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bir rivayete göre ise cennettir (i b n Keslr, 
IV, 486-487). Bir kısım müfessirler de onun 
göğün dördüncü katı. arşın sağ sütunu 
yahut sidretü'l-müntehfı olabileceğini be
lirtmişlerdir (TaberT, XXX, 64-66). Bu fark
lı bilgiler. konu hakkinda açık ve kesin bir 
rivayetin bulunmamasından kaynaklan
mıştır. illiyylnden bahseden bazı hadisler 
mevcut olmakla birlikte bunlar genel vas
fı itibariyle onun yüce bir mekandan iba
ret bulunduğunu bildirmekte olup yeri 
hakkında herhangi bir açıklık getirme
mektedir. Bir hadiste. araya faydasız söz 
veya iş koymadan bir namazdan sonra di
ğer namazı bekleyip vakti geldiğinde eda 
eden kimselerin illiyylne kaydedileceği 
(Müsned, lU , 76; V, 264) , diğer bir hadiste 
de gökte yıldızların görüldüğü gibi illiyyl
ne ulaşan kimselerin aşağıda kalanlar ta
rafından açık olarak görüleceği, Ebü Be
kir ile Ömer'in illiyylnde bulunanlardan 
olduğu belirtilir (a.g.e., lll. 50,61 ). Başka 
bir rivayette ise Allah'ın alçakgönüllü 
kimseleri illiyylne, büyüklük taslayanları 
da en aşağı yere göndereceği bildirilerek 
illiyylnin en aşağı yerin karşıtı olduğu ifa
de edilir (a.g.e., III. 76). Esasen iyilerin 
amel defterlerinin de illiyylnde olduğun
dan söz eden sürenin önceki ayetlerin
de kötülerin amel defterlerinin sicclnde 
bulunduğu bildirilmektedir ( ei-Mutaffifln 
83/7). 

Sözlükte "darlık, hapis" anlamına gelen 
sicn kelimesinin çağulu olan siccin mü
fessirlerce çok dar ve sıkıcı bir zindan, ce
hennemde bir kuyu, yerin derinliklerinde 
bir kaya, kafirlerin arnellerinin yazıldığı 
kitap şeklinde yorumlanmıştır. ilgili ayet
teri açıklayan Zemahşerl. illiyyln ve siccl
nin iki ilahi kitap (divan . arşiv) olup illiyyln
de meleklerle salih kimselerin ve cinlerin, 
siccin de ise şeytantarla fasıkinsanların ve 
cinlerin arnellerinin yazılı olduğunu kay
deder. iyilerin arnellerinin yazıldığı bu 
defterin illiyyln diye anılması. hem iyi 
arnelierin insanı ilahi yüceliklere ulaştırı
cı olmasından hem de bu defterlerin yüce 
bir mevkide bulunmasından dolayıdır. Ay
nı şekilde kötülerin defterlerinin kanacağı 
yer. hem bunlarda kayıtlı bulunan kötü
lüklerin insanı cehenneme sürükleyici ol
ması hem de bu defterlerin çok aşağı bir 
mevkide bulundurulması sebebiyle bu 
adla anılmıştır ( el-Keşşaf, IV, 23 ı -232). 

Birçok ayette iman ve güzel arnelierin 
nur. küfür ve çirkin davranışların bir tür 
karanlık olduğuna işaret edildiği dikkate 
alınırsa (mesela bk. el-Bakara 2/257; el
Maide 5/1 6; ibrahim ı 4/1) iman sahipleri
nin aydınlıklara ve yüceliklere ulaşacağı, 
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küfre sapanların da karanlıklara mahkum 
olacağı açıkça anlaşılır. 

Arap dili açısından illiyyln kelimesinin 
etimolojisiyle ilgili bir problem bulunma
dığı ve ilahi vahiy gerçeğinin aynı kayna
ğa dayanması sebebiyle Kur'an ile Kitab-ı 
Mukaddes arasındaki bazı örtüşmelerin 
tabii karşılanması gerektiği bilinen bir h u
sustur. Dolayısıyla illiyyln kelimesinin rev
rat'tan alındığı yolundaki yaklaşımı (Ef2 

[ing.J, lll, 1133) önyargılı bir hüküm ola
rak değerlendirmek gerekir. 
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~ İLYAS ÜzüM 

iLM-i AHKAM-ı NÜCÜM 
(r~' ı"LS:>i ,.,ı.: ı 

Yıldızların 
insanları ve olayları etkilediği 

inancına dayanan sözde ilim dalı, 
astroloji, yıldız falcılığı, müneccimlik. 

L ~ 

ilm-i ahkam- ı nücQmun matematiksel 
ilimlerden astronomiyle farkı. yıldızların 
konum ve hareketlerinin bir işaret siste
mi oluşturduğuna ve bu sistem sayesin
de gelecek. şimdiki durum ve geçmişe 
dair bilgi elde etmenin mümkün olduğu
na inanılmasıdır; bu anlamda astroloji 
astronominin metafiziğidir. Astroloji, İs
lam ilimler tasnifi geleneğinde tabii ilim
lerden sayılmış ve astronomiyle yakın iliş
kisi bulunmakla birlikte ismindeki "ah
kam" terimi sebebiyle ondan ayrıldığı ka
bul edilmiştir. Farabi'nin verdiği bilgiye 
göre ilm-i nücüm adıyla anılan iki ilim bu
lunmaktadır. Bunlardan ilm-i ah karn-ı n ü
cum yıldızların zaman içinde olmuş ve 
olacak hadiseler hakkında verdiği işaret
Ierin (delalatü'I-kevakib) yorumlanmasını 
amaçlar; ilm-i nücüm-i ta'llml adıyla anı
lan ikincisi ise asıl matematiksel astrono
midir. ilm-i ahkam-ı n ücum rüya tabiri, 
uğursuz olduğuna inanılan bazı olayları 

yorumlamak (zecr) ve geçmiş hadiseler
den geleceğe dair gizli anlamlar çıkarmak 
(ırafe) gibi yöntemlerle gelecekte vuku 
bulacak hadiselere karşı insanları uyarma 
sanatından ibarettir (İJ:ışa'ü'l-'ulum, s. 
43-44) Yine Farabi'nin en-Nüket ii ma 
yaşı]J]Ju ve ma ]{ı yası]J]Ju min 'ilmi'n-

n ücum adlı bir eser yazarak astronomiy
le astrolojinin arasını ilmi usuller bakımın

dan ayırmak istediği bilinmektedir. Aynı 
tavır daha sonra İbn Sina tarafından da 
sürdürülmüştür. 

İbn Haldün tencim sanatını iki açıdan 
değerlendirmektedir. önce yıldızların dört 
unsurdan meydana gelen cisimlerdeki 
değişmeler üzerinde tabii bir tesir icra 
edip etmediği meselesini ele alır, daha 
sonra bu tesirierin tecrübl olarak biline
bileceği iddiasını tartışır. Tecrübl bilginin 
düzenli bir şekilde tekrarlanan olayların 
gözlemlenmesiyle kazanılabileceğini öne 
süren düşünür. yıldızların devri hareket
lerini izlemenin yüzyıllar alacağını, dola
yısıyla da bu konuda kesin bilgiye ulaşıla
mayacağını belirtir. Aynı konuda Batlam
yus'un Tetrabiblos (Kitabü'l-Erba'a) adlı 
astrolojik eserinden de faydalanan mü
ellif. bir yandan güneş ve ayın unsurlar 
alemi üzerindeki gözlenebilir tabii etkile
rinden hareket ederek diğer yıldızların 
"kıran " denilen kavuşumlarıyla (konjonk
siyon) tesirlerinin artıp artmadığının an
laşılabileceği iddiasını inandırıcı bulma
makta. bir yandan da güneş ve ayın dün
ya üzerindeki etkileriyle yıldızların kıranı 
arasında yapılacak kıyaslamalara dayan
mak suretiyle. meydana gelen ve gelecek 
olan hadiseler hakkında sezgiden kaynak
lanan tahminlerde bulunmanın ve hüküm 
çıkarmanın tecrübl bilgiyle alakasını sor
gulamaktadır. İbn Haldün'a göre Batlam
yus da bu konudaki tahminierin zandan 
öteye geçmeyeceğini belirtmiştir; şu hal
de yıldızların birer etken olarak tesir icra 
ettiği iddiası aklen mesnetsizdir. Ayrıca 
bu iddia dinen de batıldır; çünkü kainat
ta tek fail Allah'tır ve yıldızların etkisiyle 
bazı hadiselerin meydana geldiğine inan
mak tevhid inancına aykırıdır. Her ne ka
dar astrolojik tahminterin tesadüfen doğ
ru çıkması bu ilmin itibarını yükseltmek
teyse de müneccimliğin ilmi ve medeni 
hayat bakımından ne kadar zararlı oldu
ğu aşikardır (Mu~addime, rı, 1255-1260). 
ibn Haldün'un özellikle tevhide aykırılık 
açısından takındığı olumsuz tutum esa
sen islam alimlerinin çoğunluğunca pay
laşılmış bir tavın;lır. 

Geç devir alimlerinden Taşköprizade'
nin ilimler tasnifinde ise ilm-i ahkam-ı nü
cümün tabii ilimierin bir şubesi olduğu 
belirtilmiştir. Bu konumuyla ilm-i ahkam-ı 
nücüm matematiksel ilimiere giren ilm-i 
hey' etten (astronomi) ayrılmaktadır. An
cak bu durum onun astronominin zkler 
ve takvimler ilmi, kıranat ilmi ve melahim 
ilmi şeklinde adlandırılan şubeleriyle irti-



bat halinde olmasına engel teşkil etmez. 
Zira Taşköprizade'ye göre ilm-i ahkam- ı 

n ücum, gök cisimlerinin farklı konumla
rından hareketle oluş ve bozuluş alemi
nin çeşitli mertebelerindeki değişmeleri 
önceden görmek, öğrenmek amacını ta
şımaktadır. Öte yandan gök cisimlerinin 
mukabele. mukaren e. teslis. terbl, tesdis 
denilen çeşitli konumları hakkındaki bil
gileri astronominin dallarından ilmü'z
zicat ve't-tekavim sağlamaktadır. Yine 
astronominin bir dalı olan ilm-i kıranat 
yedi gezegenden iki veya daha fazlasının 
aynı burcun aynı derecesinde ne zaman 
aynı hizaya geldiğini ve bunlara ait dev
releri matematik açısından inceler. Bu 
kıranlara ait bilgilerin. yeryüzünde yeni 
birdinin yahut devletin zuhuru gibi hadi
selere işaret eden astrolojik yorumları da 
söz konusudur. Meydana gelecek büyük 
fitnelerin bilgisi demek olan ilm-i mela
himin astrolojiyle alakası daha da açıktır. 
hatta Taşköprizade tarafından niçin ast
ronominin bir şubesi sayıldığı anlaşılama
maktadır. ilm-i ahkam-ı nücumün şube
lerini ise ihtiyarat ilmiyle (aş.bk ) kitap
lardan fal açmak (ilm-i fal). kum falı (ilm-i 
reml). harflerle kura çekmek (ilm-i kur'a) 
ve uğursuz olduğuna inanılan bazı ala
metlerden hüküm çıkarmak (i lm-i zecr) 
gibi kehanet sanatları oluşturmaktadır. 
İhtiyarat ilmi uğurlu-uğursuz vakitleri 
inceler. ilm-i ahkam-ı nücum. öteki tabii 
ilimlerden sihrin bir şubesi olan ilm-i da'
vet-i kevakible de alakalıdır. Babilliler'den 
miras kalan bu ilim. yıldızların ruhaniye
tini çağırıp onlardan belli konularda bilgi 
almayı amaçlamaktadır (Miftaf:ıu's-sa'a

de, I , 337, 359-368, 379-380, 386-387). 

ilm-i ahkam-ı nücumü tabii astroloji 
ve ahkam astrolojisi olmak üzere iki ana 
disipline ayırmak mümkündür. Tabii ast
roloji feleklerin (gökküre) atmosfer ve 
yeryüzündeki dört unsura dayalı fiziki 
nesne ve olaylar üzerine yaptığ ı tesirleri 
inceler ve eski astronominin kozmalajik 
modelini esas alarak tahmin ve kehanet
lerde bulunur. Ahkam astrolojisi ise gök 
cisimlerinin insan kaderi üzerinde etkile
ri olduğu inancıyla gelecek hakkında ke
hanetlerde bulunur. Tabii astroloji disip
linlerinin başında. yağmurla ilgili belirti
leri elde etmek için göğün incelenmesini 
amaçlayan ilm-i enva' gelmektedir (Sez
gin, VII, 336 vd.; Fahd, La divination ara
be, s. 412-41 7). Cahiliye döneminde yay
gın olan bu ilim, yıldızlara tapınınayla il
gisinden dolayı Hz. Peygamber tarafın 

dan yasaklanmıştır (bk ENVA') . İkincisi 
atmosferde meydana gelen olaylardan 

anlam çıkarma sanatıdır. Bu konu "mel
hame" adını taşıyan kitaplarda da ince
lenmiştir (a.g.e., s. 408-4 ı 2). Melhamele
rin en ünlüsü Danyal' e isnat edilenidir. Bu 
konulara özellikle astrolojik mecmuatın 
yanı sıra (a.g.e., s. 488-495) ziraatla ilgili 
takvimlerde de rastlanır (ibn Vahşiyye, 
I, 209 vd.; Fahd, Orientalia Hispan ica, s. 
245-272). Bazı anlamlar ifade ettiğine ina
nılan atmosferik belirtilere aynı zaman
da cifrle ilgili eserlerde de yer verilmiştir. 

Önceleri bu eserlerin içer i ği anlaşılmaya
cak kadar kapalı idi ve melhameler yalnız
ca "h idsan" (kozmik olaylar) olarak değer
lendiriliyordu: ancak daha sonra bunların 
içinde astrolojik kehanetlerin de bulun
duğu görülmüştür (Cahiz, s. 4) . 

ilm-i ahkam-ı nücumün en önemli ve 
en gelişmiş dalı ahkam astrolojisidir. Bu 
konudaki literatür "mevalld" ve "ihtiya
rat" olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Me
valid literatürü, bir insanın doğumu sıra

sında yıldızların bulunduğu yere bakarak 
kehanet yapınayla ilgilidir. İlk defa Babil
liler tarafından uygulanan bu sanat Sasa
ni topraklarında gelişmiş ve bu gelişme
de Hindistan'ın kuwetli etkisi olmuştur. 
Bu konudaki birçok Helenistik kaynağın 
Ortaçağ'ın müslüman ve yahudi astrolog
ları tarafından kullanıldığı bilinmektedir. 
Söz konusu eserlerin başlıcaları Herme
tik külliyatla Batlamyus'un kitapları ara
sında yer almakta (geniş bilgi için bk.BAT
lAMYUS; HERMES), ayrıca aşağıdaki eser
ler de büyük önem taşımaktadır: 1. ll. 
yüzyılda yaşayan Romalı kahin Vettius 
Valens'e (Ar. Val'ls) ait eser. Vizidak (an
toloji) adı altında Pehlevlce'ye ve ondan 
da Kitdbü'l-Mevalid (Kitabü'l-Bizldac) 
adıyla Arapça'ya çevrilmiş. Pehlevice'si 
Nuşirevan'ın veziri Büzürgmihr tarafın
dan şerhedilmiştir (Sezgin, VII, 38-40) 2. 
Mllattan sonra ı. yüzyıl başlarında yaşa

yan Araplar' ın Tankalüşa adıyla bildikleri 
astrolog Teucros'a atfedilen eser. Kitap 
önce Pehlevice'ye. oradan 11-11 1. (VIII-IX.) 
yüzyıllarda Kitabü'l-Mevalid 'ale'l
vücuh ve'l-f:ıudud adıyla Arapça'ya çev
rilmiştir. Ebu Ma'şer ei-Belhi. Kitô.bü'l
Mudl]ali (Medl]ali) 'l-ke bir adlı kitabın
da bu eserden yararlanmıştır (a.g.e., VII, 
7 ı -73). 3. Kitdbü Zeradüşt ti 'n-nücum 
ve te'şirô.tiha ve 'l-f:ıükm 'ale 'l -meva
lid adlı başka bir Pehlevice metin yahudi 
ve müslüman astrologlar tarafından kul
lanılmıştır (a.g.e., VII, 85-86). 4. Birunl'nin 
Hintli astrolog Varahamihira'nın Sanskrit
çe bir eserinden Kitabü'l-Mevalidi'ş

şagir adıyla çevirdiği kitap. Bu kitabı D. 
Pingree Laghujataka ile karşılaştırmış 
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ve onunla aynı olduğunu göstermiştir 
(!SIS, LIV 1 ı 963 ı. s. 234). Biruni yine bu 
yazarın adına Kitô.bü'l-Mevô.lidi'l-kebir 
dediği bir eseriyle diğer bir Hintli astro
log olan Kaljana - Varman'ın (Kalan Bararn 
ei-Melik) el-Mevalid diye andığı bir kita
bından daha söz etmektedir (Sezgin, VII, 
91, 93). 5. Harunürreşid'in saray m ünec
cimi Kanaka ei-Hindl'ye atfedilen Kitd 
bü'l -Mevalid (a.g.e., VII, 95). 

Mevalld disiplini hakkındaki bu tercü
me literatür tabii olarak islam dünyasın
da yaygın bir telif devri başlatmıştır. Bu 
alanda yazılan ve günümüze ulaşan eser
lerin başlıcaları şunlardır: 1. Yahudi alimi 
Maşaallah b. Eseri'nin Kitdbü'l-Meva
lid'i. Eser iki defa Latince'ye tercüme 
edilmiştir. Müellifin Kitô.bü '1-Mevô.lidi'l
kebir adlı diğer bir eseri de Hugo von 
Santalla tarafından Libellus de nativi
tatibus 14 distinctus capitulis adıyla La
tince'ye çevrilmiştir (a.g.e., VII, I 04- ı 05). 

2. ömer b. Perruhan et-Taberi'nin Kitd
bü'l-Mevalid'i. Hermetik külliyata, Si
donlu Dorotheos'a ve Batlamyus'a daya
nılarak yazılmış olan eser, Johannes His
palensis tarafından De nativitatibus 
adıyla Latince'ye tercüme edilmiştir 
(a.g.e., VII, 112). 3. Maşaallah b. Eseri'
nin öğrencilerinden Ebu Ali ei-Hayyat'ın 
( Batı'da Albohali) Kitô.bü'l-Mevô.lid'i de 
Latince'ye Plato von Tirali ve Johannes 
Hispalensis tarafından çevrilmiştir (a.g.e., 
VII, 121 ). 4. Sehl b. Bişr'in ( Batı'da Zahel) 
Kitô.bü'l-Mevô.lid'i (a.g.e., VII, 126) 5. 

Hasibi nisbesiyle meşhur olan Ebu Bekir 
b. Hasib'in ( Batı'da Albubather) Kitabü'l
Mevalid'i. Eser, Padua'da Salio veya Sa
lomon tarafından De nativitatibus adıy

la Latince'ye tercüme edilmiştir (a.g.e., 
VII, 122-123). 6 . islam astrolojisinin en 
parlak siması Ebu Ma'şer ei-Belhl'nin Ki
tô.bü Tef:ıdvili sini'l-mevalid, Kitdbü'l
Mevalid, Kitdbü Af:ıkô.mi'l-mevô.lid ve 
Kitabü Mevalidi'r-rical ve'n-nisa' adlı 
dört eseri. Bunlardan ilki X. yüzyılda Grek
çe'ye tercüme edilmiş olup D. Pingree ta
rafından Albumasaris, De revolu tioni
b us nativitatum ( Leipzig 1968) adıyla 

neşredilmiştir (a.g.e., VII, 142) Mevalid 
literatürü Ebu Ma'şer ile doruğa ulaşmış. 
ondan sonra gelenler yalnızca onun eser
lerine şerhler yazmışlardır. 

Batı dillerinde "hemeroloji" ve "meno
loji" terimleriyle ifade edilen ihtiyarat il
mi. belirli bir işi uğurlu ve uğursuz oldu
ğuna inanılan vakitlerde yapıp yapmama
yı mümkün kılan takvimler hazırlamak
tan ibarettir. Yıllara. aylara, günlere, hat
ta saatiere göre belirlenmiş olan bu va-
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k.itlere bakılarak girişilecek bir iş için en 
uygun zamanın seçilmesine (ihtiyar) ça
lışılır. Hangi vakitte hangi işi yapmanın 
en uygun olduğunu tesbit müneccimin 
temel görevlerinden biriydi. Babilliler ve 
Mısırlılar'ca bilinen bu uygulama eski 
Araplar arasında da yaygındı (Fahd, La 
divination arabe, s. 483). Müneccimin ha
life sarayında veya yönetici zümre içinde 
yer almasında ise İran devlet geleneğinin 
büyük etkisi olmuştur. Abbasiler devrinde 
halifeler ve ordu kumandanları münec
cimleriyanlarından eksiketmezlerdi. Mü
neccimlere göre her güne hükmeden bir 
yıldız ve bu yıldızın o günle ilgili özel etki
leri vardı . Yıldızların işler ve günler üze
rindeki bu hükümranlığını cetvellere bağ
lamış olan müneccimler. hangi gün ve 
saat hangi işin yapılması yahut yapılma
ması gerektiği konusunda yöneticilere 
tavsiyelerde bulunurlardı . 

Bu konuda yazılmış çok sayıda eserden 
en önde gelenler şu şekilde sıralanabilir : 

1. ömer b. Ferruhan et-Taberi,Kitabü'l
İJ;tiyarat (Sezgin, VII, ıı3) z. Sehl b. Bişr. 
Kitabü'l-İ{ıtiyarat <aıa büyuti'l-işna 
<aşer. Her biri on iki burcun ismini taşı
yan on iki bölümden oluşmaktadır. Nico
las Pruckner tarafından De electioni
bus adıyla Latince'ye çevrilmiştir (a.g.e., 
VII, ı26- ı 27). 3. Ebu Yusuf Ya'küb b. İs
hak ei-Kindi. İ{ıtiyaratü '1-eyyam ( a.g.e., 
VII, ı 3 ı ) . 4. Ebu Ma'şer ei-Belhi. Kita
bü'l-İ{ıtiyarat(Lati nce'ye Electiones plan
etarumadıyla çevrilmiştir), İ{ıtiyaratü's
sa<at ve el-İ{ıtiyarat fi'l-<am el ve'l-]Ja
va'ic min umuri's-selatin (a.g.e., VII, 
ı46) . s. Ali b. Ahmed ei-İmrani(Batı 'da 
Haly ımrani). Kitabü '1-İ{ıtiyara t . Abra
ham b. Hıyya'nın yardımıyla Plato von Ti
voli tarafından Latince'ye tercüme edil
miştir (a.g.e., VII. ı 66) 6. Hakim-Biem
rillah'ın müneccimi İsraili'nin kitabı. Ese
ri Plato von Tivoli Liber capitulorum Al
monsaris adıyla Latince'ye çevirm i ştir 
(a.g.e., VII . 175-ı76) . 7. EbQ Said es-Siczi, 
Kitabü'l-İ]J.tiyarat (a.g.e., YIL ı79). 8. 
Fahreddin er-Razi, el-İ]J.tiyardtü '1-?\JQ

'iyye (Ullmann, s. 340). 

İslam dünyasında kullanılan en ünlü ge
nel astroloji kitapları arasında da şunlar 
sayılabilir : KOsyar b. Lebban ei-Cili, el
Med]J.al ii şına<ati a]Jkami'n-nücum; 
İbn Hibinta, el-Mugni ii a]Jkami'n-nü
cum; İ bn Ebü'r-Rical, el-Bari< ii a]Jka
mi'n-nücum; Ebu Said es-Siczi, Kitabü 
Te]Javili sini'l-<.alem; Biruni, et-Telhim 
ii eva'ili şına<ati't-tencim; İbnü'I-Baz
yar, Kitôbü'l-Kırônat (krş . Taşköprizade, 

ı. 337-338). 

126 

BİBLİYOGRAFYA : 
ibn Vahşiyye, el-Filii.f:ıatü'n-Nabatiyye (nşr. 

Tevfik Fehd). Dımaşk 1993, ı , 209-214; Cahiz. Ba
bü ' 1-'İrafe ue'z-zecr ue'l-firase 'ala me?h ebi 'l
Fürs, St. Petersburç 1907, s. 4; Farabi. İf:ışa'ü 'l
'ulum(n şr. Osman M. Emin). Kahire 1350/ 1931, 
s. 43-44; ibn Haldun. Mukaddime (tre. Süley
man Uludağ). istanbul 1983, ll , 1255-1260; Taş
köprizade, Miftaf:ıu 's-sa' ade, ı, 337-338, 359-
368, 379-380, 386-387; M. Ullmann. Die Natur 
und Geheimwissenschaften im Islam, Leiden 
1972, s. 271-358; Sezgin, GAS, VII, tür. yer.; T. 
Fahd. La di u ination arabe, Paris 1987, s. 408-
417, 483-495; a.mlf .. "Le calendrier de travaux 
agricoıes d'apres al-Filahan-nabatiyya", Ori
entalia Hispanica, 1, Leiden 1974, s. 245-272; 
a.mlf .. "NuQjüm" . EJ2 (ing.). vııı. 105-108; C. 
A. Nallino. "Astroıogia e astronomia presso i 
musulmani". Raccolta di seritti editi e inediti, 
V, Roma 1944, s. 19 vd.; a.mlf .. "Astroloji" , İA, 
1, 682-686; D. Pingree, "Astronomy and Astrol
ogy in India and Iran", /SIS, UV ( 1963). s. 234. 

r 

L 

r 

L 

~iii!] TEVFIK FEHD 

iLM-i BATIN 

(bk. BATIN İLMİ). 

iLM-i FELEK 
(~f~) 

İslam bilim tarihinde 
astronomi karşılığında 

kullanılan terim. 

_j 

_j 

"Gökküresi bilimi" anlamına gelen ilm-i 
felek terimi İslam dünyasında aynı za
manda "felekiyyat. ilm-i n ücum. ilm-i nü
cQm-i ta'limi, sınaat-i nücOIJ1. sınaat-i 
tencim. ilm-i hey'e, ilm-i hey'eti'l-alem" 
de denilen astronominin en yaygın karşı
lığıdır. Astronomi aritmetik. geometri ve 
mOsikiyle birlikte akliilimler tasnifindeki 
matematik bilimlerini (ilm-i ta 'llmi, ilm-i 
riyazl. riyaziyyat) oluşturur. Latinler'in 
"quadrivium"una tekabül eden bu dört 
bilime Farabi'nin tasnifinde mekanik ve 
optik de eklenmiştir (if:ışa'ü 'l-'ulüm, s. 
ı 02- ı 03). Bu tasnif. astronomiyle astrolo

jinin (ilm-i ahkam- ı n ücum) çokerken bir 
dönemde birbirinden ayırt edildiğini or
taya koyması bakımından önemlidir. 

İhvan-ı Safa'nın tanımlamasına göre 
ilm-i felek üç dala ayrılır: Birincisi felek
lerin yapısını, yıldızlar ve sayıları, burçlar, 
büyüklükleri, aralarındaki uzaklıklar ve 
hareketleri: ikincisi astronomi cetvelleri
nin (zlc; ezyac, zlcat) kullanımı, takvimie
rin düzenlenmesi, tarihierin tesbiti; üçün
cüsü feleklerin dönüşü . burçların doğuşu 

ve yıldızların hareketinden dünyada ola
bilecekler hakkında bilgi çıkarılmasıyla 
ilgilidir (Resa'il, ı , ıl4). İbn Sina da aynı 

açıklamaları yapmakla birlikte tıp ve fiz
yonomoni (yüz hatlarından insan tanıma) 
gibi tabiat bilimlerinin alt dalları arasın
da sıraladığı astrolojiyi bu tanımlamanın 
dışında tutmaktadır (Risale tr aksami'l
'ulümi'l-'akliyye, s. ı ıı-ıı2). Aristo ve 
eserlerini şerhedenlerden esinlenerekya
pılan bu tanımlama, astronomi ve ast
rolojiyi birbirinden ayıran İslam filozofla
rının büyük çoğunluğu tarafından kabul 
görmüştür. Çünkü astronomi hesabı esas 
alırken astroloji tabiat olaylarından çıka
rılan işaretiere ve birtakım spekülasyon
lara dayanır. Batlamyus'un Tetrabiblon 
adlı eserindeki fikirleri benimseyen ast
rologlar ise bu ayırımı kabul etmemişler
dir (bk. İLM-i AHKAM-ı NÜCÜM) Çağın

daki İslam ilim birikiminin bir değerlen
dirmesini yapan İbn Haldun da astrono
mi için, "Bu bilim geometri yöntemleri
ne başvurarak, gökyüzündeki yıldızlarla 
gezegenlerin bulundukları yer ve konum
lar itibariyle sergiledikleri gözlenebilir ha
reketleri tesbit eder ve inceler" der ve da
ha sonra da şunu ekler: " İim-i felek de
ğerli bir ilimdir. Ancak yaygın kanaatin 
aksine gök cisimlerinin yerlerini (göklerin 
görüntüsünü) gerçekte olduğu gibi değil 
tesbit edilebilen semavi hareketlerden 
çıkardığı kadarıyla verir (Mukaddime, lll, 
ıı34-lı35). İl m-i feleğin kesin bir tanımı
nı yapamayan İslam astronomları, Bat
lamyus döneminin Yunanlı bilginleri gibi 
sadece gök cisimlerinin hareketleriyle il
gilenmiş, görünen bütün durumlardaki 
hareketleri açıklamak için geometrik şe
killer kullanmış ve bu şekiller yardımıyla 
yıldızların yerlerini istenilen her vakitte 
hesaplayabilmişlerdir. Böylece gökteki 
hareketlerin menşei ve bütün gök cisim
lerinin mahiyetine dair araştırmalar _;:ıst
ronominin dışında bırakılmış ve tabiat 
felsefesi sahası içine alınmıştır. Buna gö
re de mesela İslam bilginlerinin gökte da
irevi olmayan hareketlerin varlığını neden 
imkansız gördüklerini. gökteki hareketle
rin menşeini, feleklerle yıldızların mahi
yetini ve niçin küre şeklinde olduklarını 
öğrenmek isteyen bir kimse. tabiat fel
sefesiyle ilgili felsefe veya kelam kitapla
rına başvurmak zorunda kalmıştır. 

İslam astronomi tarihinde dört aşama 
söz konusudur: 1. İslam Öncesi Dönem 
ve İslam'ın Başlangıç Yılları. Şiiriere ba
kılacak olursa bütün ihtişamıyla gök yü
zünün incelenmesi bu dönemde olağan 
bir durumdu. Araplar'da Süreyya yıldızın
dan söz eden 42 1 şiirden yirmi altısı 132 
(750) yılından öneeye aittir. Aynı oran, 
1 32-287 (750-900) yılları arasında yazı!-


