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g†cî (Süleymaniye Ktp., Týrnovalý, nr. 1861/
1). 10. Fey²ü’l-¼arâm fî âdâbi’l-mü¹â-
la£a. Baþ tarafta eserin öðrencileri olgun-
laþtýrmak, onlara tartýþma usulü ve ifade
tarzlarýný öðretmek için telif edildiðine da-
ir bir açýklama yer alýr (Süleymaniye Ktp.,
Lâleli, nr. 3034/4). 11. Þer¼u Kitâbi’l-AÅ-
lâš. Adüduddin el-Îcî’nin AÅlâš-ý £AŠu-
diyye adlý eserinin þerhidir (Þeyhî, II, 207).
12. ¥âþiyetü’t-Tefsîri’l-Bey²âvî. Kadî
Beyzâvî’nin tefsirine hâþiye yazan Sadred-
dinzâde Þirvânî’ye ait eserin bir zeylidir
(a.g.e., II, 207). 13. Lisânü’l-³ayb ve’l-il-
hâm. Medine’de bulunduðu yýllarda Mes-
cid-i Nebevî’de okuttuðu tefsir derslerinin
notlarýný ihtiva eder (Edirne Selimiye Ktp.,
nr. 298). 14. Ta£lišåt £alâ Öšlîdis. Hen-
deseye dair bir risâledir (Osmanlý Müellif-
leri, III, 143). 15. Tu¼fetü’l-müßminîn. Týp-
la ilgili bir eserdir (Esrar Dede, s. 14). 16.
Risâle-i Mûsikiyye (Osmanlý Müellifleri,
III, 143). 17. Ahkâm-ý Sultânî. Eserde gü-
neþ, ay ve yýldýzlarýn çeþitli mevsimlerdeki
durumlarýndan hareketle sultanýn, sadra-
zamýn ve diðer devlet adamlarýnýn yapma-
sý uygun olan þeyler belirtilmekte ve ilm-i
nücûmla ilgili bazý bilgiler verilmektedir
(Süleymaniye Ktp., nr. 1027/8). 18. øåye-
tü’l-£uded fî £ilmi’l-£aded (Beyazýt Dev-
let Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2329/1).
Müellifin ayrýca el-Fevâßidü’s-seniyye fî
Åavâ½½i’l-eþcâri’¹-¹ýbbiyyeti’l-Efren-
ciyye ile (Ýzgi, VIII/56, s. 103) Risâle fî ¹â-
li£i seneti 1157 (Köprülü Ktp., nr. 346) ad-
lý eserleri bulunmaktadýr.
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Âlemin yýldýzlar tarafýndan
yaratýlýp yönetildiðini,

yýldýzlarýn konum
ve hareketlerine dayanarak

gaybî bilgilere sahip olduklarýný
ileri sürenlere verilen isim.

˜ ™

Sözlükte “ortaya çýkmak, belirmek, yýl-
dýz vb. doðmak” anlamýndaki nücûm kö-
künden türeyen müneccim kelimesi “yýl-
dýzlarýn tâbi olduðu seyir ve zaman birim-
lerini tesbite çalýþan kimse” demektir; mü-
neccime de bunun çoðul mânasý taþýyan
þeklidir (Lisânü’l-£Arab, “ncm” md.). Âle-
min gök cisimleri tarafýndan yaratýlýp ida-
re edildiðini, bu cisimlerin insanlarý ve olay-
larý etkilediðini, tâbi olduklarý sistemin in-
celenmesiyle geçmiþe, hâle ve geleceðe
dair bilgi elde etmenin mümkün olduðu-
nu kabul edenler bu isimle anýlmýþtýr. Kay-
naklarda müneccime yerine ashâbü’n-nü-
cûm, ehlü’n-nücûm tabirleri de kullanýl-
maktadýr.

Gök cisimlerinin âlemdeki olaylarý etki-
lediði ve onlarý izlemek suretiyle gaybî bil-
gilere ulaþýlabileceði inancýna birçok din
veya kültürde rastlanmaktadýr. Baþta ilkel
kabileler olmak üzere eski kavimler güne-
þi, ayý ve yýldýzlarý tanrý olarak tanýmýþ, es-
ki Türkler de “gök” ile simgelenen tanrý
inancýný benimsemiþ, gök cisimlerini ikinci
derecede kutsal saymýþtýr.  Bâbilliler, Akad-
lar ve diðer Sâmî topluluklarýnda, Eski Mý-
sýr’da, Ýran’da geliþip Roma’da yayýlan Mit-
raizm de bir güneþ diniydi; Hinduizm’in
mensuplarýnda da baþta güneþ olmak üze-
re gök cisimlerinin tanrý kabul edildiði bi-
linmektedir (ERE, XII, 83-85; ayrýca bk. AY;
GÜNEÞ). Öte yandan Bâbil, Mezopotamya’-
nýn en önemli astronomi ve astroloji mer-
kezlerinden biri olmuþ, özellikle Keldânî-
ler ve Ahamenîler döneminde büyücülü-
ðün merkezi haline gelmiþtir. Helen kültü-
rüne ait astrolojinin yýldýzlara dayalý antik
Keldânî ve Mýsýr dinleriyle Yunan astrono-
misinden geldiði ileri sürülmekte, Yunan

zi olarak hazýrlamýþtýr (IS, II/4 [Karachi De-
cember 1963], s. 457-466; III/4 [December
1964], s. 429-469). Ayrýca doktora ve yük-
sek lisans tezi olarak eser üzerinde þu ça-
lýþmalar yapýlmýþtýr: Ahmet Aðýrakça, Mü-
neccimbaþý Ahmed b. Lutfullah. Câ-
miü’d-düvel, Osmanlý Tarihi 1299-1481
(Ýstanbul 1995); Nuri Ünlü, Câmi£ü’d-dü-
vel. II. Bayezid ve Yavuz Sultan Selim
Devri. Müellifi Müneccimbaþý Ahmed
Dede (1990, doktora tezi, MÜ Sosyal Bi-
limler Enstitüsü); Ali Öngül, Müneccim-
baþý Ahmed Dede’nin Câmi£ü’d-düve-
li’nin Tenkitli Metin Neþri ve Tercüme-
si. Selçuklular ve Anadolu Beylikleri
(1986, doktora tezi, ÝÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü) ve Câmi£ü’d-düvel Selçuk-
lular Tarihi: Horasan-Irak, Kirman ve
Suriye Selçuklularý (Ýzmir 2000); Ömer
Tellioðlu, Müneccimbaþý Ahmed b. Lüt-
fullah’ýn Câmi£ü’d-düveli’nden Ham-
daniler Kýsmýnýn Metin Neþri ve Ter-
cümesi (1994, yüksek lisans tezi, ÝÜ Sos-
yal Bilimler Enstitüsü).

Ahmed Dede’nin diðer eserleri þunlar-
dýr: 1. øåyetü’l-beyân fî dešåßiši £ilmi’l-
beyân. Ýsâmüddin el-Ýsferâyînî’nin Fars-
ça Ýsti£âre adlý risâlesinin Arapça tercü-
mesi ve þerhidir. Ahmed Dede bu risâleyi
1100 (1689) yýlý sonlarýnda Kahire’de ter-
cüme etmiþ, 22 Rebîülevvel 1108 (19 Ekim
1696) tarihinde Medine’de buna bir þerh
yazmýþ ve Tâif’te bulunduðu sýrada 8 Sa-
fer 1112’de (25 Temmuz 1700) kitap haline
getirmiþtir. Kendi hattýyla olan bir nüsha-
sý Millet Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Fey-
zullah Efendi, nr. 1860/1). 2. Risâle fi’l-
kinâye ve’t-ta£rî² (Risâle fî ta¼š¢ši’l-ki-
nâye) (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 3034/
2). 3. Risâle fî beyâni’l-mecâz. Ýsâmüd-
din el-Ýsferâyînî’nin mecaza dair Farsça
eserinin Arapça tercümesidir (Süleymani-
ye Ktp., Hacý Mahmud Efendi, nr. 5766/2).
4. Þer¼u Mušaddimeti mecmû£ati’l-
£ulûm li’t-Teftâzânî. Eserin müellif hat-
týyla Millet Kütüphanesi’nde bir nüshasý
vardýr (Feyzullah Efendi, nr. 2151/1). 5.
¥âþiye £alâ ¥âþiyeti’l-Lârî £alâ Þer¼i
Hidâyeti’l-¼ikme. Bunun da müellif hat-
týyla bir nüshasý Millet Kütüphanesi’nde
kayýtlýdýr (Feyzullah Efendi, nr. 2154/2). 6.
Letâifnâme. Ubeyd-i Zâkânî’nin Dilgüþâ
adlý Farsça risâlesinin Türkçe tercümesi-
dir (Osmanlý Müellifleri, III, 143). 7. Divan.
“Âþýk” mahlasýyla üç dilde yazdýðý þiirleri
ihtiva etmektedir. 8. Vesîletü’l-vü½ûl ilâ
ma£rifeti’l-¼amli ve’l-ma¼mûl. Ölümü-
ne yakýn Tâif’te yazdýðý mantýk ilmine dair
bir risâledir (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr.
2647/2). 9. Tertîb-i Akyise-i Ýbâre-i Îsâ-
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hiçbir naklî delillerinin bulunmadýðýný be-
lirtir, çeþitli aklî ve ilmî deliller göstererek
onlarýn iddialarýný çürütür (a.g.e., s. 220-
222). Bâkýllânî müneccimenin yedi burçta
bulunan yedi gezegenin âlemin yaratýcý,
þekillendirici ve yöneticisi olduðu iddiasý-
na evrendeki diðer cisimler gibi yýldýzlar
için de sýnýrlý, sonlu ve birleþik olmak, ha-
reket ve sükûn halinde bulunmak ve bir
halden diðerine intikal etmek gibi özellik-
lerin olduðu biçimindeki teziyle karþý çýk-
mýþtýr (et-Temhîd, s. 61-63). Bâkýllânî, âlem-
deki olaylarýn belli yýldýzlarýn belli burçlar-
da bulunuþunun sonucu meydana geldi-
ði iddiasýný bunun baþka cisimler için de
geçerli olabileceði gerekçesiyle reddeder.
Yýldýzlarla âlemdeki fiiller arasýnda kar-
þýlýklý etkileþim (tevlid - tevellüd) yoluyla bir
alâka kurulmasý ihtimaline de zaten cisim
olan yýldýzlarýn burçlarda bulunmalarý do-
layýsýyla herhangi bir fiil ve buna baðlý ola-
rak tevellüdün söz konusu olamayacaðý-
ný belirterek karþý çýkar (a.g.e., s. 65-66).
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, tabiatçýlarýn çoðu-
nun doðrudan doðruya maddeden düzen-
li fiillerin zuhur ettiði þeklindeki iddialarý-
ný müneccimenin yýldýzlar için ileri sürdü-
ðünü belirtmekle yetinir (Teb½ýratü’l-edil-
le, I, 229). Nûreddin es-Sâbûnî de münec-
cimenin yýldýzlarýn farklý burçlara ve hal-
lere intikal ettiði  ve ay tutulmasý gibi de-
ðiþikliklere mâruz kaldýðý biçimindeki an-
layýþlarýna karþý bütün bu özelliklerin Al-
lah’ýn emir ve hâkimiyeti altýnda bulun-
duðunun alâmetini teþkil ettiðini belirtir
(el-Bidâye, s. 23).

Erken dönem kaynaklarýnda müstakil bir
grup þeklinde ele alýnan müneccime özel-
likle “el-milel ve’n-nihal” türü bazý eser-
lerde Sâbiîler veya onlarýn bir alt koluyla
özdeþleþtirilmiþtir. Bunun sebebi, Halife
Me’mûn döneminde Harran’da yaþayan
müneccime gruplarýnýn cizye ehli statü-
süne girip Ýslâm ülkesinde yaþayabilmele-
ri için Sâbiî adýný benimsemiþ olmalarýdýr.
Bu dönemden sonra yýldýzlara tapan Har-
rânîler’le Sâbiîler birbirine karýþtýrýlmýþtýr.
Nitekim Abdülkahir el-Baðdâdî, Sâbiîler’in
âlemde meydana gelen hadiselerin gök ci-
simleri ve hareketleriyle alâkalý bulundu-
ðuna inandýklarýný ifade etmiþtir (U½ûlü’d-
dîn, s. 320-321). Ýbn Hazm, Sâbiîliði yýldýz-
lara ve putlara tapýnmakla özdeþleþtirme-
sinin yaný sýra bütün putperestlerin de Sâ-
biî olduðunu söyler (el-Fa½l, I, 35; IV, 7).
Þehristânî, Sâbiîler’in yýldýzlara tapanlarý-
na “ashâbü’l-heyâkil”, bunlarýn ruhanî var-
lýklarý temsil ettiðine inandýklarý putlara
tapanlarýna da “ashâbü’l-eþhâs” denildi-
ðini belirtir (el-Milel, s. 5, 6-48, 49-54).

Yýldýzlarýn insanlarý ve olaylarý etkilediði
inancýna dayalý olarak onlarýn konum ve
hareketlerinin izlenmesiyle gaybî bilgiler
elde etmenin mümkün olduðu anlayýþý
tevhid inancýna aykýrý düþmektedir. Nite-
kim Kur’an’da ve hadislerde gaybý sadece
Allah’ýn ve muttali kýldýðý kadarýyla bazý
peygamberlerin bilebilecekleri açýkça ifa-
de edilmektedir. Kur’an gaybý bilme özelli-
ðini Allah’a ait bir kemal sýfatý olarak gös-
termekte, bu niteliðin diðer yaratýklardan
birine atfedilmesini tevhide aykýrý bulmak-
ta, fal, kehânet vb. yollarla gaybý bilme id-
dialarýný reddetmektedir.

Kur’an’da Allah’ýn emirlerine boyun eðen
güneþ, ay ve yýldýzlarýn seyirleri ve aydýn-
lýklarýyla birer yol gösterici olduklarý ifade
edilmiþ, burçlardan “göðün iþaretleri” (yol-
culara yol gösteren yýldýzlar) þeklinde söz edil-
miþtir. Bazý âlimlerce yýldýzlardan bahset-
tiði ileri sürülen, “Ýþ düzenleyenlere an-
dolsun” (en-Nâziât 79/5) ve “Ýþi ayýranla-
ra andolsun” (ez-Zâriyât 51/4) meâlindeki
âyetlerde Mâtürîdî, “iþ düzenleyenler”le
(müdebbirât) yaratýlmýþlarýn iþleri ve rýzýk-
larýyla görevlendirilmiþ meleklerin murat
edildiðini belirttikten sonra burada yýldýz-
larýn kastedildiðini ileri sürenlerin de bu-
lunduðunu, o takdirde âyetlerde onlarýn
Allah tarafýndan yaratýlýþ gayelerine göre
hareket etmelerinin anlatýldýðýný kaydet-
miþ (Teßvîlâtü Ehli’s-sünne, V, 373), yine
“iþi ayýranlar”dan (mukassimât) kastýn da
melekler olduðunu söylemiþtir (a.g.e., IV,
573; ayrýca bk. ÝLM-i AHKÂM-ý NÜCÛM).
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astrolojisinin Budist rahipler aracýlýðýyla
I-III. yüzyýllar arasýnda Hindistan’a ulaþmýþ
olduðu tahmin edilmektedir (ER, I, 472).

Yahudi kutsal metinlerinde astrolojiden
bahsedilmese de müneccimlik ve kâhin-
lik yerilmiþ (Levililer, 19/26; Tesniye, 18/
10), Daniel’in kitabýnda Keldânî müneccim-
lerinden söz edilmiþtir (Daniel, 2/2, 4, 5,
10; 4/7; 5/7, 11). Bazý Rabbinik metinler-
de yeryüzünün insanlar dýþýndaki varlýkla-
rýnýn gökyüzünde yýldýzlarý olduðu ileri sü-
rülmüþtür. VIII - X. yüzyýllar arasýnda ya-
hudi filozoflarý astrolojiyi bir ilim dalý ka-
bul etmiþ ve bu alanda Mâþâallah b. Ese-
rî’nin Kitâbü’l-Mevâlîd’i gibi eserler ya-
zýlmýþtýr. Yahudi düþüncesinin önemli þah-
siyetlerinden biri olan Ýbn Meymûn’un as-
trolojiye karþý olmasý ve onu bir ilim dalý
olarak kabul etmemesine raðmen bu dü-
þüncede astrolojiye olan ilgi devam etmiþ-
tir (EJd., III, 788-795). Hýristiyanlýk’ta as-
trolojiye karþý çýkýldýðý halde erken dönem
kaynaklarýnda çeþitli referanslara rastlan-
makta ve hýristiyan kültüründe astroloji-
nin belli bir yaygýnlýðý bulunmaktadýr (New
Catholic Encyclopedia, I, 988).

Câhiliye Araplarý da yeryüzündeki olay-
lar ve insanlar üzerinde gök cisimlerinin
etkili olduðuna inanýyor, ay ve güneþ tutul-
masýný önemli kiþilerin doðum veya ölü-
müne iþaret sayýyor (Buhârî, “Küsûf”, 13),
yýldýz kaymalarýný da bu yönde yorumlu-
yordu. Öte yandan Araplar, müneccimle-
rin sadece gök cisimlerinin hareketlerine
vâkýf olmakla kalmayýp yaðmur yaðdýrma,
rüzgâr estirme gibi hadiselere hükmettik-
lerine de inanýyorlardý (Cevâd Ali, VI, 804-
805).

Erken dönem kelâm kaynaklarýnda mü-
neccime âlemin yaratýlýþý, idare ediliþi ve
cisimlerin yapýsal özellikleri gibi konular-
da tabiatçý görüþleriyle belirginleþen bir
inanç grubu olarak ele alýnmýþtýr. Mâtürî-
dî’ye göre bu telakkiyi benimseyenler yýl-
dýzlarýn ve cisimlerin kadîm olduðunu, araz
konumunda bulunan hareketlerin ise hâ-
dis niteliði taþýyýp sonsuza kadar devam
ettiðini, tabiatýn iþleyiþinin yýldýzlarla fe-
leklerin birleþip ayrýlmasýnýn etkisiyle zo-
runlu bir þekilde sürdüðünü ileri sürmüþ-
lerdir. Onlar âlemin dirlik ve düzeninin yýl-
dýzlarýn etkisine baðlý bulunduðunu kabul
eder. Âlem yýldýzlarýn hareketine baðlý ola-
rak þekil almakta, aralarýndaki uyum veya
uyumsuzluk âlemin mutluluk ya da mut-
suzluðu sonucunu doðurmaktadýr (Kitâ-
bü’t-Tev¼îd, s. 219).

Mâtürîdî, müneccimenin cisimlerin eze-
liyeti þeklindeki telakkilerini ispat edecek
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