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D İLİMLER TARİHİ. İlk ve Ortaçağ'
da yer merkezli Batlamyus sistemi ha
kim olduğundan ay ve güneş tutulması · 
olaylarının açıklanması bu sisteme göre 
yapılmıştır: günümüzde ise güneş mer
kezl i sisteme göre açıklanmaktadır. Fa
kat her iki sistemde de ay tutulmasında 
yerkürenin ay ile güneş arasına, güneş 
tutulmasında ise ayın yerküre ile güneş 
arasına girdiği' kabul edildiğinden sonuç 
değişmemektedir. 

Ay tutulmasında ay ile güneş arasına 
yerkürenin girmesiyle ayın güneşten al
dığı ışık engellenmiş olur (bk. şekil I) . Di
ğer bir ifadeyle ay tutulmasında ay yer
kürenin gölge konisine girer ve güneş
ten aldığı ışığa mani olur. Harizml'ye 
göre bu olay, ay ile güneş kavuşum nok
tasında iken ve zaman olarak ayın orta
larında gerçekleşmektedir ( Me{fitf/:tu '1-
'ulüm, s. I 29). 81rünl'ye göre yerküre ka
tı bir cisim olduğundan güneş ışınları 
yerin üzerine düşer ve küresel bir koni 
oluşur. Ay kavuşum noktasında bulundu
ğu zaman kuzey ve güney eniemi olma
dığında yerin gölge konisinden geçer ve 
yerküre ay ile güneş arasına girer. Böylece 
güneşten aya ulaşan ışık yerküre tara
fından kesilir (Kitabü't-Tefhim, s. 154). 

Ayın görünen yörüngesi ekliptiği iki 
noktada kesmektedir. İslam astronom
l arı bu noktalara "cevzeher" veya "tin
nln" adını vermektedirler. Bütün geze
genlerin cevzeherleri olmakla birlikte 
adları açıkça belirtilmedikçe cevzeher 
denildiğinde ayınki anlaşılır. Eskiden ay 
tutu lmasının sebebinin bir ejder oldu
ğu kabul ediliyordu. Ayın düğümlerinde 
(ukde) bir ejder bulunmakta ve bu ejder 
düğümlerle aynı hareketi yapmaktaydı. 
Ejder in başı veya kuyruğu yerküre ile ay 
arasına girince ay tutuluyordu. Ejderin 
başına "re's", kuyruğuna da "zeneb" de
nilmekteydi. Bu faraziye daha sonraları 
terkedilmişse de bu kelimeler kullanıl
maya devam etmiş , cevzeher yerine re's 
ve zeneble alakah olarak akd ve ukde ke
lime! eri kullanılmıştır. Günümüzde ayın 
kendi yörüngesinde herhangi bir düğüm
den ardarda iki geçişi arasındaki zama
na "ejderal ay" (ejder ayı, dragonik ay) adı 
verilmektedir. 
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Eğer ay, güneş ve yerküre birer nokta 
olsalardı tutulmalar ancak düğüm nok
talarında gerçekleşirdi. Ancak ay, güneş 
ve yerküre birer cisimdir ve düğüm nok
taları dışında bulunsalar bile tutulma 
meydana gelir. Bu da ayın enlemine bağlı 
bir hadisedir. Eğer ayın eniemi gölgenin 
ve ayın yarı çapları arasındaki farka eşit 
ya da ondan küçükse tam ay tutulması 
(husGf-i külll), eğer bu farktan büyük, fa
kat yarı çaplarının toplamından küçükse 
kısmi ay tutulması (husGf-i cüzT) meydana 
gelir. Eğer ayın eniemi bu toplama eşit
se tutulma olmaz, ayın kursu gölge ko
nisine dıştan dokunur. Ayın gölgeye giri
şine "bed'ü'l-küsüf", kararınanın başla
masından tamamlanmasına kadar geçen 
süreye "süküt" , gölge içinde geçen süre
nin yarısına "vast", gölgeden tamamıyla 
kurtulma devresine "tamamü'l-incila" . 
ayın gölgedekaldığı süreye de "meks" de
nilir. Meks safhası kısmi tutulmada mev
cut değildir. Tam tutulma olmasından ön
ce ayın gölge konisine dokunmasına "kü
süfü külli'l-kamer bila meks" adı verilir. 
Tam tutulma sırasında tutulmanın ay 
üzerinde ilk görüldüğü yere "evvelü 'l
meks", ayın gölgeden çıklmaya başladığı 
noktaya da "ahirü'l-meks" denilir. 

Güneş tutulmasına (küsGf) gelince bu 
olay, yerküre ile güneş arasına ayın gir
mesi ve güneşin ışığına engel olması ne
ticesinde meydana gelir. Ancak ayın gö
rüş açısı güneşinkin e oranla az bir farkla 
küçük olduğundan ay güneşi hiçbir zaman 
tam olarak örtmez. Hatta ay, güneş ve 
yerkürenin merkezleri aynı doğru çizgi 
üzerinde bulunduğu zamanda bile gü
neş tam olarak örtülmez ve kenanndan 
parlak bir kısım dışarıda kalır. Bu görü
nen kısma "korona" veya "taç" adı verilir 
(a.g.e., s. I 57- I 58). 

Ferganl'ye göre güneş tutulması ola
yında ay güneşle kavuşum konumunda, 
yine iniş ve çıkış düğümleri civarında bu
lunursa, eniemi yoksa ve güneşle birlikte 
belli bir konumda ise gözümüzle güneş 
arasından geçer ve güneşi bizden gizler, 
o anda biz güneşi tutulmuş olarak görü
rüz (The Elements of Astronomy, s. I 38) . 

Güneş tutulması sırasında ay güneşin 
ışığını örter ve bu sebeple bir gölge koni
si oluşur. Bu gölgenin konisi eğer yerkü
reye ulaşırsa tam tutulma (küsGf-i külll) 
oluşur (şekil 2) . Eğer oluşan tam gölge
nin konisi değil de yarı gölgenin konisi 
u I aşıyorsa bu sefer kısmi tutulma (kü
sGf-i cüz'l), ayın gölgesi yer yüzeyine ulaş
ınazsa halkalı tutulma oluşur. Ayın enle-

mi güneşin ve ayın yarı çaplarının topla
mından küçükse ay güneşin bir kısmını 
örter. Enlem iki yarı çapın toplamına eşit

se ay güneşe dokunarak geçer ve t utulma 
olmaz. 
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Ay ve güneş tutulmaları düğümler ci
varında oluşur. Bu sebeple tutulmalar 
arasındaki fasıla ortalama altı aydır. Bir 
kavuşum ay süresi 29 gün 12 saattir. 
Ayın enlemsel değerinin artışı bir kavu
şum ay süresince yaklaşık 30 dereceden 
biraz fazladır. Bu artış Batlamyus Al
magest'te yer alan tabloda görülmekte
dir (Ptolemy, s. I 93) . Altı kavuşum ay so
nunda enlemsel değer 184 derece 1 da
kika 25 saniyeye yükselir. Bu ± 4 derece 
1 dakika 25 saniyelik fark tutulmaların 
oluşmasını engellemez. çünkü tutulma 
limitleri bu değerin altındadır. Bu sebep
le tutulmalar arasındaki fasılanın ortala
ma olarak altı ay olduğu söylenebilir. An
cak bazı özel koşullar oluştuğunda tutul
malar arasındaki fasıla beş veya yedi ay 
olabilir. Batlamyus, tutulmalar arasındaki 
tasılalara ilişkin ayrıntılı hesaplarını Al
magest'te verir ve şu sonuçlara ulaşır: 
Eğer güneş perüede hızlı hareket ediyor
sa iki ay tutulması arasında beş aylık fa
sıla olabilir. Ay tutulmaları arasındaki fa
sıla yedi ay olamaz. Güneş perüede hızlı 
hareket ediyorsa iki güneş tutulması 
arasındaki tasıla beş ay olabilir. Güneş 
apojede yavaş hareket ediyorsa iki güneş 
tutulması arasında yedi aylık fasıla olabi
lir ( a.g.e., s. ı 98-202) . . 

Tutulmaların alanını belirtmek için gü
neş ve ayın yarı çapı on iki eşit kısma ay
rılır (isba' veya isbai'l-küsGf) ve bu kısımlar
dan ne kadarının gölgeye dahil olduğu be
lirlenir. Ay ve güneş yüzeyi de on iki eşit 
kısma ayrılır ve ne kadarının gölgeye gir
diği gösterilir. Böylece tam tut ulma on 
iki birimlik bir büyüklüğe tekabül eder 
(Kennedy, XLVI/21 19561. s. 143). 

Tarihin bütün devirlerinde güneş ve ay 
tutulmaları daima insanların dikkatini 
çekimiş ve eski insanlar bu hadiseleri bü
yük bir korku içerisinde iz l emişlerdir. 

Günümüzde bile bu tür olayların sebep
leri bilinmesine rağmen yine de insanlar
da derin bir etki bırakmaktadır. Fakat 
başlangıçtan beri İslam , bu gibi kozmik 
olaylarda herhangi bir olağan üstülük 



bulunmadığına dikkat çekerek insanlığı 
uyarmıştır (DİA, N, 182-183). 
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Şair ve edip. 
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Muhtemelen 290'da (903) Remle'de 
doğdu. Kendisinin uydurduğu ve "katip, 
şair, edip, cevad, müneccim" kelimeleri
nin ilk harflerinden oluşan "Küşacim" 
(Keşacim) lakabıyla tanınır. Tıpta, özellik
le hayvan ve kuş hastalıklarının teşhis ve 
tedavisindeki başarısı sebebiyle KOşa
cim'in başına "tabip" (veya tayr) kelime
sinin ilk harfini ilave ederek lakabını 
"Taküşacim" şeklinde ananlar varsa da 
bu şekil pek kabul görmemiştir (İbnü'l
imad, III. 38). KOşacim'in Sind-İran kö
kenli Şii bir aileye mensup olduğu, baba
sının Afganistan 'ın güneyindeki Sicistan 
bölgesine yerleştiği, burada Şamistiyan 
adlı bir köyün mektebinde bir süre hoca
lık yaptığı rivayet edilmektedir. 

Küşacim ilk tahsiline Remle'de başla
dıktan sonra öğrenimine Dımaşk'ta de
vam etti. Ailesi burada oturduğu ve tah
silinin önemli bir kısmını bu bölgede ta
mamladığı için Se'alibi onu Dımaşk şair
leri arasında zikreder ( Yetfmetü 'd-dehr; 

ı, 358-360). Halep'te hadis ve fıkıh tah
sili yaptı. ardından Mısır'a geçerek uzun 
süre orada kaldı. Gençlik döneminde Mu
sul'a gidip Hamdani Emiri Ebü'l-Heyca 
Abdullah b. Hamdan'ın hizmetine giren 
Küşacim devrin tanınmış bazı şairleriyle 

tanışma fırsatı buldu. Daha sonra mai
yeti arasına girdiği Halep Emiri Seyfüd
devle el-Hamdani'nin sarayında Müte
nebbi, EbO Firas el-Hamdani, Ebü'l-Fe
rec el-İsfahani, İbn Haleveyh, İbn Nüba
te el-Hatib ve Sanavberi gibi önemli şair 
ve ediplerle görüştü. Alim, şair ve edip
terin hamisi Seyfüddevle'ye bir süre ne
dimlik yapmasının yanında yemeklerinin 
hazırlanması ve kütüphanesinin düzen
lenmesiyle de ilgilendi. Bazı şiirlerinde 
geçen yemek tarif ve tasvirleri o günle
rin bir anısı olarak divanında yer almak
tadır (Dfuan, s. 39, 290). KOşacim'in ölüm 
tarihi hakkında kaynaklarda 330 (942) 
ile 360 (971) yılları arasında değişen 
farklı tarihler verilmektedir. Ancak İb
nü'I-İmad'ın onu 360 (971) yılında vefat 
edenler arasında anması, daha sonraki 
müelliflerin ihtiyatlı davranarak 350 
(961) ve daha çok 360 şeklinde iki farklı 
tarih vermelerine sebep olmuştur. 

Methiye, hicviye ve mersiye gibi klasik 
şiir konularının yanı sıra bahçe, çiçek, 
ağaç ve yemiş tasvirleriyle dikkat çeken 
şair, Arap edebiyatında tabiat tasviri ko
nusunda en başarılı sanatkarlardan biri 
sayı lır. Küşacim , dedesi Sin di vasıtasıy
la aileye intikal eden Şia-İmamiyye aki
desini benimsemiş. kasidelerinde Ehl-i 
beyt'e duyduğu sevgiyi ve Hz. Hüseyin 
ile taraftarlarının Kerbela'da şehid edil
mesini duygulu bir üslOpla işlemiştir (Of
uan, s. 3-5, 97-101). Mes'Odi ondan öv
güyle söz etmiş ve şiirlerine oldukça ge
niş yer vermiştir (MürQcü'?·?eheb, VIII, 
3 ı 8, 3 ı 9, 394, 396, 399,404, 406) İbnü'l
İmad da zamanının "reyhanetü'l-edeb"i 
diye tanımladığı şairin üstün ilim ve sa
nat gücü sebebiyle "Küşacim ilmi" şek
linde darbımesellere konu olduğunu söy
ler (Şe?erat, lll, 37). KOşacim'in eserleri, 
başta Seri er-Reffa olmak üzere kendi
sinden sonra gelen şair ve ediplere örnek 
olmuştur. 

Astronomi, tıp. mantık, mOsiki, şiir, in
şa. kitabet ve hitabet sahalarında ken
dini kabul ettiren Küşacim konuları ele 
alırken gösterdiği titizlikle tanınmıştır. 

Ayrıca iyi bir hattat olup bir kasidesinde
ki ifadesinden çeşitli kıraat farklarını içe
ren bir mushaf istinsah ettiği anlaşılmak
tadır (Tahir el-Cezairl, s. 2 ı 8). Küşacim 
avcılıkla da uğraşmış. bu alandaki ustalı
ğını el-Meşayid ve'l-matfırid adlı ese
rinde ortaya koymuştur. 

Eserleri. 1. Divan. KOşacim'in şiirleri 
ilk defa çağdaşlarından Seri er-Reffa 
tarafından derlenmiştir. Ancak Seri bu 
nüshaya kendilerini sirkatle suçlamak 
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için Halidiyyan'ın bazı şiirlerini de kat
mıştır. Divanın günümüze kadar gelen 
nüshaları, EbO Bekir Muhammed b. Ab
dullah el-HamdOni'nin konularına göre 
tertip ettiği kasideleri ihtiva etmekte
dir. HamdOni, divana şairin oğlu Ebü'l
Ferec'in rivayet ettiği bazı şiirleri de 
eklemiştir. İlk defa Beyrut'ta basılan 
eser (I 3 I 3/1895) Hayriyye Muhammed 
MahfOz (Bağdat ı 970) ve Nebevl Abdül
vahid Şa'lan (K ahi re I 997) tarafından 
neşredilmiştir. 2. Edebü'n-nedim. Ne
dimlerin fazilet. ahlak, hizmet ve görev
lerinden bahseden risale Bu tak'ta (ı 298/ 
1881). Edebü'n-nüdema' ve leta'ifü'z
zurefa' adıyla İskenderiye'de (ı 329/19 ı ı) 
basılmıştır. 3. el-Meşfıyid ve'l-matarid. 
Avcılığın faziletiyle av silah ve gereçle
rinden. tuzak çeşitlerinden, şahin ve 
atmaca gibi av kuşlarından, bunların 
yetiştirilmesi, hastalıklarının teşhis ve 
tedavisinden, geyik, tavşan , tilki, arslan 
vb. hayvanların özelliklerinden söz eden 
eser, avcılıkla ilgili başka kaynaklarda 
bulunmayan bir kısım şiirler de ihti
va ettiğinden Arap edebiyatında ayrı bir 
önem taşımaktadır. Kitabı Muhammed 
Es' ad Tates yayımiarnıştır (Bağdat ı 954) 
4. en-Nüzeh. Yine avcılığa dair olup el
Meşayid'e göre daha muhtasar olan 
eser at ve doğanlar hakkındadır (Sezgin, 
lll, 378). S. el-Beyzere. Avcılıkta kulla
nılan yırtıcı hayvan ve kuşların hastalık 
ve tedavisine dairdir (Küveyt ı 985). Ese
rin atları ve hastalıklarını anlatan bir bö
lümünün yazma nüshası mevcuttur ( Broc
kelmann. GAL Suppl., I, ı 37). KOşacim'in 
kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de 
şunlardır: Kenzü'l-küttfıb (katiplerin bil
mesi gerekli terimleri ihtiva eder). Kitfı

bü't-TabiJJ (aşçılık sanatına dairdir). et
Tardiyyfıt fi'l-]faşfı'id ve'l-eş'ar (av şiir
leri). Ijaşfı'işu'Hareb, er-Resa'il. 
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