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le süslenmiş, alınlığı ise yine yeşil renk
te düz kare çini levhalarla kaplanmıştır. 
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GÖKMEN, Mehmet Fatin 
(1877-1955) 

Kandilli 
Rasathanesi'nin kurucusu 

ve ilk müdürü. _j 

Akseki'de doğdu. İlk öğrenimini bu
rada ve Alanya'da, medrese hazırlık sı
nıflarını istanbul'da Fatih Medresesi'n
de tamamladı. Sultan Selim Camii Mu
vakkithanesi'nde o dönemin başmünec
cimi Hüseyin Hilmi Efendi'nin yanında 
çalışırken astronomi ve matematiğe olan 
büyük merakı sebebiyle tanınmış ilim 
adamlarından Salih Zeki Bey'in dikkati
ni çekti ve onun teşvikiyle 1901 yılında 
yeni açılan Riyaziyyat Medresesi'ne (fen 
fakültesi) girdi. Bu medreseyi 1904'te bi
rincilikle bitirdi ve ardından kısa bir sü
re Darüşşafaka'da matematik öğretmen
liği yaptı . Daha sonra Salih Zeki Bey'in 
isteği üzerine mezun olduğu medreseye 
astronomi ve hesab-ı ihtimaliyyat mü
derrisi olarak girdi; bir süre de bu med
resenin yöneticiliğini yaptı. Çevresinde 
daha çok Fatin Hoca olarak tanındı. 

21 Haziran 191 O tarihinde, İttihat ve 
Terakki döneminin maarif nazırı Emrul
lah Efendi, Fatin Hoca'yı 1868'den beri 
faal olup Otuzbir Mart Vak'ası sırasında 
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tahrip edilen ve yeniden kurulması iste
nen Rasathane-i Amire'nin müdürlüğü
ne tayin etti. Fatin Hoca yaptığı incele
meler sonunda rasathane yeri olarak, o 
zamanlar üzerinde Boğazlar Komutanlı
ğı'na bağlı bir topçu birliğiyle istanbul 
Belediyesi'ne ait yangın haber verme me
m urlarının oturduğu bir kagir kule ve 
iki küçük odadan ibaret bir binanın bu
lunduğu bugünkü icadiye tepesini seçti 
ve maarif nazırının verdiği SOO altın lira 
ile derhal mevcut binaların tanzim işine 
başladı . Hemen arkasından Fransız Me
teoroloji Birliği Müdürü Angot ile tema
sa geçerek birinci sınıf bir meteoroloji 
istasyonu için gerekli aletlerin siparişini 
verdi. Kısa sürede sağladığı aletlerle 1 
Temmuz 1911 tarihinden itibaren sü
rekli ve sistematik meteoroloji faktör
lerinin ölçüm ve kayıtlarını başlattı. 

Balkan Harbi, ı. Dünya ve Kurtuluş sa
vaşlarına rastlayan yıllarda Rasathane-i 
Amire'de önemli bir gelişme olmamıştır. 
Her ne kadar bu müessese meteorolo
ji gözlemleriyle işe başlamışsa da Fatin 
Hoca'nın amacının bundan ibaret olma
dığı anlaşılmaktadır. Nitekim 1923 yı

lında Cumhuriyet kurulur kurulmaz hü
kümete verdiği bir öneriyle rasathane
den ayrı bir meteoroloji teşkilatı oluş
turulmasının gereğine işaret etti. Daha 
sonra da bu konu üzerinde ısrarla du
rup rasathanenin meteoroloji çalışma
larının dışında, örnek aldığı Belçika'daki 
Uccle Kraliyet Gözlemevi gibi bir astro
nomi ve jeofizik gözlemevi olması için 
çaba harcayarak bina yapımını ve ilgili 
aletlerin satın alınmasını gerçekleştirdi. 

1933 üniversite reformu sırasında 

medrese kökenli olduğu için öğretim 

üyesi kadrosuna alınmayan Fatin Hoca 
kendini tamamen rasathanedeki faaliyet
lerine ada dı; fakat üniversiteden uzak
laştırılması olayı hayatında önemli bir 
yara halinde kaldı. idealindeki Batılı an
lamda bir rasathane kurmak için güç 
şartlar altında yoğun bir çalışma orta
mına girdi ve sonuçta bugünkü Kandilli 
Rasathanesi'nin sağlam temellere otur
masını sağladı. Osmanlılar'ın son dönem
lerinde kurulan bu ikinci rasathane ar
tık bir Ortaçağ rasathanesi olmayıp Tür
kiye' de ilk defa ve henüz üniversitede 
ders konusu dahi değilken zaman tayi
ni, oşinografik ölçümler, depremler ve 
yer manyetizmi konularında gözlem ya
pacak tesis ve aletleri sağlayarak bu 
alanlardaki ilk çalışmaları başlatmış mo
dern bir gözlemevi idi. Fatin Hoca 'nın 
on beş yıllık bir çabayla Almanya 'dan 

getirterek ancak 1935'te yerine monte 
ettirebildiği 20 milimetrelik Zeiss mar
ka teleskopla bizzat topladığı birçok yaz
ma ve matbu eserden oluşan rasatha
ne kitaplığı büyük önem taşımaktadır. 

Bugün onun kurduğu servisler daha da 
modernleşerek çalışmalarına devam et
mekte ve artık Kandilli Rasathanesi mil
letlerarası düzeyde ilmi araştırmalar yap
maktadır. 

Fatin Hoca 1943 yılında yaş haddi se
bebiyle emekli olarak hayatını adadığı 
Kandilli Rasathanesi'nden ayrıldı; fakat 
bu kurumla ilgisi ölünceye kadar devam 
etti. Emekliye ayrıldıktan sonra, genç
liğinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 
faal bir üyesi olarak sürdürüp Meşruti
yet'in ilanıyla çekildiği siyasi hayata tek
rar döndü ve 1943-1950 yılları arasın
da Konya milletvekilliği görevinde bu
lundu. Fatin Gökmen'in en büyük eseri 
hiç şüphesiz Kandilli Rasathanesi'dir. He
men hemen bütün ömrünü harcadığı 

bu eseri modern Türkiye'nin yükselişin
de önemli bir yapı taşı olmuş ve halkın 
ona büyük manevi değer taşıyan "hoca" 
unvanını layık görmesine yol açmıştır. 

Eserleri. Fatin Hoca'nın gazete ve der
gilerde özellikle bilim tarih konularında 
yayımladığı çeşitli yazılarının yanında 

Türk Takvimi (İstanbul 1936). Eski Hi
tay Takvimi (1936). 19 Haziran 1936 
Küsuf-i Küllisi ( 1936). Eski Türkler'de 
Hey'et ve Takvim (İstanbul 1937). Ru
bu Tahtası Hazariyatı ve Tersimi (İs
tanbul 1948) adlı kitapları ile İslôm An
siklopedisi için tamamen veya kısmen 
telif ("Astronomi", "Birı1ni", "İbnüzzer
kale") veya tadil ve ikmal ettiği ("Kelb", 
"Kıble", "Kıran", "Saat") maddeleri bu
lunmaktadır. 
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Tebriz'de 
Karakoyuntutar dönemine ait cami. 
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İran'da Doğu Azerbaycan'ın merkez 
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