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Oğulcan ŞİMŞEK∗ 

Ele aldığımız kitap, Orta Çağ İslâm Dünyasında Astronomi, Astroloji ve Gözlemevleri olup, Orta Çağ boyunca 
İslam medeniyeti tarafından astronomi sahasında atılan kayda değer adımları ele alarak okuyucuya bu 
çalışmalar silsilesini hülasa bir şekilde sunmayı hedeflemektedir. Eser boyunca Müslüman astronomların, 
antik devrin klasik astronomlarıyla olan münasebeti de geniş yer tutmaktadır.  

Eser, sadece Müslümanların çalışmalarını ele almakla kalmamış, bunlara zemin oluşturan Batlamyus ve 
Aristoteles gibi antik devrin alimlerinin de eserlerinin kıymetine sık sık değinmiştir. Antik devrin bu 
eserlerinin ne şekilde zemin teşkil ettiğinden ziyade, Müslümanların da bunlara getirdiği tashihat ve 
tenkitler de mukayeseli olarak verilmiştir. 

Eserde kullanılan tablolama tekniği ile mezkur mukayeselerin yapılması sağlanmıştır. Örneğin “Tablo 3” 
ile Batlamyus’un astronomi konusunda dile getirdiği iddialar madde madde verilerek, bunlara Endülüslü 
gökbilimciler tarafından getirilen tenkit ve tashihat okuyucuya sunulmuştur. 

Ele aldığımız eser, üç ana başlık altında ilerlemektedir, bunlar “Giriş” kısmına müteakip “Orta Çağ İslâm 
Dünyasında Astronomi” ve “Orta Çağ İslâm Dünyasında Nücum ve Müneccimlik” ve de “Orta Çağ İslâm 
Dünyasında Kurulan Gözlemevleri” olarak adlandırılmıştır. Yazılan her bir kısım ele aldığı meseleyi kronolojik 
olarak anlatmaktadır, öyle ki ilk örneklerden başlanıp daha geç vakitte ortaya çıkan kayda değer gelişmelere 
sırasıyla yer verilmiştir. Tanıtımın ilerleyen bölümlerinde bu kısımlar hülasa ele alınacaktır. 

Birinci Kısım: Orta Çağ İslâm Dünyasında Astronomi bu kısmında yazar Araplar arasında gök bilimlerine 
olan ilk teşebbüslerden bahsetmiş ve astronomi çalışmalarının ilk başlarda ne sebeple Müslümanlar için bir 
ehemmiyete sahip olduğuna değinmiştir.  

Bu kısımda astronominin Müslümanlar için bir bilimden ziyade bir ihtiyaç olarak görüldüğünden 
bahsedilmektedir, buna göre İslam dininin getirdiği namaz ve oruç gibi ibadetler dakik bir zaman anlayışına 
dayanmaktaydı, bu ibadetlerin yerine getirilebilmesi için kişinin günden, zamandan, kısacası takvimden 
bîhaber olmaması şarttı. Bu nispetle İslam dünyasında rasathaneler, muvakkithaneler ve bunlara mebni 
memuriyetler görünür olmuştu. Bu memuriyetlerden biri de külliye veya camilerde çalışan, ve çalıştığı bu 
yerlerde vaktin tespit edilmesiyle mesul olan muvakkit denilen makamdı. Bu muvakkitler bağlı oldukları 
yerde, misal ki bir külliyede, sadece saati tayin etmekle kalmaz aynı zamanda halkın sorularını cevaplar ve 
talebelere bu ilmi öğretirdi. Dahası muvakkit, müezzine saat hususunda da malumat vererek ona yardımcı 
olurdu.  

Bu kısımda bahsedilen bir diğer dinî sebep ise Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir takım ayetler olarak 
gösterilmiştir, misal Allah kendisini Şira yıldızının rabbi olarak tanıtmış, dahası gökyüzü, gezegenler, felek ve 
yıldızlar gibi astronomiye temas edecek kelimeler defaten kullanılmıştır. Yazar bunun İslam dünyasında 
astronomiye teşvike yol açtığını düşünmektedir.  

Birinci kısmın ilerleyen bölümlerinde ise Emeviler ve Abbasilerde astronomiye müteallik tercüme 
faaliyetlerinden bahsedilmiş, tablolar halinde Müslümanlar tarafından yapılan düzeltmeler, getirilen 
yenilikler ve tenkitler okuyucuya sunulmuştur. Bununla beraber Abbasi ve Emevi coğrafyasından ziyade 
Yakın Doğu, Selçuklu ve Türkiye Selçukluları coğrafyasında yürütülen erken faaliyetlere de yer verilmiştir.  
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İkinci Kısım: Orta Çağ İslâm Dünyasında Nücum ve Müneccimlik ilk kısım gibi astronominin İslam 
dünyasında nasıl ortaya çıktığını ele almış, nitekim bu defa bu ilmin antikçağda ve cahiliye devrinde yatan 
tarihi kökenlerine daha fazla dikkat çekmiştir. İslamiyet öncesi Arap cemiyetlerinin yıldızları okuma gibi 
işlerle uğraştığı aktarılmıştır. Buna göre Araplar çölde yön bulmaktan başka, gaipten [sic] haber almak, 
geleceği okumak için de nücum yani yıldız okuması yapmaktaydı. Yine Arapların şiirlerinde sık sık yer bulan 
yıldız ve yıldız okumalarının da yer aldığı hatta devletlerin idare merkezi olan saraylarda bu işle meşgul 
kişilerin çalıştırıldığına da eserde yer verilmektedir. Kısaca kehanette bulunma arzusu İslamiyet öncesi 
astronomi çalışmalarını tetiklemiş, sonrasında ise dinî vecibelerin yanında bir diğer unsur olarak kalmıştır.  

İkinci kısımda umumiyetle farklı siyasi teşkilatlar içinde yapılan astronomik çalışmalar ve kurulan 
rasathaneler ele alınmıştır. Bunlar sırasıyla hülasa Araplar, Fatimiler, Endülüs Emevileri, Gazneliler, 
Selçuklular, Türkiye Selçukluları ve nihayetinde İlhanlılar ve Memlükler olarak işlenmiştir.  

Üçüncü Kısım: “Orta Çağ İslâm Dünyasında Kurulan Gözlemevleri, İkinci kısım İslam coğrafyasında 
kurulan rasathaneleri ve toplu faaliyetleri ele alırken, üçüncü kısım daha ziyade şahıslar üzerinden 
gitmektedir. Bu kısımda hem rasathaneler hem de bunları tesis eden ünlü isimler görülmektedir. Abbasilerin 
ilk rasathanesi olan Şemmasiye Rasathanesi ile başlayan kısım sonrasında şahsi rasathanelere yer vermiş 
ardından ünlü olanlar ile devam etmiştir. Bu gözlemevlerini/rasathaneleri açan ünlü isimler ayrı ayrı başlıklar 
altında ele alınmıştır, bu isimlerden birkaçı şu şekilde sıralanabilir: Benî Musa kardeşlerin faaliyetleri, 
Kasiyun Gözlemevi, Ed-Dîneverî’nin evinde kurduğu rasathane, Rey Gözlemevi, Melikşah (İsfahan) 
Rasathanesi, Tebriz’de Gazan Han tarafından kurulan gözlemevi ve Semerkant’ta Uluğ Bey tarafından 
kurulan gözlemevi. 

Bunlar arasında Gazan Han ve Uluğ Bey tarafından kurulan gözlemevleri/rasathaneler ele alındığında 
bu hükümdarların astronomiye olan şahsi meraklar neticesinde bu yerleri inşa ettirdikleri okuyucuya 
sunulmuş olup, 14 ve 15. yüzyıllarda Orta Çağ’ın sonlarına doğru astronomi çalışmalarının ne şekilde bir 
itibara sahip olduğunu anlamak için faydalıdır.  

 


