
ıyla başlayan şarkıları; 2. şekil (hicaz
karlı) için Hacı Arif Bey'in curcuna usu
lünde, "Düşer mi şanına ey şeh-i hCı
ban" ve aksak usul ünde, "Kanlar dökü
yor derdin ile dide-i giryan" mısralarıy
la başlayan şarkıları ile Hristaki Efen
di'nin aksak usulünde, "Gidelim Göksu'
ya bir alem-i ab eyleyelim" mısraıyla baş
layan şarkısı verilebilir. 3. şekil (arazbar
lı) için de yine Hacı Arif Bey'in curcuna 
usulünde. "Sende aceb uşşaka eziyyet 
mi çoğaldı" ve semai usulünde, "Bais 
fıgan u nalerne aşk ibtilasıdır " mısrala

rıyla başlayan şarkılarıyla Rahmi Bey'in 
ağıraksak usul ünde, "Söyle ey mutrıb-ı 
nazende eda" mısraıyla başlayan şar
kısı; 4. şekil için Hacı Kirami Efendi'nin 
devr-i kebir usulünde. "Sanmayın ma
ziyi der-hatır ederken ağlarım" mısraıy
la başlayan bestesi; Gavsi Baykara'nın 
curcuna usulünde. "Gönül ateşiere yan
dı" ve Suphi Ziya Özbekkan'ın aynı usul
de. "Bir gamlı hazanın seherinde /ısra
ra ne hacet yine bülbül" mısralarıyla baş
layan şarkıları bu makamın en güzel ör
neklerindendir. 
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İslam matematikçilerinin küreye iliş
kin tanımlamaları farklılık gösterse de 
öz ve içerik bakımından aynı anlama 
gelir. Mesela Harizmi'ye göre küre. bir 
nokta kabul edilen merkezden çevreye 
çıkan eşit boydaki çizgilerin belirlediği 
yuvarlak cisimdir (MefaW:ıu '1-'uiO.m, s. 
232) BirCıni küre için. "Tek bir yüzeyle 
sınırlanmış yuvarlak bir cisimdir ve yü
zeyinden merkezine ulaşan bütün çizgi
ler birbirine eşittir" der ( Kitabü 't-Te {him, 

s. 19). Ali Kuşçu, "Küre yuvarlak bir yüze
yin çevrelediği üç boyutlu bir cisimdir. 
Yüzey onun çevresidir ve içindeki bir 
noktadan buraya kadar uzanan doğ
ruların tamamı aynı boydadır; bu nok
ta kürenin merkezi, çizgiler de yarıçap
larıdır. Merkezden geçip iki tarafta çev
reye uzanan doğru ise kürenin çapıdır. 
Eğer küre bu çap üzerinde döndürü
lürse çap kürenin ekseni, iki ucu da ku
tupları olur" şeklinde küreyi bütün ele-

manlarıyla tarif eder ( er-Risaletü '1-fet/:ıiy

ye, vr. s•·b ı . 

İslam matematikçilerinin bu konuda 
Öklid ve Archimedes'i izledikleri bilin
mektedir. Ayrıca kürenin vasıflarıyla ve 
astronomi biliminin temellerini oluştu
ran küresel üçgenlere (bir küre üzerinde 
birbirini kesen üç büyük çember arasın
da kalan yüzey pa rçalarında n her biri) 
dair teoremlerle de ilgilenmişler ve bu 
konularda Menelaos'la Batlamyus'un ça
lışmalarını hareket noktası olarak almış
lardır (bk. HENDESE). Astronomide de 
gökyüzü, merkezinde yerin (dünya). do
layısıyla gözlemcinin bulunduğu bir kü
re olarak kabul ediliyor ve gezegenlerin 
hareketleri gözlemciye göre veriliyor
du; ayrıca gökküre bütün gök cisimlerini 
çevrelemekteydi (bk. ALEM; FELEK; SE

MA) . Bu konudaki en eski Arapça eser 
Kusta b. Luka'nındır ve Latince ile İs
panyolca'ya da çevrilmiştir. 

Gökküre tasawuruna göre küre şek
linde bazı aletler yapılmış ve gök cisim
leri bunlar üzerinde gösterilmiştir. Bi
rCıni. ilk defa Hipparchus ve Batlamyus ta
rafından kullanılan bu küreterin yapım
Iarı ve kusurları hakkında ayrıntılı bilgi 
vermektedir. Üç veya dört ayak üzerin
deki bir halkaya tesbit edilen "semavi 
küre" burçları gösterir. "el-Küre zatü'l
kürsi" denilen alet gök hareketlerini izle
meye yarar. Bu alette ufku temsil eden 
bir halka bulunmakta ve bu halkanın 
karşılıklı iki deliğine , alt kısımdaki yiv içe
risinde hareket edecek şekilde boylam 
dairesini temsil eden bir çember yerleş
tirilmekteydi. Küre ise boylam çemberi
nin karşılıklı iki deliği arasındaki bir ek
sen üzerinde dönmekteydi. Ufuk ve boy
lam çemberieri bölümlendirilmişti ve 
taksimatlı bir kadran yardımıyla çeşitli 
astronomik ölçümler yapılabiliyordu. Ufuk 
ve boylam çemberine, gök çemberine te
kabül eden birtakım halkalar eklenerek 
_"küre-i mücesseme (zatü'l -halak [halkalı 
araç])" elde ediliyordu. İlk tasviri "us
turlap" adı altında Batlamyus'un el-Me
cisti'sinde verilen bu alet, gök cisimleri
nin gökküre üzerindeki enlem ve boylam
larının bulunmasında kullanılmış ve yüz
yıllarca gözlemevlerinin başlıca aleti ol
muştur. Aletin en gelişmiş örneğini, XVI. 
yüzyıl Osmanlı döneminin en önemli ast
ronomu olan Takıyüddin er-Rasıd yap
mış ve kullanmıştır. Halkalarının çapla
rı 4 metreden fazla olan ve "ufuk" adı 
verilen bir kaide üzerine yerleştirilen bu 
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Astronomların XVI. yüzyılda Galata Rasathanesi"nde küre· 
ler üzerindeki çalısmalarını gösteren bir minyatür (iü K tp., 
FY, nr . 1404, vr . 56'1 

halkalı araç kaidesiyle birlikte altı sütun 
üzerine konulmuştu, bu sütunlar da baş
ka bir kaide üzerinde duruyordu. Buna 
benzer bir ka ide XVI. yüzyıl Avrupa'sında 
da mevcuttu (Tekeli, Nasirüddin, s. 342) . 

Astronomların kullandığı küresel alet
lerden başka coğrafyacılar "küretü'l-arz" 
(yer küresi) denilen. üzerine dünya ha
ritası çizilmiş ve bir eksen etrafında 
dönen küreyi, optikçiler de "küretü'l
muhrika" (yakan küre) denilen içi su dolu 
cam veya masif kristal küreyi kullanmış
lardır. 
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