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MUSTAFA b. ALÝ el-MUVAKKÝT

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.
˜ ™

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)


