

Bundan dolayı gece ve gündüz onda eşit olur. Bütün yıldızlar onda doğar ve batar. 

Adı geçen bu daireye Dik Küre denir. Çünkü kürenin devri bu yere göre dairesel 

olur. Ekvatorun ufkuna dik kürenin ufku denir. Gerçek ufuk ile uyuşan yerden 

ekvatorun iki kutbu görünür. Ekliptik bir gündüz ve bir gecede birisi Koç 

başlangıcının ve sonunun zenitinden, birisi de Terazinin başlangıcının ve sonunun 

zenitinden olmak üzere iki kere zenitlerinden geçer. Bu iki zamanda ekliptiğin iki 

kutbu ufukta olur. Dört kutuptan geçen daire ufuk ile bir olur. Ekliptik ve ekvatorun 

ikisi de ufuk düzlemine dik olur. Bununla ilişkili olarak ekliptiğin,  Koç 

başlangıcından Terazi başlangıcına değin, Terazi başlangıcından Koç başlangıcına 

değin ve Oğlak başlangıcından geçerken oluşan durumları açıklanmıştır. Yılın 

bölümlerinden bahsedilmiştir. Yılın bölümleri ikisi yaz, ikisi kış, ikisi bahar, ikisi de 

sonbahar olmak üzere sekizdir. Ilıman yerler ve özellikleri açıklanmıştır. Dördüncü 

iklimin ılıman olduğu, üçüncü ve beşinci iklimlerin mekânlarının da ılımana yakın 

olduklarından bahsedilmiştir. Diğer iklimlerde olanların çoğunun yaratılış olarak 

ılıman mizaçtan uzak olduğu söylenmiş ve bunun da ekvatora bağlı garip bir durum 

olduğundan bahsedilmiştir. Gece ve gündüz yaylarının ekvatorda bazen eşit, bazen 

de farklı olduğundan söz edilmiştir. Ve bu farklılığın iki nedeni açıklanmıştır.  

• Üçüncü Bölüm 

Eğimli ufukların özellikleri hakkındadır. Eğimli ufkun tanımı yapılmış ve beş 

kısım olduğu söylenmiştir. Bu kısımlar en büyük eğim ile kıyaslanarak açıklanmıştır. 
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Bütün ufukların ekvatoru yarıya böldüğünde bahsedilmiştir. Güneş iki ılım noktasına 

geldiğinde oluşan durumlar açıklanmıştır. Koç noktasına geldiğinde Nevrûz, Terazi 

noktasına geldiğinde Mihre-gân dendiği söylenmiştir. Ancak günlük yörüngeleri 

ikiye bölmediği söylenmiş ve yörüngelerin kısımlarından ve özelliklerinden 

bahsedilmiştir.  

• Dördüncü Bölüm 

Adı geçen eğimli ufukların beş kısmının her birinin özellikleri hakkındadır. 

 Örneğin birinci kısımda ekvatordan uzaklığı görünen kutup tarafında bir yerin 

enlemine eşit olan bir yörünge, ekliptiği dönencelerden eşit uzaklıkta iki noktada 

keser. Güneş bu iki noktadan birine ulaştığında o gün ekvatorda hiç kimsenin gölgesi 

olmaz. Ekliptiğin iki kutbu ufuk üzerinde olur. Güneş birinci yayda olduğunda 

ekliptikten görünen kutup yanında bu iki noktanın arasındadır. Güneş görünen kutup 

tarafında zenitte dolanır. Gölge meridyende görünmeyen kutup tarafına düşer. Güneş 

yine ekliptikten geri kalan yayda görünmeyen kutup tarafında zenitte dolaşır. Ve 

gölge görünen kutup tarafına düşer. Ekliptiğin iki kutbu doğar ve batar. Birinci yay 

meridyen üzerinde dolanır. Ekliptiğin kutbu görünen kutup tarafında olduğunda 

Yer’in altında olur. Diğer kutup Yer’in üzerinde olur. İkinci yay meridyen üzerinden 

geçtiğinde tersi olur. Yani ekliptiğin kutbu görünen kutup tarafında olduğunda Yer’in 

üzerinde olur. Diğer kutup Yer’in altında olur. Güneş’in yüksekliğinin azalmasıyla 

iki gaye oluşur.  Biri görünen kutup tarafındadır ve eksiktir. 

Ya da örneğin, üçüncü kısımda Güneş’in iki yüksekliği olur. Biri en 

yüksektir, bir yerin enleminin tamlayanı ve en büyük eğimin toplamı kadardır. Diğeri 

en alttadır, bir yerin enleminin tamlayanının en büyük eğimden farkı kadardır. 

Ekliptiğin görünen kutbunun da iki yüksekliği olur. Görünmeyen kutbun dönencesi 
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ekvatora ulaştığı zaman, en yüksek olduğu zamandır. En alçak olanının zamanı, diğer 

dönence ekliptiğe ulaştığı zamandır. 

 

• Beşinci Bölüm 

Enlemi 90 derece olan yerlerin özellikleri açıklanmıştır. Bu yerler 

Yeryüzünde iki noktayla sınırlanmıştır. Seydî Ali Reis,  bu iki konumda ekvatorun 

kutbunun ufuk ile çakıştığını yazmıştır. Ancak gerçekte bu iki konumda ekvatorun 

kutupları zenit ve nadir noktalarıyla çakışır. Seyyid Ali Paşa’nın çevirisinde böyle bir 

yanlışlık yapılmamıştır. 

• Altıncı Bölüm 

  Burçların doğuşu açıklanmıştır.  Doğuş, ekliptikten bir yay ile doğan 

ekvatordan bir yaydır. Batış da, ekliptikten bir yay ile batan ekvatordan bir yaydır.  

Onlar, ekvatorda iki eğimin arasında olurlar. Bu dairenin birisi ufuk dairesidir. Yani 

ekvatordan iki eğim dairesi arasında olan yay doğuş olur. Doğuş ekvatorda, bu iki 

eğim dairesi arasında olursa dik kürede doğuş denir. Eğimli ufuklarda olurlarsa ufuk 

ile bir büyük dairenin arasında bu büyük daire ekliptikten bir yayın başlangıcından 

geçer. Sürekli görünen yörüngelerin en büyüğünü tamamlar. Örnek vererek bu 

tanımları açıklamıştır.  

Ayrıca ılım noktaları ve dönence noktaları tanımlanmış, özellikleri 

verilmiştir. Bununla ilgili olarak gün düzeltiminden de bahsedilmiştir.  

• Yedinci Bölüm 

Geçiş derecesi, doğuş derecesi ve batış derecesini açıklar. Yıldızın geçiş 

derecesi, yıldızın meridyene ulaştığında ekliptikten bir derecedir. Bununla ilgili 

olarak geçiş uyuşmazlığı da açıklanmıştır. Doğuş derecesi, ekliptikten yıldız ile 
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doğan bir dereceye derler. Enlem derecesi de yıldızla batan bir dereceye derler. 

Doğuş ve batış derecesinin hükmü ekvatorda geçiş derecesinin hükmü gibidir. Buna 

ilişkin olarak özellikleri ve bulunduğu yere göre oluşan durumları da açıklanmıştır.  

• Sekizinci Bölüm 

Gece ve gündüz, sabah ve şafak açıklanmıştır. Şerh-i Çağmini’deki gece ve 

gündüzün tanımından da bahsedilmiştir. Gölgenin oluşumunun koni biçiminde 

olduğuna değinilmiş ve açıklanmıştır. Sabah ve Şafağın tanımını yapılarak bu ikisi 

kıyaslanmıştır. Buna göre sabah, aydınlığın başlangıcıdır. Doğu tarafında Güneş’in 

doğuşundan önce görünür. Şafak da Güneş’in batışından sonra batı yönünde oluşan 

bir aydınlıktır. Bununla ilgili olarak yalancı sabah ve tan yerinin ağarması gibi 

konuların tanımları yapılmıştır. Sabahın başlangıcından ve şafağın bitişinde oluşan 

durumlara değinilmiştir. Örneğin, sabahın başlangıcında ve şafağın bitişinde 

Güneş’in ufuktan aşağı inmesi yükseklik dairesinden 18 derece olur. Enlemi 48° 30' 

olan bir ufukta Güneş görünen dönencede olduğunda şafağın sonu sabahın 

başlangıcına bitişir. Çünkü Güneş’in alçaklığının en yüksek noktası bu zamanda adı 

geçen enlemde 18 dereceden geçmez. Enleme adı geçen enlemden fazla olan ufukta 

ilkin şafak sona ermeden sabah olur. Sabah ve şafağın gerçekte zıt olduklarına da 

değinilmiştir. Güneş’in doğuş ve batış anında rengi ve ışığı birbirinden farklı olduğu 

ve doğuş ve batış anında iken büyük göründüğünden söz edilmiştir ve bunun sebebi 

şöyle açıklanmıştır; zenitte iken bizimle Güneş arasında olan hava saftır ve azdır, 

ufukta olduğu zamanda yoğun ve çoktur. Renk ve ışığın farklılığına neden havanın 

farklılığıdır. Sabahın hissesinin, şafağın hissesinden fazla olmasını ve gerçek sabah 

ile yalancı sabahın durumlarını örneklerle açıklamıştır.  
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• Dokuzuncu Bölüm 

Tarihler, yıllar, aylar ve onların kısımlarını; gece ve gündüzü ve saatlerini 

açıklar. Gökyüzünde Güneş’in ve Ay’ın görünmesidir. Güneş’in yıllık dolanımının 

bir turu üzerine göre belirlemişlerdir. Güneş’in dolanımının süresi bir yıl olarak 

düşünülmüştür. Ay’ın dolanımının bir turu üzerine göre de ayı belirlemişlerdir. Yani 

Güneş ile aynı konumda olduğunda kavuşum veya hilal olur. Onun ayrılması 

zamanından yine o konuma ulaşması zamanını bir ay olarak belirlediler. Bununla 

ilgili olarak aysal yıl, ay dolanım yılı, güneşsel ay ve aysal ay tanımları da 

yapılmıştır. Yıl ve ayın her birisi güneşsel ve aysal olur. Gece ve gündüz de, gerçek 

gece ve gündüz, ortalama gece ve gündüz olmak üzere iki çeşittir. Bunların da 

tanımları verilmiştir. Gerçek ve ortalama gece ve gündüzden her biri eşit olarak 24’e 

bölünmüş, onlara da eşit saatler ve ortalama saatler denilmiştir. Gece ve gündüzden 

her biri 12 eşit kısma bölünmüş, bunlara da eşit olmayan saatler denmiştir.  

Bir yılın başlangıcı, o yılda büyük bir olayın meydana gelmesiyle olur. Bu 

başlangıç sayılır. Bir olay veya zaman belirlenmek istense bu başlangıcı esas alırlar. 

Ona tarih derler. Her kavmin ıstılahı nedeniyle farklılık taşır. Çok tanınanlar 

şunlardır: Hicri Tarih, Fars Tarihi, Rûm Tarihi ve Melîki tarihidir. Örneğin Hicri 

tarihin başlangıç yılı hicretin başlangıcıdır. Bu tarihin ayları hilalin görünüşünden bir 

sonraki hilalin görünüşüne dek sayılır. Güneş ufuktan battığı yerde ekliptikten 

Güneş’in boylam hareketiyle ayın boylam derecesi arasında olan yaya, gün yayı ve 

gece uzunluğu denir. Burada Ay’ın günlerinden, bununla ilgili olarak çeyrek yayın 

ve bölünmüş yayın tanımlarından ve Ay’ın günlerinden ve miktarından bahsedilir. 

Her 12 ayın 1 yıl sayıldığı söylenmiştir. Ortalama ayın miktarı da verilmiştir: Zîc-i 

Uluğ Bey’de 29 gün, 31 dakika, 50 saniye, 4 salise, 18 rabi‘dir. Ay yılı 12 aydır. 
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Toplamı 364 gün, 22 dakika, 30 saniye, 51 salise ve 36 rabi‘dir. Buna göre, 1080 

derece 1 saat olarak alınırsa, her ortalama ay 29 gün, 12 saat ve 793 derece olur. Son 

olarak da Güneş ile ortalama kavuşum konumundan ve artık yıldan da bahsedilmiştir.  

 

• Onuncu Bölüm 

 Tanjant ve bağlı olanları açıklar. Tanjant ölçüsü ufuk düzlemine veya bir 

yüzeye dik olan bir diktir. O yüzey ufuk düzlemiyle Ay ve Güneş’in yükseklik 

dairelerinin yüzeyine dikeydir. Ay ve Güneş’in bir tarafında olursa ölçek ufka paralel 

olur; yüzey yükseklik dairesinde olur. Öyle ki onda dikey olur. Ay ve Güneş o 

yüzeyin o tarafında olduğunda tanjant dikey bir çizgi olur. Bu yüzeyde ölçülür ve 

dikey olur. Bu tanımlarla ilişkilendirilerek birinci tanjant, ters tanjant, ikinci tanjant, 

düzleştirilmiş tanjant, gölge çapı ve uzunluk tanımları da verişmiştir. Ayrıca 

tanjantın miktarının ölçek ile nasıl ölçüldüğü de tanımlanmıştır.  

• On Birinci Bölüm 

Meridyen çizgisini ve kıblenin azimutunu açıklar.  

Meridyen çizgisi, önce bir üçgen varsayılarak sonra da buna koni ölçeği ilave 

edilerek bir örnekle açıklanmıştır.  

Kıble’nin azimutu, bir yerin ufku ile Mekke’nin zenitinden geçen azimut 

dairesinin arasında kesişen noktadır. Ufuk merkezinden ve o noktadan geçen bir 

çizgi Kıble’nin azimut çizgisi olur. Ona yönelen Kâbe’ye yönelir. Bundan dolayı 

Kâbe’nin boylamı ve enlemi şehrin boylamı ve enleminden eksik veya fazla ya da 

Mekke’nin boylamı eksik ve enlemi fazla olur veya tersi olur. Ya da iki boylam aynı 

olur, Mekke’nin enlemi az veya fazla olur veya ikisinin enlemi aynı olup Mekke’nin 

boylamı az veya çok olur. Adı geçen bu kısımlar 8 kısımdır. Bu sekiz kısım bazı 
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şehirler örnek verilerek açıklanmıştır. İlkin Mekke’nin enlemi ve boylamının 

bilinmesi gerekir. Mekke’nin boylamı 77 derece 10 dakika ve enlemi de 21 derece ve 

40 dakikadır. Örneğin Semerkand veya Hürmüz’de Mekke’nin boylamı ve enlemi 

şehrin boylamı ve enleminden azdır. Bu yüzden onun azimutu batısal ve güneysel 

olur. Seydi Âli Reis ise İstanbul’u dikkate almıştır. Mekke’nin boylamı İstanbul’un 

boylamından fazladır, enlemi de azdır. Bu yüzden Mekke’nin azimutu doğusal ve 

güneysel olur. Ayrıca kıblenin azimutunun, Mekke’nin enlem ve boylam çizgisinin 

tanımları da verilmiştir.  

 

• On İkinci Bölüm 

Uzaklıklar ve büyüklükler hakkındadır. Yer’in çevresinin ölçümü ve Yer’in 

çapının ölçümü verilmiştir. Yer’in çevresi dört orantı yöntemiyle bilinebilir ve bunun 

yöntemi verilmiştir. Buna göre yer’in çevresi 20.400 mildir. Bununla ilgili olarak 

oturulabilir çeyreğin yüzölçümü de açıklanmıştır. En büyük eğimin kirişinin nasıl 

bulunduğu anlatılmıştır. Buna bağlı olarak ceyb-i müstevi’nin ve gerçek kirişin de 

tanımı verilmiştir. Gerçek kiriş yine orantı yöntemiyle bulunabilir. Gerçek kirişin 

değeri 23 derece, 19 dakika, 34 saniye, 27 salis ve 11 rabi‘dir. Oturulan yerin 

yüzölçümünün bilinmesi için öncelikle gerçek kiriş bilinmelidir. Buradan dairenin 

yarısı bundan sonra daire yüzeyinin yüzölçümü bilinebilir. Buradan da gereken 

kuzey yarı kısmının yüzölçümü ve kuzey kısmının yüzölçümünden sonra da oturulan 

yerin yüz ölçümü elde edilebilir. Küre parçasının yüzeyinin yüzölçümünü bilmek 

için kiriş, sehm ve düz sinüs kavramları da tanımlanmıştır. Kiriş ve sehm 

bilindiğinde dört orantı yöntemi kullanılarak küre parçasının yüzeyinin yüzölçümü 

de hesaplanabilir. Kürenin hacminin bulanması için de bir yöntem örnekle 
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açıklanmıştır. Gözlem ve hesapla evrenin merkezinden Ay’ın küresinin içbükeyinin 

uzaklığı 32 derece, 56 dakika ve 59 saniyedir. Yer’in çapı 1 olmak kaydıyla 41.936 

fersahtır. Ay’ın küresinin dışbükeyi, Merkür’ün küresinin dışbükeyi olur. Evrenin 

merkezinden uzaklığı 67 derece, 20 dakika ve 16 saniyedir. Bu şekilde 

gezegenlerden örnek verildikten sonra sabit yıldızlar küresinin merkezden uzaklığı 

verilmiştir. Bu değer; 26.334 derece ve 42 dakika ve 18 saniyedir. Ancak en büyük 

kürenin dışbükeyliği sınırsızdır. Onda uzaklıkları duyularla gözlenemeyen sınırsız 

sayıda yıldız vardır. Güneş’in çapı 13 derece, 45 dakika ve 50 saniyedir. Yer’in 

yarıçapı 1 derece olmak kaydıyla dört orantı yöntemiyle bilinebilir. Birinci olarak 

Ay’ın yarıçapını kabul ederiz. Ay’ın yarıçapı 17dakika ve 14 saniyedir. İkinci 

güneş’in yarıçapıdır yani bilinmeyen değerdir. Ay’ın uzaklığı üçüncüdür bu değer de 

63 derece, 34 dakika ve 15 saniyedir. Dördüncü olarak da Güneş’in ortalama uzaklığı 

alınır bu değer ise 1523 derece, 2 dakika ve 5 saniyedir. Buradan da bilinmeyene 

ulaşılabilir. Gezegenlerden sonra sabit yıldızların çapları da dört orantı yoluyla 

bilinebilir. Sabit yıldızların 6 mertebe olduğundan söz edilmiştir. Son olarak bununla 

ilgili olarak şu bilgilere ulaşılabilir; en büyük sabit yıldızın çapı 6 derece, 4 

dakikadır. Yer’in çapının tamamı 1 derece olmak kaydıyla onun kursu yaklaşık 

olarak Yer’in 222 katıdır. En küçük sabit yıldızın çapı 2 derece, 22 dakikadır. Onun 

kursu yaklaşık olarak Yer’in 23 katıdır. 
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(b) Fethiyye ile Hülâsa el-Hey’e’nin Karşılaştırılması 

 

Hülâsa el-Hey’e’nin değerinin doğru bir biçimde takdir edilebilmesi için, 

Hülâsa el-Hey’e ile Fethiyye’nin içeriklerinin karşılaştırılması gerekmektedir.  

Aşağıdaki tabloda bu işlem yapılmıştır:    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seydî Ali Reis’in Hülâsa el-Hey’e adlı bu çevirisi Fethiyye’nin birebir 

çevirisi değildir. Seydî Ali Reis yapmış olduğu Hülâsa el-Hey’e adlı çeviriye bazı 

HÜLÂSA EL-HEY’E İLE FETHİYYE’NİN KARŞILAŞTIRILMASI 

HÜLÂSA EL HEY’E FETHİYYE 

GİRİŞ / 1. Kısım / 2. Kısım GİRİŞ 

     1. MAKALE      1. MAKALE 

1. Bölüm 1. Bölüm 

2. Bölüm 3. Bölüm 

                   3.Bölüm 2. Bölüm 

4. Bölüm 4. Bölüm 

5. Bölüm 5. Bölüm 

6. Bölüm 6. Bölüm 

       2. MAKALE     2. MAKALE 

1. Bölüm 1. Bölüm 

      2. Bölüm 2. Bölüm 

3. Bölüm 3. Bölüm 

4. Bölüm 4. Bölüm 

5. Bölüm 5. Bölüm 

6. Bölüm 8. Bölüm 

7. Bölüm 9. Bölüm 

8. Bölüm 6. Bölüm 

9. Bölüm 7. Bölüm 

10. Bölüm / 12. Bölüm 3. MAKALE 

 11.  Bölüm 2. MAKALE / 10. Bölüm 
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ekleme ve yorumlar yapmıştır. Bu ekleme ve yorumların sebebi, Fethiyye adlı eserin 

yetersizliğinden değil, Seydî Ali Reis’in coğrafya ile ilgili önemli gördüğü bazı 

bilgileri de bu esere dâhil etmek istemesidir.  

1. Hülâsa el-Hey’e’nin, Giriş’inin İkinci Kısmı’nda anlatılan doğaya ilişkin 

durumları Seydî Ali Reis kendisi eklemiştir, Fethiyye’nin Giriş’inde böyle 

bir kısım yoktur. 

2. Hülâsa el-Hey’e’nin, Birinci Makale’sinin Birinci Bölüm’ünde sıcaklık 

ve bunun nedeni, Yer’in ortaya çıkışının sebebi, hayvanların çeşidi 

konuları da eklenmiştir. 

3.  Hülâsa el-Hey’e’nin, Birinci Makale’sinin İkinci Bölüm’ünde, 

Batlamyus’un küreler konusundaki görüşlerine yer vermiştir. Batlamyus, 

kürelerin basit olması için fiziksel olmayan matematiksel modeller 

düşünmüştür. Buna bağlı olarak Batlamyus’a göre astronominin cisimsel 

olmadığı söylenmiştir. Bazı bilginler ise cisimsel küreler düşündüğünden, 

onlara göre astronomi cisimseldir denmiştir.  

4. Hülâsa el-Hey’e’nin, Birinci Makale’sinin Üçüncü Bölüm’ünde, Ilımların 

Öncelimi’nin hareketi konusunda Batlamyus’un, Geometricilerin ve 

Nasîrüddîn el-Tûsî’nin gözlem değerlerini de verilmiştir. 

5. Hülâsa el-Hey’e’nin, Birinci Makale’sinin Üçüncü Bölüm’ünde, 

Ekliptiğin eğim değeri verilirken, Öklides’in, Batlamyus’un, Hâzînî’nin, 

Memûn’un, Nasîrüddîn el-Tûsî’nin verdiği değerlerden de bahsedilmiştir.  

6. Hülâsa el-Hey’e’nin, Birinci Makale’sinin Üçüncü Bölüm’ünde, her bir 

burcun kaç yıldızdan oluştuğu ayrıntılı olarak verilmiştir. 
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7. Hülâsa el-Hey’e’nin, Birinci Makale’sinin Üçüncü Bölüm’ünde, ılımların 

öncelimi konusuyla ilgili talihli ve talihsiz hareket yorumları verilmiştir. 

Bunların batıl olduğunu kendisi de söylemiştir, ancak yine de bunları 

burçlarla ilişkilendirerek yorumlamıştır. 

Böyle astrolojik yorumlara Fethiyye’de rastlanmaz. Bunun en büyük 

sebebi de Ali Kuşçu’nun pozitif bir bilim adamı olmasıdır.  

8. Hülâsa el-Hey’e’nin, Birinci Makale’sinin Dördüncü Bölüm’ünde, İbn el-

Şâtır’ın eksantrik küreyi tamamen kaldırmasından ve bunun yerine 

episikllar koyarak hareketleri düzenlemesinden bahsedilmiştir.  

9. Hülâsa el-Hey’e’nin, Birinci Makale’sinin Beşinci Bölüm’ünde apojelerin 

hareketi hakkında İbn el-Şâtır ve sonrakilerin görüşlerinden 

bahsedilmiştir.  

10. Hülâsa el-Hey’e’nin, İkinci Makale’sinin Birinci Bölüm’ünde, Yedi 

İklim’de çok fazla şehir ismi sayılmıştır. Bunun sebebi olarak, Seydî Ali 

Reis’in coğrafya endişesi taşıması gösterilebilir.  

11. Hülâsa el-Hey’e’nin, İkinci Makale’sinin Beşinci Bölüm’ünde, enlemi 90 

derece olan yerler açıklanırken, bu yerlerin Yeryüzü’nde iki noktayla 

sınırlandığından bahsedilmiştir. Ancak Seydî Ali Reis, bu konuda bir 

yanlışlık yapmıştır ve bu iki konumda ekvatorun kutbunun ufuk ile 

çakıştığını yazmıştır. 

 

Seydî Ali Reis çevirisine astronomiyle ilgili yeni bilgiler eklemekten çok 

coğrafya ve coğrafya bilgisine dayanan kozmografya bilgileri eklemiştir; bunun 
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sebebi bir denizci olmasıdır; seyrüsefer esnasında bir denizci tarafından kullanılması 

gereken bilgilere bu nedenle fazlaca yer verdiği görülmektedir. 

Ancak bu eklerde dikkati çeken en önemli hususlardan birisi, İbn el-Şâtır’dan 

bahsedilmesidir. Ali Kuşçu 15. yüzyılda yaşamış olmasına karşın İbn el-Şâtır’dan 

söz etmemiştir. Ancak Seydî Ali Reis’in bir yüzyıl sonra, Fethiyye’nin şerhine İbn 

el-Şâtır’ı eklemesi dikkat çekicidir. En azından Seydî Âli Reis’in İbn el-Şâtır’dan 

haberdar olduğu açıktır.  

 

(c) Hülâsa el-Hey’e’nin Ekledikleri 

 

Hülâsa el-Hey’e Ali Kuşçu’nun hiç bahsetmediği İbn el-Şâtır ve Kutbeddin 

el-Şîrâzi gibi yazarların eserlerinden de alıntılar yapmak suretiyle ilgili konulara 

katkıda bulunmuştur.  

Bunun önemi nedir? 

14. yüzyılda İslam Dünyası’nda anılmaya değer iki önemli astronom 

bulunmaktaydı. Bunlardan birisi Kutbeddîn el-Şîrâzi ve diğeri ise İbn el-Şâtır’dı.54  

Kutbeddîn el-Şîrâzî (1236-1311), 1236 yılında Şîraz’da doğdu. Tabipleriyle 

tanınan bir aileye mensuptu. Din, tıp, tasavvufla ilgili ilk dersleri babasından aldı. On 

dört yaşındayken babasının ölümü üzerine onun hastanedeki görevine tayin edildi. 

On yıl sonra kendini tamamen ilmî çalışmalara vermek amacıyla hastanedeki 

görevinden ayrıldı. El-Kânûn’u şerh etmeye başladığı yıllarda esere ait problemleri 

çözmek ve bilgilerini genişletmek üzere 1260 yılı civarında Merâga’ya gitti. Burada 

                                                             
54 Unat, İstanbul 2008, s. 99. 
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Merâga Rasathanesi’nin kurucusu meşhur bilim adamı Nasîrüddîn el-Tûsî’nin (1201-

1274) derslerine katılıp ondan astronomi ve felsefe dersleri aldı. Yapımı süren 

rasathanenin çalışmalarına katıldı ve Zîc-i İlhânî’nin hazırlanmasına katkıda 

bulundu. 1267-1269 yıllarında Nasîrüddîn el-Tûsî ile Horasan’a geçti. Ardından 

gittiği İsfahan’da Nihâyet el-İdrâk adlı eserini yakın ilgi gördüğü Şemseddin el-

Cüveynî’ye ithaf etti. Bağdat’a geçip bir süre Nizâmiye Medresesi’nde kaldıktan 

sonra 1271 yılı civarında Konya’ya yerleşti.55 

 Büyük oranda fizik ve matematik yaklaşımları birleştiren bir anlayış 

seyreden Merâga matematik-astronomi okulunun çizgisini izleyen çalışmalar 

içerisinde Kudbeddîn el-Şîrâzî'nin özel bir yeri vardır. Şîrâzî’nin Anadolu’daki 

hareket sahasına bakıldığında Konya, Malatya (681-684 yılları arasında) ve Sivas 

şehirlerinde kadılık yaptığı, ayrıca Mu‘inuddîn Pervane'nin Kayseri'de yaptırdığı 

medresede, özellikle Sivas'taki Gök Medrese'de müderrisliklerde bulunduğu görülür. 

Esasen Şîrâzî Anadolu'da hem ders almış hem de ders vermiştir. Onun 673/1274'te 

Konya'da Sadreddin Konevî'den icazet aldığı bilinmektedir. Nitekim Şirazî 

Anadolu'da bulunduğu süre içerisinde astronomi sahasında öğrencilerine okuttuğu 

Nihâyet el-İdrâk fî Dirâyet el-Eflâk (1282) adlı önemli eserini, Sivas Gök 

Medrese'deki müderrisliği esnasında kaleme aldı. Ayrıca aynı yerde yine önemli bir 

astronomi eseri olan el-Tuhfet el-Şâhiyye fi İlm el-Hey’e (telif tarihi: 684/1285) isimli 

eserini yazdı. Kutbeddîn el-Şîrâzî, Merâga matematik-astronomi okulunda okutulan 

eserlerin Anadolu'ya aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır.56 

                                                             
55 Azmi Şerbetçi,”Kutbeddîn el-Şîrâzî”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 26, Ankara 2002, s. 487-489. 
56İhsan Fazlıoğlu’ndan naklen, http://www.ihsanfazlioglu.net/yayinlar/makaleler/1.php?id=83 
(03.06.2009). 
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Kutbeddîn el-Şîrâzî, geometri, optik, coğrafya, gökbilim, tıp ve felsefe 

konuları üzerinde çalışmıştır. 

 Eserlerinden bazıları şunlarıdır: 

 Nihâyet el-İdrâk fî Dirâyet el-Eflâk, el-Tuhfe el-Şâhiyye fî el-Hey’e, 

İhtiyârât-ı Muzafferî, Şerh‘ alâ Tezkireti’n-Nasîriyye.  

Nihâyet el-İdrâk fî Dirâyet el Eflâk (Feleklerin Kavranışında Algının Son 

Noktası) adlı eserinde, Yer’in hareketi konusu tartışılmakta, ancak Yer’in hareketsiz 

olduğu görüşü ispatlanmaktadır.57  

Astronomiyle ilgili başarısı, kendi dehası yanında Merâga Rasathanesi’nde 

bilimsel bir çalışma için gerekli mükemmel ortamı bulmasıyla ilgilidir. Bu 

rasathanenin kurucusu olan Nasîrüüddîn el-Tûsî’nin, Batlayus’unkinden çok önemli 

farklılıklar içeren bir gezegen modeli ortaya koyduğu bilinmektedir. Kutbeddîn el-

Şîrâzî, Nihâyet el-İdrâk ve el-Tuhfet el-Şâhiyye adlı eserinde Nasîrüüddîn el-Tûsî’nin 

yeni gezegen modelini başka gezegenlere de uygulamış, fakat sonuçlardan tam 

anlamıyla memnun olmadığı için modelde bazı değişiklikler yapmıştır.58 

Batlamyus’un gezegen hareketlerini açıklamak için öne sürdüğü eksantrik ve 

episikl sistemler, yapılan gözlemlere uymuyordu ve Aristoteles Kozmolojisi’ne ters 

düşüyordu. Bu nedenle Batlamyus, İslam astronomları tarafından çok fazla 

eleştirilmişti. İslam astronomları Batlamyus’un matematik modellerine karşı kendi 

modellerini hazırlamışlardı. Kendi matematiksel modellerini kuran bilim adamları 

arasında, Mû‘eyyed el-Dîn el-‘Urdî (ö.1266) ve Nasîrüüddîn el-Tûsî önemlidir.  

                                                             
57 Unat, s. 77. 
58 Şerbetçi, s. 487-489. 
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‘Urdî, “‘Urdî Lemma” olarak bilinen teoremi hazırlamıştır. ‘Urdî üst 

gezegenler modeli söz konusu olduğunda, Batlamyus Modeli’nin temelden 

değiştirilmesi gerektiğine inanıyordu ama eksantrik ve episikl modelleri ile 

ilgilenmiyordu. Episikl hareketini taşıyan kürenin küreselliğini bozan ekuant 

konusunu çözmek için “‘Urdî Lemma” olarak bilinen yardımcı teoremi sundu. Bu 

teoremde, son çizgiyle taban çizgisinin paralelliğini kanıtlayacak olan eşit açılar 

sadece episikl modelinin oluşturulmasında kullanılan dış açılar ile sınırlı değildi. İç 

eşit açıların da paralellik etkisi yaratacağını ve böylece ekuant konusunu, 

Batlamyus’un onu ele almasına neden olan gözlemsel değerini bozmadan 

düzeltebileceğini gösterdi.59 

Nasîrüddîn el-Tûsî’ye göre sorun, bir ekuant noktası çevresinde düzenli 

hareket eden ve fiziksel bir saçmalık yaratan episikl olayı değildi. Asıl konu, çeşitli 

uzaklıklardan izlenen ve dolayısıyla düzenli gözükmeyen düzenli bir hareketti. Bu 

doğrultuda düşünmenin yollarından biri üst gezegenler modelindeki episikl 

merkezinin düzenli hareket etmesine ve apojeye yaklaştıkça Batlamyus’un ekuantına 

yaklaşmasına, perijede iken ise uzaklaşmasına izin vermekti. Bu hareket, 

Batlamyus’un gözlemlediği görüngünün çifte olması demekti. Düzenli dairesel 

hareket yapan bir cismin, bu hareketini korurken belirli bir noktaya yaklaşmasına ve 

uzaklaşmasına izin verilirse sorun çözülecekti. Gözlemlenen görüngü ise düzenli 

dairesel bir hareket yerine cismin değişik hızlarda ve o noktaya göre salınarak 

hareket etmesi olacaktı. Sorun, kendi merkezleri çevresinde düzenli hareket etmeleri 

beklenen küreler dünyasında salınan bir hareket elde edilmesiydi. “Tûsî Çifte 

Bağı”nın doğuşu ile enlemsel kuramdaki hareket arasındaki ilişki, Kopernik’ten üç 

                                                             
59 George Saliba, İslam Bilimi ve Avrupa Rönesansı’nın Doğuşu, İstanbul 2008, s. 180-184.  
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yüzyıl önce Tûsî’nin Tahrîr’de Batlamyus’un enlemsel kuramda açıkladığı salınım 

hareketinin aslında iki dairesel hareket ile açıklanabileceğini belirtmesi ile ortaya 

çıkmıştır. İki düzenli hareketin birleşmesi sonucunda bir salınım hareketi ortaya 

çıkmaktadır. Tûsî’nin iki dairesel hareketin birleşmesinden çıkardığı bu düz 

hareketin, daha sonraki astronomların üzerinde önemli etkileri olmuştur. Tûsî bu 

fikrini el-Tezkire fî el-Hey’e (Gökbilim Üzerine Anılar) eserinde geliştirip “Tûsî Çifte 

Bağı” diye bilinen kuram haline getirmiştir.60 

Tûsî Çifte Bağı,  Kopernik ve çağdaşları gibi Rönesans Astronomları dahil 

sonra gelen tüm astronomlar tarafından kullanılmıştır.  

Kutbeddîn el-Şîrâzî, yeni bir teorem üretmedi, ancak aynı dönemin iki önemli 

astronomu olan Mû’eyyed el-Din el-‘Urdî ve Nasîrüddîn el-Tûsî’nin teoremlerini en 

iyi şekilde kullanmaya çalışmıştı. Ay ve Üst Gezegenler Modelleri için “‘Urdî 

Lemma”yı, Merkür modeli için “Tûsî Çifte Bağı”nı kullandı.61 

İbn el-Şâtır olarak bilinen muvakkit’in tam adı, ‘Ala’ el-Dîn İbn el-Şâtır’dır.62 

İbn el-Şâtır (1304- 1376), Şam’da yaşamış pek çok yönden Kopernik’in 

öncüsü sayılan önemli bir bilim adamıdır. 

 Seleflerinin Yunan Astronomisi üzerindeki çalışmalarından yararlanarak 

astronomi alanına kavramsal değişiklikler getirdi.63  

İbn el-Şâtır, astronomiye getirdiği kavramsal değişiklikleri, eksantrik 

modelleri ortadan kaldırmasını ve bunların yerine eklediği episikl modelleri, önemli 
                                                             
60 Saliba, s. 184-188. 
61 Saliba, s. 190. 
62 B. A. Rosenfeld, E. İhsanoğlu, Mathematicians, Astronomers & Other Scholars of İslamic 
Civilisation and Their Works (7th- 19thc.), İstanbul 2003. 
63 Saliba, s. 190. 
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eserlerinden biri olan Nihâyet el-Sûl fî Tashîh el-Usûl adlı eserinde ayrıntılı olarak 

ele aldı.64 

İlk önce astronominin temeline inerek Yunan Astronomisi’nin, eksantrik ile 

episikl modeli arasındaki seçim diye adlandırılan temel sorunu çözmek istedi. İbn el-

Şâtır eksantriklerin kullanımının gerekçelendirilemez olduğunu düşündü. 

Aristoteles’in evrensel kozmolojisi o zamana kadar geçerliliğini kanıtlamıştı ve 

eksantrikler, Yerküre’nin evrenin merkezi olduğu ilkesini ihlal ediyordu. İbn el-Şâtır, 

oluşturduğu tüm modellerin kesinlikle Yerküre merkezli olacaklarını, hiçbir şekilde 

eksantrik içermeyeceklerini belirtti.65 

Geriye Güneş hariç tüm gezegenlerde kullanılmış olan episikl sorunu 

kalıyordu. Aristoteles’e göre episikllara izin verilemezdi çünkü episikl küresi, bir 

ağırlık merkezinin çevresinde hareket etmeliydi, o zaman da Aristoteles’in eterden 

oluştuğunu varsaydığı göksel alanda bir bileşim söz konusu oluyordu. Yıldızların ışık 

saçarken, onları taşıyan ve aynı element eterden oluşmuş kürelerinin ışık saçmaması, 

İbn el-Şâtır’a saçma geldi. İbn el-Şâtır gezegen episiklları bileşiminin, sabit yıldızlar 

ve gezegenlerin bileşimi gibi olması gerektiğini ileri sürdü.66 

Episikl sorununu bu şekilde çözdükten sonra, tüm eksantrik çemberleri 

modellerinden çıkardı ve bunların yerine episiklları kullandı. Sonuç olarak tüm 

modellerini kesinlikle Yerküre merkezli yaptı. ‘Urdî’nin üst gezegenlerde kullandığı 

                                                             
64 B. A. Rosenfeld, E. İhsanoğlu, Mathematicians, Astronomers & Other Scholars of İslamic 
Civilisation and Their Works (7th- 19thc.), İstanbul 2003. 
65 Saliba, s. 190. 
66 Saliba, s. 192-195. 
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“‘Urdî Lemma” ile bir episkl daha ekleyerek Batlamyus ekuantını çözüme 

kavuşturdu.67 

İbn el-Şâtır, Aristoteles Kozmolojisi gereği eksantrikleri ortadan kaldırarak, 

gökbilimsel modelleri çok sayıda şeklin neden olduğu hantallıktan kurtarmış ve tüm 

gezegen modellerini, dünya merkezli bir biçim altında toplamıştı. Kopernik’in 

burada yapması gereken şey,  İbn el-Şâtır’ın modellerini alarak, Güneş’i sabit tutmak 

ve Yerküre ile onu merkez almış tüm gezegenleri Güneş’in çevresinde döndürmekti. 

Yani bir bakıma Kopernik, İbn el-Şâtır’ın Dünya merkezli modellerini alıp Güneş 

merkezli yapmıştı.68  

Seydî Ali Reis’in Hülâsa el-Hey’e’de, son dönemlerde yetişmiş böyle seçkin 

bilim adamlarının eserlerini kullanması, 

1. İlk olarak Ali Kuşçu ve sonrası astronomi çalışmalarını yakından takip 

ettiğini ve 

2. İkinci olarak da bu seçkin yapıtlardaki bilimsel bilgi birikimini anlayabilecek 

düzeyde astronomi bilgisiyle donanmış olduğunu göstermektedir.  

Dolayısıyla Seydî Ali Reis’in deniz bilgisi kadar, gök bilgisinin de çok 

yüksek düzeyde olduğu açıktır ve bu bilgin bir yandan Semerkand Çevresi’ne, bir 

yandan Merâga Çevresi’ne ve nihayet bir yandan da Şam Çevresi’ne uzanmaktadır. 

Ve Hülâsa el-Hey’e içinde bu üç çevrenin birikimi bir araya getirilmektedir.  

 

                                                             
67 Saliba,  s. 192-195. 
68 Saliba,  s. 225-226. 
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(d) Hülâsa el-Hey’e’nin Kaynakları 

 

 Seydî Ali Reis’in yararlandığı kaynaklar, İbn el-Şâtır’ın Nihâyet el-Sûl’ü, el-

Çağmînî’nin el-Mulahhas el-Hey’e adlı eserinin yorumu olan Kâdî-zâde-i Rûmî’nin 

Şerh-i Mulahhas el-Heye’si, Kutbeddîn el-Şîrâzî’nin  Nihâyet el-İdrâk fî Dirâyet el-

Eflâk’ı, Seyyid Şerif’in Şerh-i Tezkire’si, Fahreddîn el-Râzî’nin Mulahhas’ı ve 

Gıyâsüddîn el-Kâşî’nin Süllem el-Semâ’sıdır.  
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SONUÇ 

 

15. ve 16. yüzyıl Osmanlı Dönemi astronomi çalışmalarına bakıldığında, 

Seydî Ali Reis’in zamanı için oldukça önemli eserler kaleme aldığı ve astronomi 

bilgisinin oldukça güçlü olduğu görülmüştür.  

Hülâsa el-Hey’e, aslında Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı eserinin genişletilmiş 

bir çevirisidir. Ancak çeviri sırasında Fethiyye metnine birebir sadık kalınmamış, 

yeri geldiğinde astronomi ve coğrafya ile ilgili bölüm ve kısımlara bazı eklemeler 

yapılmıştır. Bunlar arasında özellikle coğrafya ile ilgili eklemelerin büyük bir yekun 

tuttuğu gözükmektedir. Bunun sebebi çok açıktır: Çünkü Seydî Ali Reis bir 

denizcidir ve seyrüsefer esnasında bir denizcinin işine yarayacak matematiksel 

coğrafya il ilgili bilgileri de çeviriye eklemek istemiştir. 

Bunun dışında Seydî Ali Reis’in Kutbeddîn el-Şîrâzî ve İbn el-Şâtır gibi son 

dönemin önemli astronomlarından söz etmesi ve Hülâsa el-Hey’e’de bunların 

eserlerine ve başka önemli bilim eserlerine de yer vermesi son derece önemlidir. Bu 

durum Seydî Ali Reis’in astronomi bilgisinin derinliğini göstermektedir. Çünkü 

Kutbeddîn el-Şîrâzî ve İbn el-Şâtır gibi önemli astronomların çalışmalarını anlamak 

demek, aynı zamanda ‘Urdî’yi ve Tûsî’yi de anlamak demektir. Bu Seydî Ali Reis’in 

güncel bilgiyi takip ettiğini ve de aslında Kopernik’e giden yolun farkında olduğunu 

gösterir.  Çünkü bir bakıma Kopernik Astronomisi’nin temeli, bu adı geçen 

astronomların çalışmaları dikkate alınmadan anlaşılamaz.  
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Diğer bir karşılaştırma da 16. yüzyılın iki önemli ismi olan Seydî Ali Reis ile 

Takîyüddîn arasında yapılmış ve astronomide kuramsal çalışmalar ile kılgısal 

çalışmalar arasındaki farklar gösterilmeye çalışılmıştır.  

Seydî Ali Reis, Takîyüdîn gibi gözlemsel çalışmalar yapan ve buna bağlı 

olarak zîcler hazırlayan bir astronom olmasa da, çok derin bir astronomi bilgisine 

sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü Seydî Ali Reis, Ali Kuşçu’nun bile 

bahsetmediği önemli bilim adamlarından bahsetmiş ve Hülâsa el-Hey’e’de bu bilim 

adamlarının eserlerinden yararlanmıştır. 
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                                                    ÖZET  

 

   Bu tezde Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı eserinin ilaveli bir çevirisi olan, 

Seydî Ali Reis’in Hülâsa el-Hey’e adlı eseri günümüz Türkçe’sine çevrilmiş ve 

bunun içinde yer alan bilgilerin, astronomi ve kozmografya tarihi açısından önemi ve 

değeri belirlenmeye çalışılmıştır. Eserin değerini tam olarak belirleyebilmek için, 

Hülâsa el-Hey’e’nin yazarı olan Seydî Ali Reis’in hayatı ve eserleri incelenmiştir. 

Daha sonra birkaç Osmanlı Astronomu değerlendirilmiş ve Seydî Ali Reis’in 

çalışmalarının niteliğini anlamak için Takîyüddîn ile Seydî Ali Reis kıyaslanmıştır. 

Hülâsa el-Hey’e’nin Türk Astronomi Tarihi’ndeki yeri genel olarak incelendikten 

sonra Fethiyye ile karşılaştırılmış ve Hülâsa el-Hey’e’nin Fethiyye’den farkı ve 

ekledikleri ortaya çıkarılmıştır. Bundan sonra Hülâsa el-Hey’e’de, Kutbeddîn el-

Şîrâzî ve İbn el-Şâtır gibi önemli astronomlara değinilmesinin önemi açıklanmıştır. 

En son olarak ise Hülâsa el-Hey’e’nin kaynaklarından söz edilmiştir. 
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ABSTRACT 

 

In this thesis, Seydî Ali Reis’ work, Hülâsa el-Hey’e, which is a additional 

translation of Ali Kuşçu’s work, Fethiyye, translated to actual Turkish and then 

investigated in the light of history of science and cosmography for defining its 

significance in the history of science. Fort this, firstly Seydî Ali Reis’ biography and 

other works examined and then some of Ottoman astronomers evaluated for 

comprehend the works of Seydî Ali Reis. Also for this, Seydî Ali Reis compared 

with Takîyüddîn. After the investigation of the place of Hülâsa el-Hey’e in the 

history of science, it compared with Fethiyye and its differences exposed by this way.  

After that, we indicate the significance of referring to some important anstronomers, 

like Kutbeddîn el-Şîrâzî and İbn el-Şâtır, in Hülâsa el-Hey’e. And finally, the 

references of Hülâsa el-Hey’e mentioned. 
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HÜLÂSA EL-HEY’E’NİN TÜRKÇE’YE ÇEVİRİLMİŞ METNİ 

 

             [2] Kıyassız ve ölçüsüz Allah’a şükürler olsun. O ilim ve hikmetle her şeyi 

bilendir.  Sebepsiz bağışlayıcıdır. Astronomi biliminin ulemaları ve hikmet fenninin 

bilginleri onun sanatının parçalarıdırlar. Kendi acizliklerine ve güçsüzlüklerine 

şaşakalmaktadırlar. Bütün yaratıkların ilmi onun ilmi katında En Büyük Küre’ye 

göre bir nokta, Güneş’in ışınlarına oranla zerre (gibidir) ve okyanuslardan bir damla 

(bile) değildir. Mesnevî (de şöyle yazar):  

Coştu O’nun cömertlik denizi 

Vücudu yoğu var etti. 

Yeri buhar köpüğünden var etti. 

Gökleri de onun buharından. 

Birisini hareketle şereflendirdi. 

Birisini bereketle şereflendirdi. 

Ne güzel, yaratan, rızık veren, gün ve geceyi tekrarlı kılan, bağışlayıcı, tabiatı 

hazırlayan ve saflığını teslim eden Allah’a selam olsun. O sevinçli kâinata ve Hz. 

Muhammed’e ki “Fe kane kabe kavseyni ev edna”69 onun şan ve şerefini (gösteren) 

bir ayettir. Peygamberimizin kürelerin tabiatının yüceliği üzerine beyanı olduğu 

söylenir.    

Mesnevî (de şöyle yazar): 

                                                             
69

 Necm, 9. “Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı.” 
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O’dur o şerefli peygamber, 

Nebilerin hepsine önderlik eden. 

O’nun için yarattı âlemi Hak.  

O’nun için getirdi âdemi Hak.  

En yüce, kusursuz ve sınırsız dualar Peygamberimizin, O’nun soyundan gelenlerin, 

dört büyük halifenin, ashabının hürmeti üzerine olsun. Her biri beraberce göklerin 

kutbu, göğün iki ışıklı cismine70 kubbedirler. Onlara tabi olanların hidayete ermeleri, 

aydınlık, açık, görünür ve kesindir. Onların hakkında “Yıldızların sahibi, onlarla 

birilikte yıldızlara uyarak doğru yolu bulasınız” diye buyrulmuştur. Allah hepsinden 

razı olsun. 

İslâm’ın padişahının övülmesi: Anlatılır ki, İslâm’ın padişahına da dua etmek her 

ferde lazım, önemli, belki vacip ve elzemdir. Özel olarak Cihan Sultanlarının Sultanı, 

Yer’in Hakanı, eski hükümdarların övdüğü, yedi iklim hükümdarı Süleyman’ın tahtı 

ve İskender’in tahtı, Dünya iktidarı, Keyvân (Satürn) menzilinin yörüngesinin feleği, 

Jüpiter, Nâhîd’in (Venüs) rütbesi, Behrâm’ın (Mars) meclisi, yani güzide kıranın71 

sahibi Hazretleri, Osmanlı ailesinden Sultan İbn Sultan-ı Sultan Süleymân Hân İbn 

Sultan Selîm Hân, Allah onu ve ailesini ebedi kılsın, saltanatı sonsuz, devranın 

sonuna kadar her zaman en yüksek, gücü Feleklerden yüce (olsun), mutluluk ve şansı 

günden güne artsın. Şerefli kişiliği ve hoş unsurları saltanatta daim ve adaletli tahta 

kalıcı ve en yüce yerde bir karar, en yüksek burçta mutluluğa ulaşmış olup, 

                                                             
70

 Güneş ve Ay. 
71

 İki gezegenin bir burçta bir araya gelmesi. 
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düşmanları daima en aşağı yerde, yeryüzünde benzer değersiz ve önemsiz ola. Amin 

yâ Râbbü’l-Âlemîn. 

Kitabın çevrilmesinin nedeni: Bu kitabın Türkçeye çevrilmesinin nedeni şudur. 

Duacı kulunuz zavallı fakir Rum kâtibi, yani değersiz Seydî Alî Hüseyîn eski [3] 

zamanlardan bu fenne eğilip sohbette ustadır. Eninde sonunda hevesli ve istekli ve 

bir araştırma zamanı canı gönülden istiyorum. Astronomiye ilişkin karşılıklı bir 

konuşmanın olduğu her mecliste, dakika kaybetmeyip oluşan soruya nazır ve gücüm 

yettiğince cevap hazır edeyim. Kürt padişahının ittifakıyla askeri güç, sayısız 

yıldızlarla Dâr el-Sultân’a İstanbul’dan yüce ve uğurlu talihle doğu diyarlarına 

büyüklük gösterdiklerinde bu hakire de kutlu sefer hizmeti vacip ve lazım olmakla, 

Gürcistân, Kürdistân, Tebrîz, Vân Kalesi, belki tüm Azerbaycan şehirleri dolaşılıp 

Allah’ın inayeti ve hidayeti ile galip ve muzaffer dönülerek Halep şehrinde kışlandığı 

günde, gurbet diyarda ve dinlenme zamanında olmakla Kuşî’nin mısralarını tahsil-i 

kemal etmeye yakın olduk. Anlamı ile ilgilenip adı geçen büyük şehirlerin etrafları 

araştırıldığında tenha bir köşede Horasan vilayetinden kafiyeli sözler sahibi Herât 

pirlerinden Hoca Abdullah el-Ensârî, Allah rahmet eylesin, el-Bârî evladından çeşitli 

bilimler ile tanınan ve çeşitli erdemlerle vasıflanmış, övülmeye değer bir ahlakla 

bezenmiş ve hal ve hareketleri beğenilmiş, eşi benzeri olmayan sırları çözen kelamı, 

manası güç sözleri, özet beyanları, matematik ve astronomide doğruları gösteren 

anahtarları ve hikmette usta ve astronomideki ustalığı gün gibi ortada ve usta 

Öklides-güşâ, Mecistî ve Aristotelesi bilen, muhakkiklerin ve müdekkiklerin en 

gönül açanı olan Mevlana Hamdullah İbn Şeyh Cemaleddin’in hizmetlerine erişip 

gönül açan sohbetler ile müşerref oldum. Onlardan da teyemmünen astronomiden ve 

fenn-i hikmetten talep edip az zamanda büyük istifadeler elde edip bu hakirin 
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matematiğe eksiksiz rağbetini görmekle bir gün sohbetler esnasında astronomiye 

ilişkin Arapçada ve Farsçada nice muteber kitapları ola, Türkçede niçin olmaya. 

Bilginlerin bilgini, fazılların fazılı merhum Mevlanâ Alî Kûşcî, Allah rahmet eylesin, 

zamanının en üstünü ve astronomide tek idi. Kendisi Mîrzâ Uluğ Bey ile 

Semerkant’ta gözlem yapmış, gözlem sahibidir. Onun astronomide telif ettiği kitap 

geçerli olanlardandır. Onu çevirmek gayet uygundur. Rûm diyarında nice kimseler 

ondan yararlanmak caizdir diye özetlerine yönelip gayret ve özen gösterdiler. 

Allah’ın inayetine tevekkül ve peygamberler ve evliya soyundan gelenlerin 

hizmetlerine inanıp, hemen anında (bu çeviriye) başlanıp ve merhum ve mağfur 

Kâdî-zâde-i Rûmî’nin, Allah rahmet eylesin, Mulahhas el-Heye, yani Çağmînî 

Şerhi’nden, Nihâyet el-İdrâk’tan ve bazı geçerli kitaplardan nice faydalar da 

kazanılıp az zamanda Allah’ın inayetiyle ihtişam bulup ismi Hülâsa el-Heye 

konuldu. Ümittir ki mütalaa eden içi saf olan kardeşler yanlış ve hatalardan 

affedilebilir kalemleri ile lütuflarından ıslah buyuralar ve ricadır ki bu değersizden 

hayır dualarını eksik etmeyeler. 

 

   [4] Bu kitap bir giriş ve iki makaleden oluşmuştur.  

Giriş, bu bilime başlamadan önce bilinmesi gereken durumları açıklar ve iki 

kısımdır.  

Birinci kısım; geometriye ilişkin durumları açıklar. Mesela ilinek kısmından 

her nesne ki algılanabilir ama hiçbir şekilde bölünemez. 

Yani parçalanamaz. Ona çizgi (hat) derler. Eğer iki 
Yay

Kiriş

Çap Merkez

Yarıçap

Eğri yüzey
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yönde yani en ve boy (yönünde) bölünebilir ise, ancak derinliği yoksa ona yüzey 

(satıh) derler. Eğer üç yön ile bölünür ise ona cisim derler. Amaç cismin 

öğrenilmesidir. Çizgi ya doğru ya da eğridir. Doğru çizgide bir nice nokta varsayılsa 

hepsi aynı hizadadır. Bazıları doğru çizgiyi şöyle tanımlamışlardır. Doğru çizginin 

bir tarafı göz ışınına karşılık gelse diğer tarafı ile ortasının tamamen görünmesine 

engel olur. Eğri çizgi ise bunun tersidir. Yüzey de ya düz ya da eğri olur. Düz 

yüzeyde (düzlem), varsayılan iki noktanın arası bir düz çizgi ile bitiştirilse bu çizgi 

bu yüzeyin hiçbir şekilde dışında olmaz. Yani yüzeyin üzerinde olur. Eğri yüzey, eğri 

çizgi ile karşılaştırıldığında bilinir. Çünkü eğri çizgi, eğri yüzeyin çevresi olur. Şöyle 

ki, o yüzeyde bir nokta varsayılsa ve düz çizgiler ile o noktaya bazı çizgiler çizilse 

hepsi birlikte olurlar.  Bu yüzeye daire ve bu hatta da daire çevresi ve eğri çizgi 

derler. Adı geçen noktaya merkez ve düz çizgilerden her birine yarıçap (nısf-ı kutr) 

derler. Her düz çizgi daireyi iki parçaya ayırır ve ona kiriş (veter) derler. Çevreden 

ayrılan bir parçaya yay (kavs) derler. Eğer merkeze uğrarsa çap (kutr) derler. Daha 

iyi anlaşılması için şekil çizildi. 

 Bir çizgi veya daha fazlası tarafından çevrelenen her yüzeye düzlem 

şekil (şekl-i musattah) denir. Eğer bu şekli üç çizgi çevrelerse ona üçgen 

(müselles) denir. Şekli budur. Eğer dört çizgi çevrelerse ona dörtgen (zû 

erba‘at-i adla‘) derler. Şekli budur. Eğer beş çizgi çevrelerse ona beşgen (zû 

hamse-i adla‘) derler. Bunun da şekli budur. Geri kalanı buna göre kıyaslansın. 

Bir yüzey veya daha fazlası tarafından çevrelenen her cisme somut şekil (şekl-i 

mücessem) derler. Her somut cismin ortasında bir nokta varsayılsa ve her çizgi 

o noktadan o cismin yüzeyine düz bir biçimde [5] çıksalar hepsi beraber 

Üçgen

 

 

Beşgen

 

Kare
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olursa, bu şekle küre, bu yüzeye de küre yüzeyi ve eğri yüzey derler. Bu noktaya 

merkez ve bu çizgilere yarıçaplar denir. Çünkü düz yüzey küreyi iki parçaya ayırır ve 

bir daire ortaya çıkar. Eğer o yüzey kürenin merkezine uğrarsa o daireye büyük daire 

ve diğerlerine küçük daire derler. Ve zaviye (açı), bucağa derler. Açı iki kısımdır biri 

düzlem açı (musattaha), diğeri de somut açıdır (mücessem). Düzlem açının yüzeyi iki 

çizginin çevrelemesiyle oluşur. Yani üç açı üçgen, dört açı dörtgen, beş açı beşgen 

gibi olur. Eğer bu iki çizgi dört eşit açı oluşturacak şekilde olurlarsa bu açılara dik 

açı derler. Bu iki hattın her birine bir diğerinin ‘amudu (dikeyi) derler. Şekli budur. 

Eğer değişik açılar oluşursa büyük olanına geniş açı, küçük olanına dar açı derler. 

Şekli budur. Somut açı, bir veya daha fazla yüzeyin çevrelemesiyle oluşur; koni 

tepesi açısı ve dar açı gibi. Eğer bir çizgi, bir yüzey üzerine dik olursa ve bu yüzeyde 

her çizgi durduğu noktadan düz bir şekilde çıkıp o çizgi ile dik açıyı çevrelerse o 

çizgi yüzeye dikey olur. Eğer bir yüzey bir başka yüzey üzerinde dik olursa ona ara 

kesit (fasl-ı müşterek) derler. Ara kesitten her bir çizgi, iki yüzeyden birine dikey 

olursa ve o dikey yüzeyden ayrılmaz ise, bu iki yüzey birbirine dikey olur. Her nokta 

o iki çizgiden birinde varsayılsın ki hepsinin uzaklığı bu çizgide bereber olur ve bu 

iki çizgiye paralel derler. Bazıları, iki yönden iki düz çizgi çıksa ve sonsuza kadar 

birleşmese bu iki çizgiye paralel ve düz derler. İki 

yüzey de bu şekilde olursa buna da paralel derler. 

 Her küre kendi mekânında hareket eder. 

Astronomların birçoğu da kendi mekânında 

hareket eder demişlerdir. Ama bu bilinememiştir. Kürenin çevresinde bir nokta 

varsayılsın. (Bu nokta) bir tam devir yaptığında bir daire çizer. Karşıt iki noktaya 

kürenin kutbu ve hareketin kutbu derler. Çap bu iki kutbun arasını birleştirir, buna 

Dik

Dik

Dik

Dik

Dar Dar

Geniş

Geniş
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eksen (mihver) derler. Bu daireler birbirleriyle ya bitişik ya da paraleldirler. 

Bunlardan biri en büyüktür ve ona kuşak (mıntaka) derler. Geri kalanı küçüktür ve 

onlara hayali noktaların yörüngeleri derler. Kürenin iki kutbu bu yörüngelerin her 

birinin de kutbudur. Küre üzerinde varsayılan her bir daire o küre tarafından gerek 

hareket ettirilsin gerek ettirilmesin iki noktaya [6] dairenin çevresinin her yönden 

uzaklığı aynı olur. Bu iki nokta dairenin kutbudur.  

İkinci Kısım; doğaya ilişkin olanları açıklar. Tabiatın çeşitli cisimlerinden 

toplanmış olan cisimlere temel bileşik cisimler (mürekkeb-i basît) derler. Doğa 

felsefesinde kanıtlanmıştır ki her cisim çözümlenebilen doğası gereği küre 

biçimindedir ve bölünmüştür.   Küreler, unsurlar ve Küreler’in Küresi (Felek-i Eflâk) 

ona bağlıdır. Onlara esirsel cisimler ve ulvi âlem derler. Ve unsurlar dört türdür; 

bunlar ateş, hava, su ve topraktır. Bunlara ve bunların altında olanlara sufli âlem ve 

oluş ve bozuluş âlemi derler. Bileşik (cisimler) iki 

kısımdır. Biri tam diğeri de eksik. Tam bileşik 

(cisim), belirli bir zamanda kendi için bir suret 

oluşturur. Madenler, bitkiler ve hayvanlar gibi eksik 

olanlar ise bundan farklıdır. Bulut, sis ve duman ve 

onlar gibi. Kürenin hareketi de bölüm bölümdür: 

Basit ve muhtelif. Basit harekete benzer de derler. Basit hareket şudur: her nokta bu 

hareket ile hareket etse o kürenin merkezinin dairesinde eşit zamanlarda eşit açılar 

oluşturur. Bir anlamıyla da o kürenin çevresinden eşit zamanlarda eşit bölümler kat 

eder. Mesela A noktası eğer ABCD çevresinde hareket etse ilk saatte AB yayını, 

ikinci saatte BC yayını ve üçüncü saatte CD yayını kat eder. O nokta AOB, BOC, 

COD açılarını süpürür. Her saatte bu şekilde olur. İlk zamanda nokta O merkezi 

A
B

C

D
O
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etrafında eşit hareket eder. Bu harekete merkezin etrafında eştir (müteşabihdir) 

derler. Bu şekilde olmazsa eştir (müteşabih) demezler. Şekli budur. Muhtelif hareket 

şudur: basit hareketten farklıdır. Muhtelif hareket de farklılıklar taşır. Müfred ve 

mürekkeb. Müfred hareket bir küreden oluşur. Her müfred hareket basit harekettir ve 

muhtelif hareket bileşiktir. Ama her basit hareket, müfred ve her bileşik hareket, 

muhtelif değildir.  

Birinci Makale 

Ulvi cisimlerin durumlarını beyan eder ve altı bölümdür.  

Birinci Bölüm 

Kürelerin adedini, niteliklerini ve sıralanışlarını açıklar.  Herkes bilir ki evren 

bir küredir. Merkezi yerin merkezidir. Küreler dokuz adettir. Hepsi küreseldir ve 

dairesel olarak dolanırlar. Daireselliğe engel olacak şekilde çıkıntı ve çukurların 

olmadığı çok önceden filozoflar tarafından söylenmiştir. Bu küreler birbirlerini 

çevrelemişlerdir; soğan [7] katları gibi. Yani her birinin içbükey yüzeyinin içinde 

olan kürenin dışbükey yüzeyine temas eder. Kürelerin dokuz adet olarak 

belirlenmesinin nedeni dokuz hareket bulunmasındandır. Her birine bir hareket 

ettirici lazımdır. Bu kürelerden biri Kürelerin Küresi’dir (Felek el-Eflâk). Adından da 

anlaşıldığı üzere, bu küre, bütün küreleri çevreler ve hareket ettirir. Ona En Büyük 

Küre (Felek-i ‘Azim) ve Atlas Küresi (Felek-i Âtlas) de derler. İkinci küre Sabit 

Yıldızlar Küresi’dir (Sevâbit). Burçlar Küresi (Felek el-Burûc)  de derler. Bütün sabit 

yıldızlar bu kürededir. Yani bunlardan farklı olanlar gezegenlerdir. Üçüncü küre 

Satürn Küresi’dir (Felek-i Zuhal). Zuhale, Keyvân ve Nahs el-Ekber de derler. 

Dördüncü küre Jüpiter Küresi’dir (Felek-i Müşteri). Sa‘d el-Ekber de derler. Beşinci 
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küre Mars küresidir. Ona Ahmar ve Nahs el-Asgar da derler. Bu üçüne ‘Ulvi72 derler. 

Altıncı küre Güneş Küresi’dir (Felek-i Âftâb). Ona Neyyir-i ‘Âzim de derler. 

Yedinci küre Venüs Küresi’dir (Felek-i Zühre). Ona Sa‘ad el-Asgar da derler. 

Sekizinci küre Merkür Küresi’dir (Felek-i ‘Utârid). Ona Kâtip de derler. Merkür ile 

Venüs’e Sufliyeyn73 derler. Ulviyye ile birlikte beş gezegen (hamse-i mütehayyire) 

derler. Dokuzuncu küre Ay Küresi’dir (Felek-i Kamer). Ona Neyyir-i ‘Asgar da 

derler. Ay ve Güneş ile beş gezegene Yedi Seyyare derler. Küreler Âlemi Ay 

Küresi’nde son bulur. Kürelerin başlangıcı Ay Küresi’nden meşhur olmakla En 

Büyük Küreye, Dokuzuncu Küre derler. Dört öğe Ay Küresi’nin altındadır. Yerküre 

ortalarındadır. Öyle ki merkezi, evrenin merkezine uyar. Kendi ağırlığından dolayı 

bu konu aşikârdır. Dakik gözlemlere göre bütün ağırlıkların maddesel ağırlık merkezi 

(merkez-i süflî), evrenin merkezine uyar. Çünkü ağırlıklar, bütün yönlerden 

maddesel ağırlık merkezlerine yani evrenin merkezine doğru düşerler. Onlar merkeze 

talip oldukları için bundan Yer’in bütün olarak hareket ettiği anlaşılır. Çünkü ağırlık 

(canib-i sıkli), hafifliği (canib-i hafif) hareket ettiricidir. Ancak genel kanıya göre ve 

algının son derecesinde, Yer’in ortada sakin olması nedeniyle merkezi evrenin 

merkezine uyar. Onun bir yerden bir yere hareketi ve dolanım hareketi de yoktur. 

Sebebi şudur: ağırlıklar doğal olarak evrenin merkezine doğrusal olarak her yönden 

hareket ederler. Bu da şunun delilidir: Yer’in çaplarının yönleri üzerinde istikamet 

üzere dik olan şahısların tepe noktalarının araları tabanlarının aralarından uzaktır. 

Öyleyse ağırlık her yönden merkeze yönelip eşit olarak düşerek zaruri olarak ağırlık 

merkezi evrenin merkezine uyar. Her şekilde ağırlık ve kuvvetin beraber olması 

uygundur. Bu durumda Yer’in dört yönden bir yöne hareket etmesi akla aykırıdır. Bu 

                                                             
72 Üst gezegenler. 
73 Alt gezegenler. 
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da şunu gösterir ki ağırlık merkezi cismin merkezine (merkez-i hacim) uygun veya 

yakındır. Açıktır ki onun hareketsizliği göğün her tarafından çekilmesi ile değildir. 

Mıknatıs taşları demiri her yönden çekerek içindekilerini de kımıldatmadığı gibi eğer 

hareketsizliğin nedeni göğün çekimi olsa havaya atılan madde de çekilip herkes 

Yer’e düşmezdi. Çünkü en yakın olanın çekimi daha hızlı olur ve merkezin çekici [8] 

olması ile de değildir. Eğer öyle olsaydı havaya atılan iki cisimden aşağıda olanın 

düşüşü hızlı olurdu. Göğün her yönünden itilmesi ile de değildir. Hafif olan cismin 

itilmesi hızlı olup, ağır olanın başlangıçta itilmesi sonraki itilmesinden hızlı olurdu. 

Öyle olsa idi Yer’in ortada hareketsiz olduğundan, göğün mekânsal hareketi vardır 

diyenlerin sözlerinin yanlışlığı açık olurdu. Bazıları günlük hareketi, Yer’in hareketi 

ile açıklamışlardır. Bunun da yanlış olduğu açıktır. Eğer günlük hareket Yer’e ait 

olsa on saatte yüz mil hareket ederdi ki dolanımın tamamlanması yirmi dört bin mil 

olurdu. Bu da şu demektir: diğer hareketli olanların hareketi bununla beraber 

değildir. Bu durumda zorunlu olurdu ki doğu yönüne bulutlar ve oklar ve kuşlardan 

hareket edenlerin hareketi görünmezdi. Bunlardan biri hareketsiz görünmez ve 

güneye ve kuzeye atılan okların arasında bir düz çizgi varsayılsa atıcıya uğramazdı. 

Havaya atılan ok o yere düşmezdi. Hatta merhum Mirza Uluğ Bey’den nakledilir ki 

günlük hareketin okun hareketinden hızlı olduğu açıktır. Bu durumda doğu yönüne 

atılan okun bizim bulunduğumuz yere (‘ukbe) gelmesi gerekirdi diye 

buyurmuşlardır. Eğer hareketleri beraber varsayılsa atılan okun yine oraya düşmesi 

gerekirdi. Eğer okun hareketi günlük hareketin iki katı varsayılsa batı tarafına atılan 

ok doğu tarafına atılan okun üç misli olması gerekirdi. Hâlbuki böyle olmaz. Okun 

hareketinin günlük hareketten hızlı olması makul değildir. Bilinmektedir ki günlük 

hareket kürenin hareketinden daha büyüktür. Ancak Yer’in hareketinin olanaksızlığı 
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sadece bu zikr olunan durumla sabit değildir. Çünkü bazıları bu durumu Yer’e bitişik 

olan havanın birlikte hareket etmesi gerekirdi. Ancak olasıdır ki hava bu harekete 

katılır. Nitekim kürenin hareketiyle hareket eden hava ile kuyruklu yıldızlar hareket 

eder demişlerdir. Kuvvetli delil odur ki yeryüzünün kendisi eğri olmakla (meyl-i 

müstakim) dairesel hareketi mümkün olmaz. Çünkü bir şeyin doğası gereği iki 

harekete olanak yoktur. Havanın Yer’in hareketine eşit hareketi olsaydı hissedilirdi 

çünkü çeşitli taşları havada belirli bir konumda bıraksalar bir çizgi üzerinde 

bulunmazdı. İkinci olarak hafif olanını doğu yönüne meyl ettirerek ve Yer’in 

dolanım hareketinin doğal olarak olanaksız olmasından dolayı istenilen durum 

oluşmaz. Çünkü açıktır ki dolanım hareketi zorla (kasr) olur. Öyle olsa bu ihtimalin 

çürüklüğü de beyan olunmasa söz tamamlanmazdı diye idrakın son derecesinde söz 

edilmiştir. Ancak Seyyid-i Şerif, Tezkire Şerhi’nde Yer’in hareketi de fark ortaya 

çıkartmazdı; hareket eden, gerek büyük gerek küçük olsun zorla oluşan harekette 

(kasri hareket) farklılık olur diye [9] söylemiştir. Dolanım hareketinin zorla 

olmasının gerekliliği bu sürekli harekettir. Bilginler, zoraki hareket sürekli olmaz, 

diyerek cevap vermişlerdir. Ve Yer’den sonra Su Küre gelir. Görece ağır olduğu için 

Su, Yer’i kuşatır. Ancak tam olarak kuşatmaz. Belki Yerküre’nin kuzeyinin 

çeyreğine yakını görülmüştür.  Bu ikisi Yerküre hükmündedir. İdrakın son 

derecesinde söylenir ki onun var oluşuna sebep olan Astronomi’nin lutfu ve göksel 

nedenlerdir. Göksel nedenlerden kasıt yıldızların bir arada olması ve bazı ahkami 

hususlardır.74 Kuzey yönünde son bulduğu için, civardaki suların pek çoğu güneye 

çekilmiştir. Çünkü ısının nemi çektiği gözlenmiştir. Nitekim mumda gözlenir. Bu 

durumda ısı ve ışık artar. Çünkü bu vakitte Yer’e yakın olur. Bunun sebebi perijenin 

                                                             
74 Astrolojiye ilişkin durumlar.  



92 

 

güneyde ve apojenin kuzeyde olmasıdır. Bu durumda, apojenin intikalinin sebebi ile 

yerleşimin kuzeyden güneye ve güneyden kuzeye intikal etmesi gerekir. Çünkü apoje 

nerede olursa yerleşim orada olur. Öyle olsa o zamanda Güneş yaz günlerinde Yer’e 

ve zenite yakın olur. Sıcaklık son bulup kışta tersi olur. Bizim yazımızın sıcaklığı 

eskilerin yazının sıcaklığından yüksek derecede azdır. Yani apoje ikizlerin üçüncü 

derecesinde iken sıcaklık yengecin ilk derecesinde olduğundan yüksek derecede 

fazlaydı. Bu yüzden bu zamanda tabipler yani Hipokrat ve Galen ve onların 

haricindekiler mizacı gayr-i sahih olanlara sıcak afyon (tiryâkât-ı hâre) almasını 

söylerlermiş. Ateşli hastalıklarda sulu bal ile ilaç yapıp onun faydasını diğerlerine 

tercih ederlermiş. Ancak bu zamanın halkı ateşli hastalıklara bununla ilaç yapsa 

hastalıkları şiddetlenirdi. Zannedilmesin ki onların yazı sıcak olacak sıcak ilaçlara 

tahammülleri çok az olur. Çünkü her şeyin faydası zıddından olur, benzeyeninden 

olmaz. Onun içindir ki Hint halkı topraklarında ortaya çıkan sıcak ilaçların 

kullanılmasına devam edip sıhhatlerinin devamına illet addederler. Azerbaycan halkı 

kış günlerinde sığır eti ve bol yeşillik yerler. Eğer Şevval ayı olsa önceki zamandan 

bu zamana dek yani İkizler başlangıcından Yengeç başlangıcına gelince yirmi 

derecelik farklılıkta Güneş’in uzaklığına miktar olur diye cevap verilir. Apojenin bu 

miktar hareketinden Güneş’in apojesinin 1180 fersah uzak olması gerekir. Öyle olsa 

Güneş’in kursu bu büyüklük ile bu sözde sıcaklığının bu miktar etkisinin olduğunun 

söylenmesi uygun değildir derler. Bazıları yerleşimin kuzeyinde buharın oluşması bu 

hükme aykırıdır demişlerdir. Ancak bu sözü reddederler. Çünkü bu zamanda aykırı 

olur diye kuzey yönünde fazla olsaydı az olurdu. Güney tarafının [10] çok sıcak 

olmasının sebebi Yer’in perije dairesine yakın olması onda Güneş’in kursunun 

görünüşte büyük ve ışınlarının fazla olmasındandır dedikleri de makul değildir. 
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Çünkü apojede küçük ve perijede büyük olması hissedilemez. Eğer hissedilseydi 

etkisini istenilen dereceye ayırmak mümkün olurdu. Asıl etkili olan gerçekte 

büyüklüktür, histen kaynaklanmaz. Bundan da anlaşılır ki ateş geceleyin uzak 

mesafeden gerçekte olduğundan daha büyük görünüp, sıcaklığı yüksek olmaz; yakın 

mesafede ise tam tersi olur. Açıktır ki etki büyüklüğedir. Görmez misin ki, Güneş 

doğuşta ve batışta zenitte olduğundan daha uzak iken büyük görünüp sıcaklığı 

şiddetli olmaz; zenitte buna nispeten daha küçük görünürken sıcaklığı şiddetli olur. 

Sabittir ki sıcaklığa sebep görünüşte büyük olmak değil, belki Yer’e ve zenite yakın 

olmaktır. Bu da gayet uzaktır ki gökyüzüne kıyasla iki eşit yerin birinde bu miktar 

etki edip birinde etmez, yani kuzey yarı ile güney yarı da biri meskûn olur, biri 

meskûn olmaz. Teslim edelim ki öyle ola. Ancak tek çeyreğe mahsus değildir. Çünkü 

açıktır ki bu biri dahi meskûndur. Ancak idrakın son noktasında bize haberleri 

ulaşmaz diye söylenmiştir. Fakat bu hakire aşikâr olan şudur ki eğer Yer’in ortaya 

çıkışının (inkişaf) sebebi Güneş’in ısı ve ışığı olsa mecburi olarak kuzey yarısının 

ortaya çıkması (münkeşif) gerekirdi. Çünkü perije dairesi Yerküre’ye göre yüksek 

seviyededir. Bu takdirde Yer’in ortaya çıkışının (inkişaf) eşit olması gerekirdi. 

Hâlbuki böyle değildir. Uygun zamanda apoje ve perije ılım noktasında olup iki 

dönence birbirine uysa dört yönden birisi görünmez. Bir tarafın da bayındır olması 

akla uygun değildir. Bu da şuna delildir; Hazreti Âdem aleyhesselam indiği zamanda 

apoje güney yönünde ve perije kuzey yönünde, sonra ılım noktalarında olup ondan 

sonra apoje kuzeye ve perije güneye meyl etmiştir ki hesapla bilinir. Çünkü apojenin 

70 yılda 1 derece kat ettiği gözlemle belirlenmiştir. Âdem aleyhesselamın inişi de 7 

bin yıla yakın olduğu insanlar arasında meşhur ve açıktır. Yine o zamanda da 

görünenler bunlardı. Öyle olsa gerçekte Yer’in ortaya çıkması yalnızca Allah’ın 
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inayeti sebebiyle yüksek dağların ve derin uçurumların ortaya çıkmasıdır. Hayvanlar 

nefesleriyle mesken olup, bitkiler ortaya çıkmak için ve bu sebeple Yer’in ortaya 

çıkışı zorla oluştuğu ve suyun doğal olarak derin yerlere çökmesidir ki mecburi 

olarak suyun çökmesinin sebebi yüksek yerlerin ortaya çıkmasıdır. Bazıları 

hayvanların çeşidi yerde 600 ve denizde 800’dür [11] demişlerdir.  

Şeyh Şifâde hayvanlar için “küllü zûni velûde ve küllü leyse ma zûni beyyûdi” 

diye tahkik etmiştir. Yani bazı hayvanlar doğurur ve bazıları da yumurtlar demiştir. 

Yumurta iki kısımdır. Yumurtanın kabı sert olursa iki çeşit olur. Biri ceset biri kanat 

olur.  Kabı ince ve yumuşak olursa tek bir çeşit olur kanat olmaz. Balıkta (balık 

yumurtasında) olduğu gibi tek bir biçimdedir. Bilinsin ki Yer yüzeyinde olan dağlar 

ve vadiler Yer’i küresellikten çıkarmaz. Bunun nedeni Yer’e nispeten onlar için özel 

bir itibar olmamasıdır. Çünkü Yer’in çapı eskilerin görüşlerine göre yaklaşık iki bin 

beş yüz kırk beş fersahtır. En büyük dağın yüksekliği 2 1/3 fersahtır. Yani yarım 

fersahın yaklaşık beş mislidir. Bu durumda en büyük dağın yüksekliğinin Yer’in 

çapına oranı eskilerce 24 parmak 1 1/7 ziranın bir arpa boyuna oranı gibidir.  

Örneğin Yer’in çapının uzunluğu 2 1/3 fersaha bölünse, bölüm sonucu bin doksan 

olur. Birin ona oranına göre olursa en büyük dağın Yer’in çapına oranı olur. Çünkü 

bir zira 1008 1/7 arpa tanesidir. Ve 1/7’nin de bir zira’ya oranı bu şekilde olur. 

Yaklaşık bir yolla da yani yarım fersahın yer çapına oranı ne şekildeyse 5 1/7 arpanın 

bir zira‘ya oranı o şekildedir. Çünkü yarım fersahın Yer’in çapına oranı birin beş bin 

doksana oranı gibidir. Bir zira‘da beş bin kırk beş 1/7 arpa olur. 5 1/7’nin de zira‘ 

oranı bu şekildedir. Yaklaşık olarak bu konuyu Kadı Zade-i Rahmetullah Çağmini de 

incelemiştir. Fersahın, zira‘nın ve diğerlerinin ayrıntısı uzunluklar ve boyutlarda 

açıklanmıştır. Ancak suyun küreselliğine bağlı olarak bu tuhaf bir durumdur ki su ile 



95 

 

dolu bir kap evrenin merkezine yakın olduğu zamanda sıvı fazla olur. Uzak olduğu 

zamanda örneğin Yeryüzü üzerindeki bir çukurda fazla olur. Minarenin tepesinde 

olduğunda gizli olur (sırrî, az). Suyun bir küresel yüzeyin bir derecelik parçası kadar 

görünen yüzeyi her yerde olursa, merkezi evrenin merkezi olur. Ve bu da çukurdur. 

Küre yüzeyi merkeze yakın olursa çıkıntılığı fazla olur. Şüphesi olanlar için bu şekil 

açık olarak göstermektedir.  

Örneğin AB Yer küredir. C evrenin 

merkezidir. ADB yer üzerindeki bir 

minaredir. AERB Yer’in bir parçasıdır. 

[12] TK ile ER şeklinin her birisi toprağın 

üzerindeki kaplardır. İki konumda TLK 

dairesi çizilir. Evrenin merkezinden kabın 

tepesinin uzaklığı miktarınca minare 

üzerinde olduğu halde ECR dairesi ilk dolanımda, evrenin merkezinden kabın 

tepesinin uzaklığı miktarınca Yeryüzü üzerindeki bir çukurda olduğu zamanda EMR 

dairesi TLK dairesi ile beraber olur. Kabın suyunun, Yeryüzündeki bir çukurda 

olduğu zaman fazla olduğu bilinir. Minarenin tepesinde olduğu zamandan fazlalığı şu 

kadardır; iki hilal, EH ve RM, onu tamamlarlar. Sudan sonra hava küresi gelir. 

Görece hafif olduğundan dolayı hava da su gibi küreseldir. Ancak onun çukur yüzeyi 

Su Küre ve Yer’e temas eder. Denizin dalgaları, dağlar, vadiler ve diğerlerinin 

baskısı ile dövülür. Ancak dışbukey yüzeyi, ateşin çukur kısmına denk gelir. Ateş de 

açık şekilde küre biçimindedir. Tam bir dairenin dolanımı dışbükeysel ve 

içbükeyseldir. Bu da açıktır ki ateş kendi başına bir öğedir. Bu felsefi görüş(e göre) 

ki Aristonun öğrencileri ve bu görüşü savunan sonrakiler(e göre) dışbükeysel bir 
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dolanım daireseldir; içbükeyi ay küresine temas eder. Bu görüşü savunanlara göre bu 

dairesel dolanımdır. Ancak içbükeysel dolandığı dumanlardan ona ulaşan şey kendini 

döndürmeye gücü yettiğinden dolanımı bu durumda havanın da dışbükey kısmının 

küresel olması gerekir. Ancak revâkiyyûn75 ve76 işrâkiyyûn77 ki yolları matematik ve 

uluları Platon’dur. Onların yanında Ebû İshak Kindî ve Ebû Reyhân Beyrûni ve 

sonrakilerden hikmet sahibi Pythagorasçı Şeyh 

Şehâbeddin’dir. Onların görüşlerine göre yöntem şöyledir: 

Hareket, küreye uygundur. Ateş bu mezhebe göre tam bir 

küredir; dışbükeyi daireseldir ve içbükeyi hilal 

şeklindedir; eğer ateş kürenin bütün parçalarıyla aynı 

hizada ortaya çıkarsa. İçbükeyinin hilal şeklinde olmasının 

nedeni şudur: Kürenin hareketi ekliptikte hızlı ve 

kutuplarda yavaştır. Ve şekli budur.  

Eğer kürenin bütün parçalarıyla aynı hizada ateş olursa belki ekliptikte oluşur 

ve yavaş yavaş azalır; kutuplara erişmeden kesilse küre tam küre olmaz. Dışbükeyi 

tam bir daire olmaz ve içbükeyi tam hilal biçiminde olur. Ancak havanın dışbükeyi 

iki görüşe göre de tam hilal veya hilale benzer bir dolanım ile dolanır. Şekli bu 

şekildedir.  

 

 

 

                                                             
75 Stoacılar. 
76 Metinde “yani” kelimesi kullanılmıştır; doğrusu ve olmalıdır. 
77 Pythagorasçılar. 
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[13] 
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 Ancak başka bir görüşe göre ateş onların yanında tam değildir sözlerinin 

zayıflığı ve şüphe uyandırması kutuplar yakınında ortaya çıkmasından açıktır. Ancak 

bu söz birçok tarafa göre ateşin sonradan ortaya çıktığını savunanlarla aynı tarafta 

değildir. Ve öğelerin dört adet olmasının nedeni doğa bilimleri kitaplarında yazılıdır. 

Ancak edinilen blgilerle anlaşılmıştır ki dört öğe de halka göre dokuz tabakadır. 

Birinci tabaka Yerküre’nin çevrelediği merkezdir. İkinci tabaka Toprak’tır. Üçüncü 

tabaka karışık tabakadır ve hayvanlar, bitkiler ve madenler buradadır. Dördüncü 

tabaka su tabakasıdır. Beşinci tabaka hava tabakasıdır ki, bu tabakaya yer ve su’ya 

komşudur. Altıncı tabaka soğukluk (zemheriye-i bâride) tabasıdır ki soğuluk nedeni 

buharın oluşması yükseklik yokluğu, yıldızların ışığının yansımasıdır. Ve bulutun, 

gökgürlemesinin, şimşeğin ve yıldırımın kaynağı bu tabakadadır. Yedinci tabaka 

güçlü hava tabakasıdır ki safa yakındır. Ve sekizinci tabaka ruhsal tabakadır; sufli 

âlemde kaybolan dumanlar onda dağılır. Günahkâr kişilerin yakarışları ve yüksek 

mertebede olan kişilerin eşkâlleri (eşkâl-i ‘amûd) ve bunların benzerleri bu tabakada 

ortaya çıkar. Ve kâh oluşan bu eşkâller günlük hareket ile birlikte hareket eder. 

Dokuzuncu tabaka ateş tabakasıdır. Bazıları havayı ikiye bölmüşlerdir. Birisi buharla 

karışıktır ve diğeri saftır. Çünkü onda buhara yükselme bir yerde son bulur ve bunun 

ötesine geçmez. Bunun miktarı yaklaşık olarak 17 fersahtır. Buharla karışık olan 

hava yoğun bir havadır; ona buhar küresi, rüzgârlar âlemi ve gece ve gündüz küresi 

derler. Bu ismin nedeni şudur; rüzgârların estiği yer burasıdır ve karanlık ve ışığın 

olduğu yerdir. İkiyüzlülüğün gözlenmesiyle sanılır ki bu göğün renginden dolayıdır. 

Bu tabakadan olduğu düşünülür. Sebebi şudur ki; adı geçen buhar küresi Yeryüzü ve 

su ile yoğunlaştığından ışıklı görünür ve üstünde olan seyrek hava ona nispeten 

karanlık görünür. İkisinin karışımından karanlık ile ışık arasında bulunan ara kısım 
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oluşur ki kürenin renginin lacivert olmasının nedeni budur. Örneğin kırmızı renk(le 

birlikte) seyrek olan bize görünürse uygun diğer bir rengin görünmesi sabittir. Bu 

takdirde bunun da nedeni budur. Buna göre gök gibi yedi tabaka olur. Kürelerin 

biçimleri ve öğeler bu şekilde ortaya çıkar. Ve her daire bir yüzeydedir. [14] Ve her 

iki dairenin arası küresel öğelerdir.  

 

 

En Büyük Küresi
BurçlarKüresi
Satürn Küresi
Jüpiter Küresi

Güneş Küresi

Yer Küresi
Evrenin
Merkezi

Su Küresi
Hava Küresi
Ateş Küresi
Ay Küresi

MerkürKüresi
Venüs Küresi

Mars Küresi

Evrenin
Kutbu

Evrenin 

Kutbu

Burçların Kutbu

Burçların Kutbu

Evrenin Ekseni

Burçların Ekseni

(Şeriat ustalarına göre el-Kürsî)

(Şeriat ustalarına göre el-'Arş)
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İkinci Bölüm: Bilinen büyük ve küçük daireler ve yayları açıklar. Her dairenin 

çevresi 360 eşit kısma bölünmüştür. Böylece her dairenin çapı 120 kısım olur. Her 

bir kısma bir derece derler. Her derece 60 eşit kısma bölünmüştür. Onun her birine 

dakika derler. Her bir dakika 60 eşit kısma ayrılıp, onun her birine de saniye derler. 

Bu şekilde saniye, salise ve rabia olur. Gerekli miktarı bu şekilde bölmek uygundur. 

90 dereceden eksik olan her yay, 90’a tamamlanır; kalan kısma o yayın tamlayanıdır 

denir. Büyük dairelerden en bilineni en büyük kürenin kuşağıdır. Ona ekvator 

(muaddil el-nehâr, felek-i müstakîm) derler. İki kutbuna evrenin kutupları adı verilir. 

Yönü Büyük Ayı’ya (benât el-na‘ş) doğrudur. Buna kuzey kutbu, diğerine de güney 

kutbu derler. (Büyük dairelerden) biri de ekliptik kuşağıdır (mıntıka-i felek-i 

sevâbit); buna burçlar kuşağı (mıntıka-i el-burc) ve burçlar küresi (felek el-burc) de 

derler. Ekliptik, ekvator ile iki noktada kesişir. Bu noktalara ılım noktaları (nokta-i 

itidal) derler. (Büyük dairelerden) birisi de dört kutuptan geçen dairedir (dâire-i 

mare-i bi’l-aktâb el erba‘). Bu iki kuşağın dört kutbundan geçer. Bu dairenin kısa 

yayı iki kuşağın veya onların kutuplarının arasında olur; ona en büyük eğim (meyl-i 

küllî) derler. (Büyük dairelerden) biri de eğim dairesidir. Bu büyük daire, burçlar 
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küresinin bir parçasından ya da bir yıldızın merkezinden ekvatorun iki kutbuna uğrar. 

Bu daireden bir yay, burçlar küresinin bir parçasıyla ekvatorun arasındadır. En yakın 

taraftan olan yaya o parçanın birinci eğimi (meyl-i evvel) derler. Bu daireden bir yay, 

yıldızın merkezi ile ekvator arasında olursa, en yakın taraftan bu yaya, bu yıldızın 

uzaklığı (bu‘d) denir. (Büyük dairelerden) biri de enlem dairesidir (dâire-i arz). Bu 

da büyük bir dairedir ki, ekliptiğin bir parçasından ya da bir yıldızın merkezinden 

ekliptiğin iki kutbuna uğrar. Bu daireden bir yay, ekliptiğin bir parçasıyla ekvatorun 

[15] arasında olsun; en yakın taraftan ona bu parçanın ikinci eğimi (meyl-i sâni) 

derler. Eğer yıldızın merkezi ile ekliptik arasında olursa, o yaya o yıldızın enlemi 

derler. (Büyük dairelerden) biri de ufuk dairesidir. Bu dairenin bir kutbu başucu 

noktası (semt-i reis, zenit), diğer kutbu ayakucu noktası (semt-i kadem, nadir). 

Başucu noktası, kürede dikey bir noktadır ki evrenin merkezinden bir kişinin yönüne 

göre bir çizgi çekilse o noktada sona erer. Onun karşısındaki nokta ayakucu 

noktasıdır. Ufuk dairesi küreyi, görünen ve görünmeyen olmak üzere iki parçaya 

ayırır. Görünen taraf başucu noktasındadır, diğeri görünmeyendir ve ayakucu 

noktasındadır. Ufuk dairesi ile doğan ve batan yıldızlar bilinir. Ekvatoru iki noktada 

keser. Birine doğu noktası (nokta-i maşrık) ve gerçek doğu (maşrık-i itidal) ve 

diğerine batı noktası (nokta-i magrib) ve gerçek batı (magrib-i itidal) derler. İki 

noktanın arası bir çizgi ile birleştirildiğinde bu çizgiye doğu-batı çizgisi derler. Bu 

kuşak ekliptiği iki noktada keser. Birine doğuş noktası (tâli, birinci ev), diğerine batış 

noktası (garib-ü-sabi‘, yedinci ev) derler. Bu daireden bir yay, ekliptiğin bir 

parçasından veya bir yıldızın merkeziyle doğu noktası arasında olsun, en yakın 

taraftan ona doğu genişliği (sı‘a el-maşrık) denir. Yine bu daireden bir yay, ekliptiğin 

bir parçasından veya bir yıldızın merkeziyle batı noktası arasında olsun, en yakın 
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taraftan ona batı genişliği (sı‘a el-magrib) derler. (Büyük dairelerden) biri de 

meridyen dairesidir (daire-i nısf el-nehar). Meridyen dairesi, ufkun iki kutbundan ve 

ekvatorun iki kutbundan geçer ve ufku iki noktada keser. Kuzey kutbuna yakın olan 

nokta kuzey noktası, diğerine de güney noktası adı verilir. Bu iki noktanın arası bir 

çizgi ile birleştirilirse ona meridyen çizgisi (hatt-ı nısf el-nehar) derler. Onun iki 

kutbu doğu ve batı noktası olur. Ekliptik de onu iki noktada keser. Biri Yer’in 

üzerindedir; ona onuncu ev (aşir) ve veted el-sema, diğerine de dördüncü ev (rabi‘) 

ve veted el-ard derler. Ekvatoru da görünen ve görünmeyen olarak ikiye böler. Bu 

direden bir yay, ya ekvatorun kutbu ile ufuk dairesi arasında, ya da ufkun kutbu ile 

ekvator arasında olur. En yakın taraftan ona bir yerin enlemi derler. (Büyük 

direlerden) biri de doğu ve batı dairesidir. Ona birinci azimut dairesi (daire-i evvel 

el-sumût) derler. Bu büyük daire ufkun iki kutbundan ve meridyenin iki kutbundan 

geçer. Büyük dairelerden biri de görünür gök ortası dairesidir (daire-i vasat el-sema-ı 

ruyet). Bu büyük daire ekliptiğin iki kutbundan ve ufkun iki kutbundan geçer. Bu 

dairenin kutupları doğuş ve batış noktalarıdır ve ekliptiği görünen ve görünmeyen 

olarak ikiye böler. Bu daireden bir yay ya ekliptiğin kutbu ile ufuk arasında ya da 

ufkun kutbu ile ekliptik arasında olur. En yakın taraftan ona görünen iklim enlemi 

(‘ard-ı iklim-i ruyet) derler. (Büyük dairelerden) biri de yükseklik dairesidir. Bu 

büyük daire ufkun iki kutbundan ve küre üzerinde varsayılan hayali bir noktadan 

geçer ve ufku iki noktada keser. [16] Bu iki noktanın her birine azimut noktası 

(nokta-i semt) derler. Bundan dolayı bu daireye azimut dairesi (daire-i semt) de 

derler. Bu iki noktanın arası bir çizgi ile birleştirilirse bu çizgiye azimut çizgisi (hatt-

ı semt) denir. Bu daireden bir yay hayali bir nokta ile ufuk arasında olursa en yakın 
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taraftan ona hayali noktanın yüksekliği derler. Eğer bu nokta Yer’in altında olursa bu 

noktanın düşüş azimutu (semt-i inhitat-ı nokta-i mefruze) derler.  

Bilinen küçük dairelerden bazıları eğimli yörüngelerdir.  Bunlara günlük 

yörüngeler de derler. Bu küçük daireler, ekvator mevkisinde hayali bir noktanın 

hareketi ile oluşmuşlardır. Ekvatorun hareketi nedeniyle yıldızların merkezleri ve 

bunun dışındakiler gibi onun her birine o noktanın yörüngesi derler ki onun hareketi 

ile oluşur. Yıldızın merkezinin yörüngesi ufkun üzerinde olursa o yıldızın yayı 

gündüzsel, altında olursa gecesel olur. Bu yörüngelerden ufuk ile meyl dairesi 

arasında olan yaya o yıldızın gündüz düzeltimi (taadil el-nehar) derler. Ancak bu 

meyl dairesinin doğu ve batı noktalarından geçmesi gerekir. Gündüz yayı ve gece 

yayından her birinin arasında yarım devirde oluşan fark o yıldızın gündüz 

düzeltiminin 2 katıdır. Yıldızın merkezi ile ufuk arasında olan yaya dâir derler. 

Meridyan dairesi ile yıldızın merkezinde olan yaya fadl el-dâir denir. (Küçük 

dairelerden) biri de enlem yörüngeleridir. Bunlar ekliptiğe paraleldirler. Hayali bir 

noktanın hareketinden sekizinci kürenin hareketi nedeniyle (oluşurlar). (Küçük 

dairelerden) biri de (ufka paralel olan) yükseklik daireleridir (mukantarat). Bunlar 

ufka paraleldir. Ufkun üzerinde olanına yükseklik daireleri (mukantarat-ı irtifa‘), 

altında olanına alçaklık daireleri (mukantarat-ı inhitat) denir. Bu mukantarat 

dairelerinden biri yeryüzüne temas eder. Buna hissî ufuk (ufk-u hissî), girişte 

bahsedilen ufka gerçek ufuk (ufk-u hakiki) derler. Geri kalan bilinen küçük daireler 

bir yerin boylamı, yıldızın takvimi ve bunun gibileridir; gerekli yerlerde inşallah 

açıklanacaktır. Ancak bilinen dairelerden varsayılan küçük bir daire ki bir noktanın 

hareketi ile gezegenlerin kürelerinin altında veya içinde oluşurlar. Bazılarına göre 

yıldızların merkezinin veya kürelerin merkezinin hareketi ile oluşurlar. İkisi de aynı 
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şeydir. Adı geçen daireler ya kürelerin yüzeyi üzerinde oluşurlar ya da kürelerin 

yüzeyi üzerinde oluşmazlar.  Bunların hepsi kürelerin yüzeyinde oluşan Güneş’in 

merkezinin dairesinin hareketinden dış merkezli dairenin merkezinin çevresinde ve 

episıklın merkezinin hareketi ile taşıyıcı kürenin çevrelerinde ve yıldızların 

merkezinin hareketinden episıkllarının çevreleri üzerinde oluşurlar. [17] Bu 

dairelerin izdüşümünü çevreleyen küreye nispet etmek sınırlı bir problemdir. Ancak 

astronomi ustalarının tabirlerindendir. Yine bu dairelerin her biri çevrelerinde çizdiği 

kürenin ismiyle adlandırılmışlardır. Örneğin Güneş’in merkezinin hareketiyle oluşan 

kürenin adı, dış merkez (haric el-merkez) adıyla anılır. Episiklın merkezinin 

hareketiyle oluşan daireye de episikl küresi (eflâk-ı tedâvir) adı verilir. Bu daireler 

kürelerin çevrelerinde oluşmazlar. Belki kürelerin boşluklarında hareket ederler. 

Merkür’ün (taşıyıcı dairesi) taşıyıcı küresinin (hâmil) merkezinin hareketiyle oluşan 

dairedir; taşıyıcı küreyi hareket ettiren müdîr küresidir. Ay’ın eğimli küresinin (mâil) 

hareket ettirdiği taşıyıcı küresinin merkezinin hareketi ile (taşıyıcı daire) oluşur. Bu 

iki daireye taşıyıcı kürenin merkezini taşıyanlar (hâmil-i merkez-i hâmil) denir. 

Böyle adlandırılmasının nedeni taşıyıcı kürelerin merkezlerinin bu dairelerin 

çevresinde hareket etmesindendir. Astronomi bilginleriden el-Mecistî (Almagest) 

sahibi (Batlamyus) ve onu izleyenler küreler konusunda dairelerle yetinmişlerdir. 

Çünkü kanıtların orataya çıkması için bu yeterlidir. Ancak bazı bilginler cisimsel 

küreler düşünmüşlerdir. Birinci görüşe göre astronomi cisimsel olmayandır; ikinci 

görüşe göre ise cisimseldir derler. Birinci görüşü savunanlar sekizinci ve dokuzuncu 

küre için birbirini kesen iki daire düşünürler ki bunlar kürelerin kuşaklarıdır. Güneş 

için de iki daireden söz ederler ki biri ortak merkezli (mümessil) ve biri dış 

merkezden ibarettir. Bu küreler bir noktada temas ederler; bu nokta apoje (evc) 
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noktasıdır. Bu görüşe göre Güneş için episikl yoktur. Ancak episiklı kabul edenler üç 

daire kabul ederler. Biri taşıyıcı kürenin merkezine uygun diğeri de dış merkezli 

kürenin merkezine uygundur.  Bu iki daire kesişirler. Biri de episikldır. Episiklı 

çevreleyen kürenin merkezi taşıyıcı küreye uygundur ve dış merkezli kürenin 

çevresine temas eder. Batlamyus ve astronomi ustaları kürelerin basit olması için 

fiziksel olmayan bir yapı düşünmüşlerdir. Üst gezegenler ve Venüs’ün her biri için 

beşer daire düşünmüşlerdir; ortak merkezli daire (daire-i mümessil), eğimli (mâil), 

taşıyıcı (hâmil), equant (muaddil el mesîr) ve o taşıyıcı ile kesişir ve biri de 

episikldır; episikl taşıyıcının merkezine uygundur. Ay için dört daire düşünmüşlerdir. 

Biri ortak merkezli ve diğeri eğimli dairedir; bunlar kesişirler. Biri de episikldır; 

episikl taşıyıcının çevresinin merkezine uyar.  Ay için taşıyıcı kürenin merkezi 

etrafında dolanan ve eğimli küreye benzeyen başka bir taşıyıcı daha düşünmüşlerdir. 

Merkür için altı daire düşünmüşlerdir. Bu daireler ortak merkezli, eğimli, taşıyıcı, 

equant, episikl ve taşıyıcının merkezini taşıyan dairelerdir (hâmil-i merkez-i hâmil). 

Müdîrden bahs etmemişlerdir. Çünkü taşıyıcının merkezini taşıyan daire onun durma 

noktasıdır ve bazıları ondan da söz etmişlerdir. Bu, eğimli küreye temas eder. [18] 

Geometriciler küreler söz konusu olduğunda dairelere ihtiyaç duymuşlardır. Güneş 

için episikl küre olmaz ise 34 küre vardır. Ancak küre sayısı 35’dir. Ay için 

taşıyıcının merkezini taşıyan küre ve Merkür için müdîr söz konusu olursa 37 olur. 

Cisimsel olanların yanında iki asl üzerine dahi, yani Güneş için gerek episikl olsun 

gerekse olmasın 24 küre olur. Hareketin oluşması için cisimsel olanlar dahi yine bazı 

kürelere muhtaç olurlar. Geometricilere göre dairelerin şekli böyledir.  
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Üçüncü Bölüm: Dokuzuncu ve sekizinci kürenin yani en büyük kürenin ve 

burçlar küresinin (ekliptik) yapıları ve hareketleri,  kürenin burçlara bölünmesi ve 

sabit yıldızlardan da bir kısmını açıklar. Örneğin bu iki kürenin her birini iki paralel 

yüzey çevreler. Merkezleri evrenin merkezidir. Dokuzuncu kürede hiç yıldız yoktur. 

Bütün sabit yıldızlar sekizinci kürenin altındadır. Dokuzuncu küre 24 saate yakın 

zamanda dolanımını tamamlar. Hareketi doğudan batıyadır. Her 24 saatte hareketinin 

fazlalığı şu miktardadır; 70 güneşsel yılda tam bir devir yapar. Sekizinci küre de 

gözlem kayıtlarına göre 70 yılda 1 derece kat eder. Buna göre 25.200 yılda 

dolanımını tamamlar. Ancak bilginler arasında hareketin miktarı saniyeye kadar 

belirlenebilmiştir. Eskilerden Aristoteles günlük hareket dışında [19] hareketini 

bulamamıştır. Belki bütün küreler sekizdir diye bir fikre kapılmıştır. Hipparkos 

batıdan doğuya onun hareketini bulmuş ancak belirlememiştir. Sonra Batlamyus 

gelip İskenderiye’de gözlem yapmış ve onun hareketinin miktarını her 100 güneşsel 

yılda bir 1 derece olarak belirlemiştir. Buna göre 36.000 yılda 1 dolanım tamamlanır. 

Geometriciler 66 yılda 1 derece olarak buldular. Buna göre 23.760 yılda dolanım 

tamamlanır. Ancak bilginlerin araştırmalarıyla bir kavm 70 yılda 1 derece olarak 
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bulmuştur. Hoca Nasîr-i Tûsî, Tebriz yakınlarında Merâga’da iki gözlem yapmış ve 

70 yılda 1 derece olarak bulmuştur. Böyle olursa dolanımın tamamlanması 25.200 

yılda olur. Zamanımızda bilgisine güvenilir olan bir kişi de bu büyük gözlemi kabul 

eder. Ancak gerçeği Allah’tan başka kimse bilemez. Onun hareketi batıdan 

doğuyadır. Hareket kuşağı ekvator ile eğimli iki noktada kesişir. Bundan girişte söz 

edilmiştir. Bu iki noktanın biri, yıldız batısal hareket ederse ondan kuzey yönüne 

olanına ilkbahar ılımı diğerine sonbahar ılımı denir. Bu iki dairenin de en büyük 

gayesi, en büyük eğimdir. Farklı gözlemlerle ikinci hareket konusunda oluşan 

farklılıklar gibi, en büyük eğim konusunda da farklılıklar vardır. Çünkü önceki 

gözlem ustaları en büyük eğimin miktarını eşit miktarda bulmadılar. Hatta 

öncekilerin bulduğu, geometricilerin bulduğundan fazladır. Bazıları sonra gelenlerin 

önce gelenlerden daha fazla bulduklarını zannettiler. Bununla birlikte fazla bulunan 

(miktar) 24 derecedir. Gerçi bazıları, Hint bilginlerinin 24 derecede ittifak ettiklerini 

zannetmişlerdir. Çünkü Öklides zamanında da 24 parça olduğu meşhurdur. Öklides 

Kitâb-ı Usûl’de kenarı on beş kenarlı olanı bu şekilde çıkarmıştır. Çünkü 24 
5

1

3

1
+  

devirdir. Ancak 24 olması gerekmez. Çünkü kaidede bu vardır; derecelerden, 

dakikalardan, saniyelerden ve geri kalanlardan fazla olur. Onu tam sayarlar ve 

yarıdan eksik olursa, tam saymazlar. Böylece bunda da böyle olmuş ve az bulanlar 

23 kısma ve yarım kısımdan eksik bulmamışlardır. Nitekim Tezkire sahibi Hoca 

Nasîr-i Tûsî de büyük gözleminde böyle bulmuştur. İslam bilginleri bunu kabul 

ederler. Buna göre en büyük eğim 23 
4

1

3

1
+  kısımdır. Bu farklılığın nedeninin, 

aletlerin farklılığından olduğu açıktır. Çünkü o aletlerin yapılışında, miktarında, 

daireselliğinde, bölümlerinde [20] ve meridyene yerleştirilmesinde farklılıklar 
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olduğundan dolayıdır. Yoksa iki kuşağın78 yakınlaşmasından değildir. Eğer iki 

kuşağın yakınlaşmasından olsaydı azalan eğimi günün artması ile orantılı bulmaları 

gerekirdi. Ancak böyle bulunmaz. Çünkü Batlamyus’un bulduğu Hipparkos’un 

bulduğuna uygundur. İkisi arasında da yaklaşık 285 yıl vardır. Gerçi Halife Memun 

zamanında bulunan (değer) Batlamyus’un bulduğundan 16 dakika kadar azdır. 

Ancak bu iki gözlem arasında 690 yıl geçmiştir. Bu hesaba göre eksik eğimin her 43 

yılda bir dakika olması gerekir. Buna göre Ebu Cafer Hâzînî’nin kendi gözleminde 

bulduğunun Memun zamanında bulunandan 5 1/3 dakika eksik olması gerekir. 

Çünkü Hâzîni’nin gözlemi ile Memun zamanındaki gözlemin arasında yaklaşık 230 

yıl vardır. Ancak Hâzîni kendi gözleminde büyük bir dikkatle bulduğu (değer) 

Memun zamanında bulunana uygundur. Diğer gözlemlerde buna göre kıyas olunsun 

ve bu durumun aletlerin farklılığından olduğuna şüphe yoktur. Çünkü farklılıkların 

ortaya çıkışı aletin farklılığındandır. Buna göre farklılıklar arasında tertip ve düzenin 

olmayışı da aletlerin farklılığındandır. Öyle olsa farklılığın aslının iki kuşağın 

yakınlaşmasından olması gerekir. Şimdi yakınlaşmanın yöntemi ekvatorun ekliptiğe 

yakın olmasındandır. Yani ekliptik sabit olsa da ekvatorun ona yakınlaşması doğru 

değildir. Çünkü böyle olduğunda bütün şehirlerin enlemleri çeşitli olup ekvatorun da 

her zaman farklı bir mekânda olması gerekir. Bundan dolayı hiç kimse ekvatorun 

yakınlaştığı zannına kapılmamıştır. Ancak bazıları ekliptiğin ekvatora yakınlaştığını 

düşünmüşlerdir. Eğer bu doğru olursa, ekliptiği hareket ettiren bir küreye daha 

ihtiyaç duyulur. Eğer ekliptiğin enlemsel olarak hareket ettiği varsayılırsa ya tam bir 

devir yapar ya da yapmaz. Belki bir miktar hareket edip sonra yine geri gelir. Bu da 

yarısına dek hareket edip yine geri döner. Sonra adı geçen iki olasılığın her biri 3 

                                                             
78 Ekvator ve ekliptik kuşakları.  
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kısım olur. Çünkü bu yarıdan eksik olan gaye ya birinci denk gelmeden önce olur, ya 

denk gelir ya da denk gelmeden sonra olur. Yarıdan fazlada da aynı şekilde geri 

dönüş ya ikinci denk gelmeden önce olur veya denk gelir, ya da denk gelmeden sonra 

olur. Buna göre mümkün kısımlar 8 olur, fazla olmaz. Biri tamam, biri yarım, üçü 

yarımdan az ve üçü yarımdan fazladır. Birinci durumda, burçlar küresinin kuzeyi 

güneysel olup, güneyi kuzeysel olur. Sonra yine birinci konuma geri döner ve 

hareketin yönü hemen [21] bir tarafa gider. İkinci durumda da bu olur. Ancak geri 

dönüş hareketinin yönü birincinin tersi olur.  Üçüncü durumda bir yerde aynı şekilde 

gündüz ve gecenin yükseklikleri ve miktarları çeşitli olur. Dördüncü durumda da 

üçüncü durumda olduğundan farklı olarak mevsimler karışıp, gece ve gündüz eşit 

olur. Ancak yatay ufukta (ufk-ı rehûvî) değil; onun gündüz ve gecesi üzerine 

yaklaşık 43 yıl fazla olur. Bu zaman, ekliptiğin bu miktara dek, Güneş ufuktan 1 

dakika aşağıya düşene dek, enlemsel olarak 1 dakika hareket ettiği zamandır. Bu yere 

nispeten 1 dakika yükselir. Ve burada gündüzün fazla olması mümkündür. Beşinci 

durumda, üçüncü ve dördüncüden farklı olarak ekvatordan kuzeysel olan iki kuşak 

arasındaki yüzey ve ona bitişik olan parça kuzeysel, ekvatorun güneyinde olan ise 

güneysel olması gerekir. Onun karşısındaki güneysel yüzey, güneysel parça ile 

kuzeysel olması gerekir. Bu parçalar miktar bakımından çeşitlidirler. Uygun 

geldikten sonra küre ve zirve hesabına göre altıncı, yedinci ve sekizinci durumlar da 

yarımda lazım gelir. Bundan başka üçüncü, dördüncü ve beşinciden lazım gelenler de 

lazım gelir. Ancak iki küre olduğundan uygunluğun bozulması artar. Ve bazıları iki 

kuşak uygun geldiğinde ateş, tufan biçiminde olur demişlerdir. Gerçeği Allahtan 

başka kimse bilmez. Bundan başka tılsım ustalarından bazıları bunun ekliptiğin talihi 

ve talihsizliği olduğunu düşündüler. Her birinin en yüksek noktası 8 derece olup 640 



112 

 

yılda her biri dolanımını tamamlar. Yani ekliptiğin dört yönü ekvatorun dört 

yönünden örneğin Koç başlangıcından talihsizlik üzere hareket eder. Balık’ın 

sonundan 8 dereceye varınca veya 4’üne varınca talih eyler. Koç burcundan ya da 

4’üne değin ve bir söz de 8 dereceye kadar Koç başlangıcından talih, sonra talihsizlik 

getirir. Yine Koç başlangıcından olmak üzere bazı hey‘et erbabı bunu kabul ettiler. 

Zannettiler ki gözlemlerde sabit yıldızların hareketinin miktarını çeşitli bulmalarının 

sebebi budur. Bazı talihsizlik zamanında sabit yıldızların hareketi yavaştır. Sekizinci 

kuşakta, sekizinci noktada olan bahar noktası ekvatorda olan bahar noktasının karşı 

noktasındadır ki başlangıç noktasıdır; ekliptiğin tersi yönünde hareket eder. Talih 

zamanında sabit yıldızların hareketi hızlıdır. Ekliptiğin bahar noktası ekvatorun 

bahar noktasını işkâl eder ve ekliptikle aynı yönde hareket eder. Eğer bu durum 

sanıldığı gibiyse başka bir hareket noktasına da [22] ihtiyaç duyulur. (Bu hareket 

noktası) ekliptiği enlemsel olarak hareket ettiren küreden başka bu sekizinci kuşağı 

boylamsal olarak hareket ettirir.  Birinci hareketten farklı talihli ve talihsiz hareketler 

için ve o kürenin konumu ekliptiği çevreler ve kutupları ekliptiğin kutbuna paralel 

olur. Bu küre ekliptiği 8 derece hareket ettirir. Ekvatordan ilkbahar ılımına belki 

sekizinci mıntıkada olan bütün noktalar kendi konumlarında o miktar hareket eyler. 

Bu durumda talih ve talihsizlik de hızlı ve yavaş olur. Bu sanı açık değildir. Çünkü 

talihlilik ve talihsizlik eğer basit hareket ise göksel olanların da tam bir devir 

yapması gerekir. Eğer bileşik hareket ise onun da 80 yılda 1 derece kat etmesi 

gerekirdi. Eğer sabit yıldızların hareketi ona eşit olursa, sabit yıldızların talihli 

zamanında hareketinin 40 yılda 1 derece görünmesi gerekir; talihsiz zamanın 

hareketi ise olmaz. Eğer fazla ise talihli zamanında 40 yılda 1 dereceden fazla 

görünür. Talihsiz hareket asla görünmez. Belki talihli hareket görünür. Hareketlerin 
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fazlalık miktarı eksik olursa, talihsizlik zamanında ekliptikle aynı yönde özel bir 

hareketi olmaz. Belki ekliptiğin aksi yönünde özel bir hareketi olur. Bunların hepsi 

batıldır. Çünkü Hipparkos zamanından bu zamana gelinceye kadar sözü edilenlerden 

hiçbirisi bulunmadı. Aynı şekilde talihlilik ve talihsizlik arasındaki zamanların 2 

katından fazladır. Bu zannedilenden de uzundur. Bu ilimde en kısa olanlardan bazı 

Hint kavimlerinden en büyük eğimde talihlilik ve talihsizlik gibi 8 derece kadar artar 

ve eksilir diye söz ettikleri zannedilir. Bu iki uyuşmazlık için bir hareket ettirici ile 

yetinilir. Yani hem talihlilik ve talihsizlik ve hem de en büyük eğimin artma ve 

eksilme miktarı için olsa gerek bir küre var olduğunu düşündüler. Atlas küresi ile 

burçlar küresi (ekliptik) arasında, tam ortada, şu yöntemle; kutupları dört kutuptan 

geçen daire üzerinde, ekliptiğin kutbu ile arasında 4 derece vardır. Ekliptiğin kutbu 

bu kürenin hareketi ile kutbu etrafında 640 yılın iki katı kadar bir daire çizer ve dört 

kutuptan geçen daireden talihlilik ve talihsizlik zamanında bir yay ayırır. Bu yayın 

miktarı 8 derecedir. Sekizinci kuşaktan her nokta varsayılan bu küçük daire etrafında 

eşit hareket eder. Bu varsayılan dairenin bir yarısında talihlilik hareketi ve diğer 

yarısında da talihsizlik hareketi oluşur. Ve bu iki yarının ortasından bu bir yarının 

tam yarısına dek eğimin eksilişi ve diğer yarıda da eğimin artışı meydana gelir. 

Eğimin eksilişi kuşakların yakınlaşmasıyla ve eğimin artışı da uzaklaşmasıyla olur. 

Ancak bu betimlemenin de bozuk olduğu açıktır. Eğimin ayrılması durumu 

yönünden açık görünür. Çünkü bu küre burçlar kuşağının ortasını değiştirdiği 

takdirde, eğer bu gerçek olsa, elbette kavimler, eğimin gözleminin farklılığını, ta 8 

dereceye varıncaya kadar aşırı bulurlardı. Ki bu süre altı yüz [23] kırk yıldır.  Ancak 

varolan gözlemler bunu tekzip ederler. Ve bunun bozukluğunun bundan dolayı 

olduğunu, bu kürenin hareketini talihli ve talihsizlik sebebiyle bir miktar farz ettiler. 
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Ancak eğimin hareketinin doğruluğu ortaya çıktıktan sonra adı geçen hareketin 

kuşakların yakınlaşmasıyla oluştuğunu farz etseler bu bozukluk ortadan kalkardı. 

Meğerki ikinci hareketin uyuşmazlığı bozukluğun uyuşmazlığından fazla olsun. 

İkinci harekette de uyuşmazlık şu zamanda olur: burçlar kuşağından her belirli nokta, 

örneğin Yengeç başlangıcı, bu küçük daire varsaydıkları üzere hareket etseydi, bu 

belirli nokta bu kuşağa ve Yengeç noktasına eşit bir daire çizdiği için, bu noktanın 

küçük bir daire çizmesi olanaksızdır. Bundan başka herkes uyuşmazlık bulmazdı; 

ikinci hareketin miktarı, daima sekizinci kürenin yönüyle orta (kürenin) 

hareketlerinin bileşimiyle ortaya çıktığı kadar olurdu. Veya orta (kürenin) hareketleri 

burçlar yönünün aksine varsayarlarsa, tek bir yöne hareketlerinin birleşimi miktarı 

olurdu. Eğer orta (kürenin) hareketini burçlar yönüyle aynı varsayarlarsa, onun adı 

geçen küçük daireyi çizmediği açıktır. Ancak sonsuz noktalardan her birisi her anda 

Yengeç burcunun başında olup, örneğin bir hilal şekli çizer. Bu şeklin küçük çapı 

dört kutuptan geçen daireden 8 derece kadardır. Merkezi orta kuşak üzere bu çapın 

arasında olur. Büyük çapının yeri yaklaşık olarak orta kuşaktan bir yaydır ki dört 

kutuptan geçen dairenin iki ucu arasında olur. Bir ucu ekliptiğin kutbunun ortalama 

hareketi ile çeyrek dolanım miktarı kadar hareket eder ve bir ucu da 3 çeyrek miktarı 

kadar hareket eder. Yengeç’in başlangıcı da küçük çap miktarı kadar ileri ve geri 

olur. Ve ekliptikle ekvatorun kesişmesi farklılaşıp, ekvatorun dört noktasına karşılık 

gelen dört burç yer değiştirir. Ve yine dolanım tamamlanınca ilerilik geri döner. Bu 

durumda zikr ettikleri üzere talihsizlik ve talihliğin olması gerekir. Talihlilik ve 

talihsizlikten ikinci harekette uyuşmazlığın olması gerekir. Ancak biz, hilal şekli 

olmasından dolayı bunun oluştuğunu söyleriz. Bu hilal şeklinin gayet hoş 

düşünüldüğü bu şekilden açıktır. [24] Şekli budur.  
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Ancak söyledikleri üzere tam 8 derece talihli ve talihsizlik gerekir. Bu talihlilik 

ve talihsizlik ikinci hareketin uyuşmazlığını gerektirir. Bunlar men edilmiştir. 

Birincisinin men edilmesi şudur ki ekvatorla kesişme noktası değişir. İki kesişme 

noktası arasında, talihlilik ve talihsizlikte olan yay 70 derecelik enlemde olan en 

büyük batı genişliğinin iki katı miktarı kadar olur. En büyük eğim dört cüz varsayılsa 

bu yayın kendisi 8 dereceden fazla olur. Kat kat ve bunun gerçek üzere beyanı, 

ekvator ufuk olarak varsayılıp, orta kuşak ekvator yerine konulup, ekliptik yine 

kendisi olarak varsayıldığında olur. İkincisinin men edilmesi, talihli ve talihsizliğin 

ikinci hareketin uyuşmazlığına bağlı olduğunda olurdu ki, ekliptiğin 4 noktasına 

karşılık gelen ekvatorun 4 noktasından geçip yine önceki biçimine geri dönmesi tam 

bir devir sürer. Bu tam bir devir sürmesi ve kesişme noktasının geri dönmesi 
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(ılımların öncelimi) ekliptikten değil ekvatordandır. Ya da böyle değildir. Çünkü 

ekliptikte de eğim kararsızdır. Nitekim açıklandı. Bizim söylediklerimizden açık oldu 

ki, eğer ekliptiğin kutbu orta kürenin kutbu ile şu miktar farz edilse ve ekvatordan iki 

kesişme noktasının arası 8 derece olsa bu durumda bu bozukluk sona ererdi. Yani 

talihli ve talihsizlik üzerine söyledikleri gibi bozukluk ortadan kalkardı. Meğerki 

talihlilik ve talihsizliğin ikinci hareketin uyuşmazlığını bozması bakidir. Bundan 

başka bu bozukluk da tekrar eder; dolanım müddeti orta kürede eğimin artışı ve 

eksilişi süreleri ki bu süre 640 yıldır, gözlemlerin işaret ettiği [25] üzere 14 küsür 

dakikadır. Buna göre açıktır ki bunları hepsi bozuktur. Bundan sonra bizim için 

önemli olanı görelim. Şimdi açık bir hükümdür ki, çevreleyen küre çevrelenen 

kürenin bütün parçasını yani durağan geminin (içindekilerin) hareket etmesi gibi iki 

kutbuyla ve diğer parçalarıyla hareket ettirir. Bu hareket zaruridir. Nitekim 

çevreleyen ve çevrelenenin merkezleri farklıdır ve çevreleyenin merkezi 

çevrelenenin merkezinden geçer; gerek çevrelenen episikl gerekse dışmerkez olsun. 

Çünkü hareketin yokluğundan ateş ve iltiyam lazım gelir. Bu hareketlilik teşebbüsü 

ile kutuplar farklılaşır. Çünkü çevrelenenin iki noktası çevreleyenin iki noktasına 

doğal olarak teşebbüs eder. Eğer hareket bulunmazsa kutup noktası doğal yerinden 

ayrılır. Ancak diğer sözler reddedilir. Çünkü kutup noktasının teşebbüs ettiği diğer 

noktayla arası eşittir. Çevreleyenin kutuplarının iki noktasına teşebbüs edip diğer 

noktalara etmediğinden hareketin olanaksız olması gerekir. Bu yüzden bu söz uygun 

değildir. Açıktır ki bilginlerin bilgini, faziletlilerin faziletlisi merhum Mevlânâ Ali 

Kuşcî ki Mirzâ Uluğ Bey ile Semerkant diyarında gözlem yapmıştır, kendi 

gözlemine göre en büyük eğimin miktarını 23 derece, 32 dakika, 17 saniye olarak 

belirlemiştir. Sözü edilen iki noktanın her birine ekliptiğin önceki gayesi uzaktır. 
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Veya ekliptik ile dört kutuptan geçen dairenin kesiştiği iki noktadır. Onlara iki 

dönence noktası derler. Kuzey yönde olana yaz dönencesi ve diğerine kış dönencesi 

derler. Ekliptik, ikisi ılım noktası ve diğer ikisi de dönence noktası olan bu dört nokta 

ile dörde bölünür. Her çeyrekte olan Güneş’in geçiş süresine bir mevsim derler ki 

dört mevsim adıyla bilinir. Bu dört çeyrekten iki çeyrek örneğin her birinde iki nokta 

varsayılır ki bu bir çeyrek bu iki nokta ile beraber üç kısım eder. Enlem dairesi 

geçirirler ki bu beş dairenin biri iki ılım noktası ile ve dördü varsayılan dört noktaya 

zorunlu olarak uğrar. Eklipitiği ve diğer büyük küreleri bu beş dairenin varsayılan 

yüzeyleri dört kutuptan geçen dairenin yüzeyi ile barar oniki kısım eder. Her bir 

kısmına bir burç derler. Her bir burcun boylamı 30 derece ve enlemi 180 derecedir. 

Adı geçen burçlardan üçü Koç (Hamel), Boğa (Sevr) ve İkizlerdir (Cevzâ). İkizlere 

Tevâneyn de derler. Bu üçü ilkbahara aittir. Yani Güneş’in geçiş süresi bu üç burçta 

olduğunda ilkbahar olur. Üçü de Yengeç (Seretân), Aslan (Esed) ve Başak’tır 

(Sünbüle). Başak’a Azrâ da derler. Bu üçü yaza aittir. Bu 6 burç kuzeyseldir. Üçü de 

Terazi (Mizân), Akrep (Akreb) ve Yay’dır (Kavs). Yay’a Râmî de derler. Bu üçü 

sonbahara aittir. Üçü de Oğlak (Cedî), Kova (Delv) ve Balık’tır (Hût). Kova’ya 

Sâkib el-Mâ ve Dâlî de derler. [26] Balık’a Semeketeyn de derler. Bu üçü kışa aittir 

ve bu 6 burç güneyseldir. Bir yıldız Koç’tan Boğa’ya ve İkizler’e bu düzen ile 

hareket eder. Bu harekete burçlar küresinin hareketi ( tevâlî) derler. Eğer bu düzene 

ters hareket etse burçlar küresinin hareketine ters hareket (hilâf-ı tevâlî) derler. 

Burçların başlangıcını batıdan saydılar. Çünkü hareketlerin hepsi batıya doğru 

burçlar küresinin hareketi üzeredir. Bilinsin ki sabit yıldızların çokluğu bu mertebe 

değildir ki onları saymak mümkündür. Ancak bu bilimin bilginleri 1022 ışıklı gök 

cismi (yıldız) gözlemlemişlerdir. Bazılarına göre gözlemlenen yıldız sayısının 1025 
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olduğu rivayet edilir. Bunların konumlarını da burçlar küresinde belirlemişlerdir. Bu 

belirlenen ve tanımlanan yıldızlardan 48 suret varsaydılar. Çünkü bu yıldızlardan 

bazısı bu suretlerin kendisindedir. Yani şu hatlar üzerindedir ki bu suretler bu 

hatlardan çıkarsanırlar. Adı geçen burçlar sabit yıldızlardan (oluşan) kuşak üzerinde 

varsayılan suretlerden elde edilirler. Bu kısımları isimlerdirmek için farz edilen hat 

üzerine yerleştirilmişlerdir. Koç’un başlangıcı 13 yıldızdır; 2 boynuzu koyun 

suretinde önü batıya, arkası doğuya,  görünüşü kuzeye, ayakları güneyedir ve ardına 

(doğru) yüzünü dönmüştür. Hareketi burçlar küresinin yönü üzere ardına ve günlük 

hareket ile önünedir. Boğa, 32 yıldızdır. Bir yıldızla kesilmiş öküzün ön yarısı 

suretinde ve başını öne salmıştır. Önü doğuya ve arkası batıya doğrudur. Süreyya ve 

Deberân onun yıldızlarındandır. İkizler yani Tevâmeyn 18 yıldızdır. Gökyüzünün 

ortasında kucaklaşmış iki çıplak erkek çocuk suretindedir. Başları kuzey ile doğuya 

ve ayakları batı ile güneyedir. Yengeç 9 yıldızdır. Yengeç suretindeki başı doğu ile 

kuzeye doğrudur; arkası batıdan güneyedir. Aslan 27 yıldızdır. Aslan suretindedir ve 

bedeni batıya ve arkası kuzeyedir. Aslanın Kalbi ve Nihal (β Leporis) onun 

yıldızlarındandır. Nihal toplanmış birkaç yıldızdır ve en küçükleri 3 yıldızdır. 

Sünbüle yani Azer 6 yıldızdır. Cariye şeklinde, Yılan’ın (?) sahibidir ve giysilerini 

aşağıya doğru salmıştır. Başı batı ile kuzeye ve ayakları doğu ile güneyedir. Sol elini 

yaına salıvermiştir. Sağ elini omzuna doğru kaldırmıştır. Elinde bir başak tutmuştur. 

Sol elindeki iki yıldızdan biri Simâk-ı Azel’dir (α Virgo, Başakçı). Terazi 8 yıldızdır. 

Terazi şeklindedir; kefeleri batı yönüne ve dikey direği doğu yönüne doğrudur. 

Akrep 21 yıldızdır. Kendi şeklindedir; başı kuzey ile batıya ve arka tarafı güney ile 

doğuya doğrudur. Akrep’te olan iki yıldızdan birine Akrep’in Kalbi derler. Yay yani 

Râmî 31 yıldızdır. Güya boynuna dek bir binek hayvanı şaklindedir; doğu yönüne 
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doğrudur. Başı beline dek bir adam şeklinde görünmüştür. Belinde peştamal vardır. 

Başında perçem bir sarık, elinde ok ve yay vardır. Çekmiş batı yönüne atmaya 

hazırdır. Oğlak 28 yıldızdır. Oğlağın ön yarısı şeklinde iki boynuzdur. Başı ve elleri 

[27] batıya, görüntüsü kuzeye ve bakışı geriye doğrudur. Kuyruğuna dek balık 

şeklindedir. Kova yani Sâkib el-mâ 42 yıldızdır. Dik duran bir insan şeklinde, başı 

kuzeye ve ayakları güneye doğrudur. Doğuya yönelmiş, ellerini uzatmıştır. 

Ellerinden birinde bir bardak vardır ve sanki ondan ayaklarına doğru yere su dökülür 

gibidir. Balığın ağzına akar. Balık yani Semeketeyn 34 yıldızdır. İki balık 

şeklindedir; birinin kuyruğu diğerinin kuyruğuna ulaşmıştır. Yıldızlardan uzun bir ip 

şekli (tasavvur ederler) ki ona keten ip (hayt el-kettân) derler; birisi öndedir ve başı 

batıya, kuyruğu doğuya doğrudur. Diğerinin başı kuzeye, kuyuruğu güneyedir. İki 

boynuz birbirine yakındır. Bu adı geçen 289 yıldıza, suret sahibi yıldızlar derler. 57 

yıldız daha vardır; onlara da suret sahibi olmayan yıldızlar derler. Bunlardan ayrı 

Aslan’ın ensesinde, saçı üzerinde 3 küçük yıldız daha vardır. Ancak bunlar, buna 

dâhil değildir. Algının son noktasında küçükten ayrı olanların hepsi 346 yıldızdır 

diye adı geçmiştir. Bu uzun (ipte) istenen göğün bilinen suretinin kolay anlaşılması 

içindir. Ancak bilinsin ki bu yıldızlar sekizinci kürenin hareketi ile burçların aksi 

yönünde hareket ederler ve zorunlu olarak bu suretler bölünmüş olan konumlardan 

oluşurlar. Çünkü belirli konumların karşı karşıya olmasından, bu suretlerin isimleri 

ile intikal ederler. Örneğin Koç Boğa’da, Boğa da İkizler’de olur. Uluğ Bey 

zamanındaki gözlemler de yıldızların başlangıcı Koç ve sonraki burca intikal etmiş 

ve İkizler’in suretinden o burçta ayakları kalmıştır. Öyle olsa başlangıçta adı geçen 

belirli konumlar bu isimde anılırlardı. Ta ki gözlem hesaplarında yanılma olmayana 

kadar. Yıldız ustaları hatların arasında olan adı geçen yıldızlara suret sahibi derler. 
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Bu yıldızlardan haber vermek isteseler falan yıldız falan suretin başında veya onun 

sağ elinde veya sol ayağındadır derler. Bazı yıldızlar bu suretlere yakındırlar. Onlara 

suret sahibi olmayan yıldızlar denir. Bu yıldızlardan haber verilmek istense o yıldız 

falan suretin sol ayağı yakınında veya falan suretin sağ eli yakınındadır derler. Hepsi 

bu şekildedir. Girişte adı geçen 48 suretin 21’i ekliptiğin kuzey yönündedir. Buradaki 

yıldızların sayısı 360’tır. 15’i güney yönündedir. Bu yıldızların da sayısı 316’dır. 

12’si kuşağın kendisindedir yani 12 burcun isimleri bu suretlere göre isimlendirilir. 

Bu yıldızların sayısından girişte söz edilmiştir. Bunlarla 1022 yıldız olur. Samanyolu 

için Aristoteles havada buharlaşan dumandır demiştir. Ancak algının son aşamasında 

bilginler ona itiraz edip, bu şekil üzerine çok uzun zaman kalması akla aykırıdır; 

belki bu yoğun yakın küçük yıldızların [28] yoğunlaşmasındandır; şekil olarak 

benzerdirler; süt rengi de ondandır. Bazıları Ay’ın yüzünde olan buharlaşan 

dumandır ve pek çoğu da meskûn çeyreğin yansımasıdır demişlerdir. Ancak Hazreti 

İmam-ı Fahr-i Râzî rahmetullah Mulahhas’ında şöyle söyler: Bunlar uygun değildir. 

Çünkü birincisinde onun bu şekilde uzun zaman kalması mümkün değildir. Ay’ın 

eğimli küresi ile taşıyıcısının hareketleri ters olduğundan kendi bozukluğu gayet açık 

olur. İkincisinde de Ay’ın batıda ve doğuda aynı durumda görülmemesi gerektir. 

Hâlbuki böyle olmaz. Öyle olsaydı kürenin cismine uygun olması gerekirdi. Çünkü 

yıldızlarla kürelerin bir cisimde iken aralarında uyuşmazlık bulunur. Yani yıldızlar 

ışıklı olup, küreler olmaz. Ay’ın da bu şekilde olması gerekir.  Onun o miktarı ışıksız 

olup, ışıklı değildir. Veya yoğun yakın küçük yıldızlar ışıksız olmalıdır.  

 Dördüncü Bölüm 

Yedi gezegenin kürelerinin durumlarını açıklar. Örneğin Güneş’in küresi 2’dir. 

İkisinin de yüzeyleri paraleldir. Birisine ortak merkezli küre (mümessil) derler. 
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Merkezi, evrenin merkezidir. Kuşağı, burçlar kuşağı yüzeyindedir. Diğerine de dış 

merkezli küre (hâric el-merkez) derler. Ortak merkezli kürenin altındadır. Merkezi, 

evrenin merkezinin dışındadır. Ancak kuşağı, burçlar kuşağının yüzeyindedir. 

Dışbükeyi, ortak merkezli kürenin dışbükeyine bir noktada temas eder. Bu ortak 

noktaya apoje (evc) derler. İçbükeyi de ortak merkezli kürenin içbükeyine bir 

noktada temas eder. Bu ortak noktaya da perije (hadîd) derler. Ortak merkezli 

küreden dış merkezli küreye apoje yönünde ayrılır. Zorunlu olarak iki farklı küre 

kalınlığı (sihan) kalır. Biri dış merkezli küreyi çevreler, diğeri de (dış merkezli küre 

tarafından) çevrelenir. Çevreleyenin inceliği apoje yönündedir. Ve kalınlığı (gılâz) 

perije yönündedir. İncelik ve kalınlık, dairesel bir eksendir. Bu iki küreye, birbirini 

tamamlayan iki küre (mütemmim) derler. Biri kapsayan tamamlayıcı (mütemmim-i 

hâvi), diğeri de kapsanan tamamlayıcıdır (mütemmim-i muhâvi). Güneş, içi dolu 

küresel bir cisimdir. Yüzeyi dış merkezli kürenin iki yüzeyinin her birine iki noktada 

temas edecek şekilde dış merkezli kürenin yüzeyinde bulunur. Ancak gözlem sahibi 

fâzıl el-muhakkık İbn Şâtır, Allah rahmet eylesin, zicinde ve Nihâyet el-Sual adlı 

kitabında dış merkezli küreyi tamamen kaldırıp, episikl ve bazı uygun küre 

merkezlerini arttırmakla bütün hareketleri düzenlemiştir. Zamanının bilginleri 

tamamen onun doğru olduğunu söylemişlerdir. Ancak öncekiler dış merkezli küreye 

katılmışlardır. Böylece kürelerin durumu üst gezegenler yani Satürn, Jüpiter ve Mars; 

(iç gezegenlerden) Venüs’ün kürelerinin durumu Güneş’in küresine benzer. Hiçbir 

farklılık yoktur. Sadece iki yönden farklılık vardır. Bunlardan her biri için birer küre 

daha vardır. Bu küre, dış merkezli kürenin yüzeyindedir. Güneş’in kendi dış merkezli 

küresinin yüzeyinde olması gibi, ona episikl (felek-i tedvîr) derler. Bu dört gezegenin 

her biri, episikl ve gezegen bir noktada temas edecek şekilde episiklda bulunur. 
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İkincisi şudur [29] yıldızların dış merkezli kuşağı, burçlar kuşağı yüzeyinde değildir. 

Burçlar kuşağını iki karşılıklı noktada keserler. Bu iki nokta burçlar kuşağının 

çaplarından bir çapının iki yönündedir. Bu iki noktadan inşallah yerinde söz 

edilecektir. Güneş’inkinden farklı olan dış merkezli küreye taşıyıcı küre (felek el-

hamil) derler. Ay’ın kürelerinin durumu üst gezegenler ve Venüs’ün küreleriyle 

aynıdır. Aralarında bir fark yoktur. Ancak iki yönden farklılık vardır. Birisi şudur: 

Ay’ın taşıyıcı küresi, eğimli küresinin içindedir. Bu kürenin kuşağı burçlar kuşağının 

yüzeyinde değildir. Ona eğimlidir ve onun kuşağıyla taşıyıcının kuşağı aynı 

yüzeydedir. Bu yüzden bu küreye, eğimli küre derler. İkinci farklılık şudur: Ay’ın 

yüzeyleri paralel olan bir küresi daha vardır. Taşıyıcı kürenin içinde bulunduğu bu 

küre çevreleyen bir küredir. Merkezi, evrenin merkezidir; kuşağı, burçlar kuşağının 

yüzeyindedir. Buna Cevzeher Küresi derler. Merkür’ün kürelerinin durumu da üst 

gezegenler ve Venüs’ün kürelerinin durumuna benzer. Aralarında fark yoktur. Ancak 

iki yönden farklılık taşır. Merkür’ün taşıyıcı küresi Müdîr küresi adı verilen kürenin 

içindedir. Bu kürenin merkezi, evrenin merkezi değildir. Kuşağı, burçlar kuşağının 

yüzeyinde de değildir. Taşıyıcının kuşağıyla aynı yüzeydedir. İkinci olarak, 

Merkür’ün Müdîr küresinin içinde bulunduğu bir küresi daha vardır. Bu küre, 

Müdîr’in taşıyıcısının içindedir. Yani dışbükeyi, dışbükeyine ortak bir noktada temas 

eder. İçbükeyi de içbükeyine temas eder. Merkezi, evrenin merkezidir. Kuşağı, 

burçlar kuşağının yüzeyindedir. Bu küreye, Merkür’ün ortak merkezli küresi derler. 

Böylece zorunlu olarak Merkür’ün iki apojesi olur. Biri ortak merkezli küre ve Müdîr 

arasındadır ve ona Müdîr’in apojesi derler. Diğeri de Müdîr ile taşıyıcı arasındadır ve 

ona da taşıyıcının apojesi derler. İki perijesi de bu şekilde olur. Görünen kısımlara 

göre kürelerin sureti bu şekildedir. 
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[30] 

 Beşinci Bölüm  

Gezegenlerin kürelerinin hareketleri hakkındadır. Bu kürelerin bazılarının hareketleri 

batıdan doğuyadır, bazılarının hareketi ise bunun tersidir. Ancak burada sözü edilen 

hareketler batıdan doğuyadır. Kürelerin hareketleri ortak merkezlidir ve sabit 

yıldızlarla beraberdir. Bu hareketle, Ay’ın apojesi ve Merkür’ün taşıyıcı küresinin 

apojesi dışında bütün apojeler hareket eder. Ancak İbn-i Şatır ve İbn-i Âlem ve 

sonrakiler apojelerin hareketi 60 yılda 1 derecedir demişlerdir. Buna göre apojelerin 

hareketinin, sekizinci kürenin hareketinden fazla olmasını gerekir. Güneş’in dış 

merkezli küresisin hareketi, 1 gündüz ve 1 gecede yani 24 saatte 59 dakika ve 8 

saniyedir. Burçlar küresinin hareketi ile Güneş’in hareketi dış merkezli küreye 
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nispeten eşit düzeydedir. Evrenin merkezine göre perijenin bulunduğu yarıda hızlı, 

apojenin bulunduğu yarıda yavaştır. Ancak günlük harekette, apojenin bulunduğu 

yarıda hızlı, perijenin bulunduğu yarıda yavaştır. Sebebi Süllemî’yi yazana açıktır. 

Küreleri hareket ettiren taşıyıcılardır. Venüs’ün taşıyıcı hareketi, Güneş’in 

dışmerkezli hareketi ile beraberdir. Merkür bunun iki katıdır. Satürn’ün 1 gündüz ve 

1 gecede 2 dakikadır. Jüpiter’in 4 dakika 59 saniyedir. Mars’ın 31 dakika 27 

saniyedir. Ay’ın 24 derece, 22 dakika ve 53 saniyedir. Ve doğudan batıyadır. Bu 

hareketlerden biri Merkür’ün Müdîr’inin hareketidir. Bu hareket Güneş’in dış 

merkezli küresinin hareketi gibidir. 1 gündüz ve 1 gecede 3 dakika 11 saniyedir. 

Ay’ın cevzeher küresinin hareketine gelince; 1 gündüz ve 1 gecede 11 derece 9 

dakika ve 7 saniyedir.  

Ay’ın burçlar küresi yönündeki hareketi, Aysal yılda 13 dolanıma yakındır. Ay’ın 

konakları 28 konaktır. Her birinin miktarı 12 derece, 51 dakika ve 26 saniyedir. 

İsimleri şunlardır; Sereteyn, Buteyn, Süreyya, Deberân, Hek‘a, Hen‘a, Zirâ‘, Nesre, 

Tarfe, Cebhe, Zübre, Sarfe, ‘Avvâ, Simâk, Gafr, Zubâne, İklîl, Kalb (el-Akreb), 

Şevle, Ne‘âim, Belde, Zabih, Bula‘, Su‘ûd, Ehbiya, Mukaddim, Mu‘ahhir ve 

Reşâ’dır. Bu konakları Ay yaklaşık olarak 28 günde seyreder. Ancak Güneş’in seyri 

burçlar küresi yönünde olduğu için, aylar 12 olur.  

Episikl küreleri Yer’i kapsamazlar. Episikların üst kısımları burçlar yönünde hareket 

ederlerse alt kısımları burçların aksi yönünde hareket eder. Nitekim beş gezegende 

böyledir. Ancak üst kısmı burçların aksi yönünde hareket ederse alt kısmı da burçlar 

yönünde hareket eder. Nitekim Ay’da böyledir. Öyle olsa ilki olurdu ki üst kısmına 

itibar olunurdu. Ay’ın episiklının hareketi (anomalistik hareket)  doğuya doğru, geri 

kalanların hareketi ise batıya doğru sayılır. Episiklın hareketine hasse hareketi derler. 
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Güneş için episikl farz edildiği takdirde bu episiklın üst kısmı [31] Ay’da olduğu gibi 

burçların hareketinin tersi ve alt kısmı burçların hareketiyle aynı yönde hareket eder. 

Ancak ikisinin de miktarı aynı olduğundan astronomi bilginlerinin birçoğu 

dışmerkezi kabul edip,  episiklı kabul etmemişlerdir. Ay’ın episiklının hareketi 1 

gündüz ve 1 gecede 13 derece, 3 dakika ve 54 saniyedir. Üst gezegenlerin her birinin 

episiklının hareketi, Güneş’ın dış merkezli küresinin hareketinin taşıyıcı kürelerinin 

hareketinden farkı kadardır. Venüs’ün 36 dakika, 59 saniyedir. Merkür’ün 3 derece, 

6 dakika ve 24 saniyedir. Saliselik hareket cüzi bir hareket olduğu için önemsenmedi.  

Altıncı Bölüm 

Gezegenlerde oluşan durumları açıklar. Dört kısımdır.  

Birinci Kısım  

Gezegenlerde boylama bağlı olarak oluşan durumlara ilişkindir. Buna yıldızın 

boylamı ve yıldızın takvimi derler. Boylam, ekliptikten ekliptiğin hareketi ile aynı 

yönde bir yaydır. Koç ile yıldızın konumu arasındadır. Yıldızın boylamdaki 

konumundan istenen şudur; evrenin merkezinden, yıldızın merkezine ulaşır ve en 

yüksek kürede son bulur. Eğer yıldızın enlemi olmazsa, enlem dairesinin adı geçen 

çizgiye uğrayıp ekliptikle kesiştiği noktadır. Yani adı geçen çizgi iki kesişim 

noktasının yakınındadır. Bu çizgiye takvim çizgisi derler. Yıldızın bu hareketle kat 

ettiği yaya, boylamsal hareket ve takvim hareketi derler. Gezegenlerden her birinin 

birkaç küresi vardır. Hepsinin hareketi evrenin merkezi etrafında değildir. Bu yüzden 

gezegenlerin takvim hareketleri de farklıdır. Örneğin Güneş’in iki küresi vardır. 

Birisi ortak merkezlidir. Bu kürenin hareketi kendi merkezi ile aynıdır. Bu merkez 

evrenin merkezidir. Diğeri de dış merkezli küredir. Bu kürenin hareketi ise evrenin 
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merkezinin çevresinde değildir. Kendi merkezi etrafındadır. Ay’ın dört küresi vardır. 

Biri cevzeher, diğeri de eğimli küredir. İkisinin de hareketi evrenin merkezinde 

aynıdır. Diğer bir küresi taşıyıcı küredir. Bu kürenin hareketi de evrenin merkeziyle 

aynıdır. Onun hareketinin kendi merkezi çevresinde olması gerekirdi. Ancak gözlem 

ve hesap ile hareketinin evrenin merkezi çevresinde olduğu anlaşılmıştır. Bu bilimin 

zorluklarından birisi budur. Dördüncüsü episikl küresidir. Onun hareketi evrenin 

merkeziyle aynı değildir. Kendi merkezinin çevresinde döner. Üst gezegenlerin ve 

Venüs’ün her birinin üçer küresi vardır.  Biri ortak merkezlidir. Hareketi kendi 

merkezi çevresindedir. Bu evrenin merkezidir. Diğeri taşıyıcı küredir ve hareketi ne 

kendi merkezi çevresinde ne de evrenin merkezi çevresindedir. Bu noktanın 

taşıyıcının merkezinden uzaklığı, apoje tarafına (doğru), evrenin merkezinden 

taşıyıcının merkezinin uzaklığı kadardır. Yani bu taraftan bir çizgi, merkezine uğrar. 

Bu da bu bilimin zorluklarındandır. Birisi de episikl küresidir. Onun hareketi evrenin 

merkezinin çevresinde değildir. [32] Kendi merkezinin çevresinde hareket eder. 

Merkür’ün dört küresi vardır. Biri ortak merkezlidir. Bu kürenin hareketi kendi 

merkezi etrafındadır. Bu merkez, evrenin merkezidir. Biri Müdîr küresidir. Bu 

kürenin hareketi kendi merkezi etrafındadır. Bu merkez, evrenin merkeziyle aynı 

değildir. Diğer bir küre taşıyıcı küredir. Hareketi ne merkez etrafında ne evrenin 

merkezi etrafında ve ne de Müdîr’in merkezi etrafındadır. Evrenin merkeziyle 

Müdîr’in merkezi arasındaki bir nokta etrafındadır. Bu noktanın Müdîr’in 

merkezinden uzaklığı taşıyıcının merkezinin Müdîr’in merkezine uzaklığı kadardır. 

Bu da bu bilimin zorluklarındandır. Gezegenlerde taşıyıcı kürenin hareketi bu nokta 

etrafındadır. Bu noktaya ekuant noktası (muaddil el-mesîr) derler. Dördüncü küre 

episikl küresidir. Hareketi kendi merkezi etrafındadır. Evrenin merkezi etrafında 
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hareket etmez. Çünkü gezegenlerde takvim hareketi ile evrenin merkezi uyuşmaz.  

Bu bilimin ustaları onların takvimlerini belirlemek için ortalamalar (evsât) ve 

düzeltimler (ta‘adilât) oluşturmuşlardır.  

Ortalamalar,  Ay dışında ortak merkezli küreden bir yaydır. Burçlar yönünde Koç 

başlangıcı ile ortalama çizginin arasındadır. Ay’da eğimli kuşaktan, Koç 

başlangıcının hizasında olan noktadan burçlar yönünde ortalama çizginin arasındadır. 

Ay’da ortalama çizgi, evrenin merkezi ile Ay’ın episiklının merkezinden geçer, 

eğimli kürenin kuşağında sona erer. Güneş’te evrenin merkezinden (başlayıp, en 

yüksek)  kürede son bulur. Gezegenlerde de evrenin merkezinden (başlayıp, en 

yüksek)  kürede son bulur, equant merkezi ve episikl merkezinden geçen çizgiye 

paraleldir. Ortalama çizgi bu hareketle ortalama yayı kat ederse buna ortalama 

hareket derler. Merkür dışında Güneş ve diğer gezegenlerde, ortak merkezli kürenin 

ve dış merkezli kürenin hareketlerinin toplamı kadardır. Ay’da, burçların ters 

yönünde hareket eden cevzeher ve eğimli kürelerinin toplamı, burçlarla aynı yönde 

hareket eden taşıyıcının farkı kadardır. Merkür’de burçların ters yönünde hareket 

eden Müdîrin, burçlarla aynı yönde olan ortak merkezli küre ve taşıyıcı kürenin 

toplamının farkı kadardır.  

Güneş’te düzeltim birden fazla değildir. Bu düzeltim, ortalama çizgi ile 

takvim çizgisi arasında, ortak merkezli küreden bir yaydır. Apoje ve perijede merkez 

çizgisi takvim çizgisiyle bir olur. Çünkü bu iki konumda farklılık olmaz. Ancak diğer 

konumlarda Güneş’in merkezi üzerinde kesişirler. Bu açı Güneş’in merkezinde 

oluşur. Bazıları ona düzeltim açısı ve bundan oluşan yaya düzeltim yayı demişlerdir. 

Bu kitabı yazan da buna uymuştur. Ancak birçoklarına göre gerçekten düzeltim yayı 

evrenin merkezinden çıkan takvim çizgisiyle dış merkezli çizgiye paralel olan 
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çizginin arasındadır. Düzeltim açısı evrenin merkezinde oluşur. Ve Güneş [33] 

apojeden indikçe bu açı artar. Güneş’in merkezi apoje ve perijeden geçen çizgi ile 

evrenin merkezinde dik olarak kesişen çizgiye ulaşınca ona apoje ve perijenin yarısı 

arasındaki çizgi derler. Bu da ortalama uzaklıktır. Terazi’de iniş sona erer ve yine 

eşit olur. Perijeye ulaşınca sona erer. Takvim elde edilene kadar, Güneş iniş yarısında 

olduğunda yani apojeden perijeye giderken düzeltimi ortalamaya eklerler. Çıkış 

yarısında olduğunda ortalamadan düzeltim çıkarılır. Anlaşılması için bu şekilde 

betimlendi. 
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Gezegenlerde de bunun gibi düzeltim gerekir. Çünkü onların taşıyıcı kürelerinin 

hareketi evrenin merkezinin etrafında değildir. Ortalama çizgi ile equant çizgisi 

arasında ortak merkezli küreden bir yaydır. Evrenin merkezinden çıkar ve episiklın 

merkezinden geçer. Buna üçüncü düzeltim (ta‘adil-i sâlis) derler. Equant bulunana 

kadar, episiklın merkezi iniş yarısında olduğunda yani apojeden giderken üçüncü 

düzeltim ortalamadan çıkartılır. Episiklın merkezi çıkan yarıda bulunduğunda yani 

perijeden apojeye hareket ettiğinde düzeltim ortalamaya eklenir. Merkür’de Müdîr’in 

apojesi ve perijesi esas alınır. Anlaşılması için şekli verildi.  
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Ay’da bu düzeltime ihtiyaç yoktur. Çünkü Ay’ın taşıyıcı küresi evrenin merkezi 

etrafında hareket eder. Ancak Ay ve diğer gezegenlerde başka bir düzeltim gerekir. 

Bu da episikldan kaynaklanır. Evrenin merkezinden episiklın merkezine uğrayan 

çizgiye equant çizgisi derler. Ay’da sadece onun [34] ortalama hareketini bilmekle 

bu çizginin konumu bilinir. Gezegenlerde daha önce adı geçen üçüncü düzeltim 

vasıtasıyla bilinir. Eğer bu çizgi yıldızın merkezinden geçseydi boylamı (takvimi) 

belirlemek için başka bir düzeltime daha ihtiyaç olmazdı. Çünkü bu çizgi aynı 

şekilde takvim çizgisi olurdu. Ancak bu çizgi, yıldızın merkezinden geçmez. 

Merkezden çıkan çizgi iki yöne gider; görünen zirvedeki gezegene ve görünen 

perijedeki gezegene. Görünen zirve ve perijeden kasıt şudur; bunlar, adı geçen 

çizginin episiklla kesiştiği iki noktadır. Görünen zirve evrenin merkezinden uzaktır. 

Görünen perije ise evrenin merkezine yakındır. Gezegenin hareketi episikl ile 

zirveden başlar, görünen perijeye ulaşır. Zorunlu olarak takvim çizgisi ekuant çizgisi 

ile aynı açıda olur. Bu açı episiklın merkezinin, evrenin merkezine yakın ve uzak 

olmasıyla değişik değerler alır. Bu nedenle episiklın merkezini taşıyıcının apojesinde 

varsaydılar. Bu açının miktarını episiklın her bir parçasında olmasıyla belirlediler. 

Ona birinci düzeltim (ta‘adil-i evvel) ve basit düzeltim (ta‘adil-i müfred) derler. Yine 

episiklın merkezinin evrenin merkezine yakın olmasıyla fazla olması (sayesinde) 

taşıyıcının her bir parçasından bir açı elde ederler. Buna da ikinci düzeltim (ta‘adil 

sâni) derler. İkinci düzeltimi birici düzeltim ile topladılar. Bu toplama eş düzeltim 

(ta‘adil-i muaddil) dediler. Ay’da boylamı bulmak için, Ay episiklının iniş yarısında 

olduğunda yani zirveden perijeye indiğinde eş düzeltimi ortalamadan çıkardılar. 

Çıkış yarısında olduğunda yani perijeden zirveye gittiğinde ortalamaya eklerler. 

Çünkü Ay’ın episiklının üst kısmı burçların aksi yönünde, alt kısmı burçlarla aynı 
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yönde hareket eder. Gezegenlerde boylamı bulmak için, gezegen episiklın iniş 

yarısında olduğunda eş düzeltim ekuant üzerine eklenir; çıkış yarısında olduğunda 

ise eş düzeltimden çıkarılır. Çünkü gezegenlerin episikllarının üst kısımları burçlarla 

aynı yönde, alt kısımları burçların aksi yönünde hareket ederler. Bu iki şekil 

anlaşılması için çizildi.  
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[35] Bazıları gezegenlerin episiklarının merkezlerini, taşıyıcılarının ortalama 

uzaklığında varsaydılar. Ortalama uzaklığın anlamı inşallah yakında açıklanacaktır. 

Bu durumda adı geçen iki çizginin, yani takvim çizgisiyle ekuant çizgisinin arasında 

bir açı oluşur. Gezegen episiklın parçalarından her bir parçada olması ile elde edilir 

ve buna birinci düzeltim ve basit düzeltim dediler. Adı geçen açıların her biri kâh 

fazla ve kâh eksik olmalarına göre evrenin merkezine episiklin merkezi yakınlaşır ve 

uzaklaşır. Bundan dolayı taşıyıcının her bir parçasından edilirler. Buna da ikinci 

düzeltim dediler. Bunu birinci düzeltime eşitlediler. Yani karıştırdılar. Buna da eş 

düzeltim dediler. Boylamı bu yöntemle elde ettiler. Bu yöntem, en bilinen yöntemdir. 

Ancak yazar Zic-i Cedîd’de birinci yöntemi kullanmıştır. Doğruluğu gözlemle ortaya 

çıkar. Her kürenin merkezinin hareketi bir noktanın etrafındadır. O kürenin 

çaplarından bir çap daima o noktanın dışbükeyinde olur. Gezegenlerin episikllarının 
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her birinin hareket merkezi ekuant çevresindedir. Buna göre her birinin çapından bir 

çap daima evrenin merkeziyle aynı hizadadır. Gözlem ve hesapla, onun çapının aynı 

hizada bulunmasının oranının perije yönünde bir noktaya göre olduğu bilinir. Bu 

noktanın evrenin merkezinden uzaklığı, taşıyıcının merkezinin evrenin merkezinden 

uzaklığı kadardır. Bu noktaya nokta-i muhazata derler. Bu da bu bilimin 

zorluklarındandır. Gezegenlerde ekuantın karşısında olan çapın ve Ay’da nokta-i 

muhazatanın karşı tarafında olan çapın tarafındaki iki noktadan uzak olana ortalama 

zirve, yakın olana ortalama perije derler. Buna göre episiklın merkezi apoje veya 

perijede olduğunda ortalama zirve ile görünen zirve ve ortalama perije ve görünen 

perije birleşir. Bu iki konum dışında birbirlerinden ayrılırlar. Bu durumda gerçek 

anomaliyi (hâsse-i merîye) bilmek için bir düzeltim daha gerekir. Gerçek anomali, 

episikl kuşağında, episiklın burçlar yönündeki hareketi ile, yıldızla görünen zirve 

arasında bulunan bir yaydır. [36] Gerçi birinci düzeltim ve ikinci düzeltim episiklın 

hareketi ile bilinir. Adı geçen düzeltime her bir durumda ihtiyaç vardır. Episiklın 

kuşağından burçlar küresinin hareketiyle aynı yönde ortalama zirve ile gezegenin 

merkezi arasındaki yaya ortalama anomali (hâsse-i vasatî) derler. İstenen her zaman 

için bu değer bilinir. Çünkü ona episiklın hareketi (derler); girişte söz edilmiştir. Bu 

şekilde bilinir. Episiklın hareketi çıkış yarısında olduğunda iki zirve arasındaki (yay) 

ortalama anomaliye eklenir. Eğer iniş yarısında ise çıkartılır. Gerçek anomali bu 

şekilde bilinir. İki zirve arasına üçüncü düzeltim derler. Anlaşılması için bu şekilde 

tasvir olundu.  
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Gezegenlerde zirveler arasındaki miktar, ortalama çizgi ve ekuant çizgisi arasındadır. 

Bu açıdan gezegenlerde düzeltimler, Ay’da olduğu gibi üçten fazla olmaz. Bu 

bilimin ustaları dış merkezli küreleri ve episiklları dörde bölmüşlerdir. İkisi ulvî ve 

birbiriyle beraber,  ikisi suflî ve birbiriyle beraberdir. Bu kısımlara dilimler (nitâkât) 

derler. Bazı astronomlar bölümleri değil uzaklıkları dikkate almışlardır. Bazıları da 

dolanımı (mesire) dikkate almışlardır. Birinci ve üçüncü dilimin başlangıcı iki görüşe 

göre dış merkezli kürenin apojesi ve perijesidir. Episiklda ise episiklın zirvesi ve 

görünen perijedir. İkinci ve dördüncü dilimlerin başlangıcı için uzaklığı esas aldılar. 

Mesafeye göre iki ortalama uzaklıktır; bu iki nokta kesişir. Varsayılan dairede yani 

episiklda, evrenin merkezinden episiklın merkezine uzaklığı kadardır. Dış merkezli 

dairenin yarıçapının uzunluğu kadardır. Anlaşılması için bu iki şekil tasvir olundu.  
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[37] Algının son noktasında dış merkezin mesafe hesabıyla bilinen ortalama uzaklığı 

evrenin merkezi ile dış merkez arasında görünen apoje ve perije çizgisi ile dik olarak 

kesişip, onun çevresinde biten çizginin iki noktasıdır. Çünkü en yakın uzaklık ile en 
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uzak uzaklık arasındadır. Bu kesişim noktasının apoje ve perijeye yakın ve 

uzaklığının arasındaki farkı merkezler arasındaki miktar kadardır denilir.  Ancak ikisi 

de aynı şeydir. Ortalama uzaklık, en uzak uzaklıkla en yakın uzaklığın toplamının 

yarısı olarak adlandırıldığı içindir. Çünkü bazı bilginler(e göre) ortalama ve tam 

ortada olmaya ilişkin adetlerden çıkarılmıştır. Bu toplam parçanın yarısıdır 

demişlerdir. Gezegenin seyrini dikkate alanlara göre iki ortalama uzaklık olur. Bu, 

dışmerkezde, evrenin merkezinden geçen çizginin iki tarafıdır. Bu çizgi apoje ve 

perijeden ve episikldan geçer; episiklın çevresine temas eder; böylece iki nokta 

oluşur.  Bu iki nokta iki çizgiyle evrenin merkezinden çıkarak oluşur. Birinci dilim 

gezegenin apojeden veya zirveden geçerek tekrar oraya geldiği yerdir. Kalanı, 

kendisinin burçlar küresi yönündeki hareketi ile bilinir. Gezegen birinci ve ikinci 

dilimde iniş, diğer iki dilimde de çıkışta olur. Birinci ve dördüncü dilimde en üstte, 

diğer iki dilimde en alttadır. Şekli bunlardır.  
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 Boylamda gezegenler için geri ve ileri hareket ve duruş oluşur. Gezegenler 

episiklın üstünde olduğunda burçlar yönündeki hareketi hızlı olur. Çünkü gezegen bu 

durumda taşıyıcının ve episiklın hareketinin toplamıyla hareket eder. Episiklın alt 
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kısmına gelince ise adı geçen gezegenin episiklının alt kısmı burçların aksi yönünde 

hareket eder demişlerdir. Bu durumda gezegenin hareketi burçlar küesine göre 

yavaştır. İkinci olarak gezegen, taşıyıcının burçlar yönündeki hareketinden episiklın 

burçların aksi yönündeki hareketinin farkı miktarı kadar hareket eder. Gezegen 

perijeye yakınlaştığında, episiklın hareketi burçlar hareketinin tersi üzere hızlı olur. 

Adı geçen fark azdır. Gezegenin hareketi ise yavaş olur. Gezegenin merkezinin 

hareketi burçlar yönünde olduğunda gezegene ileriye hareket ediyor derler; episiklın 

[38] burçlar yönünün aksi üzere ve taşıyıcının burçlar yönündeki hareketi üzere 

hareketiyle karşılaşana kadar. Gezegen birkaç gün bir yerde duruyor görünür. Bu 

durumda gezegene sakin (mukîm) derler. Bundan sonra episiklın burçlar küresinin 

aksi yönündeki hareketi, taşıyıcının burçlar yönündeki hareketinden fazla olur. 

Gezegen burçların aksi yönündeki hareket miktarı kadar hareket eder.  Bu durumda 

gezegene gerileyen (râci‘) derler. Bundan sonra perijeye yakınlaşır. Hareketi geri 

harekette hızlı olur. Gezegen perijeye ulaştığında geri hareketi gayet hızlıdır. 

Perijeden ayrıldığında geri hareket gittikçe yavaşlar. Yine zirveye ulaşana kadar 

hızlanır; en yüksek konuma ulaşır. Bundan şu bilinir; episiklın bir dolanımında iki 

kere duruş olur. Biri ileri hareketten sonra ve geri hareketten öncedir. Episiklda bu 

konuma birinci duruş derler. Diğeri de geri hareketten sonra ve ileri hareketten 

öncedir. Bu konuma da ikinci duruş derler. İnşallah bu bölüm merkezler arasındaki 

uzaklıklar ve episiklların çaplarının miktarları ile bitirilir. Bilinir ki evrenin 

merkezinden Güneş’in dışmerkezinin uzaklığı, dış merkezin yarıçapı 60 derece 

alındığında; 2 derece, 1 dakika ve 20 saniyedir. Evrenin merkezinden Ay’ın taşıyıcı 

küresinin merkezinin uzaklığı, taşıyıcının yarıçapı 60 derece olarak alındığında 10 

derece 23 dakikadır. Buna göre Ay’ın episiklının çapı 5 derece 12 dakikadır. Evrenin 
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merkezinden Satürn’ün taşıyıcı küresinin merkezinin uzaklığı 3 derece ve 29 

dakikadır. Jüpiter’in 2 derece ve 47 dakikadır. Mars’ın 6 derece, 14 dakikadır. 

Venüs’ün 52 dakikadır. Ancak Merkür’ün taşıyıcısının merkezinin evrenin 

merkezinden uzaklığı aynı değildir. Bunun nedeni taşıyıcının merkezinin Müdîr’inin 

merkezinden uzaklığının 3 derece olmasıdır. Müdîr’inin merkezi de ekuant 

merkezinden, ekuant merkezinin evrenin merkezinden uzaklığı da 3’er derecedir. 

Fakat Müdîr, taşıyıcının merkezini kendi merkezinin çevresinde hareket ettirir. Buna 

taşıyıcının merkezinin dairesi (yörüngesi) derler. Taşıyıcının merkezinin bir 

dolanımda bir kere ekuant merkeziyle çakışması gerekir. Bu durumda evrenin 

merkezinden onun uzaklığı 3 derece olur. Bir kere aynı çap üzerinde olurlar. Yani 

taşıyıcın merkezi ile ekuant merkezi tek bir çap tarafında olurlar. Bu durumda 

evrenin merkezinden onun uzaklığı 9 derece olur ve diğer durumlarda 3 ile 9 derece 

arasında olur. Bu miktarların hepsi, taşıyıcının yarıçapının 60 derece olmasına göre 

açıklandı. Yine buna göre Satürn’ün episiklının yarıçapı 6 derece 51 dakika, 

Jüpiter’in 11 derece 47 dakika, Mars’ın 39 derece 43 dakika, Venüs’ün 43 derece 10 

dakika. Merkür’ün 22 [39] derece 30 dakikadır. Ve hepsi, bu kitabı yazanın 

gözlemleriyle, bu miktarla açıklandı. Geçmiş gözlemlerin bazısı buna uygun, bazısı 

da uygun değildir.  

İkinci Kısım 

Gezegenlerin enlemde oluşan durumlarını açıklar. İlk olarak Güneş’in enlemi yoktur. 

Çünkü onun ortak merkezli küresinin kuşağı ve dışmerkezli küresinin ne şekilde 

olduğu girişte verilmişti. Bu kürelerin her biri ekliptik düzlemindedir. Ancak diğer 

gezegenler ekliptikten kâh kuzeye ve kâh güneye meyl ederler. Çünkü onların 

taşıyıcı kürelerinin kuşakları ekliptikle iki noktada kesişirler. Bu iki noktaya 
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cevzeher derler. Üst gezegenler ve Ay’da onun birisinden gezegenin episiklının 

merkezi, ekliptiğin kuzey tarafına geçerse ona çıkış düğümü (re‘s) ve diğerine de iniş 

düğümü (zeneb) denir. Alt gezegenlerde iniş ve çıkış düğümünün tarifi bu şekilde 

değildir. Venüs’ün çıkış düğümü episiklın merkezinin apoje tarafına geçtiği yerdir. 

Merkür’ün çıkış düğümü de perije tarafına geçtiği yerdir. Her birinin iniş ve çıkış 

düğümleri karşılıklıdır. Şu daireler en yüksek kürenin düzlemindedirler. Evreni kat 

eden taşıyıcı kuşaklarına eğimli küreler derler. Bu eğimin sonu Ay’da 5 derece, 

Satürn’de 2,5 derece, Jüpiter’de 1,5 derece, Mars’da 1 1/3 derece, Venüs’de 1/6 

derece, Merkür’de 3/4 derecedir. Bu eğim Ay’da ve üst gezegenlerde sabittir. Ancak 

alt gezegenlerde sabit değildir. Alt gezegenlerin eğimli küreleri, episikllarının 

merkezi cevzeherin iki noktasından birine ulaştığında ekliptik düzlemiyle uyuşur. 

Çünkü episiklın merkezi cevzehere ulaşır. Eğimli kürenin yarısı, episiklın merkezinin 

bulunduğu yarıya meyl eder. Ancak Venüs’ün kuzey yönüne ve Merkür’ün güney 

yönüne meyl eder. Bu meyl, episiklın merkezi düğüm noktalarından birine erişinceye 

kadar gittikçe artar. Burada eğim en yüksektir; sonra eğimli küre ekliptikle 

çakışıncaya kadar gittikçe alçalmaya başlar. Episiklın merkezi diğer düğüme erişir ve 

ilk durumuna geri döner. Buna göre Venüs’ün episiklının merkezinin ekliptikten 

daima kuzeysel ve Merkür’ün episiklının merkezinin ise güneysel olması gerekir. Bu 

da bu ilmin zorluklarındandır. Ay’ın birden fazla enlemi yoktur. Çünkü eğimli, 

taşıyıcı ve episikl kuşakları aynı düzlem üzerindedir. Gezegenlerin birden fazla 

enlemi vardır. Onların zirve ve perijeden geçen çapları eğik düzlemde değildir. 

Ancak üst gezegenlerde tekrarlı bir zamanda episiklın merkezi iniş ve çıkış 

düğümlerinden birinde olur. Episiklın merkezi çıkış düğümünden geçtiğinde eğimli 

kürenin yüzeyinden zirve güneye ve eğimli kürenin yüzeyinden perije kuzeye meyl 
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eder. Bu meyl de, episiklın merkezi diğer yarıdaki düğüme ulaşıncaya kadar gittikçe 

artar. [40] Ondan sonra eğim, episiklın merkezi iniş düğümüne ulaşıncaya kadar 

azalır. Bu durumda episiklın çapı yine eğimli kürenin yüzeyine gelir. Episiklın 

merkezi iniş düğümünden geçtiğinde zirve kuzeye ve perije güneye meyl eder. Ve 

bunlar, episiklın merkezi diğer düğüme ulaşıncaya kadar artar. Sonra, episiklın 

merkezi çıkış düğümüne ulaşıncaya kadar azalır ve episiklın çapı yine eğimli kürenin 

düzlemine gelir. Bundan sonra ilk haline geri döner. Buna göre zirve eğimli küreden 

daima burçlar küresi yönünde olur. Perije ise ters tarafta olur. Ancak alt gezegenlerde 

tekrarlı bir zamanda episiklın merkezi düğümlerden birinde olduğunda alt gezegenler 

apojesi ve perijededir. Episiklın merkezi apojeden geçtiğinde zirve meyl eder. Ancak 

Venüs’ün eğimi kuzeye ve Merkür’ün eğimi güneyedir. Perijenin eğimi bunun 

aksidir. Bu eğim de, episiklın merkezine erişinceye kadar artar. Ve bu zamanda çap, 

zirve ve perijeden geçer. Sonra eğim episiklın merkezi perijeye ulaşıncaya kadar 

azalır ve episiklın çapı eğimli kürenin yüzeyiyle çakışır. Bundan sonra zirve yine 

meyl eder. Bu durumda Venüs’ün eğimi güneye, Merkür’ün eğimi kuzeyedir. Bu 

eğimler yine düğümün ucuna ulaşıncaya ve episiklın merkezi apojeye varıncaya 

kadar artarlar ve azalırlar. Bundan sonra ilk duruma geri dönerler. Bu da bu ilimin 

zorluklarındandır. Bu enleme zirvenin ve perijenin eğimi derler. Bu meylin sonu 

Satürn’de 6 derece, Jüpiter’de 2 derece 46 dakika, Mars’da 2 derece 7 dakika, 

Venüs’de 2 derece 30 dakika ve Merkür’de 6 derece ¼ dakikadır. Üst gezegenlerde 

bundan başka enlem yoktur. Ancak alt gezegenlerde bir enlem daha vardır. Bu 

ikisinden geçen çap kesişir. Zirve ve hadidden geçen çap ile diktir. Ancak eğimli 

kürenin yüzeyinde değildir. Tekrarlı bir zamanda alt gezegenlerin episiklının merkezi 

iniş ve çıkış düğümünden birinde olur. Alt gezegenlerin episiklının merkezi çıkış 
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düğümünden geçtiğinde bu çapın doğuşta diğer tarafına batış tarafı derler. Eğimin 

yüzeyinde kuzeye meyl eder. Bunun ön tarafına sabah tarafı derler. Güneye meyl 

eder. Bu eğim, episiklın merkezi diğer düğüme erişinceye kadar artar. Burası 

Venüs’ün apojesidir. Merkür perijede olur. Bu eğimin miktarı, episiklın merkezi iniş 

düğümüne erişinceye kadar azalır. Çap eğimli yüzeye kadar gelir. Epsiklın merkezi 

iniş düğümünden geçer, batış tarafı güneye meyl eder. Sabah tarafı kuzeye meyl 

eder. Bu eğim diğer düğümün ucuna erişinceye kadar artar.[41] Ondan sonra 

episiklın merkezi yine apojeye erişene kadar azalır. Çap, eğimli yüzeye gelir. Ondan 

sonra ilk hale geri döner. Bu da bu bilimin zorluklarındandır. Ve bu enleme episiklın 

sapması (ard-ı virâb ve inhirâf ve el-tevâ) derler. Bu değerin en büyüğü Venüs’te 3,5 

derece ve Merkür’de 7 derecedir. Yazar adı geçen bölümü sabit yıldızlar küresiyle 

hareket eden apojeler ve cevzeherlerle bitirmiştir. 

 Bilinir ki peygamberin, Allah’ın selamı ve salâvatı onun üzerinde olsun, 

hicreti tarihinin 841. senesinin Muharrem ayının başlangıcında Zîc-i Cedîd bunun 

üzerine yazılmıştır. Bu tarihte Güneş’in apojesi Yengeç’in 2 derece 26 dakikasında, 

Satürn’ün apojesi Yay’ın 16 derece 56 dakikasında, Jüpiter’in apojesi Başak’ın 29 

derece ve 32 dakikasında, Mars’ın apojesi Arslan’ın 21 derece 57 dakikasında, 

Venüs’ün apojesi İkizler’in 26 derece 25 dakikasında ve Merkür’ün apojesi yani 

Merkür’ün Müdîr’inin apojesi Akrep’in 4 derece 28 dakikasında idi. Ancak 

cevzeherler ise Satürn’ün apojesinden ileridir. Kendi apojesi üzerine 150 derece ve 

perijesi geridedir. Apojesinden 30 derece ve Jüpiter’in apojesi ileridedir. Kendi 

apojesi üzerine 82 derece ve Mars’ın apojesi ileridedir. Kendi apojesi üzerine 94 

derece ve Venüs’ün apojesi ileridedir. Kendi apojesi üzerine 90 derece ve Merkür’ün 
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apojesi geridedir. Kendi apojesinden 90 derecedir. Bunların hepsi yazarın gözlemine 

göredir.  

Üçüncü Kısım 

Gezegenlerin boylam ve enlemde, Yer’e yakın olmasıyla oluşan durumları açıklar. 

Özel olarak Ay’ın, gerçek yeri görünen yerinden farklıdır. Hem boylamda ve hem 

enlemde görünüşünde evrenin merkezinden gezegenin merkezine uzatılan çizgi 

kesişir. Bu çizgi, gözlemciden ve gezegenin merkezinden geçer. Bu kesişen açıya 

paralaks (ihtilâf-ı manzar) derler. Onun şekli budur.  
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Gezegenin görünen yüksekliği bu gerçek yükseklik açısından eksik olur. Ve bu 

zamanda gezegen zenitte olmaz. [42] Eğer zenitte olursa bu iki çizgi çakışır. Zenitten 

uzaklaştığında hissî ufka yakınlaşır; paralak artar. Sonunda yıldız hissî ufka gelir. İki 

enlem dairesi geçirirler. Biri yıldızın gerçek konumu ve bu çizginin diğer tarafındaki 

merkezden geçer; en yüksek kürenin yüzeyinde sona erer. Biri de yıldızın görünen 

konumundan geçer. Bu çizginin bir tarafı evrenin merkezine paraleldir. Gözlemcinin 

konumu ve yıldızın merkezine uğrar ve en yüksek kürenin yüzeyinde biter. Bu iki 

enlem dairesi birbirleriyle çakıştığında yıldız, görünen gök ortası dairesindedir. Bu 

durumda yıldızın boylam farklılığı olmaz. Yıldızın boylamda görünen konumu 

gerçek konumuyla aynı olur. Boylamda ve enlem dairesinde gerçek konum ve 

görünen konum arasında olduğunda paralaks oluşur ve buna enlem uyuşmazlığı 

(ihtilâf- ard) denir. Bu iki daire kesiştiğinde ekliptikle bir noktada kesişirler. Bu 

durumda yıldızın boylamda görünen konumu gerçek konumundan farklıdır. 

Boylamda, iki enlem dairesi arasında ekliptikten olan yaya boylam sapması (ihtilâf-ı 

tûl) derler. Görünen enlem, gerçek enleme eşit olduğunda yıldızın enlem sapması 

olmaz. Gerçek enlem fazla ya da eksik olduğunda buna enlem sapması derler. Yıldız 
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ekliptikte olduğunda, ekliptik zenite geçmiş olur. Bu durumda yıldızın enlem 

sapması olmaz ve paralaks boylam sapmasıyla aynı olur.  

Dördüncü Kısım 

Gezegenlerin birbirine göre oluşan durumlarını açıklar. Bunlardan biri Güneş’e göre 

Ay’da oluşur. Bu şöyledir: Ay yoğun ve parlak bir cisimdir. Güneş’ten ışık alır ve 

küreseldir. Güneş’ten küçüktür ve daima yakın yarısı Güneş’e bakar. (Güneş’e bakan 

tarafı) ışıklı olur, diğer yarısı ışıksızdır. Kavuşum konumunda (ictimâ) ışıksız yarısı 

gözlemci tarafında olur ve hiç kimse onun sonunu göremez. Bu halde ona muhâk 

derler. Kavuşumdan çıktığında ve Güneş’e yaklaşık 12 derece uzaklıkta olduğunda 

ışıksız yarısından bir miktar görünür. Ona hilal derler. Görünen miktar hareket eder 

ve ışıksız yarıdan fazla olur. Güneş’le karşılaşma konumuna (mukâbele) gelir. Işıksız 

yarısı gözlemcinin karşısında ve muhak olur. Ondan sonra yine ilk haline geri döner. 

Konunun bu şekilde anlaşılması için [43] tasvir olundu.  
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 Eğer karşılaşma iniş ve çıkış düğümlerinden birisine yakın olursa o zaman 

gözlemci ile Güneş arasında olur ve Güneş’i örter. Bu duruma Güneş tutulması 

(küsûf-ı şems) denir. Tamamını örttüğünde Güneş hiç kimseye görünmez olur ve ona 

tam tutulma (küsûf-ı küllî), bir kısmını örterse parçalı tutulma (küsûf-ı cüz‘i) derler. 

Ay Güneş’in yüzünde görünür. O renk Ay’dır derler. Konunun bu şekilde anlaşılması 

için tasvir olundu.  
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 Güneş tutulmasının başlangıcı Güneş’in batı yönündendir. Tutulmadan çıkma 

(incilâ‘) da doğudandır. Bu durumda Ay’ın hareketi hızlıdır. Batısal hareket ile 
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Güneş’e ulaşır, doğu yönüne geçer. Eğer karşılaşma bu iki düğümden birinin 

yakınında olduğunda Yeryüzü (zemîn) Ay ile Güneş’in arasında olur ve Güneş’in 

ışığının Ay’a ulaşmasını engeller. Ay gündüzdeki gibi görünür. Buna Ay tutulması 

(hüsûf) derler. Ay tutulması da tam ve parçalı olur. Bu da bu çeşittendir. [44]  
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Tutulma ve tutulmadan çıkmanın ikisi de doğu yönünden olur. Güneş tutulmasının 

tersidir. Bunun sebebi yukardaki durum üzeredir. Süllem’i79 yazan için de bu açıktır.  

 Güneş daima Ay’ın apojesi ile Ay’ın episiklının merkezi arasında tavassut 

halindedir. Bunun sebebi Ay’ın episiklının merkezinin, apojesinin, Güneş’in merkezi 

ile ekliptiğin aynı noktasında örneğin Koç’ta olmasıdır. Episiklın merkezi, taşıyıcının 

hareketi ile bir gündüz ve gecede 24 derece ve 22 dakika burçlarla aynı yönde 

hareket eder. Eğimli küre ile cevzeher onun apojesini burçların tersi istikamette kat 

ederler. Episiklın merkezini de geri döndürürler. Böylece kendi hareketlerinin 

miktarı yani 13 derece ve 10 dakika kalır. Güneş 59 dakika burçlar yönünde hareket 

eder ve bu miktar episiklın merkezine yakın ve apojeden uzak olur. Apoje ile 

episiklın merkezinden her birine onun arasında 12 derece ve 11 dakika olur. 

Taşıyıcının bu hareketine çift uzanım (bu‘d-u muda‘f) derler. Yani episiklın 

merkezinin Güneş’in merkezinden uzaklığının 2 katını alsalar, apojeden episiklının 

merkezinin uzaklığı kadar olur. Buna göre Ay’ın episiklının merkezinin daima 

                                                             
79 Süllem el-Semâ; Gıyâsüddîn Cemşid el-Kâşî’nin eseri.  
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kavuşum ve karşılaşmada apojede, dördünde80 ise perijede olması gerekir. Her bir 

ayda 2 kere apojeye, 2 kere de perijeye erişir.  

 Merkür’ün Müdîr’inin de episiklının merkezi ile taşıyıcının apojesi arasında 

tavassutu vardır. Merkür’ün episiklının merkezi 2 kere apojeye ulaşır. Bundan sonra 

episiklın merkezi taşıyıcının hareketi ile Güneş’in dış merkezinin 2 katının 

hareketiyle burçlar istikametinde hareket eder. Müdîr, Güneş’in taşıyıcısının 

apojesinin hareketi miktarı kadar burçlar istikametinin tersine hareket eder. Episiklın 

merkezi de bu miktarla hareket eder. Taşıyıcının apojesi ve episiklının merkezinin 

her birinden Müdîr’in apojesinin uzaklığı, Güneş’in merkezi miktarı kadardır. Buna 

göre episiklın merkezi bu zamanda apojeyi Müdîr’den, yine ona ulaşıncaya kadar 

uzaklaştırır. 2 kere taşıyıcının apojesine 2 kere de perijesine ulaşır. Merkür’ün 

perijesi, apojesinin karşısında değildir. Bu da bu bilimin zorluklarındandır. Gözlem 

sahibi İbn el-Şâtır, Allah rahmet eylesin, zîcinde ve Nihâyet el-Sûâl adlı kitabında 

Merkür’ün perijesi, apojesinin karşısındadır diye [45] söylemiştir.  

Gezegenlerde oluşan durumlardan bazıları da Güneş’e göre oluşur.  Üst 

gezegenlerin merkezlerinin episiklın zirvesinden uzaklığı, daima Güneş’in 

merkezden uzaklığı kadardır.81 Bunun sebebi üst gezegenlerin episiklının taşıyıcıdaki 

hareketinden Güneş’in hareketinin farkı kadar olmasıdır. Kürelerin hareketi kısmında 

bundan bahsedilmiştir. Üst gezegenlerin Güneş’e yakınlaşması zirvede olur. 

Ortalama ileri harekette bunun aksi perijede olur. Ortalama geri harekette böyle olsa 

Mars ile Güneş’in kavuşumu da aynı şekildedir. Aralarında 1 dakikalık fark vardır. 

Karşılaşma konumunda olan uzaklıktan fazladır. Aralarında 6 burç vardır. 

                                                             
80 Metinde “terbî-i şemsde” biçiminde yazılmıştır.   
81 Metinde “Güneş’in merkezinden episiklının merkezine uzaklığı miktarıdır.” şeklinde yazılmıştır.  
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Geometride uzunluk ve cisimler bahsinde açıklanmıştır ki Mars’ın episiklının çapı 

Güneş’in dış merkezli çapından, tamlayanının kalınlığı bakımından derece olarak 

büyüktür. Örneğin Güneş’in küresinin ve Mars’ın tamlayanının çok misli olan 

Mars’ın episiklının kalınlığına sığması gerekir.  Ve sonuçta Batlamyus’un 

gözlemlerine göre, taşıyıcının yarıçapı 60 derece kabul edilirse, Mars’ın taşıyıcısının 

merkezinin, evrenin merkezinden uzaklığı 6 derecedir. Episiklının yarıçapı 39,5 

derecedir. Bu durumda en uzak mesafe 105,5 derece, en yakın mesafe 14,5 derece 

olur. Mars’ın tamlayan küresinin kalınlığı Güneş’in küresinin ve alt gezegenlerin 

kürelerinin ve unsurların kürelerinin hepsinden 3 kat fazladır. Ve bu şekilde tasvir 

olundu.  
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 Güneş üst gezegenlerden hızlıdır ve her biriyle kavuşum konumuna ulaşır. 

Kavuşumdan sonra burçlar istikameti yönünde ileri hareket eder. Bu gezegen günlük 

hareketle, Güneş ondan 60 derece devr edinceye kadar, sabahleyin doğu yönünde 

görülür. Bu durumda bu gezegene doğusal derler. Bazılarına göre [46] Güneş ondan 

90 derece devr edinceye kadardır. 60 dereceye itibar edenler yarıçapı kürenin 

yarıçapına göre dereceyi kabul edenler kürenin çeyrek dolanımını esas almışlardır. 

Her biri güzel bir noktaya bağlıdır. Ondan sonra doğusal demezler. Çünkü Güneş, 

batı yönünden yıldıza yakınlaşır ve bunların aralarındaki uzaklık bazılarına göre 

90’dan, bazılarına göre ise 60’tan az olur. Bu durumda yıldıza batısal derler. Üst 

gezegenlerin ileri ve geri olmasının sebebi, birinci hareketle hareket eden episiklın 

hareketinin burçlar yönünde olmasıdır. Alt gezegenlerin (episiklının hareketi) 

burçların aksi yönündedir. Gezegen ortalama uzaklıkta iken Güneş’le kavuşum 

konumuna gelir. Uzaklık az açıldığında burçlarla aynı yönde Güneş’in önüne geçer. 
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Güneş battıktan sonra birinci hareketle batı yönünde görülür. Ortalama geri harekette 

kavuşum konumu oluşur. Burçlar aksi yönündeki hareketle Güneş’in önüne geçer. 

Ve doğuş, Güneş’le kavuşana kadar Güneş’ten önce doğu tarafında olur. Ondan 

sonra ilk haline geri döner. Çünkü alt gezegenlerin episiklının hareketi daima 

Güneş’in merkeziyle kavuşur. Yani alt gezegenlerin ortalama çizgisi, Güneş’in 

ortalama çizgisiyle daima kavuşur. Bunun sebebi Venüs’ün taşıyıcısının hareketinin 

Güneş’in taşıyıcı küresinin hareketine eşit olmasıdır. Merkür’ün taşıyıcı küresinin 

hareketi onun iki katıdır. Müdîr’in hareketi burçlarla aksi yönde olmak üzere 

Güneş’in dış merkezli küresinin hareketine eşittir. Merkür’ün taşıyıcısının hareketi 

onun iki katıdır. Çünkü ortalama istikamette kavuşurlar. Sonra, ortalama geri 

harekette kavuşana kadar batıdan görünürler ve onlara batısal derler. Ondan sonra 

ortalama istikamette kavuşuncaya kadar doğudan görünürler ve onlara doğusal 

derler. Sonra ilk haline geri döner.  

İKİNCİ MAKALE 

 Yer’in şekli, iklimlere bölümlenmesi, göksel durumlardan farklılığının sebebi 

ile Yer için gerekli durumları açıklar. 12 bölümdür.  

Birinci Bölüm 

Yer’in şekli ve iklimlere bölümlenmesini açıklar. Öncelikle Yer’in şekli küredir 

diye söylenmiştir. İlkin Yer’in kürselliğine bağlı olarak Güneş’le Yer’e nispeten 

garip bir durum ortaya çıkar. Örneğin Yer’in bütün yüzeyi üzerinde seyredilsin; belli 

bir konumda üç kişi varsayılsın; batıya giden doğudan ve doğuya giden batıdan 

belirli bir zamanda bir araya gelene kadar biri batıya, biri doğuya hareket etsin ve 

diğeri belirli bir konumda dursun. Bu durumda batıya giden dolanım devrini gün 
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olarak hesap etse duran kişiden bir gün eksik olur. Doğuya giden hesap etse bir gün 

fazla olur. Böylece birine göre Perşembe, diğerine göre Cuma ve ötekine göre ise 

Cumartesi olması gerekir diye cevap verilir. Bundan başka, buna benzer başka 

durumlarında olması gerekir. Bu şaşılacak bir durumdur. Ve bu, ona bir örnektir. 

Örneğin bu şahıslardan biri [47] Perşembe günü meridyende batıya doğru gitse ancak 

hareketi Güneş’in hareketi ile birlikte varsayılsa, duran kişiye ulaştığında ona yine 

meridyen Perşembe günü olup, duran kişiye göre meridyen Cuma olur. Doğuya 

gidenin hareketi de Güneş’in hareketi ile beraber varsayıldığında, Güneş’in 

yörüngesinin karşısında olan enlem dairesinin çeyreğine ulaştığında ona gece yarısı 

olup, duran kişiye ulaştığında yine öğlen (meridyen) olur. Bu durumda meridyen 

Cumartesi olur. Ancak saat her halükarda 24’tür. Hareket sebebi ile bu şekilde 

düşünülür. Bu şekilde tasavvuru kolaydır. 
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 Eğer ayrılmaları Güneş doğar ya da batarken varsayılsa durana ulaştıklarında 

Güneş yine yukardaki üzere olur. Seyirleri gerek bir şehirde ve gerekse bir senede 

olsun her halükarda yine bu biçimde olur. Bunun da sebebi Süllem’i yazan için 

açıktır. 

Su Yer’in yüzeyinin birçoğunu çevreler. Yer’in yüzeyinde yerleşim 1 çeyrekten 

azdır ve bu çeyreğe meskûn çeyrek derler. Bu çeyrek kuzey yönündedir. Geri 

kalanları bilinmeyen durumdadır derler. Yer’in merkezi, evrenin merkezidir. Ancak 

bu orana razı gelmeyiz. Çünkü elbette 3 çeyreğin çevreleyen su olması gerekmez. 

Bazıları daima dört unsur birbirine hacim olarak eşit olması gerekir derler. Böyle 

olsa Yer’in 3 çeyreğini çevreleyenin su olması gerekir. Su küresinin toprak 

küresinden (Yerküre)  çok çok az olması gerekir demişlerdir. Ancak unsurların adı 

geçen giriş üzere benzerliği bulunamamıştır; değil ki hacimleri beraber olsun. Öyle 

olsa, bu bölgedekilere haberi ulaşmadan diğer çeyreklerde de yerleşimin çok olması 

gerekirdi.  
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 Ekvator dairesinin yüzeyi yeryüzünün çevresinde bir büyük daire oluşturur. 

Buna hatt-ı istiva (ekvator) derler. Yer’in yerleşim yerlerinin başlangıcından ve 

ekvatorun iki kutbundan geçen başka bir daire daha varsayılır. Bu iki daire ile 4 eşit 

çeyrek ortaya çıkar. İkisi kuzeyse ve ikisi güneyseldir. Her çeyreğin boylamı bu 

büyük daireinin yarı miktarı ve enlemi de çeyreği kadardır. Bu 4 çeyrekten kuzeysel 

olanı meskûndur. Bu meskûn olan kuzeysel çeyrek doğusal mıdır yoksa batısal mıdır 

bu açık değildir. Ancak boylam başlangıcı batıdan olmak kaydıyla doğusal çeyrek 

demek [48] gerekir. Eğer boylam başlangıcı doğudan itibar olunursa, çeyrek batısal 

olur. Ekvator ile ve yerleşim yerinin başlangıcından ekvatorun iki kutbundan geçen 

daire ile dik açı olarak kesişen daire ve ekvatorda Yer’in üzerinde olan bir daire 

varsayılsın. Bunların kesişim yerine Yer’in Kubbesi adı verilir. Yerleşim yerinin 

başlangıcından ekvatorun iki kutbuna geçen dairenin ekvatorda olan görünen kısmı 

da Yer’in kubbesi olur. Ancak bazıları Yer’in kubbesine meskûn enlemin ortasıdır 

demişlerdir. Burası boylamı 90 derece ve enlemi 30 derece olan yerdir. Ancak 

meskûn olan çeyreğin kuzeyi tamamen yerleşik değildir. Belki onun kuzey yönünde 

bazı yerler vardır ki kışın şiddetinde insan ve diğer hayvanların durması mümkün 

değildir. Bu yerin enleminin tamlayanı en büyük eğimden fazladır. Bu miktardaki 

yerleşim yerinde de imaret için engeller olmuş, dağlar, vadiler, denizler, nehirler ve 

sık ormanların sonu yoktur. Adı geçen denizlerin ortasında yerleşik adalar sınırsızdır. 

Bunun ayrıntıları Kütüb-i Mesâlik-i Memâlik’te açıklanmıştır. Ekvatorun güney 

tarafında bir adada yerşelim yeri buldular. Ancak gayet az olduğundan bunu hesap 

etmediler. Batlamyus Muhît’inde yeryüzünde yerleşim yerinin enleminin 60 derece 

olduğunu söyler ki 1466 1/3 fersahtır. Başlangıcı ekvatordandır. Çünkü bu zamanda 

onu yanında Güneş ılım noktalarında olsa güneydeki bir yerleşim yerinde gölge 
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olmazmış. Ancak Mecistî (Almagest) yazıldıktan sonra Coğrafya’da yani İklimlerin 

Biçimleri kısmında ekvatorun güney tarafında Etiyopyalılar, Habeşliler, Komor 

Adaları (Komorlar, Kamer Adaları) tarafında 16 derece ve 25 dakikaya kadar 

yerleşim yeri bulmuşlardır. Bu adalara Komor Adalar demelerinin sebebi 

Coğrafya’da açıklanır. Örneğin Aysal ayın ilk gecelerinde bu dağa bir beyazlık 

yayılıp tamamında da bir beyaz ışık görünür. İkinci günde ışığın beyazlığı artar. 

Üçüncü ve dördüncü günde ışını fazlalaşır ve beşinci günde de güzel olup gayet 

parlak olur. Altıncı günde üzerinde sarılık görünür. Yedinci günde yeşil olup ışığı ve 

ışını fazlalaşır. Velhasıl ayın ortasına kadar her gece makul değişik renklere bürünür. 

Dolunayda da tavus kuşunun kuyruğu gibi olup ışığı ve ışını belirli derecelerde olur. 

Bunun bütün çeşitlerini Habeşliler gözlerler. Yerleşim Kadızâde’nin fikrine göre 10 

dereceden fazla değildir. Batlamyus’un fikrine göre yerleşimin enlemi 80 derece ve 

25 dakikadır ki bu da 1831 ½ fersah eder. Yaklaşık olarak yerleşim yerinin boylamı 

180 derecedir ve bu da 4000 fersah eder. Bunun doğruluğu şöyle malum olmuştur; 

adı geçen boylamın başlangıcında ve sonunda gözlem uzmanları 2 ay tutulması 

gözlemleyip, tutulmalarn arasını 12 eşit saate ayırıp [49] bundan fazla bulamadıkları 

çok önceden beri belirlenmiştir. Bu durumda bir tarafta olan yerleşimin diğer 

tarafında olan yerleşimle ayakucu noktaları (nadîrleri) birbirinin üzerine çakışır. 

Ancak Yer’in çapının tarafından diğer yerde olmaz. Boylamda yerleşim yerinin 

başlangıcını astronomlar, bu başlangıçlardan şehirlerin uzaklıkları burçlar 

istikametinde olacak şekilde batı yönünden saydılar. Bazı Hint astronomlar doğu 

yönünden saydılar ki onların uzaklığı birinci hareket yönünde olur. Bir durum daha 

vardır ki ilk kürenin sağını kabul ettiler. Çünkü küreyi, arkası üzerine yatmış bir 

insan biçiminde düşünmüşlerdir. Başı güney kutbudur gerisi de buna kıyas olunur. 
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Yerleşimin başlangıcı doğu yönünde bir yerdir ki ona Ganges (Ganges Nehri) derler. 

Batı yönünde bazı adalar vardır ki bir zamanlar yerleşiktiler. Şimdi harap 

olmuşlardır. Bu adalara Kanarya Adaları (Cezâir-i Hâlidât) derler. Ondan deniz 

sahilleri batıya doğru 10 derecedir. Astronomlardan bazıları yerleşim yerini Kanarya 

Adalarından ve bazıları da sonrakilerin okyanus dedikleri batı denizi sahillerinden 

saydılar. Birçok bilgin adı geçen muazzam yerleşim yerinin enlemlerini 7’ye ayırdı. 

Her bir kısmını boylamda batıdan doğuya saydılar ve enlemini gün uzunluğunun 

yarısı kabul ettiler. Ekvatorda bu uzunluk 12’den fazla değildir. İklim başlangıcı bu 

bilginlere göre gündüz uzunluğu 12 ½ + ¼ saattir. Enlemi ise 12 1/3 derecedir. 

Ekvatordan bu yere dek yerleşimin azlığı yönünden iklimlere dâhil edilmemiştir. 

Bazıları onu da iklimlere dâhil ettiler ve iklimlerin başlangıcı ekvatorun başlangıcına 

dâhil oldu. Birinci iklimin ortası ittifak gündüz uzunluğu 13 saattir. Bu yerin enlemi 

16 ½ + 1/8 derecedir. Birinci iklimin meşhur şehirleri şunlardır. Bazı Berber 

şehirleri82, Sûdân’ın batısı, Asvân, Habeş’in Sûdân’da altın madeninin çıkartıldığı 

yerler, Dunkula, Nubia, Cermî-dâr Meliki Habeş, Yemen’in Zabîd gibi birçok 

şehirleri, Aden, San‘â’nın şehirleri, Sabâ, Tufân, Kalhât, Hadramût. Tayyib, Ma‘lâ 

(?), Ummân’ın sahil kasabaları, Hicâz’ın güney enlemindeki bazı tarafları, Basra 

Körfezi (Halîc-i Fâris), Kerk Adası (?), Sind’in güneyindeki bazı şehirler, Hint, Çin, 

güney denizi sahilleri. Bu iklimde dağlardan ve büyük nehirlerden 20 dağ ve 30 nehir 

vardır. Halk tamamen siyahtır.  

İkinci iklimin başlangıcı gündüzün 13 ¼ saat olduğu yerdir. Enlemi 20 ¼ + 1/5 

derecedir. Ortasında gündüz uzunluğu 13 ½ saattir. Enlemi 24 1/3 derecedir. [50] 

şehirleri bunlardır. Bazı berber şehirleri, bazı Afrika şehirleri, Saîda dâhil değildir, 

                                                             
82 Afrika’nın kuzeyinde bulunan bir kavim.  
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bazı Arap Yarımadası şehirleri, örneğin Medine, Allah’ın selamı peygamberin 

üzerine olsun, Allah’ın şerefli yeri Mekke-i Mükerreme, Tâif, Elhâ (?), Hicr, Katîf, 

Bahreyn, Kirman’da Hürmüz, Mansûre gibi Sind’in bazı büyük şehirleri, Delhi gibi 

bazı Hint şehirleri, bazı Çin şehirleri ve 27 dağ, 27 nehir vardır. Hepsi siyah ve 

esmerdir.  

Üçüncü iklimin başlangıcı gündüz uzunluğu13 ½ + ¼ saattir. Enlemi 27 

derecedir. Ortasında gündüz uzunluğu 14 saattir. Enlemi 30 1/3 derecedir. 

Şehirlerinden bazıları Tence, Cezayir gibi berber şehirleri, Tunus, Kirvan, Afrika 

yani Mehediya, Sûs, Manastır, Cirbe, Ture, Belûs-ı magrib (?), İskenderiye, Mısır, 

Dimyat ve bazı şehirler, Beyt el-Mukaddes, Tabariyye, Dımışk yani Şam, Kûfe ve 

bazı şehirler, Bağdat, Vâsıt, Basra, Aksar, İhvân, İsfahân, Kars, Yezd, Berdesir, 

Kirmân, Sicistân, Kanice (Kanije), Bist, Zâil, Sind’de Mûlistân (Moğalistan), Hint’te 

Kandehar, Kaşmîr, Çin hükümdarının sarayı, 33 dağ ve 22 nehir vardır. herkes 

esmerdir.  

Dördüncü iklimin başlangıcında gündüz uzunluğu 14 ¼ saattir. Enlemi 33 ½ + 

1/8 derecedir. Ortasında gündüz uzunluğu 14 ½ saattir. Enlemi 36 1/3 + 1/3+ 1/10 

derecedir. Şehirleri bunlardır. İlkin Tanca, bazı Avrupa şehirleri, Rodos Adası, 

Kıbrıs, Antalya, Tarsus, Trablus, Şam, Antakya, Halep, Malatya, Âmit, Erzincan, 

Nusaybin, Mûsul, Mersin, Rey, Ermenistan, Merâga, Tebriz, Hulvân, Erdebil, 

Suhreverd, Zencân, Nihâvend, Sultâniye, Hemedân, Ebher, Kazvîn, Deylam, Sâve, 

Alamût, Kum, Âmul, Kâşân, Sârî, Simnân, Damgân, Astarâbâd, Bistâm, Cürcân, 

İsfarâîn, Şehristân (?), Sebzevâr, Tûs, Nişâbûr, Tûn, Zevzen, Herât, Serahs, Merv, 

Cürcân, Karyâb (Karyât?), Gürcistan, Avr (?), Nelh (?), Tirmiz, Cuganyan (Ch‘ang-
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an), Tibet, el-Dâhil, Bedehşân, Kaşmir Dağları, Hotan’ın bazı şehileri, Hotâ (?), 

Çin’in kuzeydeki şehirleri, 25 dağ ve 22 nehir. İnsanları esmer ve beyaz arasındadır.  

Beşinci iklimin başlangıcı, gündüz uzunluğunu 14 ½ + ¼ saattir. Enlemi 39 

dereceden 1/10 derece eksiktir. Ortasında gündüz uzunluğu 15 saattir. Enlemi 41 ¼ 

derecedir. Şehirlerinden örnek olarak Endülüs, İstanbul (Konstantiniye) gibi bazı 

Rûm şehirleri sayılabilir. Öncekiler İstanbul’un enleminde yanılıp altıncı iklimde 

zannetmişlerdir. İstanbul’un beşinci iklimde olması sabittir. Gelibûlî, Edirne, Bûrsa, 

Ma‘mûriyyet yani Ânkûrî, [51], Kûnya, Aksarây, Kayseriyye, Sîvâs, Arzen el-Rûm, 

Ermeniyye, Şirvân, Hârezm, Buhârâ, Nesk (?), Semerkand, Kaş, Şâş, Çâç, Hudûd-ı 

Etrâd, Hûcend, Gürgân, Kaşgâr sınırı, Hotan, Tibet, Türk şehirlerinden Aksâi, 30 

dağ, 15 nehir vardır. İnsanların hepsi beyazdır.  

Altıncı iklimin başlangıcında gündüz uzunluğu 15 ¼ saattir. Enlemi 43 1/4 + 

1/8 derecedir. Ortasında gündüz uzunluğu 15 ¼ saattir. Enlemi 45 ¼ + 1/10 

derecedir. Şehirlerinden bazıları şunlardır. Endülüs’ün kuzey şehirleri, Avrupalı 

kavimlerin şehirleri, bazı Rûm şehirleri, Rus şehirleri, Sakâlibe, Asya şehirleri, el-

Ân, Mukân, Cerc, Sakîn, Türkistan’ın bazı muazzam şehirleri, Bîş-i Bâliğ, Karâ, 

Karm, Hân-ı Bâliğ, bazı doğu Türk şehirleri, 11 dağ ve 40 nehir. İnsanları esmerdir 

veya beyaza yakındır.  

Yedinci iklimin başlangıcında gündüz uzunluğu 15 ½ + ¼ saattir. Enlemi 47 

1/5 derecedir. Şehirlerinden bazıları şunlardır. Sakâlibe’nin şehirleri, Rus şehirleri, 

Bulgar şehirleri, bazı yabancı şehirler, Hoş gibi burada meskûn olmayan bazı Türk 

dağları. Yecûc ve Mecûc’un kuzey şehirleri, en doğudaki meskûn Türk şehirleri, 

altıncı iklimde olduğu gibi 11 dağ ve 40 şehir. İnsanları kızıl ve beyaz tenlidir. Onun 
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ortası gündüz uzunluğunun 16 saat olduğu yerdir. Enlemi 48 ½ + ¼ + 1/8 derecedir. 

Sonu birçoklarına göre gündüz uzunluğunun 16 ¼ saat olduğu yerdir. Enlemi 50 1/3 

derecedir. Şerh-i Çagmînî, Tezkire ve Tuhfe de buna uygundur. Bazıları 55 derecedir 

derler; bu geçerli değildir. Bu yerden yerleşimin sonuna dek yerleşim az olmakla 

iklimlere dâhil etmezler. Ancak bazıları iklimlere dâhil ettiler. Yedinci iklimden 

sonrasını yerleşik saydılar. Bazıları enlemi 63 derecede olan bir ada vardır. İsmi 

Tevali’dir. İnsanlarının kışın şiddetli zamanlarında evleri hamam gibidir. Gündüz 

uzunluğu 20 saat olur derler. Yerleşimin sonunun burası olduğu açıktır. Bu da kitapta 

geçer. Yerleşim yerinin sonunda enlem 64 derecedir. Bazılarına göre 64 ½ dereceye 

değin yerleşim vardır. Buranın insanları Sakâlibe’den bir kavimdir. Ancak 

bilinmememktedir. Nitekim Batlamyus Mecîsti’de bahseder. Buna göre yerleşimin 

sonu burası olur. Burada gündüz uzunluğu 21 saattir. Ve yine enlemi 66 derece olan 

yerde de yerleşimin olduğunu söylemişlerdir. Burada oturanlar vahşiye benzerler. 

Coğrafya’da diğer bir yerleşim gündüz uzunluğunun 23 saat olduğu yerdir. 

İklimlerin sureti bu biçimdedir.  

[52]  
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İkinci Bölüm 

Ekvatorun özellikleri hakkındadır. Örneğin ekvator dairesi, ekvator üzerinde 

bulunan her noktanın zenitinden geçer. Ekvatorun iki kutbu ufukdadır. Ufuk dairesi 

bütün günlük yörüngeleri yarısı görünür, yarısı görünmez olmak üzereye ikiye böler. 

Bundan dolayı gündüz ve gece daima onda eşit olur. Bütün yıldızlar onda doğar ve 

batar. Adı geçen bu yere Dik Küre (Küre-i Müntasıb, Küre-i Müstakîm) derler. 

Çünkü kürenin devri bu yere göre dairesel (dûlâbî) olur. Ekvatorun ufkuna dik 

kürenin ufku derler. Hatta gerçek ufuk ile uyuşan yerden ekvatorun iki kutbu 

görünür. Bilginlerden İbrahîm el-Heytem, “İki ufku olan yerden 3,5 zira‘ yüksek bir 

yerden gözlemledim. Hissedilen ufuk 6 dakika düştü.” diye söyler. Ekliptik bir 

gündüz ve bir gecede iki kere zenitlerinden geçer. Birisi Koç başlangıcının ve 

sonunun zenitinden, birisi de Terazinin başlangıcının ve sonunun zenitinden. Bu iki 

zamanda ekliptiğin iki kutbu ufukda olur. Dört kutuptan geçen daire ufuk ile bir olur. 
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Ekliptik ve ekvatorun ikisi de ufuk düzlemine dik olurlar. Koç başlangıcından Terazi 

başlangıcına değin ekliptiğin parçalarının zenitlerinin kuzey taraflarından geçerler. 

Ekliptiğin kuzey kutbu ufkun altında ve güney kutbu ufkun üstünde olur. Güney 

kutbu en büyük eğim miktarı kadar yüksek olur. Dört kutuptan geçen daire meridyen 

ile bir olur. Ekliptiğin zenitten uzaklığının gayesi kuzey tarafında Yengeç’ten bir 

konumdur. Bu da en büyük eğim miktarı kadardır. Terazi başlangıcından Koç 

başlangıcına değin ekliptiğin parçalarının hepsi güney tarafından geçerler. Ekliptiğin 

kuzey kutbu ufkun üstünde, güney kutbu ufkun altında olur. Kuzey kutup en yüksek 

gayededir. Dört kutuptan geçen daire meridyenle bir olur. [53] Oğlak’ın başlangıcı 

meridyende kuşağın zenitinden en uzak noktadadır. Bu halde kutbun yüksekliği 

Oğlak başlangıcının zenitinden uzaklığı en büyük eğim miktarı kadardır. Bu yerde 

doğu genişliği en büyük eğimden fazla olmaz. Güneş bir yılda iki kere bu yerin 

insanlarının zenitlerine uğrar. Bu iki nokta ılım noktalarına geçildiği zamandır. Bu 

iki günde adı geçen yerde hiç kimsenin meridyende gölgeleri yere düşmez. Geri 

kalanlarının yılın yarısında gölgeleri güney yönünden ve diğer yarısında kuzey 

yönünden düşer. Yılın bölümleri sekiz olur. İkisi yazdır (tâbistân). Bu zamanın 

başlangıcı Güneş’in iki ılım noktasına erişmiş olduğu yerdir. İkisi kıştır (zemistân). 

Bu vaktin başlangıcı Güneş’in iki dönence noktasına erişmesidir. İkisi bahardır. Bu 

zamanın başlangıcı Güneş’in Kova ve Aslan burçlarının ortasında olduğu zamandır. 

İkisi sonbahardır (harîf). Bu vaktin başlangıcı Güneş’in Boğa ve Akrep burcunun 

ortasında olduğu zamandır. Şeyh Reis Ebû ‘Alî İbn Sînâ, “Yeryüzünde (revî-i zemîn) 

ılıman yerler ekvatorda olandır. Çünkü onların zenitlerinde Güneş’in durması az 

olur.” demiştir. Ancak İmâm Fahr Râzî “Ilıman yerlerde iklim ılımandır ve güzeldir.” 

diye buyurmuşlardır. Hoca Nasîr Muhâkemât’da “Eğer ılımanlıktan kasıt durumların 
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benzerliği ve iklimlerin yakınlaşması ise, ekvatorda olanın ılıman olduğundan şüphe 

yoktur. Eğer ılımandan kasıt sıcaklığın ve soğukluğun ılımanlığı ise ekvatorda öyle 

olmadığı açıktır. Çünkü ekvatorda olan benzer yerler, örneğin Sûdan’ın batısı, Esâfil-

i berber, Mısır’ın güneyi, Habeş, Zenc, Serendîb’in güneyi, bunların hepsi gayet 

sıcaktır. Sıcaklığın yüksekliğine derinin siyahlığı (zenc), sinirlilik, sakinlik, 

hırpanilik ve kıvırcık saç delildir.” diye söylemiştir. Ancak bazı bilginler bu sözü 

reddedip derler ki: “Adı geçen durumlara bais caizdir ki, enlemlerin sebepleri 

kısmidir. Çünkü Ebu Ali onları reddetmemiştir. Belki Kânûn külliyatında ekvator 

bölgesinde olan yerlerde yerleşim olup enlemsel sebeplerden dağlar ve buharlardan 

bazı durumlara maruz olmasaydı onun mekânı gerçek ılımanlığa yakın olan 

sınıflardan olmak vacip olurdu. Ancak doğumun ve üremenin çokluğu ve yerleşimin 

çokluğu, mekân olarak sakinlik, zihin açıklığı olarak, zekaen, zihnen, safaen, ihsan 

ve iyilik vaki olup hatta madenlerin çokluğu, evliya ve bilginlerin olduğu dördüncü 

iklimin ılıman olmasına açık bir delildir.  Ondan sonra ılımana yakın üçüncü ve 

beşinci iklimlerin mekânlarıdır. Diğer iklimlerde olanların çoğu yaratılış olarak 

ılıman mizacdan uzakdır diye söylemiştir.” Bu da ekvatora bağlı bir garip durumdur. 

Bilginlerden biri ekvatora, gözlemlediklerini haber verecek olan bazı tayfalar (tâife) 

göndermiş. Tartıştıklarında ilk tayfa gece ve gündüzü eşit ama yaylarını kürenin 

devrinden fazla bulduk diye, ikinci tayfa gündüzü geceden uzun bulduk diye, üçüncü 

tayfa [54] geceyi gündüzden uzun bulduk diye haber vermişlerdir. O bilgin hepsini 

onaylamış. Öyle olsa bu yerde gecenin ve gündüzün yayı Güneş’in yörüngesinden 

ibaret olduğu bilinir. Gerçekten doğrudur. Ekvatorda kâh eşit kâh farklı olur. Onun 

farklılığı iki yöndedir. Biri doğuşun farklılığı ve biri apoje ve perije nedeniyle 
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Güneş’in hareketinin farklılığından dolayıdır. Süllem’in yazarı ve akıl sahibi kişilere 

göre bu açıktır.  

Üçüncü Bölüm 

Eğimli ufukların özellikleri hakkındadır. Zenitinden ne ekvator ve ne de 

ekvatorun kutbu geçmeyen her bir konumda, kürenin devri birinci hareket ile 

zenitten eğimli olur. O yerin ufkuna eğimli ufuk derler. Beş kısımdır. İlki enlemi en 

büyük eğimden küçük olanıdır. İkincisi enlemi, en büyük eğime eşit olandır. 

Üçüncüsü enlemi en büyük eğimden fazla ve tamlayanından eksik olandır. 

Dörüdüncüsü enlemi, en büyük eğimin tamlayanı olandır. Beşincisi enlemi, en büyük 

eğimin tamlayanından fazla, 90 dereceden az olandır. Bu ufukların hepsinde 

ekvatorun bir kutbu o yerin enleminin miktarı kadar ufkun üstünde ve diğeri bu 

miktar kadar ufkun altındadır. Bütün ufuklar ekvatoru yarıya bölerler. Güneş iki ılım 

noktasından her birine eriştiğinde bütün ufuklarda gece ve gündüz beraber olur. Koç 

noktasına geldiğinde Neyrûz (Nevrûz), Terazi noktasına geldiğinde Mihr-cân 

(Mihre-gân) derler. Ancak günlük yörüngeleri ikiye bölmezler. Ekvatordan uzaklığı 

enlemin tamlayanından az olmayan her bir noktanın yörüngesi,  o yörüngeyi kat 

etmez. Eğer o yörüngenin görünen kutbu tarafında olursa görünür olur. Eğer 

görünmeyen kutup tarafında olursa görünmez. Yörüngeler hep görünür olduğunda en 

büyük olur. Bu ufka temas eder. Uzunluğu enlemin tamlayanı kadardır. Aynı şekilde 

hiç görünmeyen ufuklar da bütün yörüngelerin en büyüğüdür.  O da ufka temas eder. 

Uzunluğu o yerin enleminin tamlayanı kadardır. Diğer yörüngeler ise iki kısımdır. 

Bir kısmı büyük bir kısmı küçüktür. Görünür kutup tarafında olduğunda görünen 

kısmı görünmeyen kısmından büyüktür. Görünmeyen kutup tarafında olduğunda 

bunun tersi olur.  Her iki yörünge iki taraftan ekvatora uzaklıkları eşittir. Birisin 



175 

 

görünür tarafı diğerinin görünmeyen tarafına eşittir. Her iki yörünge bir tarafta 

olduğunda ekvatora yakın olanın görünen kısmı diğerinin görünen kısmından büyük 

olur. Eğer görünmeyen kutup tarafında olurlarsa ve görünen kutup tarafında olurlarsa 

bunun tersi olur. Bundan dolayı Güneş her bir ufukta her iki dönence yörüngesini kat 

eder. Gündüz uzunluğunun gayesi bugündür. Güneş o dönencede olduğunda [55] 

görünen kutup tarafındadır. Çünkü Güneş’in yörüngesinin ekvatordan en yüksek 

uzaklığı iki dönencede olur. Güneş o dönencelerde dolanır. Ta diğer dönenceye 

erişene kadar günler kısalır. En kısa gün o gündür.83 Ondan sonra, diğer dönenceye 

ulaşana kadar yine günden güne gündüz artar. Ekvatordan uzaklığı görünmeyen 

kutup tarafında olan her bir yıldız ufuk üzerinde birinci azimut dairesine erişmez. 

Ekvatordan uzaklığı görünen kutup tarafında bir yerin enlemi miktarı kadar olan bir 

yıldız dolanımında bir kere zenite erişir. Ufuk üzerinde birinci azimut dairesine 

temas eder. Uzaklığı bir yerin enleminden az olan bir yıldızın yörüngesi ufuk 

üzerinde birinci azimut dairesini biri batı ve biri doğu yönünde olmak üzere iki 

noktada keser. Bu iki noktada birinci azimut dairesine erişir.  

Dördüncü Bölüm 

Adı geçen eğimli ufukların beş kısmının her birinin özellikleri hakkındadır. 

Örneğin birinci kısımda ekvatordan uzaklığı görünen kutup tarafında bir yerin 

enlemine eşit olan bir yörünge ekliptiği dönencelerden eşit uzaklıkta iki noktada 

keser. Güneş bu iki noktadan birine ulaştığında o gün ekvatorda hiç kimsenin gölgesi 

olmaz. Ekliptiğin iki kutbu ufuk üzerinde olur. Güneş birinci yayda olduğunda 

ekliptikten görünen kutup yanında bu iki noktanın arasındadır. Güneş görünen kutup 

                                                             
83 “Güneş o dönencede olduğunda [55] görünen kutup tarafındadır. Çünkü Güneş’in yörüngesinin 
ekvatordan en yüksek uzaklığı iki dönencede olur. Güneş o dönencelerde dolanır. Ta diğer dönenceye 
erişene kadar günler kısalır. En kısa gün o gündür.” Bu kısım metinde tekrar etmiştir.  
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tarafında zenitte dolanır. Gölge meridyende görünmeyen kutup tarafına düşer. Güneş 

yine ekliptikten geri kalan yayda görünmeyen kutup tarafında zenitte dolaşır. Ve 

gölge görünen kutup tarafına düşer. Ekliptiğin iki kutbu doğar ve batar. Birinci yay 

meridyen üzerinde dolanır. Ekliptiğin kutbu görünen kutup tarafında olduğunda 

Yer’in altında olur. Diğer kutup Yer’in üzerinde olur. İkinci yay meridyen üzerinden 

geçtiğinde tersi olur. Yani ekliptiğin kutbu görünen kutup tarafında olduğunda Yer’in 

üzerinde olur. Diğer kutup Yer’in altında olur. Güneş’in yüksekliğinin azalmasıyla 

iki gaye oluşur.  Biri görünen kutup tarafındadır ve eksiktir. İkinci kısımda bir 

dönencenin yörüngesi görünen kutup tarafında olduğunda zenitten geçer ve diğer 

dönencenin yörüngesi ise nadirden geçer. Güneş’in yüksekliğinin gayesi bir olur. 

Eksik yönünde ancak fazla yönünde 90 dereceye erişir. Gölge daima görünen kutup 

tarafındadır. Güneş’in görünen dönencede olduğu gündür. [56] O günde hiç kimsenin 

gölgesi olmaz. Ekliptiğin bir kutbu görünen kutup tarafında olduğunda sürekli 

görünür olur. Bir dolanımda bir ufka temas eder, hiç batmaz. Diğer kutbu hiç 

görünmez. Bir dolanımda bir ufka temas eder, hiç doğmaz. Ancak üçüncü kısımda 

Güneş’in iki yüksekliği olur. Biri en yüksektir, bir yerin enleminin tamlayanı ve en 

büyük eğimin toplamı kadardır. Diğeri en alttadır, bir yerin enleminin tamlayanının 

en büyük eğimden farkı kadardır. Ekliptiğin görünen kutbunun da iki yüksekliği olur. 

Biri en yüksektir; zamanı, görünmeyen kutbun dönencesi ekvatora ulaştığı zamandır. 

En alçak olanının zamanı, diğer dönence ekliptiğe ulaştığı zamandır. Dördüncü 

kısımda görünen dönencenin yörüngesi sürekli görünen yörüngelerin en büyüğüdür. 

Görünmeyen dönencenin yörüngesi ise hiç görünmeyen yörüngelerin en büyüğüdür. 

Bir dolanımda bir kere dönenceler ufka erişir. Bu zamanda ekliptiğin görünen kutbu 

zenite ulaşır. Ekliptiğin görünmeyen kutbu ise nadire erişir. Ekliptiğin dönencesi 
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ufuk ile bir olur. Ondan sonra dönencenin yarısı bir kere ufuktan yükselir diğer yarısı 

da bir kere ufuktan alçalır. Yerin altında olan yarı, yavaş yavaş doğar. Yani o yarının 

tamamı ekvatorun bir dolanımı ile beraber doğar. Ufkun üzerinde olan yarı ise yavaş 

yavaş batar. Yer’in üzerinde olur. Tamamı da ekvatorun bir dolanımıyla batar. Eğer 

görünen kutup kuzeysel olursa o yarı Oğlak’ın başlangıcından Yengeç’in 

başlangıcına kadardır. Bir kere yükselir. Diğer yarı ekvatorun bir dolanımıyla doğar. 

Eğer görünen kutup güneysel ise bunun tersi olur. Yani bu yarı Yengeç’in 

başlangıcından Oğlak’ın başlangıcına dek olur. Bir defa doğar. Diğer yarı yavaş 

yavaş tam bir devirde doğar. Bu ufuklarda en uzun gün olur. Yani ekvatorun tam bir 

devri bir gün olur. O günün hiç gecesi olmaz. Sonra gece olur. Ta yine bir dolanımda 

tam bir gece oluncaya kadar uzar. O gecenin de gündüzü olmaz. Bu ufuklarda 

Güneş’in en yüksek gayesi en büyük eğimin iki katı kadardır. Kuzey tarafında 

yerleşim bu ufuklarda son bulur. Bu ufuklardan enlemi 90 derece olan ufuklara 

varınca olanlar diğer ufuklardan farklıdır. Yani bazen iki gün ve bazen de üç gün 

miktarı kadar gündüz olur. Yukarıda belirtildiği üzere gittikçe gündüz artar. Enlemi 

90 derece olan ufukta tam 6 ay gündüz olur. Geceleri de buna göredir. Bu ufuklarda 

Güneş 24 saatlik zamanda nice defa meridyenden geçer. Sebebi Süllem’in yazarına 

açıktır. Beşinci kısımda sürekli görünen yörüngelerin en büyüğü ekliptiği iki noktada 

kat eder. Görünen kutup tarafında bu [57] iki noktanın denklinasyonu o yerin 

enleminin tamlayanı ile aynı olur. Hiç görünmeyen yörüngelerin en büyüğü de 

ekliptiği görünmeyen kutup tarafında eşit eğimle iki noktada keser. Ekliptik bu dört 

noktayla dört kısma ayrılır. Biri sürekli görünür kısımdır. Görünen kutbun dönencesi 

onun yarısıdır. Bu yayda Güneş’in bekleme süresi tamamen gündüzdür; gece olmaz. 

Diğeri hiç görünmeyen kısımdır. Diğer dönence onun yarısıdır. Bu yayda Güneş’in 
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bekleme süresi tamamen geceleyin olur; gündüz olmaz. İlk yayın iki tarafı ufka 

temas eder; batmaz. İkinci yayın iki tarafı ufka temas eder; doğmaz. Kalan diğer iki 

yaydan Koç başlangıcının onun yarısında olduğu yay tersine doğar. Yani yayın diğer 

başlangıcından önce doğar. Adı geçenin tersi üzere eşit olarak batar. Eğer görünen 

kutup kuzeysel olursa ve eğer görünen kutup güneysel olursa eşit olarak doğar. Ve 

tersi batar. Yani yayın diğerinden önce batar. Bu yay ki Terazi’nin başlangıcı bu 

yayın yarısındadır, adı geçenin tersi üzere doğar ve batar.   Bu ufuklarda görünen 

dönencenin iki yüksekliği olur. Biri en yüksektir ve zenitten, görünmeyen kutup 

yönünde, en büyük eğimin ve o yerin enleminin tamlayanının toplamı kadardır. 

Diğeri en alçaktır ve görünen kutup tarafında en büyük eğimden o yerin enleminin 

farkı kadardır. Ekliptiğin kutbunun da iki yüksekliği olur. Birisi en yüksektir ve o 

yerin enleminin tamlayanının en büyük tamlananıyla toplamı kadardır. Diğeri en 

alçaktır ve en büyük eğimden o yerin enleminin farkı kadardır. Ekliptiğin görünen 

kutbu, görünen dönence ile zenitin iki tarafından meridyen üzerinde iki yükseklik ile 

karşılıklı olur. Bunun gibi görünmeyen kutupta görünmeyen dönence ile karşılıklı 

olur. Doğuş ve batışın orantılı olarak düşünülmesi kolay olmadığı için bir ufuk 

varsayılır ki onun enlemi kuzeyde 70 derece olur. Bu enlemde iki burç sürekli 

görünürdür; İkizler ve Yengeç. İki burçta Güneş’in bekleme süresi tamamen 

gündüzdür. O günün gecesi olmaz. Diğer iki burç ise hiç görünmezdir; Yay ve 

Oğlak. Bu iki burçta Güneş’in bekleme süresi tamamen gecedir. O gecenin gündüzü 

olmaz. Geri kalan sekiz burç doğar ve batar. Dört burç ki Koç başlangıcı onların 

ortasındadır, ters olarak doğarlar, eşit olarak batarlar. Geri kalan dört burç ki 

Terazi’nin başlangıcı onların ortasındadır, bunların tersinedir. Eşit doğarlar. 

Yengeç’in başlangıcı güney tarafta en yüksek yükseklikte olduğu zaman 43 ½ 
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derecedir. Terazi’nin başlangıcının doğuşu ılımda olur. Koç başlangıcının batışı ılım 

üzerinde olur. Güney yönünde ekliptiğin görünen yarısının doğuşu ile batışı ılmlar 

arasında olur. Ekliptiğin kutbunun yüksekliği en alçakta [58] olur. Bu zamanda 46 

derecedir. Bu zamanda gök bu şekildedir. 
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Çünkü birinci hareket ile Terazi ve Akrep’in parçaları eşit doğarlar. Koç ve 

Boğa burcu eşit batarlar. Terazi’nin parçalarından her bir parçanın doğuşu ılımın 

doğuşundan uzak, güneye yakın olur. Her bir parçanın doğuşu ondan öncedir. 

Koç’un parçalarından her birinin batışı, ılımın batışından uzak ve kuzeye yakın olur. 

Her bir parçanın batışı ondan sonradır. Bu şekilde doğuş sırası Yay’ın başlangıcına 

erişene kadar, Akrep ve Boğa’nın parçalarına güney yönünden doğu genişliği ve 

kuzey yönünden batı genişliği fazla olur. Doğu genişliğinin sırası güney noktasına 

erişir. Yay’ın başlangıcı güney noktasına temas eder ve doğmaz. Batış sırası 

İkizler’in başlangıcına eriştiğinde batı genişliğinin sırası kuzey noktasına ulaşır; 

kuzey noktasına temas eder ve batmaz. Ekliptiğin konumu da şu şekildedir: bu 

vakitte İkizler’in başlangıcından Yay’ın başlangına dek ekliptiğin görünen yarısı 

kuzey noktasından güney noktasına dek batı tarafında olur. Ekliptiğin diğer kutbu 

doğu tarafında birinci azimut dairesi üzerindedir. Kürenin konumu bu şekildedir.  
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Ondan sonra hareket eder ve kuzey noktasından İkizler’in başlangıcı ufuktan 

görünür. Doğu yönünde hareket eder ve güney yönünden Yay’ın başlangıcı ufuktan 

batar. Batı yönünde [59] hareket eder. Boğa’dan bir yay ki İkizler’in başlangıcına 

ulaşır. Bu ufuktan ters doğmaya başlar. Yani diğer burç, Boğa’nın doğuşu 

tamamlanana kadar 29 dereceden önce ve 28 dereceden önce olur.84  Ondan sonra bu 

sırayla Koç’un parçaları da doğar. Bu iki burcun parçalarından her parça doğar. 

Onun doğuşu kuzey noktasından uzak ılımın doğuşuna yakındır. Kendisinden önce 

doğmuş olan her bir parçanın doğuşuna karşılık Akrep’in ve Terazi’nin parçalarından 

batış olur. Her parçanın batışı güney noktasından uzak, ılıma yakındır. Kendisinden 

önce batmış olan her bir parçanın batışından, bir çeyrekten kuzey ile doğu arasında 

olan Koç ve Boğa’nın tamamı doğar. Bir çeyrekte güney ile batı arasında olan Akrep 

ve Terazi’nin tamamı batar. Sıra ile doğuş olur Koç’a ulaşır. Doğu noktasından 

                                                             
84 Metinde “29 dereceden önce ve 29 dereceden ve 28 dereceden önce olur.” biçiminde yazılmıştır.  



183 

 

doğar, Terazi’nin başlangıcı batıdan batar. Bu zamanda ekliptiğin görünen yarısı Koç 

başlangıcından Terazi başlangıcına kadar kuzey tarafında olur. Yani kendinin 

ılımlardan doğuşu, batışı arasında olur. Yengeç’in başlangıcı kuzey yönünde en 

düşük yükseklikte olur. Onun miktarı 3 ½ derecedir. Güney yönünde Oğlak’ın 

başlangıcı yerin altına en alta düşer. Bu da 3 ½ derece olur. İkisi de ekvator üzerinde 

olurlar. Ekliptiğin görünen kutbu meridyen üzerinde olur. Zenitin güney tarafında 

olduğunda yüksekliği 86 ½ derecedir. Kürenin durumu bu şekil üzerinde olur. 
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Bundan sonra birinci hareketle adı geçen sırayla Balık ve Kova ters olarak 

doğmaya başlarlar. Bir çeyrekte doğuş ılım ile kuzey noktası arasında olur. Başak ile 

Aslan zıt olarak batmaya başlarlar. Bir çeyrekte batış ılım ile kuzey noktası arasında 

olur. Sırayla doğuş Kova’nın başlangıcına erişir, güney noktasına temas eder ve 

doğmaz. Sırayla batış Aslan’a erişir, kuzey noktasına temas eder ve batmaz. 

Ekliptikten görünen yarı Kova başlangıcından Aslan başlangıcına ulaşınca batı [60] 

tarafında olurlar. Güney noktasından kuzey noktasına varınca ekliptiğin görünen 

kutbu batıdan birinci azimut dairesi üzerinde olur. Bu zamanda kürenin durumu bu 

şekildedir.  
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Bundan sonra birinci hareketle Aslan’ın başlangıcı görünür ve doğu tarafıda 

yükselir. Kuzey ve doğu arasında oldukları çeyrekte Aslan’ın ve Başak’ın parçaları 

eşit doğarlar. Kova’nın başlangıcı ufuktan batı tarafında batar. Güney ve batı 

arasındaki çeyrekte Kova ve Balık eşit batarlar. Sırayla doğuş Terazi’nin 

başlangıcına ulaşır, doğu noktasından doğar. Koç başlangıcı batış noktasından batar. 

Başladıkları birinci konuma geri dönerler.  

Beşinci Bölüm 

Enlemi çeyrek dolanım (90 derece) olan yerlerin özelliklerini açıklar. Bu yerler 

Yeryüzünde iki noktayla sınırlanmıştır. Bu iki konumda ekvatorun kutbu, ufuk ile 

çakışır.85 Kürenin dolanımı ufuksal olur. Güneş’in iki ılım noktasına geldiği yerlerde 

ikisi de aydınlık ve ışıklı olur. Sonra birisinde gündüz, birisinde gece olmaya başlar. 

Ondaki her nokta birinci hareket sebebiyle ekvatora paralel olan bir yörünge üzerinde 

hareket eyler. Ne doğar ne batar. Yükseklikleri eşit olarak zenit etrafında dolanırlar. 

Eğer kuzeysel kutup zenit üzerinde olursa kuzey yarı görünür, güney yarı görünmez 

olur. Eğer güney kutup zenit üzerinde olursa bunun tersi olur. Doğuş ve batış olmaz; 

yıldız, ikinci hareket ve kendi özel hareketi ile ekvatorun kuzeyinden güneyine, ya da 

güneyinden kuzeyine hareket ederse doğuş ve batış olur. Ekvator üzerinde olduğunda 

ufuk üzerinde olur; doğuş ve batış olmaz. Güneş kuzeysel burçlardaki yarıyılda 

olduğunda ufukda kuzey kutbu Yer’in üzerinde zenit üzerinde olur. Diğer yarıda 

Yer’in altında olur; ufukda güney kutbu zenitte olduğunda tersi olur. Gece ve gündüz 

eşit olur. [61] Gündüz yarısı ve gece yarısıdır. Ancak Güneş’in hareketi bir yarıda 

yavaş, bir yarıda hızlı olur. Bu miktar gece ve gündüz arasında farklıdır. Bu yaklaşık 

                                                             
85 Gerçekte bu iki konumda ekvatorun kutupları zenit ve nadir noktalarıyla çakışır. Seyyid Ali 
Paşa’nın çevirisinde böyle bir yanlışlık yapılmamıştır. Seyyid Ali Paşa, Mir ‘âtü’l-‘Âlem, Hazırlayan: 
Yavuz Unat, Ankara 2001, sayfa 95. 
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olarak 9 gün ve 9 gece miktarıdır. Bu ufukda batı ve doğu ayrımı olmaz. Çünkü 

yıldızlar bütün yönlerde doğar ve batarlar. Meridyen de olmaz. Çünkü bütün 

yönlerde en yüksek yüksekliğe erişirler. Bu zamanda Güneş’in en yüksek yüksekliği 

en büyük eğim miktarı kadardır.  

Altıncı Bölüm 

Burçların doğuşunu açıklar. Doğuş (sağaçıklık, rektesansyon), ekliptikten bir 

yay ile doğan ekvatordan bir yaydır. Bu yaya ekliptiğe dâhil olan eşit doğuş (derc-i 

sevâ-ü-tevâli) derler. Batış da, ekliptikten bir yay ile batan ekvatordan bir yaydır. 

Ona ekliptiğe dâhil olan eşit batış (gevârib-ü-derc-i sevâ) derler. Onlar ekvatorda iki 

eğimin86 arasında olurlar. Bu dairenin birisi ufuk dairesidir. Yani ekvatordan iki eğim 

dairesi arasında olan yay doğuş olur. Doğuş ekvatorda, bu iki eğim dairesi arasında 

olursa dik kürede doğuş (metâli‘-i felek-i müstakîm, metâli‘-i kürre-i müntasibe) 

derler. Eğimli ufuklarda olurlarsa ufuk ile bir büyük dairenin arasında bu büyük daire 

ekliptikten bir yayın başlangıcından geçer.  Sürekli görünen yörüngelerin en 

büyüğünü tamamlar. Örneğin şehrimizin ufkunda ki İstanbul’dur, Güneş ufuktan 243 

miktar yükseklikte varsayılsa onun iki yayı doğar. Bir yay ekvatordan ve bir yay 

ekliptikten. Birincisi, ikincisinden doğar. Bu yayın başlangıcı Güneş’in merkezidir. 

Bu en büyük daire bu yay ile ufka geçer. Kuzey ve güney noktası yakınında geniş ve 

dar olacak biçimde onun kuzey yarısı 243 miktarı kadar Yer’in üzerinde olur. Batış 

yarısı bu miktar kadar Yer’in altındadır. Kuzey noktası yakınında en büyük 

yörüngeler sürekli görünüre temas ederler. Asla onu kat etmezler. Meridyen ile de 

hiçkimse çakışmaz. Süllem’in yazarına bu açıktır. Ekvatorda her çeyrek ki dört 

noktadan iki nokta ile sınırlanmış olsun ki o iki nokta ılım noktaları ve diğer iki 

                                                             
86 Birinci cüzî eğim ile ikinci cüzî eğim arasında.  
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nokta da dönence noktalarıdır.  Bu çeyrek, çeyrek ile doğar. Ancak ekliptikten diğer 

eşit yaylar ılımın eşit yaylarıyla beraber doğmazlar. Her bir yay ki çeyrekten eksik ve 

yarımdan fazla olsa eğer onun bir tarafı ılım noktalarından birisinde olursa doğuş 

ondan az olur. Eğer bir tarafı diğer ılım noktasında olursa doğuş ondan fazla olur. 

Her bir yay çeyrekten fazla ve yarımdan az olursa ya 3 çeyrekten fazla olur ya da 

onun aksi olur. Yani onun bir tarafı ılım noktalarından birinde olduğunda doğuş fazla 

olur. Onun bir tarafı ılım noktalarının diğerinde olduğunda ise doğuş az olur. Çünkü 

geniş olanın kirişi dik olanın kirişinden ve dik olanın kirişi dar olandan büyüktür. 

Kâh [62] dik olan kâh dar olan ve kâh geniş olan kesişirler. Böyle olmasının sebebi 

budur. Ekliptik yine 4 çeyreğe ayrılır. Bu 4 nokta bu 4 çeyreğin ortasındadır. Ilım 

noktalarını yarıya bölen her bir çeyrek kendi doğuşundan beş derece fazla olur. Ilım 

noktalarını yarıya bölen her bir çeyrek kendi doğuşundan beş derece az olur. 

Çeyreğin doğuşundan bir sonraki çeyreğin doğuşuna dek aralarında on derece fark 

olur. İki ılım noktasına uzaklıkları aynı olan her dört yayın doğuşu Koç başlangıcının 

on derecesi ve Terazi başlangıcının on derecesidir. Balık’ın sonunun on derecesi ve 

Başak’ın sonunun on derecesi gibi beraber olur. Her burcun doğuşu önceki burcun 

batışıyla beraberdir. Bunlar ekvatorda olur. Ancak eğer ılmlar ile yavaş yavaş 

inerlerse eğimli ufuklarda yarım, yarımla doğar. Ancak çeyrek, çeyrekle doğmaz. Bir 

tarafı birinci ılım noktası ile yani ondan ekliptikle aynı yönde hareket eden bir çeyrek 

görünen kutup tarafına geçer; ekvator bir çeyrekten az doğar; gün düzeltiminin 

toplam miktarı, gün düzeltiminin dönence yörüngesi miktarı kadardır. Bir tarafı diğer 

ılım noktasında olan bir çeyrek, çeyrekten fazla doğar. Gün düzeltimi miktarı bir 

yarımın doğuşu kadardır; birinci ılım onun yarısındadır. Diğer yarının doğuşundan 

gün düzeltiminin toplamının dört misli miktarı az olur. Adı geçen dönenceler ile 
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birleşen iki yarının hükmü de aynıdır. Ancak bir yarıda burçlarla aynı yönde ve bir 

yarıda ters yöndedir. Yani Koç’un doğuşu Balık’ın doğuşu ile beraber olur. Hepsi bu 

biçimdedir. İtidal noktasından uzaklıkları eşit olan her iki yayın doğuşu beraberdir. 

Burçların doğuşu ve batışı birlikte olmaz. Ancak karşısındakinin batışıyla beraber 

olur. Her bir burcun doğuşu kuzey ufkunda o burcun batışıyla beraber olur. Güney 

ufkunda enlemi, kuzey ufkundakiyle beraber olur. Ekliptikten bir parçanın doğuşu 

ekvatordan bir yaydır. Koç’un başlangıcı ile ekvatordan bir noktanın arasında 

ekliptikten o parça ile burçlar yönünde doğar. Ilım noktalarının doğuşunun 

başlangıcını bahar noktasından saydılar. Bazıları ekvatorun doğuşunun başlangıcını 

kış dönencesinden saydılar. Pratikte görünen bir nokta içindir.  

Yedinci Bölüm 

Geçiş derecesi, doğuş derecesi ve batış derecesini açıklar. Yıldızın geçiş 

derecesi, yıldızın meridyene ulaştığında ekliptikten bir derecedir. Yıldız [63] 

dönencelerden birinin üzerinde bulunduğunda gerek enlemi olsun gerekse olmasın 

veya enlemi olanaksız olsun yıldızın derecesi geçiş derecesiyle aynı olur. Her biri 

ekliptikten bir noktadır. İkisinin arasında olan yaya geçiş uyuşmazlığı (ihtilâf-ı 

mamar) derler. Eğer yıldızın derecesi bir yarıda olursa, o yarı, görünmeyen 

dönenceye varıncaya kadar görünen dönecedir. Eğer yıldızın enlemi görünen kutup 

tarafında olursa meridyene yıldızdan önce erişir. Eğer yıldzın enlemi görünmeyen 

kutup tarafında olursa meridyene yıldızdan sonra erişir. Eğer yıldızın derecesi diğer 

yarıda olursa bunun aksi olur. Yani eğer yıldızın enlemi görünen kutup tarafında 

olduğunda meridyene yıldızdan sonra ulaşır. Eğer onun enlemi diğer tarafta olursa 

yıldızdan önce ulaşır.  
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Doğuş derecesi, ekliptikten yıldız ile doğan bir dereceye derler. Enlem derecesi 

de yıldızla batan bir dereceye derler. Doğuş ve batış derecesinin hükmü ekvatorda 

geçiş derecesinin hükmü gibidir. Herkes ayırt edemez. Ancak, enlemi en büyük 

eğimden fazla olan ekvatorun haricindeki bir ufukta daima yıldız derecesinden önce 

doğar ve derecesinden sonra batar. Eğer yıldızın enlemi görünen kutup tarafında 

olursa tersi olur. Eğer yıldızın enlemi görünmeyen kutup tarafında olursa 

derecesinden sonra doğar ve derecesinden sonra batar. Enlemi en büyük eğime eşit 

olan bir ufukta doğuş ve batışın hükmü bu şekildedir. Ancak şöyle ki eğer yıldız ılım 

noktasında olduğunda ondan geçer. Görünmeyen kutup tarafında olur, derecesi ile 

doğar. Eğer diğer ılım noktasında olursa derecesiyle batar. Geri kalan eğimli 

ufuklarda ekliptik iki enlem dairesiyle kesişir. Kesiştiği iki nokta ile her birinin 

uzaklığı yıldız ondan görünen kutup tarafına geçene kadardır. Görünen dönenceden o 

noktanın uzaklığı gibidir. Zenit bu noktadan geçer. İki farklı noktaya ayrılır. Biri en 

alçaktır ve adı geçen ılımın yarısındadır. Diğeri de en yüksektir ve diğer ılımın 

yarısındadır. Eğer yıldızın derecesi ılım noktalarından birinde olursa yıldız 

derecesiyle doğar. Eğer en alçak derecelerden birisinde olursa yıldız derecesinden 

sonra batar. Eğer yıldızın enlemi görünen kutupta olursa derecesinden önce doğar. 

Eğer enlem görünmeyen kutup tarafında olduğunda ve eğer yıldızın derecesi en 

yüksek dereceden birisinde olduğunda hüküm bunun aksi olur. Yani yıldız 

derecesinden önce doğar. Eğer enlem görünen kutup tarafında olursa derecesinden 

sonra doğar. Eğer enlem görünmeyen kutup tarafında olursa ve ekliptik yine bu 

biçimde iki farklı nokta ile iki farklı kısma [64] ayrılır. Birisi en küçük parça olarak 

geçen en küçük katı, diğeri en büyük parça olarak geçen en büyük katıdır. Eğer 

yıldızın derecesi bu iki noktanın birisi ise yıldız derecesiyle batar. Eğer dereceler en 
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küçük parçadan biri ise derecesinden önce batar. Eğer enlem görünen kutup tarafında 

ise derecesinden sonra batar. Eğer enlem görünmeyen kutup tarafında ise ve eğer 

yıldızın derecesi en büyük parçanın derecesinden biri ise hüküm bunun aksi olur. 

Eğer yıldızın enlemi görünen kutup tarafında ise yıldız derecesinden sonra batar. 

Eğer enlem görünmeyen kutup tarafında ise derecesinden önce batar. Bilinsin ki 

doğuş derecesi bir yarıda olan her yıldız Güneş’le karşısındaki parçanın arasındadır. 

O yıldız gündüz doğar. Diğer yarıda olduğunda yıldız gece doğar. Yıldızın batış 

derecesi eğer birinci yarıda olursa gece batar. Diğer yarıda gündüz doğar.  

Sekizinci Bölüm  

Gece ve gündüzü, sabah ve şafağı açıklar. Gece ve gündüzün açıklaması Şerh-i 

Çağmînî’de özet olarak şöyle açıklanmıştır: Güneş ışığı Yer’e düştüğünde, Yer’in 

Güneş’e dönük yüzü ışıklı olur. Yoğun ve koyu ışık olduğunda Güneş’in gölgesi ters 

yönde olur. Güneş Yer’in üzerinde olduğunda âlem aydınlık olur. Ona gündüz derler. 

Yer’in altında olduğunda Yer’in gölgesi oluşur ve ona gece derler. Gölgenin 

oluşumu koni biçimindedir. O somut bir cisimdir ki onu çevreleyen daireye kaide 

derler. Ondan dairesel bir yüzey meydana gelir. Çoğalarak bir noktada sona ererler. 

Ona koni tepesi derler. Yer’in gölgesinde yüksekliği bu şekilde olmasında dolayı 

Güneş’in kursu fazla olarak Yer’den büyüktür. Miktarı büyüklükler ve kurslarda 

açıklanmıştır. Bu durumda Yer’in yarısından fazlası ışıklı olur. Işık karanlıktan fazla 

olur. Küçük bir daire ışıklı ve ışıksız bölge arasında olur. Bu, adı geçen koni şeklinin 

kaidesidir. Adı geçen gölge yavaş yavaş incelerek Venüs’ün küresinde sona erer. 

Uzaklığı, Yer’in yarıçapı 1 cüz olarak kabul edilirse 268 cüzdür. Büyüklüğü de 

açıklanıştır. Sabah da aydınlığın başlangıcıdır. Doğu tarafında Güneş’in doğuşundan 

önce görünür. Şafak da Güneş’in batışından sonra batı yönünde oluşan bir 
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aydınlıktır. Sabah ve şafak birbirine benzer şekildedirler. Karşılıklıdırlar. Sabahın ilk 

görünüşünde aydınlığı gayet ince ve dairemsi bir yapı olur ki ona yalancı sabah 

(subh-i kâzib) derler. Ondan sonra aydınlığı ufukta oluşur. Ona tan yerinin ağarması 

(subh-i sadık) derler. Ondan sonra kızıllık oluşur. Bu zamanda Güneş doğar. Şafak 

[65] bunun tersidir. Çünkü Güneş’in batışından sonra batı ufkunda kızıllık meydana 

gelir. Arkasından beyazlık oluşur. Ondan sonra tamamı görünene dek ince ve 

dairemsi bir yapı oluşur. Tecrübe ve imtihanla bilinmiştir ki sabahın başlangıcında ve 

şafağın bitişinde Güneş’in ufuktan aşağı inmesi yükseklik dairesinden 18 derece olur. 

Enlemi 48 ½  derece olan bir ufukta Güneş görünen dönencede olduğunda şafağın 

sonu sabahın başlangıcına bitişir. Çünkü Güneş’in alçaklığının en yüksek noktası bu 

zamanda adı geçen enlemde 18 dereceden geçmez. Enleme adı geçen enlemden fazla 

olan ufukta ilkin şafak sona ermeden sabah olur. Ancak gerçekte sabah ile şafak 

zıttırlar. Çünkü göründükleri ufkun havasının niteliğine uymaz. Güneş’in de doğuş 

ve batış zamanında rengi ve ışığı birbirinden farklıdır. Hatta görünüşte bile 

farklıdırlar. Nitekim doğuş ve batış anında iken büyük görünür. Çünkü zenitte iken 

bizimle Güneş arasında olan hava saftır ve azdır. Ufukta olduğu zamanda yoğun ve 

çoktur. Bundan dolayı Güneş ufukta iken büyük görünür. Güneş zenitte iken olduğu 

biçimde görünür diye Seyyid Şerif Tezkire-i Şerh’inde incelemiştir. Su içinde üzüm 

tanelerinin erik benzerinde görünmesi buna delildir. Renk ve ışığın farklılığına neden 

havanın farklılığıdır. Hava boşluğundan ışık alanlar da çeşitlidir. İki tarafında 

buharın niteliğinin çeşitli olmasındandır. Çünkü doğu tarafında olan renk ve buhar 

temiz ve beyaza yakındır. Soğukluk geceden kazanılan rutubet nedeniyledir. 

Gündüzün harareti duman parçalarına üstünlük kurduğundan batı tarafında olan hava 

sarıya yakındır. Çünkü temiz ve beyazlıkta fazla olan her cismin ışığı fazla olur. 
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Onun içindir ki büyüklükte benzer olanların beyaz olanı daha önce görünür. Buna 

göre sabahın hissesi, şafağın hissesinden fazla olur. Hatta sonrakiler sabahın 

başlangıcında Güneş’in ufuktan alçalışını yükseklik dairesinden 19 derece, şafağın 

(başlangıcında) alçalışını 17 derecedir diye belirlemişlerdir. Sabahın ve şafağın 

hissesi ekvatorda alçalışından çok fazla olur. Hatta İstanbul enleminde Güneş 

Yengeç’in başlangıcında olsa sabahın hissesi 37 derece ve şafağın hissesi 30 derece 

olur. Bunun sebebi daire ile yükseklik dairesinin farklı olmasındandır. Aklın 

algılayacağı son noktada büyük bilgin Şîrâzî, Allah ondan razı olsun, gerçek sabahla 

yalancı sabahın durumlarını bu şekilde açıklarlar. Örneğin Güneş dördüncü evde 

(veted el-ard) iken Güneş’in merkezi ve Yer’in merkezinden koni gölgesinin tepesine 

varıncaya kadar zenitten bir düzlem varsayılsın. Bu düzlemden dar açı veya bir 

üçgen oluşturulsun. Onun kaidesi ufuk üzerinde ve diğer kenarları gölge konisinin 

yüzeyinde olsun. Doğu ve batı açısı beraber olur. Güneş ufka yakın olup gölge konisi 

batı tarafına [66] meyl ettikçe doğu açısı artıp, batı açısı azalır. Öyle olsa doğu 

açısından doğu kenarının görme ışın çizgisi kaide olan konumun aksine yakın olur. 

Yer’in üstünde düz çizgi şeklinde görünen aydınlık adı geçen kenara uyan Güneş 

ışığıdır. Bu durumda ufuktan Güneş uzak olup, ufuk ışıksız olduğu için yalancı sabah 

derler. Bu şekilden anlaşılması açıktır.  
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Güneş doğmaya yakın olduğunda Güneş’in ışını yayılır. Yani geniş olur; 

aydınlık, çok parlak olur. Çünkü bunun ışığı onun ışığından daha güvenilir (ısdak) 

olur. Güneş ufka yakın olduğunda güvenli sabah (tan yerinin ağarması, subh-i sadık) 

derler. Onun ardından karanlık gelir derler. Nitekim bazıları onun ardından koyu 

karanlık gelip onu tekzip eder demişlerdir. Ancak gerçek şudur ki önceki mevcut 

iken ikincisi ona üstün gelmekle birincisi kaybolur. Bilginlere göre de meşhur olan 

budur. Bazıları da fecrin başlangıcının (gün ağarması) ve şafağın sonunun uzaması 

bundandır demişlerdir. Bu zamanda Güneş’in ışınları doğu ve batı yönünde buhara 

tutunup ışınların ters tarafa yansıması meydana gelir. Böylece ışığın uzaması ortaya 

çıkar. Sonra Güneş ufka yakın olduğunda, Güneş’in ışınlarının yansıması azalır; 
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Yer’e ulaştığında yok olur. Ondan sonra Güneş’in ışınları ufuk etrafında görünür. 

Ona gerçek sabah derler. Şafağın kaybolması da bu şekildedir.  

Dokuzuncu Bölüm  

Tarihler, yıllar, aylar ve onların kısımlarını; gece ve gündüzü ve saatlerini 

açıklar. Gökyüzünde Güneş’in ve Ay’ın görünmesidir. Güneş’in yıllık dolanımının 

bir turu üzerine göre belirlemişlerdir. Güneş’in bir dolanımının süresi yani bir 

noktadan ayrılma zamanında örneğin Koç başlangıcından yine o noktaya onun 

erişme zamanına dek bir yıl itibar etmişlerdir. Ayı da, Ay’ın dolanımının bir turu 

üzerine belirlemişlerdir. Yani Güneş ile aynı konumda olduğunda kavuşum veya 

hilal olur. Onun ayrılması zamanından yine o konuma ulaşması zamanına bir ay 

itibar ettiler. Ay’ın 12 dolanımı Güneş’in bir dolanımına yakın olduğundan dolayı 

bazıları Ay’ın 12 dolanımını 1 yıl olarak kabul etmişlerdir. Bu yıla aysal yıl ve her 

birine ay dolanımı yılı (derler). Güneş’in bir burçta dolanımına yakın olmakla 

bazıları her bir burçtaki Güneş’in seyrini bir ay olarak kabul ettiler. Buna güneşsel ay 

ve diğerine aysal ay derler. Yıl ve ayın her birisi güneşsel ve aysal olur. Gece ve 

gündüz de iki [67] çeşittir. Biri gerçektir. Bu Acem, Rum ve batı astronomlarına göre 

öğle (nısf el-nehar) zamanından yine öğle zamanına değindir. Astronomlar Çağatay 

ve Uygurlara göre gece yarısından yine gece yarısına (nısf el-leyl) değindir. İki 

kabulun her biri ile gece ve gündüzün miktarı Güneş’in algılamadaki farklılığı ile 

çeşitli olmaz. Çünkü öğlenin bir dolanımının miktarı, bir yayın ekvatordaki doğuş 

miktarıdır. Güneş onu kendine özgü dolanımıyla kat etmiştir. Öğlenden öğleye dek 

veya gece yarısından gece yarısına dek Arap ve din bilginlerine göre gece yarısının 

başlangıcından yine gece yarısının başlangıcına değindir. Bazılarına göre günün 

başlangıcından diğer günün başlangıcına kadardır. Bu iki tanımla gece ve gündüzün 
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miktarı her bir ufukta ayrı şekilde olur. Bu nedenle gece ve gündüz hakikidir diye 

kabul ederler. (Bunlar) astronomların tabirleridir. Biri de gece ve gündüzün ortasıdır. 

Bu en büyük kürenin bir dolanım miktarı kadardır. Güneş’in ortalama dolanım 

miktarıdır ki bu miktar 59 dakika, 8 saniye ve 20 salisedir. Güneş’in kendine özgü 

dolanımıyla kat ettiği bir yayın doğuşu iki çeşittir. Birisi şudur: Güneş’in dolanımı 

kâh hızlı kâh yavaş olur ki girişte bahsedilmiştir. Güneş’in kendine özgü hareketiyle 

kat ettiği yay kâh ortalamadan fazla kâh ortalamadan eksik olur. Diğeri de, Güneş’in 

hareketinin hızlı ve yavaş olmamasına göredir. (Buna göre) Güneş daima eşit yaylar 

kat eder. Bu yayların doğuşunun ne şekilde olduğu girişte açıklanmıştır ki beraber 

değillerdi. Bu iki sebepten dolayı gerçek ve ortalama gece ve gündüz farklı olur. 

İkinci olarak kâh gerçek gece ve gündüz, ortalama gece ve gündüzden fazla kâh tersi 

olur.  Bu faklılığa gün düzeltimi (ta‘dil el-eyyam) derler. Bu bir dolanımdır; iki 

dolanımda hissedilmez. Çünkü zaman fazla olduğunda hissedilir. Gündüz, Fars ve 

Rûm astronomlarına göre Güneş’in merkezinin doğuşundan yine Güneş’in batışına 

değindir. Din bilginlerine göre gerçek sabahın doğuşundan Güneş’in kursunun 

tamamının batışına değindir. Gündüz ve gece ıstılahi olarak bilinir. Çünkü gündüzün 

başlangıcı gecenin bitişidir; gündüzün bitişi de gecenin başlangıcıdır.  Gerçek ve 

ortalama gece ve gündüzden her birini eşit olarak 24’e böldüler. Onlara eşit saatler 

(saat-i müsteviye) ve ortalama saatler (saat-i mutedile) dediler. Ortalama kısımlara 

ortalama saatler ve gerçek kısımlara gerçek saatler adı verilir. Yine gece ve 

gündüzden her birini 12 eşit kısma böldüler. Ona eşit olmayan saatler (saat-i 

muavvece, saat-i zamaniyye) derler. Her gün eşit olmayan saatlerden ne geçmiş ve 

ne kalmış bilmek istense, 12 parmak varsayılan ve her parmağı 60 dakika olan bir 

ölçü birimi ile Güneş’in karşısında düz bir yere dikilen (bir çubuğun) gölge miktarına 
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göre kıyas [68] olunup miktarı kaydedilsin. Sonra bir dik miktarı yani 12 parmak 

eklensin. O gün o enlemin öğle zamanında (zevâl) ne miktar olursa ondan çıkartılsın. 

Geriye ne kalırsa daima ona 62 adedi bölelim. Kalan geçen saat miktarıdır. 

Gündüzden kasıt öğle zamanı ise geriye kalan saattir. Eğer eğimli ufuklarda Güneş 

ılım noktalarına geldiği zamanlarda ve ekvatorda olduğunda eşit zamanlar da bilinir. 

Bir yılın başlangıcı, o yılda büyük bir olayın meydana gelmesiyledir. Örneğin 

bir millet, bir devlet, bir tufan veya bir deprem ya da bunlara benzer bazı olayların 

olması gibi. Bunu başlangıç sayarlar. Bir olay veya zaman belirlenmek istense bu 

başlangıcı esas alırlar. Ona tarih derler. Her kavmin ıstılahı nedeniyle farklılık taşır. 

Çok tanınanlar şunlardır: Hicri Tarih, Allah’ın salâvat ve selamı onun üzerinde olsun, 

Fars Tarihi, Rûm Tarihi ve Melîki tarihidir.  

Hicri Tarih şudur: Başlangıç yılı hicretin başlangıcıdır. Hazreti Resullulah, 

Allah’ın salât ve selamı onun üzerine olsun, Mekke’den Medine’ye hicret 

buyurmuşlardır. Din bilginleri bu tarihin aylarını hilalin görünüşünden bir sonraki 

hilalin görünüşüne dek saydılar. Güneş ufuktan battığı yerde ekliptikten Güneş’in 

boylam hareketiyle (takvîm) ayın boylam derecesi arasında olan yaya, gün yayı (kavs 

el-nevr) ve gece uzunluğu (bu‘d-ı sevâd) derler. Kabul edilen Ay günlerinin 

derecesini, 60 itibarıyla, 15’e böldüler. Kalan miktar asâbi-i nevr-i kamer (Ay’ın 

günleri) olur. Tamamı 12 parmaktır. Ekvatordan Ay’ın boylam derecesiyle batan 

derece ile ufuk arasında olan yaya çeyrek yay (kavs el-rûb) ve bölünmüş yay (bu‘d-u 

muazzel) derler. Çünkü Ay onunla batar. Onu da 15’e bölseler Yer’in üzerinde Ay’ın 

durma miktarı bilinir. Ay ekliptikten kâh kuzeysel ve kâh güneysel olur. Görünen 

yay da gün yayından kâh büyük kâh küçük olur. Ay’ın ilk gününe gurre ve son 

gününe selh derler. Hiçbiri 30 günden fazla ve 29 günden az olmaz. 4 ay ardı ardına 
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30’ar gün olur, fazla olmaz. Yine 3 ay ardı ardına 29 gün olur, eksik olmaz. Her 12 

ayı 1 yıl saydılar. Onların aylarının isimlerinin meşhur olmayanlarından bahsetmeye 

gerek yoktur. Her ayın gurresi 7 günün hangi gününde olursa zîce ve bütün 

takvimlere başvurulmadan hesapla bilinmek istense (bunun yöntemi) yaklaşık olarak 

şöyledir: İlkin 7 günün başlangıcı Pazar gecesinin başlangıcından sayılır. Diğer 

günlerin başlangıcı da gecelerinin başlangıcından sayılır. Hint ayı ile 1 Pazara 

(yekşenbih) ve 2 Pazartesiye (düşenbih); 3 Salıya (seşenbih) gecelerinin başlangıcını 

gösterir. Geri kalanı da buna göre kıyas olunur. Her ortalama ay Zîc-i Uluğ Bey’de 

29 gün, 31 [69] dakika, 50 saniye, 4 salise, 18 rabi‘dir. Ay yılı 12 aydır. Toplamı 364 

gün, 22 dakika, ½ saniye, 51 salise ve 36 rabi‘dir. Buna göre, 1080 derece 1 saat 

olarak alınırsa, her ortalama ay 29 gün, 12 saat ve 793 derece olur. Buna Hint 

rakamları ile işaret olundu. Ancak günün 7’şerden 28 ile çarpılıp birisi çıkarılmıştır. 

Çünkü ikisinin de değeri birdir. İşlemde görünür ve şekli budur. 1gün 12saat 793derece 

ile olsa altıncı, beşinci ve dokuzuncuda bulunan ay Muharrem’in başlangıcıdır. 

Hesapla bilinir ki Pazartesi gecesi 21 saat, 772 dereceden sonra Güneş ile ortalama 

kavuşum konumuna gelir. Buna da Hint rakamıyla işaret edildi. Çünkü her halükarda 

bir başlangıç lazımdır ki ona göre işlem yapılsın. Onun da yazım şekli budur: 2gün 

21saat 772derece. Adı geçen kavuşum Pazartesi günü ikindi vakti olur. Yani Salı 

gecesinin başlangıcında ayrılma zamanları 2 saat ve 380 derece olur. O gece ay 

görünmez, ertesi akşam görünür. Muharrem’in gurresi Çarşamba günü olur. Çünkü 

ayrım zamanları 24 saat miktarı olursa Ay çok büyük görünür. 20 saat ortalama 

büyüklükte görünür. Ancak 20 ile 16 arasında hilal büyük görünür. 16’dan az 

olduğunda kimseye görünmez. Gurrenin başlangıcı bir gün olursa görenler iki günlük 

tasvir ederler. Ayın sonunun gurresinin ne gün olduğunun bilinmesinin yöntemi 
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şudur: Başlangıç varsayılın Muharrem ayının yazılı olduğu yıla ve saatine ve 

derecesine ilkin kayıtlı olan bir günü ve 12 saati ve 793 dereceyi kaydedilip, her biri 

toplansın. Eğer derece 1080’den fazla olursa 1080 çıkartılıp saate bir adet eklensin. 

Eğer saat 24’ten fazla olursa 24’ü çıkarıp güne 1 adet eklensin. Eğer gün haftadan 

fazla olursa 7’si çıkartılıp kalanı kaydedilsin. O ay ne günde, ne saate ve kaç 

derecede Güneş’le ortalama kavuşum konumuna gelir, onlardan hepsi bilinir. Bilinen 

bir ay olduğunda yine bu yöntem üzere kayıtlı olan adede ilk olan biçim üzere 

eklenerek işlem yapılır. Kıyamete dek her ayın Güneş ile ortalama kavuşumu bilinir. 

Sonra gurreleri de girişte adı geçen tarz üzere yaklaşık olarak bilinir. Ancak 

astronomlar Muharrem ayını 30 gün ve Safer’i 29 gün tuttular. Ve bu biçim üzere bir 

ayı 30, bir ayı 29 gün tutmuşlardır. Yılın sonuna dek her 30 yılda [70] 11 kere Zî el-

Hicce ayını 30 gün tuttular. Onlar ikinci, beşinci, yedinci, onuncu, on üçüncü, on 

beşinci, on sekizinci, yirmi birinci, yirmi dördüncü, yirmi altıncı ve yirmi dokuzuncu 

yıllardır. Bu 11 yıla kebîse (artık) derler. “Behz yechi advat”87 cümlesiyle bir araya 

getirmişlerdir. Bazıları sonraki yılda eklerler. On beşinci yerine on altıncı yılı kebîse 

tuttular. Yine cümle tertibi “behz yecuh advat” olur.  

Fars tarihinin başlangıcı Yezdicerd İbn Şehriyâr’ın tahta çıkış yılıdır. Her 365 

günü küsuratsız yıl tuttular. Aylarının hepsinin 30 gün saydılar. 5 günlük fazlalığı 

bazıları Âbân ayının sonuna eklediler. Bazıları da sonraki yıla eklediler. Bu 5 güne 

Hamse-i Müsteraka (çalınmış beşler) derler. Onlarının aylarının isimleri şulardır: 

Ferverdin mâh, Ürdibihişt mâh, Hurdad mâh, Tir mâh, Murdad mâh, Şehrivar 

mâh, Mihr mâh, Ayar mâh, Azer mâh, Day mâh, Behman mâh, İsfendermüz 

mâhdır. 

                                                             
87 “İkinci, beşinci, yedinci, onuncu, on üçüncü, on beşinci, on sekizinci, yirmi birinci, yirmi dördüncü, 
yirmi altıncı ve yirmi dokuzuncu yıllar”ın ebced hesabı ile gösterimidir.  
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Rum tarihinin başlangıcını İskeder İbn Filokos Rûmî’nin vefatından Güneş 

yılı ile 12 yıl sonradan tuttular. 365 günü ve bir günün çeyreğini fazlasız ve 

eksiksiz bir yıl tuttular. Ayları 12’dir. 7 günün her birini 31 gün, 4 ayın her birini 

30 gün ve 1 ayı 28 gün saydılar. Her 4 yılda bir kere o aya adı geçen çeyrek günü 

ilave ettiklerinden 29 gün tuttular. O yıla, kebîse yılı (artık yıl) derler. Kebisenin 

anlamı düzeltmektir (hem-vâr). Aylarının isimleri ve günlerinin adedinin 

ayrıntısı şöyledir: Teşrin-i Evvel 31 gün; Teşrin-i Ahir 30 gün; Kanun-ı Evvel 31 

gün;  Kanun-ı Ahir 30 gün Şubat 28 gün; Azer 30 gün; Nisan 30 gün; Ayar 31 gün;  

Haziran 30 gün; Temmuz 31 gün; Ab 31 gün ve Eylül 30 gündür.  

Melikî tarihinin başlangıcı 471 yılı, Ramazan’ın üçüncü günü, Cuma gününden 

tuttular. İlk yılı Güneş’in meridyende Koç burcuna eriştiği gün kabul ettiler. Ayları 

şu şekildedir; yani Güneş’in her burçta konaklamasını bir ay tuttular. Bu beyit onun 

hakkındadır.  

Beyit 

Lâ ve lâleb lâ ve lâlâ şeş-i mah est  

Lel kat ve kat lel şuhûr-u kûtah est88 

Yani adı geçen harfler Güneş’in burçtaki seyrinin adedi miktarıdır diye Ebû 

Nasr Ferâhî Nisab’da söz etmiştir. Ancak daima bu şekilde söylenen düzende 

tekrarlanmaz. Galiba onu Güneş İkizler burcunda iken belirlemişlerdir. Şimdiki 

zamanda apoje Yengeç burcunda olmakla [71] leb yerine la, la yerine leb konulur. 

Yine apoje diğer burca geldiğinde o da değişir. Böyle olduğundan düzenin ilkine 

göre sayılması uygun değildir. Bazıları, günlerin adedi takvim yapraklarında 

                                                             
88 Ebced hesabı ile; “31, 31, 32, 31, 31, 31 yılın 6 ayıdır. 30, 30, 29, 29, 30, 30 yılın kısa aylarıdır.”  
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farklılaşmadan ayları 30’ar gün saydılar. Bu tarihin aylarının isimleri Fars aylarının 

isimleriyle aynıdır. Ancak bu ayları Celâlî diye kaydettiler. Onları Kadîm diye 

kaydettiler. Fazla olan 5 günü, bu 5 gün, 6 gün olana kadar bir sonraki yıla ilave 

ettiler. Her 4 veya 5 yılda, yıla 1 gün eklediler.  

Evrenin yaratılışının başlangıç tarihinden Çağatay ve Hotan bilginleri şöyle 

haber verirler: İskender İbn Filokos Rûmî tarihinden 1860 yılına gelince bu kitap bu 

yılda çevrilmiştir. Güneş yılı ile her 10 bin yıl bir olmak kaydıyla 8864, ve tam ya da 

eksik olarak 25 yıl olmuştur. Bundan sonra her sene fazla olup ona göre hesaplanır. 

Adı geçen tam ya da eksik yıllarının hepsi 88 bin kere bin, 64025 yıl olur.  

Onuncu Bölüm  

Tanjant (zıl) ve bağlı olanları açıklar. Tanjant ölçüsü ufuk düzlemine veya bir 

yüzeye dik olan bir diktir. O yüzey ufuk düzlemiyle Ay ve Güneş’in yükseklik 

dairelerinin yüzeyine dikeydir. Ay ve Güneş’in bir tarafında olursa ölçek ufka paralel 

olur; yüzey yükseklik dairesinde olur. Öyle ki onda dikey olur. Ay ve Güneş o 

yüzeyin o tarafında olduğunda tanjant dikey bir çizgi olur. Bu yüzeyde ölçülür ve 

dikey olur. Ölçek kaidesi ile ışın çizgisi ölçeğin tepesinden geçer. Onların arasında 

eğer ölçek ufka paralel olursa zıll el-evvel (birinci tanjant) ve zıll el-ma‘kûs (ters 

tanjant) derler. Eğer ufukta dikey olursa zıll-ı sânî (ikinci tanjant) ve zıll-ı müstevî 

(düz tanjant) derler. Güneş ufuktan yükseldikçe ikinci tanjant yani düzleştirilmiş 

tanjant kısa olur. Birinci tanjant ise bunun tersi olur. Ölçeğin tepesi ile gölgenin 

tepesi arasındaki çizgiye kutr-ı zıl (gölge çapı) derler. Ay ve Güneş ufuktan 

doğduklarında birinci tanjant olmaz, bud (uzunluk) olur.  Yüksekliğin fazla olması 

nedeniyle o da artar. Ay ve Güneş zenite ulaştığında birinci tanjant sonsuz olur. 
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İkinci tanjant bunun tersi olur. Yani Ay ve Güneş ufukta olduklarında ikinci tanjant 

sonsuz olur. Yüksekliğin fazla olması sebebiyle o da eksik olur. Ay ve Güneş zenite 

ulaştıklarında yok olur. Tanjantın miktarını ölçek ile ölçerler. Ölçeği 60 parçaya 

bölerler ve ona altmışlık (sittînî) derler. İkinci tanjantı 12 kısma bölerler ve ona 

parmak (esâbî) derler. 7 kısma bölerler, ona ayak (akdâm) derler. Bazıları ölçeği 1 

karış varsayarlar; bu 12 parmak eder. Bazıları kâme varsayarlar; [72] bu 7 kademdir.  

İkisinin de değeri birdir. Azalan ikinci tanjant meridyenden öncedir. Eğer artarsa 

meridyenden sonradır. Artan ya da azalan arasındaysa meridyendedir. Bu zamanda 

ikinci tanjant olmaz. Ya da görünmeyecek derecede kısa olur. Buna öğlede (zevâlde) 

derler. O zaman öğle vakti olur. Öğle vakti üzerine, asr da (ikindi vakti) Hazreti 

İmam Şâfî ve imamlara göre, Allah onlardan razı olsun, boy ölçüsü miktarının 

gölgesinin oluşmaya başladığı veya arttığı zamandır. Ancak Hazreti İmam Ebî 

Hanife’ye göre, Allah rahmet eylesin, öğle vakti üzerine boy ölçüsünün iki katının 

miktarıdır.  

On Birinci Bölüm 

Meridyen çizgisini (hatt-ı nısf-ı nehar)  ve kıblenin azimutunu (semt) açıklar. 

Yeryüzünü bir şekilde düz hale getirsinler ki üzerine su döküldüğünde her yöne 

beraber aksın. Zemini düzleştirmek için bir alet yapsınlar ki hareketsiz eşkenar üçgen 

olsun. Üçgenin tabanının ortasını işaretlesinler. Üçgenin tepesinden bir şakûl 

assınlar. Yeryüzünün yüzeyini şöyle düz hale getirsinler: Bu üçgeni, şakul her zaman 

o işarete gelecek şekilde her yöne dolandırsınlar. Üçgenin şekli budur. 
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 O yerde bir daire çizsinler, o dairenin merkezi üzerine gölge ölçüsü diksinler. 

En kolay yöntem şudur:  Daire şeklinde olan koni ölçeğini dik koysunlar. Adı geçen 

dairenin merkezi üzerine bir daire daha çizsinler. Öyle ki taban ölçekle bir olsun. 

Ölçeği, tabanı o daireye rast gelecek şekilde diksinler. Koni ölçeğinin tepesi daireden 

üç noktanın uzaklığıyla beraber olsun. Ölçeğin miktarı Sadr el-Şeriyye ve 

Mulahhas’ta dört kat olarak belirlenmiştir. Ancak bu hüküm tam değildir. Çünkü ona 

öğle zamanında ölçeğin iki katı kadar olan ufuklarda girişi ve çıkışı bulunmaz. Öyle 

olsa birincisi olurdu. Ölçeğin miktarını gölgenin giriş ve çıkışına işaretlesinler. İki 

işaretin arasında olan yay onu ortalar. Merkezden onun ortasına bir çizgi çeksinler. O 

çizgi meridyen çizgisidir. Ona dik olan bir çizgi ılım çizgisi olur.  Adı geçen daire iki 
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çizgi ile dört çeyrek olur. Bu dairenin her biri aynı şekilde eşit doksan kısımdır. Bu 

daireye Hint dairesi derler. Şekli buna benzerdir. 
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[73] Kıble’nin azimutunun bilinmesi: (Kıble’nin azimutu) o yerin ufku ile 

Mekke’nin, Allah onu şerefli kılsın, zenitinden geçen azimut dairesinin arasında 

kesişen noktadır. Ufuk merkezinden ve o noktadan geçen bir çizgi Kıble’nin azimut 

çizgisi olur. Ona yönelen Kâbe’ye yönelir. Bundan dolayı Kâbe’nin boylamı ve 

enlemi şehrin boylamı ve enleminden eksik veya fazla ya da Mekke’nin boylamı 

eksik ve enlemi fazla olur veya tersi olur. Ya da iki boylam aynı olur, Mekke’nin 

enlemi az veya fazla olur veya ikisinin enlemi aynı olup Mekke’nin boylamı az veya 

çok olur. Adı geçen bu kısımlar 8 kısımdır. Bu şekilde anlaşılması kolaydır.  

 

 



207 

 

 

 

 

Eğer Mekke’nin boylamı ve enlemi o şehrin boylamı ve enleminden az olursa 

onun azimutu batısal ve güneysel olur. Semerkant ve Hürmüz gibi. Çağmînî 

kitabında kendi şehrine yakın olmakla Hârezm’i dikkate alıp, Kadızâde-i Rûmî de 

oturduğu Semerkant şehrini dikkate almıştır. Bu hakirin de asıl vatanı olmayan Dâr 

el-Saltana-i Mühimmiyye-i Kostantiniyye, Allah onun sânını belalardan ve 

felaketlerden korusun, dikkate alınsın. Bu âlemde ilkin Mekke’nin enlemi ve 

boylamının bilinmesi gerektiğinden söylendi ki derece ve dakika cinsinden 

Mekke’nin boylamı 77 derece 10 dakika ve enlemi de 21 derece 40 dakikadır. 

Çağmînî’nin metni de buna uygundur. Mekke’nin boylamı belirli bir şehrin 

boylamından fazla olup, enlemi az olursa Mekke’nin azimutu doğusal ve güneysel 

olur; İstanbul gibi. İstanbul’un boylamı 60 derece ve enlemi 41 derecedir. Mekke ile 

boylamı arasındaki fark 17 derece 10 dakikadır. Enlemleri arasındaki fark da 19 

derece 20 dakikadır. Buna göre hint dairesinin güney noktasından doğuya boylamları 

arasındaki fark kadar sayılıp işaret koyulur. Kuzey noktasından da yine doğu tarafına 

o miktar ile işaret olunsun. Bu iki işaretten bir düz çizgi çekilsin. Bu çizgi için 
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Seyyid Şerîf Mekke’nin meridyen çizgisi demiştir. Ancak Kadızâde onu reddedip bu 

çizgi Mekke’nin meridyen çizgisi değildir der. Belki şehrin ufku ile meridyen 

hattının arasında ara kesit olan küçük dairenin dik durduğu yerdir. Onun meridyene 

uzaklığı iki boylam arası miktarıdır diye söylemiştir. Yine batı noktasından da güney 

noktasına [74] enlemler arasındaki miktar sayılıp işaret edilsin. Doğu noktasından da 

yine güney yönüne o miktar kadar sayılıp işaretlensin. Bu iki işaret arasına düz bir 

çizgi çekilsin. Bu çizgi için de Seyyid Şerif Mekke’nin doğu-batı çizgisidir demiştir. 

Kadızâde bunu da reddedip bu çizgi Mekke’nin doğu-batı çizgisi değildir; belki bir 

ara kesit olan küçük dairenin dikey yeridir. Güney yönünde şehrin ufku ile birinci 

azimut arasındadır. Birinci azimut ile bu dairenin uzaklığı arasındaki iki enlem 

miktarıdır diye söylemiştir. Bu iki çizgi zorunlu olarak kesişir. Dairenin merkezinden 

bu kesişim noktasına uğrayıp çevreye ulaşan bir çizgi çizilsin. Eğer kesişme yeri 

daire içerisinde ise bu çizgi içinde Seyyid Şerif Mekke’nin zenit dairesinin 

yüzeyindedir demiştir. Ancak Kadızâde bu dairenin yüzeyinde olsa önceki 

söyledikleri de açık olurdu diye Seyyid’i reddetmiştir. Adı geçen bu çizgi Kıble’nin 

azimut çizgisidir. Ancak yaklaşıktır, tam değildir. Kıble’nin azimut çizgisinden 

güney noktasına ulaşınca Kıble tarafında olan yay, o şehrin Kıble sapma azimutudur 

(Kıble sapma açısı). Çünkü o daire o şehrin ufkunun derecesindedir. Bu sekiz 

kısımdan birisinden söz edildi geri kalanı da buna göre kıyas olunsun. Kıble 

azimutunun şekli budur. 
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Mekke’nin boylamı şehrin boylamına eşit olursa enlem gerek büyük gerekse 

küçük olsun Kıble (çizgisi) meridyen çizgisi olur. Yani o zamanda Kıble’nin azimutu 

güney noktasında olur. Eğer şehrin enlemi Mekke’nin enleminden fazla olursa kuzey 

noktasında olur. Enlemeler eşit olduğunda Kıble azimut çizgisi doğu ve batı 

çizgisinde olmaz. Güşyâr ve bazı Çağatay bilginleri hata yapıp iki enlem beraber ve 

boylamlar farklı olsa Kıble doğu-batı çizgisi olur demişlerdir. Ancak son noktada 

bilginler, Allah rahmet eylesin, bu sanı batıldır diye sözlerini reddederler. Çünkü 

şehir ile Mekke’nin birinci azimutları bir değildir. Zenit noktasından birinci azimut 

dairesi üzerinde iki yönde noktalar varsayılsa ekvatora zenitte olan noktanın uzaklığı 

diğerinden daha uzak olur. Öyle olsa varsayılan bu noktalardan [75] biri Mekke’nin 

sahibinin zenitinde olması gerekse Mekke’nin enleminin az olması gerekir. Hâlbuki 

beraber varsayılmıştır. Bu durumda doğu-batı noktasının Kıble olması olanaksızdır. 

Şehirle Mekke ekvatorda olmuş olsa olurdu. Ancak eğimli ufuklarda bu mümkün 

değildir. Şehir boylamda eşit olmaz ise kolay yöntemi şudur: Yazarların söylediği 

gibi usturlab ile işlem yapılıp adı geçen iki boylamın arasında olan farkın her 15 

derecesini 1 saat tutup ve o 15 dereceden az olsun. Her bir derece 4 dakika (olmak 

kaydıyla) saat tutup ve saat ve dakikadan elde edilenleri öğrenip o vakitte o günü 

gözlemlesinler. Güneş o günde İkizler’in sekizinci derecesine veya Yengeç’in yirmi 

üçüncü derecesine girmiş olsun. O iki derecenin dik açıklığı (deklinasyon, meyl) 

Mekke’in enlemine eşittir. O gün meridyenden şu saat ve dakika akılda tutulsun. O 

miktar kadar olan gölge ölçeği Kıble’nin azimut çizgisi olur. Eğer şehrin boylamı 

Mekke’nin boylamından fazla olursa, meridyenden yine söz konusu saat ve dakika 
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miktarı sunulsun. Bu durumda gölge ölçeği yine Kıble’nin azimut çizgisi olur. Kıble, 

gölgenin ters tarafında olur.  

On İkinci Bölüm  

Uzaklıklar ve büyüklükler hakkındadır. Öncekilerden Batlamyus, Hiparkos ve 

onların haricinde bu bilimin ustalarından bazıları gözlem ve hesapla bilgi 

edinmişlerdir ki kürede 1 derece yeryüzünde 22 1/9 fersahtır. Bu 60 2/3 mildir. 

Çünkü fersah 3 mildir. Bu durumda iki âlem yani büyük muhit Yer’de 

varsayıldığında 8 bin fersah olur. 3 mil olan her bir fersah 24 bin mil olur. Sonraki 

bilginler de Halife Memûn’un emri ile birini Sincâr’da belirli bir yerde hazır olup ve 

iki grup olup bir grubu meridyen dairesi paralellerinden güney yönüne bir grubu 

kuzey yönüne gidip, güneye giden meridyene bir derece yakın olup ve kuzeye giden 

meridyene bir derece uzak oldular. Yani şehrin enlemi birinde bir derece eksik ve 

birinde bir derece fazla olup iki yönden belirlenen yere gelince oluşan iki derecenin 

her birisi arasında yeryüzünde eşit 19 fersahtan 1/10 eksik bulmuşlardır. Bu 56 2/3 

mildir. Buna göre yeryüzünde büyük daire (Yer’in çevresi) 20.400 mil olur. Ancak 

ikisisinde doğru olması gerekir. Sebebi genel fikir sahiplerine gizli ve ince görüş 

sahiplarine gizli değildir. Önceki yazarlar sözlerini seçmişlerdir. Bu durumda 

yeryüzünde 1 derece girişte adı geçtiği üzere 66 ½ mil olur. Çemberin tamamının 

24.000 mil olması gerekir. Her bir mil 3.000 ziraa, her bir ziraa öncekilerin görüşüne 

göre 32 parmak, her bir parmak ortalama 6 [76] arpa tanesine, her bir arpa tanesinin 

büyüklüğü bir atın 6 adet saç kılı miktarıdır. Sonrakilere göre 24 parmak 1 ziraa, her 

mil 4 ziraadır. Yine 3 mil 1 fersahtır. Gerçekte milin miktarı 2 görüş ile de 96.000 

parmak olur. Yeryüzünün çapı 2.545 fersah ve 1 fersahın 11 kısmından 5 kısmıdır. 

Buna göre Yer’in yarıçapı 1272 fersah ve 1 fersahın 11 kısmından 8 kısmı olur. 
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Çünkü bilginlerden Archimedes her çapın dairesine oranı 1/2 + 1/7 dir. Yani yaklaşık 

olarak 7’nin 22’ye oranı gibidir diye söylemiştir. Buna göre Yer’in çapı gerçekte bu 

miktardır. Yer’in çevresi 8.000 fersah olur. Dört adet çıkarım yöntemiyledir. Birinci 

adet 7 ve ikincisi 22 ve üçüncüsü ki çaptır, bilinmeyen varsayılsa ve dördüncüsü 

Yer’in çevresidir ki 8.000 fersah olduğu bilinse, bilinmeyen ortada olur. Bilinen 

tarafını yani 7 ile 8 bini çarpalım, çıkan 56.000’dir. Ortanın bilineni olan 22’ye 

bölelim. Çıkan sonuç Yer’in çapıdır. Bu işlemin aksi varsayılsa yani çap bilinip, 

çevre bilinmeyen olursa, her işlemde eğer çarpım veya bölümdür bir tarafında hem 

tam ve hem de kesirli olsa yöntemi şudur: İlkin tamı kesri ile çarpıp çıkan çarpımı 

kesrine ki ona basit de derler, ekleyip, bu toplamı tam varsayıp 22 ile çarpılsın. Sonra 

ilkin çarpılan kesre bölünsün. Bu işlem tamamlandıktan sonra 7’ye bölünsün, çıkan 

her ne ise istenendir. Bu adı geçen 8.000 fersahtır.89 Yeryüzünün yüzeyinin 

ölçüsünün tamamı 20.000 kere bin ve 363.636 fersah, bir fersahın 11 parçasının 4 

parçasıdır. Çıkarım yöntemi bu şekildedir. Örneğin çapın fersah adedi ki yukarıda 

bilinmiştir onun tam olarak kesrine yani 2.545’i 11’le çarpılıp orta kesride ki 5’tir 

çapım sonucuna toplanıp hepsi ki 28.000 olur. Çevreye ki 8.000’dir çarpılsın. Bu 

çıkan sonuç kesre bölünsün. Bölüm Yeryüzünün yüzölçümü olur. Kesir olmadığı 

zaman çap, çevreyle çapılır; bu kürenin yüzölçümü tamamı olur. Yarıçap çevreyle 

çarpıldığında yarım kürenin yüz ölçümü olur. Eğer yarıçapı çevrenin yarısıyla 

çarpılsa büyük yüzeyin yüzölçümü olur. Bu çeyrek kürenin yüzölçümüne eşittir.  

Bilgin Archimedes, en büyük yüzeyin yüzölçümünün 4 katı küre yüzeyinin 

yüzölçümünün tamamının miktarıdır diye söylemiştir.  Yukarıda geçtiği üzere 

Yeryüzünün yüzölçümü 4’e bölünse [77] oturulabilir çeyreğin yüzölçümü 5.000 kere 

                                                             
89 2545 x 11 = 27.995 + 5 = 28.000 x 22 = 616.000 / 11 = 56.000 / 7 = 8.000 
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1.000 ve 90.909 fersah ve 1 fersahın 11 kısmından 1 kısmı kadardır. Yeryüzünün 

oturulabilir çeyreğinin yüzölçümü 4.000 kere 1.000 ve 668.670 fersah ve 1 fersahın 

132 kısmından 67 kısmı kadardır. Kuzey yarı kıta ve ekliptiğin kutbunun 

yörüngesinin ötesinin yüzölçüm miktarı 402.238 fersah ve 1/3 + ¼ fersahtır. Yani 1 

fersahın 12 kısmının 7 kısmıdır. Yüzölçümünün yöntemi bu şekildedir. Örneğin 

kuzey kısmının yarısı ki DEC’dir, onun yay miktarı en büyük eğimdir. Yani 

ekvatordan hesap edilen en büyük eğime eşittir. İlkin onun yüzölçümü bilinip sonra 

yeryüzünün çeyreğinden çıkarıldığında ABCD parçası ki yeryüzünün oturulabilir 

kısmının miktarıdır, bilinir. Şekli aşağıdaki gibidir.  
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Öyle olsa en büyük eğimin kirişi ki ED çizgisidir, bir dairenin yarıçapı 

varsayılsın. O dairenin yüzölçümü geometri ile bilinmiştir. Kuzey kısmının 

yüzölçümüne eşittir. Bu durumda en büyük eğimin kirişini bilmek gerekir. Onun yayı 

23 derece ve 30 dakikadır. İstenen yayın kirişini bulmak için en bilinen yöntem 

şudur: O yayı ikiye bölsünler. 11 derece ve 45 dakika olur. Sinüs cetvelinden o 

yarının sinüsünü alsınlar. Bu, Uluğ Bey Zîc’inde 12 derece, 13 dakika, 6 saniye, 37 

salise, 6 râbidir. Birinci dik sinüse yayın bir tarafından bir çap üzerine inen ve çapın 

o yayın bir tarafına geçtiği sinüse derler. Buna ceyb-i müstevî de derler. Şekli 

böyledir.  
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O sinüsün iki katını alsınlar; istenen yayın kirişi elde edilir. Bu parça ıstılahi 

çap ile 24 derece, 26 dakika, 13 saniye, 14 salise ve 12 râbi olur. Doğrusu uygun dört 
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adet ile bilinir. Bazıları 10’un yarısını çıkartmak yeterlidir demişlerdir. Ancak bu 

yaklaşıktır. 120 derecelik ıstılahi çapı birinci, ıstılahi kirişi ki 24 derece, 26 [78] 

dakika, 13 saniye, 14 salise ve 12 râbidir ikinci, 114 derece, 32 dakika, 43 saniye 38 

salise ve 11 râbi olan gerçek çapı ki o da uygun dört oran ile bilinir üçüncü, 

bilinmeyen gerçek kirişi dördüncü varsayalım. Sonra ikiciyle üçüncü çarpılıp, 

birinciye bölünsün, çıkan sonuç gerçek kiriş olur. Bu da 23 derece, 19 dakika,  34 

saniye, 27 salis ve 11 râbidir. Bilgin Gıyâsüddîn Cemşîd Zîc-i Hâkânî’den çıkartarak 

Süllem el-Semâ’da gerçek kiriş 23 derece, 19 dakika, 34 saniye, 21 salise ve 1 râbidir 

demiştir. Çünkü en büyük eğim yayının yarısı alındığında Zîc-i Hâkânî’de onun 

sinüsü 12 derece, 13 dakika, 6 saniye ve 34 salisedir. Bunun 2 katı alındığında 24 

derece, 26 dakika,  13 saniye ve 8 salise olur ki bu da ıstılâhi kiriştir. Bunun gerçeği 

adı geçen miktardır. Öyle olsa Şerh-i Fethiyye’de merhum Mîrim Çelebi de ona 

ulaşıp aralarında cüzi bir fark olmamakla onun öyle hesaplanması seçildi. İlkin 

gerçek kirişi 3 + 1/7 ile çarpılsın, yani 22 ile çarpılıp 7’ye bölünsün. Dairenin yarısı 

elde edilir ki bu da 73 derece, 18 dakika,  39 saniye ve 23 salisedir. Gerçek kiriş 

yarıçap kabul edilmiştir. Onunla çarpıldığında daire yüzeyinin yüzölçümü elde edilir. 

Bu miktar 1710 derece, 3 dakika, 58 saniye ve 32 salisedir. Bu da gereken kuzey yarı 

kısmının yüzölçümüdür. Bunun da yarısı alınsa 855 derece, 1 dakika, 59 saniye ve 16 

salise olur.  Sonra da fersaha çevrilirse yani 1 derece 22 fersah ve 2/9 olduğuna göre 

onun çeyreği yaklaşık olarak 493 fersah olur. Bu da kuzey kısmının yüzölçümüdür. 

Bu miktar söylemiştir. Evvelki yüzölçüm Yer’in çeyreğinden çıkartıldığında oturulan 

yerin yüzölçümü elde edilir. Bu da söylemiştir. Küre parçasının yüzeyinin 

yüzölçümü bu yöntemle de bilinir. Örneğin kirişin yarısının çeyreği sehmin çeyreği 

ile toplanıp çıkan sonuç 3 + 1/7 ile çarpılsın. Yani 22 ile çarpılıp 7’ye bölünsün. 
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Bölüm küre parçasının yüzeyinin yüzölçümü olur. Buna göre kiriş ve sehmin 

miktarının bilinmesi gerekir. Yayın ortasından kirişin ortasına ulaşan dike sehm 

derler. Bu dik astronomlara göre o yayın yarısının sehmidir. Sehme ters sinüs (ceyb-i 

makûs) de derler. Ancak mutlak sinüs denildiğinde kast edilen düz sinüstür (ceyb-i 

müstevi). Şekli böyledir.  

[79]  
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Öyle olsa yukarıda kast edilen yayın kirişini bilmek için o yayı yarıya 

bölerler. Sinüs cetvelinden o yarının sinüsünü alırlar. O sinüsün iki katını alırlar. 

İstenen yayın kirişi elde edilir diye söylenmiştir. Ekliptiğin kutbu yörüngesinin 

ötesinin yayı 47 derecedir. Geri kalanı 313 derece olur. Yarısı alındığında sinüsü 

Uluğ Bey Zîci’nde 23 derece, 55 dakika, 29 saniye, 47 salise ve 56 râbidir. Bunun iki 

katı alındığında 47 derece, 50 dakika, 59 saniye, 35 salise ve 52 râbi olur. Bu adı 

geçen iki yayın da kirişidir. Gerçeği yukarıda adı geçen yöntem üzere dört orantı 

yoluyla bilinir. Bu da 45 derece, 40 dakika, 29 saniye, 36 salise ve 58 râbidir. 

Sehmi90 ölçmek için adı geçen kirişin iki katı alındığında 22 derece, 50 dakika, 14 

saniye, 48 salise ve 29 râbi olur. Birinci yayın sehmi zîcden çıkarılmak istense ölçme 

yöntemi öyle olsa yay ikiye bölünüp çeyrekten ki 90’dır çıkartılır. Onun sinüsü ile 

çapın yarısının sinüsünden ki 60’tır, çıkartılsın. Istılahî sehim bulunur. Örneğin 47 

derecelik yayın sehmi istense; (47 derece) yarıya bölündüğünde 23 derece, 30 

dakikadır. Bu çeyrekten çıkartılır. 66 derece ve 30 dakika kalır. Bunun sinüsü Uluğ 

Bey Zîci’nde 55 derece, 1 dakika, 24 saniye, 58 salise ve 34 râbidir. Bu değer 

yarıçaptan çıkartıldığında derece ve 58 dakika, 35 saniye, 1 salise ve 26 râbi olur. Bu 

değer ıstılahi sehmdir. Eğer 313 derecelik yayın sehmi istense; onun yarısı 156 

derece ve 30 dakikadır. Bu değer 90’dan fazladır. Fazla kısmı91 66 derece ve 30 

dakikadır. Onun sinüsü 55 derece, 1 dakika, 24 saniye, 58 salise ve 34 râbidir. 

Yarıçap üzerine bunu ekleyelim. 115 derece, 1 dakika, 24 saniye,  58 salise ve 34 

râbi olur. Bu da ıstılahi sehmdir. Gerçek değerleri yine dört orantı yöntemiyle 

bulunur. Birinci yayın gerçek sehmi 4 derece, 45 dakika, 0 saniye, 42 salise ve 17 

                                                             
90 Metinde “Koç” olarak yazılmıştır. Doğrusu sehm olmalıdır.  
91 Metinde “fazla kısmının sinüsü” denilmiştir. Oysa 1560 30ı – 90 = 660 30ı’dır.  
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râbidir. İkinci yayın gerçek sehmi 109 derece, 47 dakika, 42 saniye,  55 salise ve 54 

[80] râbidir. 

Kiriş ve sehm bilindiğinde yukarıda sözü geçen yöntem üzerine işlem 

yapılarak, küre parçasının yüzeyinin yüzölçümü bilinir. Bu da en büyük eğimin kirişi 

ile olan işleme uygundur. Her kürenin hacminin bulunması için en bilinen yöntem 

şudur: Yüzölçümünü çapın 1/6’sı ile ya da yarıçapın 1/3 ile çarpsınlar.92 Veya kürede 

olan en büyük dairenin yüzölçümü (ki yarıçapın dairenin [çevresinin] yarısıyla 

çarpılmasıyla elde edilir ki bu yüzölüçümü çeyrek miktara tamamlayandır), çapın 

2/3’ü ile çarpılsın. Veya çapının küpünün 1/7’sini ve 1/7’nin yarısını çıkarsınlar, 

kalandan 1/7’sini ve 1/3’ün yarısını çıkarsınlar. Kalan kürenin hacmidir. Örneğin 

Yer’in çapı ve yüzölçümünün tamamının miktarlarına göre ki küsurlarıyla daha önce 

geçmiştir, Yer’in hacmi 8 bin kere bin kere bin ve 639 bin kere bin ve 118.457 fersah 

ve 1 fersahın 363 kısmından 109 kısımdır. Adı geçen işlemin çıkarım yöntemine göre 

şöyledir: Yer’in çapının 1/6’sı küsuratı ile çıkarılsın. Bu 424 fersah ve 1 fersahın 33 

kısmından 8 kısmıdır. Bunun tam kısmı kesrine çarpılsın, kesri de eklensin. Hepsi 

14.000 olur. Onu tam varsayıp Yer’in yüzölçümünün tamamı tam olanın kesriyle 

çarpılsın. Kesrine eklensin. Elde edilen sonuca çapın 1/6’sından elde edilen değer 

çarpılsın. Sonra bunun tamamı 33’e ve 11’e bölünsün. Çıkan sonuç yeryüzünün 

hacmi olur. Onun miktarı yukarıda söylenmiştir. Yeryüzünün çapının küpü de 16 bin 

kere bin kere bin ve 492 bin kere bin ve 862.509 fersah ve 1 fersahın 1331 kısmından 

521 kısmıdır. Yani yarıya yakındır. Elde etme yöntemi şudur: İlkin Yer’in çapının 

tam kısmı kesriyle çarpılır ve kesri de eklenir. Bu üç uzunluğun hepsini bir varsayıp 
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onu 2 ile çarptıktan sonra çıkan sonucu 3 ile çarpıp bu toplamı kesre üç defa 

böldükten sonra elde edilen sonuç küp olur ki küsuru ile söylenmiştir. Euklides 

kitabında on ikinci makalede şöyle söyler: Kürenin başka bir küreye oranı, birinin 

çapının küpünün diğerinin çapının küpüne oranı gibidir. Örneğin birinin çapının 

miktarı 2 ziraa olsa ki onun boyu enine ve çıkan sonucu derinliğine çarpılsın; küpü 8 

olur. Diğerinin çapının miktarı 4 ziraa olsa onun küpü 64 olur. Buna göre kürenin 

küreye oranı 8’in 64’e oranı gibidir. Hacim ve büyüklüğü bilmek için Yer’in yarıçapı 

1 varsayılmıştır. [81] 1’in küpü yine 1’dir. Çünkü 1 kendisiyle çarpılsa çıkan sonuç 

yine 1’dir. Bir kürenin yarıçapı 2 varsayılsa onun küpü 8 olur. O kürenin ona oranı 

1’in 8’e oranı gibidir. 8’in 64’e oranı gibi. Diğerleri de buna göre kıyaslansın. Yine 

gözlem ve hesapla bilinmiştir ki evrenin merkezinden Ay’ın küresinin içbükeyinin 

uzaklığı 32 derece, 56 dakika ve 59 saniyedir. Yer’in yarıçapı 1 olmak kaydıyla 

fersah ile 41.936 fersahtır. Çünkü Yer’in yarıçapının fersahı ki adı geçen derece, 

dakika ve saniyeyle çarpıldığında çıkan adı geçen miktar olur. Diğerleri de buna göre 

kıyaslansın. Ay’ın küresinin dışbükeyi, Merkür’ün küresinin dışbükeyi olur. Bunun 

da evrenin merkezinden uzaklığı 67 derece, 20 dakika ve 16 saniyedir. Yani 85.703 

fersahtır. Merkür’ün küresinin dışbükey uzaklığı, Venüs’ün küresinin içbükeyi olur. 

216 derece, 22 dakika ve 10 saniyedir. Yani 275.380 fersahtır. Venüs’ün küresinin 

dışbükey uzaklığı, Güneş’in küresinin içbükeyi olur. 1452 derece ve 41 dakika ve 35 

saniyedir. Yani bin kere bin ve 848.882 fersahtır. Güneş’in küresinin dışbükeyliği 

Mars’ın küresinin içbükeyliği olur. 1593 derece ve 22 dakika ve 35 saniyedir. Yani 

iki bin kere bin ve 27.934 fersahtır. Mars’ın küresinin dışbükey uzaklığı, Jüpiter’in 

küresinin içbükeyi olur. 11.605 derece ve 31 dakika ve 38 saniyedir. Yani 14 bin 

kere bin 770.672 fersahtır. Jüpiter’in küresinin dışbükey uzaklığı, Satürn’ün 
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küresinin içbükeyidir. 18.850 derece ve 14 dakika ve 23 saniyedir. Yani 23 bin kere 

bin ve 991.215 fersahtır. Satürn’ün küresinin dışbükey uzaklığı sabit yıldızlar 

küresinin içbükeyliği olur. 26.328 derece ve 38 dakika ve 49 saniyedir. Yani 33 bin 

kere bin 509.188 fersahtır. Sabit yıldızlar küresinin merkezden uzaklığı 26.334 

derece ve 42 dakika ve 18 saniyedir. Yani 33 bin kere bin kere bin ve 516.898 

fersahtır. Sabit yıldızlar küresinin dışbükey uzaklığı en büyük kürenin içbükeyidir. 

26.340 derece ve 45 dakika ve 47 saniyedir. Yani 33 bin kere bin ve 524.609 

fersahtır. Çünkü sabit yıldızlar küresinin kalınlığı gözlemlenen en büyük yıldızın 

çapı miktarı varsayılmıştır ki evrende [82] bir miktar yeterlidir. Buna göre yıldızlar 

küresinin dışbükeyliğinin uzaklığının nice mertebede olduğu açıktır. Ancak en büyük 

kürenin dışbükeyliği sınırsızdır; onu Allahtan başka kimsenin ilmi kuşatamaz. Hatta 

bazılarına göre onda sınırsız (sayıda) yıldızlar vardır. Ancak uzaklıkları duyularla 

görünemezler. Çünkü Ay, Merkür ve Venüs miktarlarının sabit yıldızlar küresinin 

yıldızından dahi görünmesi mümkün değildir derler. Bilginler onun ötesi hakkında 

gökkubbenin arkası (la-hala) ve la-mela demişlerdir. Hazreti İmam Fahr Râzî, Allah 

rahmet eylesin, Mülahhas’ında Atlas küresinin tasavvur olunan en büyük kürenin 

altında dolanması caizdir diye söylemiştir. Çünkü Allahın kudretinin sınırı yoktur. 

Bu da gözlem ve hesapla bilinmiştir ki Güneş’in çapı 13 derece ve 45 dakika ve 50 

saniyedir. Yine Yer’in yarıçapı 1 derece olmak kaydıyla dört orantı yöntemiyledir. 

Öyle olsa Süllem el-Semâ’nın cetvellerinde Ay’ın yarıçapı 17 dakika ve 14 saniyedir. 

Bu birinci olsun. Güneş’in yarıçapı bilinmeyen varsayılsa onu ikinci kabul ederler. 

Ay’ın uzaklığı 63 derece ve 34 dakika ve 15 saniyedir. Bu üçüncü olsun. Güneş’in 

ortalama uzaklığı 1523 derece, 2 dakika ve 5 saniyedir. Bunu da dördüncü kabul 

edelim. Ay’ın uzaklığı Güneş’in ortalama uzaklığında olursa açısal olrak eşittir. İki 
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kere aynı açıda olsalar uzaklıkları farklı olur. Birinin uzaklığının çapına oranı ne 

miktar olursa diğerinin uzaklığının çapına oranı aynı olur. Bu durumda birinci ile 

dördüncüyü çarpıp, üçüncüye bölelim. Güneş’in çapı adı geçen miktar olur. Fersah 

ile 17.518 fersahtır. Kursunun miktarı Süllem el-Sema’da bilgin Gıyâsüddîn Cemşîd, 

Allah rahmet eylesin, Yer’in 326 mislidir diye belirlemiştir. Tezkîre ve Tuhfe’nin 

zıddırdır. Şerh-i Fetihyye’de merhum Mîrim Çelebi de ona yakın bulmuştur. Ancak 

metinde Yer’in 197 misli diye verilmiştir. Açıktır ki bu söylenen hata kopya 

edendendir. Elde ediliş yöntemi bu şekildedir. Örneğin Güneş’in çapı ikiye bölünürse 

6 derece ve 52 dakika ve 55 saniye olur. Onun küpü 326’dır. Yer’in yarıçapı 1’dir ve 

küpü de 1’dir. Buna göre Güneş’in kursu, Yer’in kursunun 326 katı olur. Çünkü 

yukarıda kürenin diğer bir küreye oranı birinin çapının küpünün diğerinin çapının 

küpüne oranı gibidir diye söylenmişti. Diğerleri de buna göre kıyaslansın. Ay’ın çapı 

34 dakika ve 28 saniyedir. Yani 731 fersahtır. Onun kursu Yer’in kursunun 1/6 + 

1/7’si kadardır. Yani Yer’in 42 parçasından bir parçadır. Satürn’ün çapı 11 derece ve 

20 dakika ve 29 saniyedir. Yani 14.435 fersahtır. Onun kursu Yer’in 182 1/3 mislidir. 

[83] Jüpiter’in çapı 11 derece ve 28 dakika ve 5 saniyedir. Yani 14.596 fersahdır. 

Kursu Yer’in kursunun 188 ½ mislidir. Mars’ın çapı 2 derece ve 58 dakika ve 55 

saniyedir. Yani 3.795 fersahdır. Kursu Yer’in 3 1/3 mislidir. Venüs’ün çapı 45 

dakika ve 15 saniydir. Yani 960 fersahtır. Kursu ½ + 1/9’dur, yani Yer’in 18 

parçasından 1 parçadır. Merkür’ün çapı 5 dakika ve 8 saniyedir. Yani 109 fersahtır. 

Kursu Yer’in 12.769 parçasından 1 parçadır. Sabit yıldızların çaplarının miktarları da 

dört orantı yoluyla bilinir. Çünkü Güneş ortalama uzaklıkta iken en büyüklerinin çapı 

görünüşte Güneş’in çapının 20 parçasından ve en küçüklerinin çapı da 30 

parçasından 1 parça bulunmuştur.  Buna göre Güneş’in çapı birinci, ortalama uzaklık 
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ikinci, bilinmeyen olan sabit yıldızların çapı üçüncü ve sabit yıldızların 

merkezlerinin uzaklığı dördüncü varsayılsın. Birinci, dördüncüyle çarpılıp ikinciye 

bölünsün. Çıkan 20’ye bölündüğünde en büyük olanın ve 30’a bölündüğünde de en 

küçük olanın çapı olur. Sabit yıldızlar 6 mertebedir. Yani en küçüğü en büyüğünün 

1/6 miktarıdır. Yine her mertebede büyük, orta ve küçük itibar olunmuştur. Buna 

göre en büyük sabit yıldızın çapı 6 derece, 4 dakikadır. Yer’in çapının tamamı 1 

derece olmak kaydıyla onun kursu yaklaşık olarak Yer’in 222 katıdır. En küçük sabit 

yıldızın çapı 2 derece, 22 dakikadır. Onun kursu yaklaşık olarak Yer’in 23 katıdır. 

Şerh-i Fethiyye’de merhum Mîrim Çelebi metnin bazı yerlerinde dikkatsiz 

davranmıştır diye Süllem el-Semâ’nın cetvellerini nakletmiştir. Buna dayanarak 

bunda da naklolundu. Adı geçen cetveller bunlardır.  
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Yer’in Çapının Miktarını ve Yüzölçümünü Fersahla Bilmek İçin Cetvel 

 

 

Parça 

Fersah  

O
n 

M
il

B
ir 

M
il

Y
ü

z O
n 

B
in

B
in

ler 

Y
ü

zler 

O
nl

ar 

B
ir

ler 

11 parçadan 8 

parça 

 

 

    1 2 7 2 Yer’in yarıçap 

miktarı 

11 parçadan 5 

parça 

 

 

    2 5 4 5 Çapların miktarları 

 

 

 

 

    8 0 0 0 Ondaki en büyük 

daire çevresinin 

miktarı 

11 parçadan 4 

parça 

 

 

2 5 2 6 3 6 3 6 Toplam yüzölçümü 

11 parçadan 1 

parça 

 

 

 5 0 9 0 9 0 9 Meskûn çeyreğin 

yüzölçümü 

132 parçadan 67 

parça 

 

 

 4 6 6 8 6 7 0 Meskûn olan yerin 

yüzölçümü 

1/3 ve ¼ fersah 

12 parçadan 7 

parça 

  4 2 2 2 3 8 Burçların kutbunun 

yörüngesini gören 

kuzey yarının 

yüzölçümü 
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Her Bir Gezegenin Kürelerinin Uzaklıklarının Bilinmesi İçin Cetvel 

Fersah Olarak Miktarları 

 

Sonrası 

D
akika 

Yer Yarıçapı 1 

Kabul Edilirse 

Gezegenlerin 

Uzaklık Miktarları 

  

Yü On Bi Yü On Bir

 4 1 9 3 6 59 56 32 Kürenin içbükey uzaklığı 

 

A
y’

ın
 B

üy
ük

lü
kl

er
i 

 4 2 3 0 2 58 14 33 En yakın uzaklık 

 

 6 1 6 0 5 44 24 48 Ortalama uzaklık 

 

 7 0 9 0 9 45 24 63 En uzak uzaklık 

 

 8 1 2 7 4 29 51 63 Kürenin dışbükey uzaklığı 

 

 3 9 3 8 8 30 54 30 Eğimli kürenin kalınlığı 

 

 0 4 4 2 9 47 48 3 Cevzeherin kalınlığı 

 

 8 5 7 0 3 56 20 67 Kürenin içbükey uzaklığı 

 

M
er

kü
r’

ün
 B

üy
ük

lü
kl

er
i 

 8 5 7 5 7 50 24 67 Episiklın en yakın uzaklığı 

 

 9 9 4 9 8 56 10 87 Merkezinin en yakın uzaklığı 

1 8 0 5 4 1 23 51 141 Ortalama uzaklığı 

 

2 7 5 3 3 5 36 19 216 En uzak uzaklığı 

 

2 7 5 3 8 0 10 44 216 Kürenin dışbükey uzaklığı 

 

1 8 9 2 7 7 54 1 149  
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Yer’in Yarıçapına Göre Miktarlar ve Fersahlar 

Fersah Olarak Miktarları 

 

S
onrası 

D
akika 

Yer Yarıçapı 1 

Kabul Edilirse 

Gezegenlerin 

Uzaklık 

Miktarları 

  

M
ilyo

nlar 

Y
üz 

B
inle

O
n 

B
inle

B
inle

r Y
üzle

r O
nlar 

B
irler 

 2 8 5 3 8 0 10 32 216 Kürenin içbükey uzaklığı 

 

V
en

üs
’ü

n 
B

üy
ük

lü
kl

er
i 

 2 7 5 8 5 9 45 44 216 En yakın uzaklık 

 

1 0 6 2 1 3 1 52 31 834 Ortalama uzaklık 

 

1 8 4 8 4 0 3 10 10 1452 En uzak uzaklık 

 

1 8 4 8 8 8 2 55 41 1452 Kürenin dışbükey uzaklığı 

 

1 5 7 3 5 0 2 55 59 1236 Kürenin kalınlığı 

 

1 8 4 8 8 8 2 55 41 1452 Kürenin içbükey uzaklığı 

 

G
ün

eş
’i

n 
B

üy
ük

lü
kl

er
i 

1 8 5 7 6 4 1 30 55 1459 En yakın uzaklığı 

 

1 9 3 8 4 0 8 5 10 1523 Ortalama uzaklığı 

 

2 0 1 9 1 7 5 40 59 1582 En uzak uzaklığı 

 

2 0 2 7 9 3 4 55 32 1593 Kürenin dışbükey uzaklığı 

 

0 1 7 9 0 5 2 5 41 140 Kürenin kalınlığı 
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Her Bir Gezegenin Kürelerinin Uzaklıklarının Bilinmesi İçin Cetvel 

Fersah Olarak Miktarları 

 

S
onrası 

D
akika 

Yer Yarıçapı 1 

Kabul Edilirse 

Gezegenlerin 

Uzaklık 

Miktarları 

  

O
n 

M
ilyonlar 

M
ilyonlar 

Y
üz 

B
inler 

O
n B

inler 

B
inler 

Y
üzler 

O
nlar 

B
irler 

 2 0 2 7 9    3   4  35  22      1593 Kürenin içbükey uzaklığı 

 

M
ar

s’
ın

 B
üy

ük
lü

kl
er

i 

 2 0 3 9 8 2   2   8  54      1594 En yakın uzaklık 

 

 8 3 9 9 3 0   3   6  27      6599 Ortalama uzaklık 

 

1 4 7 6 8 7 7   4   8   2     11604 En uzak uzaklık 

 

1 4 7 7 0 6 7   2  38  31     11605 Kürenin dışbükey uzaklığı 

 

1 2 7 4 2 7 3   8   8   9     10012 Kürenin kalınlığı 

 

1 4 7 7 0 6 7   2  38  31     11605 Kürenin içbükey uzaklığı 

 

Jü
pi

te
r’

in
 B

üy
ük

lü
kl

er
i 

1 4 7 7 7 9 6   9  40  55     11611 En yakın uzaklığı 

 

1 9 3 8 0 9 4   2   1  53     15222 Ortalama uzaklığı 

 

2 3 9 8 3 9 1   7  21  20     18844 En uzak uzaklığı 

 

2 3 9 9 1 2 1   5  38  54     18850 Kürenin dışbükey uzaklığı 

 

0 9 2 2 0 5 4   3  45  47      7244 Kürenin kalınlığı 
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Yer’in Yarıçapına Göre Miktarlar ve Fersahlar 

Fersah Olarak Miktarları 

 

S
onrası 

D
akika 

Yer Yarıçapı 1 

Kabul Edilirse 

Gezegenlerin 

Uzaklık 

Miktarları 

  

O
n 

M
ilyonlar 

M
ilyonlar 

Y
üz 

B
inler 

O
n B

inler 

B
inler 

Y
üzler 

O
nlar 

B
irler 

2 3 9 9 1 2 1 5 38 54 18850 Kürenin içbükey uzaklığı 

 

Jü
pi

te
r’

in
 B

üy
ük

lü
kl

er
i 

2 3 9 9 8 4 3 2 37 54 18855 En yakın uzaklık 

 

3 8 7 5 0 2 0 2 36 26 22589 Ortalama uzaklık 

 

3 3 5 0 1 9 7 1 35 58 26322 En uzak uzaklık 

 

3 3 5 0 9 1 8 8 39 38 26328 Kürenin dışbükey uzaklığı 

 

0 9 5 1 7 9 7 3 36 34 7478 Kürenin kalınlığı 

 

3 3 5 0 9 1 8 8 49 38 26328 Kürenin içbükey uzaklığı 

 

Sa
bi

t Y
ıl

dı
zl

ar
ın

 B
üy

ük
lü

kl
er

i 3 3 5 1 6 8 9 8 38 47 26324 Kursunun merkezinin uzaklığı 

 

3 3 5 2 4 6 0 9 9 45 26240 Kürenin dışbükey uzaklığı 

 

 

   1 5 4 2 1 58 6 12 Kürenin kalınlığı 
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Gezegenlerin Çaplarının ve Kurslarının Miktarları 

 

 

Gezegenin kursunun Yer’in 

kursuna oranı 

 

Fersah Miktarı Y
er’in 

yarıçapı 
1 

kabul 

edilirse 
gezegenlerin 

çapları 

 

O
n B

inler 

B
inler 

Y
üzler 

O
nlar 

B
irler 

 

Yer’in 2 1/4 + 1/6 parçası 

  7 3 1 65° 34' 28" 

A
y 

Yer’in 12769 ½ parçası 

 

  1 0 9 65° 5' 8" 

M
er

kü
r 

Yer’in 18 1/3 parçası 

 

  9 6 0 65° 45' 55" 

V
en

üs
 

 

Yer’in 326 parçası 

1 7 5 1 8 28° 45' 50" 

G
ün

eş
 

 

Yer’in 3 misli 

 3 7 9 5 2° 28' 55" 

M
ar

s 

Yer’in 188 parçası ½ misli 

 

1 4 5 9 9 51° 28' 5" 

Jü
pi

te
r 

 

Yer’in 182 parçası 1/3 misli 

1 4 4 3 5 41° 20' 29" 

Sa
tü

rn
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Sabit Yıldızları Kurslarının ve Çaplarının Miktarları 

 

G
örünen G

üneş çapına göre çapları 

 B
irinciden altıncı kursa kadar, Y

er’in çapının 

1 kabul edilm
esine göre çapları 

Yer’in kursuna oranla kurslarının 

miktarları  

 

 

 

 K
adirlerin M

ertebeleri 

  Y
ıldızların K

adirleri 

S
aniye 

D
akika 

Y
üzler 

O
nlar 

Y
er’in 

kursunun 

m
isli 

4° 5' 6° 4' 57 28 2 2  2 En Büyüğü 

 B
ir

in
ci

 K
ad

ir
 

5° 57' 5° 57' 54 36 2 1 0 Orta 

5° 49' 5° 50' 51 54 1 9 8 En Küçüğü 

5° 31' 5° 38' 48 52 1 8 7  

 İk
in

ci
 K

ad
ir

 

5° 38' 5° 36' 45 30 1 7 5 

5° 35' 5° 38' 44 48 1 6 3 

5° 57' 5° 20' 39 6 1 5 2  

 Ü
çü

nc
ü 

K
ad

ir
 

5° 8' 5° 2' 36 25 1 4 0 

5° 1'  5° 8' 38 42 1 2 8 

4° 54' 4° 58' 30 10 1 1 7  
 D

ör
dü

nc
ü 

K
ad

ir
 

4° 46' 4° 48' 36 38 1 0 5 

4° 38' 4° 32' 34 36  9 3 

4° 30' 4° 20' 21 54  8 1  

 B
eş

in
ci

  K
ad

ir
 

4°24' 4° 7' 28 52  7 0 

4° 54' 3° 52' 55 30  5 8 

4° 6' 3° 36' 52 48  4 6 En Büyüğü 

 A
lt

ın
cı

 K
ad

ir
 

3° 4' 3° 36' 9 6  3 5 Orta 

3° 50' 0° 52' 6 24  2 3 En Küçüğü 
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