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Mustafa Aða devrinin en önemli imar
faaliyeti, o güne kadar yarým býrakýlmýþ
olan Eminönü’ndeki Yenicami Külliyesi’-
nin 1661-1665 yýllarý arasýnda tamamlan-
masýdýr. Üçüncü defa göreve geldiði dö-
nemde ele alýnan bu külliye XVII. yüzyýl
içindeki önemli son büyük eserdir. Külliye-
nin inþasýnda kendisine Mimar Hezarfen
Ýbrâhim yardýmcý olmuþtur. Ýbrahim Hilmi
Tanýþýk, Gül Camii yakýnýnda 1071 (1661)
tarihli Mimar Mustafa Çeþmesi’nin varlý-
ðýndan bahseder. Zarif Orgun, Mustafa
Aða’nýn “râci-i lutf-i ilâhî Mustafa” yazýlý
mührünü yayýmlamýþtýr.
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XIX. yüzyýlýn ilk yarýsýnda görev yapan
Hassa baþmimarý.

˜ ™

K›sa sürelerle dört dönem baþmimar-
l›k yapmýþtýr. 2 Ocak 1802 tarihli Hassa
Mimarlar Ocað› listesine göre Seyyid Ýbrâ-
him oðlu Seyyid Mustafa’nýn üç sað, iki çü-
rük akçe yevmiye ile 3 Ekim 1781 tarihin-
de mimar halifesi olarak kayd› yap›l›p bera-
t› verilmiþtir (BA, Cevdet-Maarif, nr. 5481).
Ýnþaat defter ve kay›tlar›nda “Seyyid Mus-
tafa” mührünü kullanan Mustafa Aða,
Mehmed Ârif Aða’n›n ikinci baþmimarl›ð›
zamanýnda (1796-1800) uzun süre vekilli-
ðini yapt›. Bu dönemde 11 Aral›k 1799’da
Ýstanbul Baruthânesi’nin (BA, Cevdet-As-
kerî, nr. 14983) ve 3 Ocak 1800’de Istabl-›
Âmire’nin Kad›rga Liman›’ndaki ah›rlar›-
n›n tamirat›n› gerçekleþtirdi (BA, Cevdet-
Askerî, nr. 15607). 1802 y›l›nda Hasköy Mü-

hendishânesi’nde eðitim alan k›rk alt› mi-
mar halifesi içerisinde yer ald› (BA, Cev-
det-Maarif, nr. 3964). Sermi‘mârân-› Hâs-
sa Ýbrâhim Kâmî’nin (1802-1807) ardýndan
Mustafa Aða’n›n Mehmed Emin Aða ile
ardarda k›sa süreli baþmimarl›k dönem-
leri baþlar. Osmanl› arþiv kay›tlar›nda Ýbrâ-
him Kâmî’ye ait son bilgi 13 Aral›k 1806 ta-
rihli Humbarac› K›þlas›’nda yapt›ð› tami-
ratla ilgilidir (BA, Cevdet-Askerî, nr. 26245).
Bu tarihten sonra Mustafa Aða’ya ait ilk
belge, 9 Temmuz 1807 tarihli Sultanah-
met’te bulunan Tavukciyân-› Hâssa Ocað›
tamirat›na dairdir (BA, Cevdet-Askerî, nr.
19441). Mustafa Aða için belgede sâb›k baþ-
mimar unvan›n›n kullanýlmas›ndan 1807
y›l› baþlar›nda birkaç ay görev yapt›ð› an-
laþ›lmaktad›r. Hâf›z Mehmed Emin Aða’-
n›n 1807-1808 aras›ndaki baþmimarl›ð›-
nýn ardýndan 1808 sonlar›na doðru Mus-
tafa Aða ikinci defa bu göreve getirildi.
Üç ay kadar süren bu dönemde 7 Aral›k
1808 tarihinde Beþiktaþ Sahilsaray› Harem
Dairesi, Dârüssaâde aðas›, silâhdar aða ve
bostanc›baþ› aða daireleriyle Has Oda ve
mutfaklar›n›n tamirat›n› gerçekleþtirdi
(BA, Cevdet-Saray, nr. 3538). Üçüncü dö-
nem baþmimarl›ð›n› 1809 sonu ile 1810 y›l›
baþlar›nda yapt›. Bu devrede 1 Eylül 1809’-
da Ýstanbul Baruthânesi’nin yanm›þ olan
mahzenlerinin tamirat›n› (BA, Cevdet-As-
kerî, nr. 40051) ve 11 Ocak 1810’da Top-
kap› Saray›’n›n Odunkap› yak›n›nda bulu-
nan Tabl ü Alem K›þlas› tavan, döþeme ve
çerçevelerinin yenilenme iþlerini gerçek-
leþtirdi (BA, Cevdet-Askerî, nr. 11824). Gö-
revden al›nd›ktan sonra da bir müddet in-
þa ve tamir iþlerinde kendisinden fayda-
lan›ld›. 11 Haziran 1810’da Hasköy’de bu-
lunan Humbarac› ve Lað›mc› k›þlalar›n›n ta-
mirat›yla (BA, Cevdet-Askerî, nr. 16596)
6 Eylül 1810’da Anadolu ve Rumelika-
vað›’ndaki tabyalar›n tamirat›n› yapt›
(BA, Cevdet-Askerî, nr. 20449). Mustafa
Aða 1824 y›l›nda ilerlemiþ yaþ›na raðmen
dördüncü defa baþmimar oldu. Ancak
imar iþlerinde ortaya ç›kan yolsuzluklarý
engelleyemediði ve mimarl›k bilgisinin
yetersiz olduðu yolundaki kanaat sebe-
biyle azledilip yerine o s›rada Tersâne-i
Hümâyun’da yeni havuzu inþa eden Sey-
yid Abdülhalim Efendi getirildi (BA, Hatt-›
Hümâyun, nr. 23275).
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(ö. 979/1571)

Osmanlý astronomi âlimi, 
astrolog ve muvakkit.

˜ ™

XVI. yüzyýlýn baþlarýnda Ýstanbul’da doð-
du. Ýsim zinciri Muslihuddin Mustafa b.
Ali er-Rûmî el-Muvakkit þeklindedir. Gele-
neksel medrese eðitiminin yaný sýra Mîrim
Çelebi ile dönemin önde gelen diðer âlim-
lerinden matematik ve astronomi dersle-
ri aldý. Uzun süre Sultan Selim Camii’nde
muvakkitlik yaptý ve bundan dolayý Selîmî
nisbesiyle anýldý. 967’den (1560) sonra sa-
rayda reîsülmüneccimîn olunca Münec-
cimbaþý Mustafa Çelebi diye tanýndý; halk
arasýnda ise daha çok Koca Saatçi laka-
býyla biliniyordu. Vefatýnda yerine Takýy-
yüddin er-Râsýd tayin edildi (Ýhsanoðlu
v.dðr., I, 161).

Mustafa b. Ali’nin 931’de (1525) Ý’lâ-
mü’l-ibâd ve 935’te (1529) Risâle-i Mu-
kantarât’ý kaleme almasýndan hayatýnýn
erken bir döneminde eser vermeye baþ-
ladýðý anlaþýlmakta ve onun, hocalarýndan
Mîrim Çelebi gibi Farsça deðil kendinden
önceki Sultan Selim Camii muvakkiti Ko-
nevî Mehmed b. Kâtib Sinan gibi Türkçe
yazdýðý görülmektedir. Bunun gerekçesi-
ni birçok çalýþmasýnýn önsözünde bu alan-
da araþtýrma yapanlarýn yazdýklarýný kolay-
ca anlamalarýný saðlamak olduðunu belir-
tir. Bundan dolayý onun bilhassa astrono-
mi aletlerinin kullanýmýna iliþkin eserleri
Osmanlý muvakkitlerinin baþvuru kaynak-
larý haline gelmiþ ve devletin son zaman-
larýna kadar güncelliðini korumuþtur; gü-
nümüze ulaþan çalýþmalarýnýn çokluðu ve
yaygýnlýðý da bunu göstermektedir. Ame-
lî astronomi çizgisini takip eden Mustafa
b. Ali’nin döneminin bilgi düzeyi çerçeve-
sinde en zor geometri, trigonometri, özel-
likle küresel trigonometri ve nümerik ana-
liz verilerini kullanmasý, ayrýca problemleri
anlaþýlýr bir dille açýklayýp onlara daha ba-
sit ve uygulamalý çözümler getirmesi eser-
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lerinin birer el kitabý haline gelmesine ve
çok geniþ bir coðrafyada uzun süre kulla-
nýlmasýna sebep olmuþtur.

Eserleri. Hemen hepsi astronomiyle il-
gili olup üçü Arapça, diðerleri Türkçe yirmi
dört eseri bilinmektedir. Osmanlý astrono-
mi tarihi açýsýndan önemlileri þunlardýr:
1. Ferah Fezâ (Beyazýt Devlet Ktp., Ve-
liyyüddin Efendi, nr. 2282/3). Kendi icadý
olan rub‘-i âfâkî adlý bir astronomi aletinin
yapým ve kullanýmý hakkýndadýr. Bir mu-
kaddime ile yirmi babdan oluþan kitap
Sadrazam Makbul Ýbrâhim Paþa’ya ithaf
edilmiþtir. 2. Kifâyetü’l-vakt bi-ma‘rife-
ti’d-dâir ve fazlihi ve’s-semt (Viyana
Kraliyet Ktp., nr. 1430/1, müellif nüshasý).
935’te (1529) yazýlan eser Risâle-i Mu-
kantarât ve Risâle fi’l-mukantarât ad-
larýyla da bilinir. Rub‘-i` mukantârat adlý
astronomi aletinin özellikleriyle nasýl kul-
lanýlacaðýndan bahseden risâlenin zama-
nýmýza 120’ye yakýn nüshasý gelmiþtir. 3.
Risâle-i Usturlâb-i Selîmî (Süleymaniye
Ktp., Serez, nr. 1923). 951 (1544) yýlýnda
kaleme alýnan kitap kendi geliþtirdiði bir
usturlap türünün kullanýlýþýyla ilgilidir. Bir
mukaddime ile kýrk beþ bab halinde düzen-
lenen eser, klasik astronominin en önemli
aletlerinden olan usturlabýn tarihi açýsýn-
dan büyük önem taþýmaktadýr. 4. Teshî-

lü’l-mîkåt (Kandilli Rasathânesi Ktp., nr.
44). 935’te (1529) rub‘ tahtasýnýn (rub‘-i
müceyyeb) yapýmý, özellikleri ve kullanýmý
üzerine bir mukaddime ile yirmi beþ bab
olarak telif edilen eserin kütüphanelerde
beþ ayrý içerikli 100’e yakýn nüshasý vardýr.
Bu durum, müellifin zaman içerisinde ça-
lýþmasýný tekrar ele alýp yeni tecrübeleri-
ni eklediðini göstermektedir. 5. Ý‘lâmü’l-
ibâd fî a‘lâmi’l-bilâd (Süleymaniye Ktp.,
Hacý Mahmud Efendi, nr. 5633, müellif
nüshasý). Fas’tan Çin’e kadar 100 büyük
þehrin Ýstanbul’a kuþ uçumu uzaklýðýný, en-
lem ve boylamýný, kýblesinin sapma açýsý-
ný, ayrýca en uzun ve en kýsa günler gibi
çeþitli astronomi ve coðrafya bilgilerini içe-
rir; 931 (1525) yýlýnda kaleme alýnmýþ olup
Kanûnî Sultan Süleyman’a ithaf edilmiþ-
tir. Müellif mukaddimede Ýstanbul’u dün-
yanýn merkezi gördüðünü belirtmekte ve
seçtiði þehirlerle bir anlamda Osmanlý hi-
lâfet ufkunun sýnýrlarýný çizmektedir. Ese-
rin otuzdan fazlasý Ýstanbul kütüphanele-
rinde olmak üzere pek çok nüshasý bulun-
maktadýr. 6. Tuhfetü’z-zamân ve harî-
detü’l-evân (Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri
Ktp., nr. 1087). Müellifin en önemli ve ha-
cimli çalýþmalarýndan biri olan eserde ast-
ronomi, coðrafya ve kozmografya ile ilgili
konular ayrýntýlý biçimde incelenirken yedi
iklim, daðlar, denizler, nehirler ve önemli
þehirlerden de bahsedilir. Mustafa b. Ali
932’de (1526) yazdýðý bu kitabýnda Çað-
mînî’nin el-MülaÅÅa½ fi’l-heyße’si, Kadý-
zâde Rûmî’nin bu esere þerhi, Demîrî’nin
¥ayâtü’l-¼ayevân’ý ve Zekeriyyâ el-Kaz-
vînî’nin £Acâßibü’l-maÅlûšåt’ýndan ge-
niþ ölçüde faydalanmýþtýr (diðer çalýþma-
larý ile ona ait olduðu düþünülen altý Türk-
çe eser için bk. Ýhsanoðlu v.dðr., I, 177-
179).
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Hattat ve bestekâr.
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Ýstanbul’da doðdu ve burada yaþadý.
Babasýnýn adý Mehmed’dir. Küçük yaþta
saraya alýnarak Enderun’da özellikle hat ve
mûsikide kendini yetiþtirdi. Hattaki hoca-
sý Belgradî Mehmed Efendi’den nesih ve
sülüs öðrenerek icâzet aldý. Neshinin sü-
lüsten daha ileri olduðu söylenir. Sarayda
meþk hocalýðý yaptý, rikâbdâr-ý þehriyârî-
ler arasýna girdi. Köprülü Mehmed Paþa’-
ya karþý aldýðý tavýr sebebiyle 1067 Cemâ-
ziyelâhirinde (Mart 1657) kapýcýbaþýlýkla
çerað edildi. Devhatü’l-küttâb’da hayatý-
nýn son dönemlerinde yeniden saraya alý-
nýp kâtip ve muallimlik görevlerinde bu-
lunduðu kaydedilmektedir. 1095’te (1684)
vefatý üzerine Himmetzâde Abdi Efendi þu
tarih mýsraýný kaleme almýþtýr: “Bu dük-
kân içinde kalmadý niþâný Anber’in”. Si-
cill-i Osmânî’de yer alan, 1067 (1657) yý-
lýný takip eden seneler içinde öldüðüne da-
ir ifade doðru deðildir. Mustafa Anber Aða,
hattatlýðýnýn yaný sýra bestekârlýðý ile de dö-
nemin mûsikiþinaslarý arasýna girmiþtir.
Bazý el yazmasý güfte mecmualarýnda bes-
telerine rastlanmaktaysa da notasý günü-
müze ulaþan eseri bulunmamaktadýr. Sa-
dettin Nüzhet Ergun sözleri Niyâzî-i Mýs-
rî’ye ait, “Bir kimse aceb yok mu ki bu sî-
nemi yâram” mýsraýyla baþlayan eviç, “Ey
bülbül-i þeydâ yine efgana mý geldin” mýs-
raýyla baþlayan uþþak makamýndaki iki ilâ-
hisinin güftesini kaydetmiþtir.
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Mustafa b. Ali’nin Ferah Fezâ adlý eserinin ilk sayfasý (Beya-

zýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2282/3)


