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da Allah’ýn nuruna örnek verilen sýrça fa-
nus, inci gibi parlayan bir yýldýza benzetil-
mekte (en-Nûr 24/35) ve Ýbrâhim’in yýldý-
za bakýþýna (el-En‘âm 6/76), Yûsuf’un rü-
yasýnda gördüðü on bir yýldýza (Yûsuf 12/
4) atýfta bulunulmaktadýr. Bu arada dün-
ya semasýnýn yýldýzlarla süslendiði (es-Sâf-
fât 37/6), kýyametin alâmetlerinden biri
olarak yýldýzlarýn daðýlýp savrulacaðý (el-Ýn-
fitâr 82/2) belirtilmektedir. Bazý âyetlerde
yer alan þihâb (el-Hicr 15/18; es-Sâffât 37/
10; el-Cin 72/8, 9) ve mesâbîh (Fussýlet 41/
12; el-Mülk 67/5) ile de yýldýzlara iþaret
edilmekte, Büyük köpek takým yýldýzýn-
daki en parlak yýldýz olan Þi‘râ (Sirius) bir
âyette zikredilerek -ona tapýnmaya daya-
nan eski Arap inancýný red mahiyetinde-
onun rabbinin de Allah olduðu vurgulan-
maktadýr (en-Necm 53/49). Hadislerde de
necm ve kevkeb geçmekte, bazý rivayet-
lerde Araplar’ýn yýldýz için “gecenin tanýðý”
(þâhidü’l-leyl) ifadesini kullandýðý (Müsned,
VI, 397), Hz. Peygamber’in, “Yýldýzlar gök-
yüzü için güvenliktir, onlar yok olunca gök-
yüzüne vaad edilen þey (kýyamet) gelir”
(Müsned, IV, 399; Müslim, “Fezâ,ilü’s-sa-
hâbe”, 207) dediði nakledilmekte, bazý ha-
dislerde yýldýzlarla ilgili Câhiliye inanýþlarý
kýnanmakta, yaðmurun Allah tarafýndan
yaðdýrýldýðý, bunu bir yýldýzýn doðup bat-
masýna baðlamanýn Allah’ý inkâr sayýlaca-
ðýna iþaret edilmektedir (Müsned, II, 362,
421; IV, 117; Buhârî, “Ecân”, 156, “Ýstiska,”,
28; Müslim, “Îmân”, 125-126).

Günümüzde genel kabul gören tesbit-
lere göre yýldýzlar hidrojen gazýnýn bulut
biçiminde yoðunlaþmasý ve ýsýnmasýyla olu-
þur; böylece radyasyon ve ýsý ortaya çýk-
maya baþlar. Bir yýldýz yakýtýný yaklaþýk 5
milyar yýl boyunca yakar ve sonunda ya-
kýtý tükenip ölmeye baþlar. Bu son safha-

da bazý yýldýzlar bir kara delik haline dönü-
þür ve ýþýðýn bile kaçamayacaðý görüneme-
yen alanlar meydana getirir. Bazý yýldýzlar
ise ya beyaz bir cüce ya da bir nötron yýldýz
durumunu alýr. Bazan da yýldýz patlar ve
içindekiler yeni geliþmeler oluþturmak üze-
re uzay boþluðuna daðýlýr. Yýldýzlar gökyü-
zünde tek görünseler de birçok yýldýz ger-
çekte ikili sistemler teþkil edecek þekilde
çift olarak bulunur.

Yýldýzlarýn her kültürde dinî ve mitolo-
jik anlamda önemli yeri vardýr. Eski uygar-
lýklarda gökyüzü tanrýsal bir bölge olarak
nitelendirilmiþ ve gökyüzündeki iþleyiþ tan-
rýlarýn faaliyetleri olarak görülmüþtür. Mý-
sýrlýlar gök cisimlerini tanrý kabul ederdi,
dolayýsýyla astronomileri dinî öðelerle iç içe
idi. Ayrýca gök cisimlerinin doðuþu ve ba-
týþý dinî bir özellik taþýyordu. Yýldýzlarýn bir
süre görünmemesi onlarýn geçici ölümle-
ri sayýlýrdý. Ölümden sonra yýldýzlar, öteki
dünyada bir seyahat yaparak arýnma ve
mumyalanmadakine benzer bir ilâçlanma
sürecinden geçerek tekrar canlanýyordu.
Gezegenleri tanýyan Mýsýrlýlar bunlara din-
lenmeyen yýldýzlar adýný veriyordu. Eski
Çin’de de yýldýzlara büyük önem verilirdi.
Çin astronomisi bir bakýma bir yýldýz astro-
nomisi olup normal yýldýzlar yanýnda kuy-
ruklu yýldýzlar ve kutup yýldýzý hakkýnda da
ayrýntýlý bilgiler içermekteydi. Eski Türk-
ler’de kutup yýldýzý önemliydi. Türkler ev-
renin bir kubbe biçiminde olduðunu dü-
þünüyorlardý; bu kubbe altýn veya demir-
den bir kazýk (kutup yýldýzý) çevresinde dü-
zenli bir hýzla dönüyordu. Burçlarý taþýdý-
ðý kabul edilen ekliptik çarký buna dik ola-
rak yerleþtirilmiþti. Gökteki bu düzen yer-
yüzüne de yansýyordu. Kutup yýldýzýnýn tam
altýnda yeryüzünün yöneticisi olan haka-
nýn oturduðu þehir bulunuyor, “ordug” adý
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Gökyüzünde enerji kaynaðý üreten,
yoðun ýþýk saçan plazma kütlesi;

gökyüzüne serpilmiþ
ýþýklý noktalardan her biri.

˜ ™

Yýldýz karþýlýðýnda Arapça’da necm (ço-
ðulu nücûm) ve kevkeb (çoðulu kevâkib),
Farsça’da ahter ve sitâre (Ýng. star) ke-
limeleri kullanýlýr. Kök bakýmýndan necm
“doðmak, ortaya çýkmak”, kevkeb “parla-
mak, aydýnlýk olmak” anlamýna gelir (Lisâ-
nü’l-£Arab, “ncm”, “kkb” md.leri). Her iki
kelime de yýldýz yerine kullanýlmakla bir-
likte kevkeb bazan “gezegen” anlamýný ifa-
de eder (EI 2 [Ýng.], VIII, 97). Kur’ân-ý Ke-
rîm’de çeþitli âyetlerde gökküreden (se-
ma, felek), güneþ, ay ve burçlardan bah-
sedilmekte, 53. sûre Necm adýný taþýmak-
ta, dört âyette necm, dokuz âyette nücûm
geçmektedir. Bu âyetlerde Cenâb-ý Hak
yýldýza (en-Necm 53/1), delip geçen yýldý-
za (et-Târýk 86/3), yýldýzlarýn yerlerine (ko-
numu / yörüngesi; el-Vâkýa 56/75) yemin
eder; diðer bazý canlý ve cansýz varlýklarla
birlikte yýldýzlarýn da kendisine secde et-
tiðini (el-Hac 22/18; er-Rahmân 55/6), ký-
yametin kopmasý esnasýnda yýldýzlarýn ýþý-
ðýnýn söneceðini ve kararýp döküleceðini
(el-Mürselât 77/8; et-Tekvîr 81/2), Ýbrâ-
him’in Allah’ý arayýþý sýrasýnda yýldýzlara
baktýðýný (es-Sâffât 37/88) bildirir. Hz. Pey-
gamber’e gecenin sonunda yýldýzlarýn or-
tadan kaybolmasý sýrasýnda Allah’ý tesbih
etmesi emredilir (et-Tûr 52/49). Allah’ýn
yýldýzlarý kendi emrine râm ettiði, onlarý in-
sanlarýn hizmetine verdiði (el-A‘râf 7/54;
en-Nahl 16/12), insanlarýn yýldýzlar vasý-
tasýyla yollarýný bulduklarý (el-En‘âm 6/97;
en-Nahl 16/16) ifade edilir. Kevkeb kelime-
si üç, kevâkib iki âyette geçmekte, bunlar-
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tir (Araplar’ýn bildiði 300’den fazla yýldýz
adýyla ilgili olarak P. Kunitzsch, Untersuc-
hungen zur Sternnomenklatur der Araber
[Wiesbaden 1961] adýyla bir eser yazmýþ-
týr). Ýslâm dünyasýnda yazýlan birçok astro-
nomi kitabý X ve XIII. yüzyýllarda Latince’-
ye tercüme edilince bu defa söz konusu
eserlerdeki yýldýz isimleri Avrupa ülkeleri-
ne geçmiþ ve günümüzdeki isimlere te-
mel teþkil etmiþtir. Eskiden yýldýzlar sabit
olarak düþünülür (el-kevâkibü’s-sâbite, es-
sevâbit) ve birbirine yakýn olan yýldýzlara
yýldýz kümesi (el-enzümetü’l-kevkebiyye, el-
mecmûatü’l-kevkebiyye, mecmûatü’l-kevâkib, et-
tecemmuâtü’n-necmiyye) adý verilirdi. Yýldýz-
larýn kolayca ayýrt edilebilmesi için düþünü-
len kümelere ise takýmyýldýz (el-mecmûatü’l-
felekiyye, kevkebe) denilmiþ, birçok kültür-
de yýldýzlarla kümeler oluþturulmuþtur. Ta-
kýmyýldýz kavramý Bâbil dönemine kadar
gider. Bâbilliler’de ve sonraki kültürlerde
bu kümeler çeþitli hayvan þekilleriyle eþ-
leþtirilmiþtir. Her kültürün kendine özgü
takýmyýldýzlarý bulunduðundan bunlar bir-
birinden çok farklý biçimde ortaya çýkmýþ,
ekliptik üzerinde yer alan on iki takýmyýl-
dýz ise astrolojinin temelini meydana ge-
tirmiþtir.

Batlamyus, takýmyýldýzlarý þöyle sýralar
(Almagest, s. 234 vd.): Kuzey yarýkürede-
ki takýmyýldýzlar: Büyükayý (big bear; ed-Düb-
bü’l-ekber), Küçükayý (little bear; ed-Dübbü’l-
asgar), Ejderha (dragon; et-Tinnîn), Kral (cep-
heus; Keykâvus), kahraman (perseus; el-Gul),
kuzeytacý (corona, northern crown; el-Ýklîlü’þ-
þimâlî), Herkül (hercule; el-Câsî), Yýlancý (op-
hiuchus; el-Havvâ), Kuðu (cygne; ed-Dücâce),
Kartal (aquila; en-Nesrü’t-tâir), Çoban (boötes;
el-Avvâ), Arabacý (capella, charioteers; el-Ayyûk),
Çalgý (lyre, lyra; es-Selyâk), Üçgen (triangle;
el-Müselles), Kraliçe (koltuk) (cassiopeia; Zâtü’l-
kürsî), Yunus (dolphin; ed-Dülfîn), Yay (sagit-
tarius; es-Sehm), Yýlan (yýlancýnýn yýlaný) (ser-
pent of serpentarius; el-Hayye), Kanatlýat (pe-
gasus; el-Feresü’l-mücennah), Tay (equuleus;
Kýt‘atü’l-kurs), Andromeda (andromeda; el-
Mer’etü’l-müselsele). Güney yarýküredeki ta-
kýmyýldýzlar: Balina (cetus; Kýtus / Sebuu’l-
bahr), Avcý (orion; el-Cebbâr), Irmak (eridanus;
en-Nehr), Tavþan (lepus; el-Erneb), Büyük kö-
pek (canis major; el-Kelb), Küçük köpek (ca-
nis minor; el-Kelbü’l-asgar), Yelken (argus; es-
Sefîne), Sinek (musca; ez-Zübâbe), Karga (cor-
vus; el-Gurâb), Erboða (centaurus; el-Kanturus),
Kurt (lupus; ez-Zi’b), Sunak (ara; el-Mecme-
re), Güneytacý (corona australis; el-Ýklîlü’l-ce-
nûbî), Güneybalýðý (piscis austrinus; el-Hûtü’l-
cenûbî), Kupa (crater; el-Bâtiye / el-Ke’s). Ta-
kýmyýldýzlarýn evrensel bir biçim kazanmasý
ancak XX. yüzyýlda gerçekleþmiþtir. 1930’-

da Milletlerarasý Astronomi Birliði (IAU) ta-
rafýndan kabul edilen sisteme göre gök-
küre seksen sekiz bölgeye ayrýlarak gök-
yüzü bu takýmyýldýzlarla tamamen kaplan-
mýþ ve takýmyýldýz bölgelerinin her birine
ad verilmiþtir. Latince olan bu adlarýn ba-
zýlarý antik çaðlarda oluþturulmuþ imge-
lemlere, bazýlarý ise XVII ve XVIII. yüzyýl-
larda Avrupalý astronomlar tarafýndan ve-
rilen adlara dayanmaktadýr. Küçük farklý-
lýklar görülmekle beraber bu adlarýn Türk-
çe çevirileri güncel gökbilim kaynaklarýn-
da standart biçimde yer almaktadýr. Her
takýmyýldýzýn Milletlerarasý Astronomi Bir-
liði tarafýndan belirlenmiþ, üç harften olu-
þan bir kodu vardýr; takýmyýldýzlar bu kod-
larla da bilinmektedir (meselâ Pisces takým-
yýldýzýnýn kodu Psc’dir).

Eski astronomlar ay ve güneþi de birer
gezegen kabul etmiþlerdi. Ancak XVI. yüz-
yýlda Copernicus’in güneþ merkezli kura-
mýndan sonra güneþ evrenin merkezine
konmuþ, ay dünyanýn uydusu sayýlmýþtýr.
Eski astronomide güneþin bir yýl boyunca
üzerinde dolandýðý daire (ekliptik; burçlar
kuþaðý, tutulum dairesi; Ar. felekü’l-burûc; Lat.
ecliptica, signifero, zodiac) burç diye adlan-
dýrýlan on iki eþit kýsma, ayýn yörüngesi de
konaklara (Ar. menâzilü’l-kamer; Lat. lune man-
sions) bölünmüþtür. Buna göre ay bir do-
lanýmýnda, her biri bir güne tekabül eden
ve 13’er dereceden oluþan yirmi sekiz du-

verilen bu þehrin planý göksel düzeni yan-
sýtýyordu. Merkezde kesiþen iki ana yol var-
dýr, gök kutup yýldýzýnýn çevresinde dön-
düðü gibi toplumdaki iþler de hükümda-
rýn çevresinde dönmekteydi.

Himyer Araplarý’nýn Yahudiliði kabul et-
meden önce güneþe taptýklarý Kur’ân-ý Ke-
rîm’in Belkýs ve kavmiyle ilgili atfýndan an-
laþýlmaktadýr (en-Neml 27/24). Güney Arap-
larý’nýn ayrýca aya taptýklarý ve onu temsi-
len bir put edindikleri, Benî Uzre’den bir
kabilenin Þems adlý bir putunun bulun-
duðu ve Abdüþems adýnýn Araplar’da yay-
gýn olduðu, çevredeki kültürlerden etki-
lenen Kuzey Araplarý’nýn da yýldýzlarý ilâh
kabul ettikleri, Lahm ile Cüzâm’ýn Müþte-
ri (Jüpiter), Kays Aylân’ýn Þi‘râ (Sirius), Te-
mîm’in Deberân (Eldeberân), Tay kabilesi-
nin bazý boylarýnýn Süreyyâ ve Esed’in Utâ-
rid (Merkür) yýldýzýna taptýðý bilinmektedir
(Yahyâ Abdülemîr Þâmî, s. 57-61). Kur’ân-ý
Kerîm’de birçok âyette ay, güneþ ve yýl-
dýzlarýn Allah tarafýndan yaratýldýðý ve sa-
dece yaratýcý olan Allah’a tapýlmasý gerek-
tiði bildirilmektedir (Fussýlet 41/37). Câ-
hiliye Araplarý eski dönemlerden itibaren
yýldýzlar hakkýnda bilgi sahibiydi. Gece yol-
culuklarý sýrasýnda yön bulma, mevsimleri
belirleme ve hava durumunu tahmin et-
me gibi konularda sabit yýldýzlardan fay-
dalanýyorlardý. Ýklim deðiþiklikleri, yaðmur,
kuraklýk, sýcak, soðuk, bitki örtüsündeki
deðiþimler vb. birçok tabiat olayý ile yýldýz-
lar arasýnda iliþki bulunduðuna inanýyor-
lardý. Eski uygarlýklarýn etkisiyle geliþen bu
astronomi / astroloji ve meteoroloji karý-
þýmý ilkel halk bilgisi “ilmü’l-envâ‘” diye
adlandýrýlmýþ, bu konuda izlenen formü-
lasyonlarý, halk inançlarýný ve Arap þiirin-
de önemli yere sahip yýldýz isimlerini kap-
sayan bu birikim etrafýnda bir literatür
oluþmuþtur (bk. ENVÂ’). Yýldýzlarýn ve di-
ðer gezegenlerin konum ve hareketleri-
nin dünyadaki olaylarý ve insanýn kaderini
etkilediðine inanýlmýþ, buna dayanan fal-
lar düzenlenmiþtir (bk. YILDIZNÂME).

Yýldýz adlarýnýn kökeni eski çaðlara ka-
dar gider. Hint, Sumer, Bâbil, eski Mýsýr ve
Asurlular’dan kalma birçok isim dönem-
den döneme, bölgeden bölgeye aktarýla-
rak, deðiþerek, yazýlýþý ve söyleniþi bozula-
rak bir kültürden diðerine geçmiþtir. An-
tik Yunanlýlar’da bu adlar derlenmiþ ve mi-
lâttan sonra 150 yýllarýnda Batlamyus (Pto-
lemaios) Almagest’te bunlarý bir bütün-
lüðe kavuþturmuþtur. Bu eserin Arapça’ya
çevrilmesiyle (el-Mecistî) birlikte isimler Ýs-
lâm ülkelerine geçmiþ, müslüman astro-
nomlar yýldýz adlarýný bedevî Araplar’ýn kul-
landýklarý adlarla birlikte kayda geçirmiþ-
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olan en büyük yýldýzlarý þunlardýr: 1. Âhi-
rü’n-nehr. Irmak takýmyýldýzýnýn sonunda-
ki yýldýz (a Eridani); boylamý Koç 1/60, enle-
mi güney 53 1/20. 2. ed-Deberân (a Tauri).
Boða’nýn gözünde Hyades’in parlak kýrmý-
zý yýldýzý; boylamý Boða 12 2/30, enlemi gü-
ney 5 1/60. 3. Ayyûk (a Auriga). Capella ola-
rak adlandýrýlan arabacýnýn sol dizindeki
yýldýz; boylamý Boða 250, enlemi kuzey 22
1/20. 4. Riclü’l-cebbâr. Kova ile ortak olan,
Ýkizler’in sol ayaðýndaki parlak yýldýz (b Ori-
on); boylamý Boða 19 5/60, enlemi güney
31 1/20. 5. Ýkizler’in sað dizindeki kýrmýzý
parlak yýldýz (c Orion); boylamý Ýkizler 20,
enlemi güney 170. 6. eþ-Þi‘râ el-Yemâniy-
ye (el-Ábûr; a Canis Major). Köpek adý veri-
len, Köpek’in yüzündeki kýrmýzý parlak yýl-
dýz; boylamý Ýkizler 17 2/30, enlemi güney
39 1/60. 7. Süheyl (a Carinae). Canopus di-
ye anýlan ve seren direðinin (oars) batýsýn-
da kalan iki yýldýzdan biri; boylamý Ýkizler
17 1/60, enlemi güney 750. 8. eþ-Þi‘râ eþ-
Þâmiyye (el-Gumeydâ; a Canis Minor). Proc-
yon olarak adlandýrýlan arkadaki parlak yýl-
dýz; boylamý Ýkizler 29 1/60, enlemi güney
16 1/60. 9. Kalbü’l-esed (a Leonis). Regulus
denilen Aslan’ýn kalbindeki yýldýz; boylamý
Aslan 2 1/20, enlemi kuzey 1/60. 10. Ze-
nebü’l-esed. Aslan’ýn kuyruðu (es-Sarke; b
Leonis), Aslan’ýn kuyruðunun ucundaki yýl-
dýz; boylamý Aslan 24 1/20, enlemi kuzey
11 5/60. 11. es-Simâkü’l-a‘zel (a Virgo). Spi-
ca adý verilen sol eldeki yýldýz; boylamý Ba-
þak 26 2/30, enlemi güney 20. 12. es-Si-
mâkü’r-râmih (a Boötis). Saban süren ada-
mýn ayaklarý arasýnda bulunan ve Arctu-
rus olarak adlandýrýlan parlak yýldýz; boy-
lamý Baþak 270, enlemi kuzey 31 1/20. 13.
Riclü’l-Kantûr. Kantûris’in sað ayaðýndaki
yýldýz (a Centauri), Centaur’un sað ayaðýnýn
ucundaki yýldýz; boylamý Akrep 8 1/30, en-
lemi güney 41 1/60. 14. en-Nesrü’l-vâký‘ (a
Lyr). Lyre adý verilen parlak yýldýz; boylamý
Yay 17 1/30, enlemi kuzey 620. 15. eþ-Þev-
le (u Scorpio). Balýk’ýn güney aðzýnda bulu-
nan Kova’nýn sonundaki yýldýz; boylamý Ko-
va 70, enlemi güney 20 1/30.

b) Sýcaklýklarýna ve Renklerine Göre.
XIX. yüzyýlda yapýlan çalýþmalar yýldýzlarýn
nelerden meydana geldiði sorusunu gün-
deme getirmiþ ve astrofizik adýyla yeni bir
alan ortaya çýkmýþ, bu da spektral analizin
doðmasýyla mümkün olmuþtur. Spektral
analiz, bir gök cisminin yaydýðý ýþýðýn spek-
troskop denilen aletten geçirilerek kimya-
sal yapýsý hakkýnda bilgi edinilmesidir. Ko-
nu üzerinde ilk defa çalýþan Newton gü-
neþten gelen ýþýðý bir prizmadan geçirdi-
ðinde renklere ayrýldýðýný görmüþ ve be-

yaz ýþýðýn gerçekte yedi ana renkten oluþ-
tuðunu bulmuþtur. Bu yöntemle yýldýzlar-
dan ýþýnlarýn spektrumlarýnýn alýnmasý ve
bu ýþýnlarýn kimyasal analizi XIX. yüzyýlýn
ilk çeyreðinde geliþmiþ, yýldýzlarýn kimyasal
yapýsý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler edinilebi-
leceði anlaþýlmýþtýr. Daha sonra yýldýzlarýn
buna göre sýnýflandýrýlmasý düþüncesi doð-
muþtur. Böyle bir sýnýflamayý ilk defa An-
gelo Secchi (ö. 1878) önermiþ ve Secchi,
yaptýðý spektral analizlerin sonucunda bü-
tün yýldýzlarýn dört ana grupta toplanabi-
leceðini göstermiþtir. 1890 yýlýnda Harvard
Koleji Gözlemevi tarafýndan yayýmlanan ka-
talogda Secchi’nin tasnifi aynen alýnmýþ
ve buna iki yeni grup ilâve edilerek B, A,
F, G, K, M harfleri kullanýlmýþtýr. Bu saye-
de sýnýflamanýn çok karýþýk ve zor olduðu
astronomi bilimi açýklýða kavuþmuþ, yýldýz-
larýn doðuþu ve geliþimi hakkýndaki bilgi-
lere ulaþýlmasý daha kolay hale gelmiþtir.

Yýldýzlarýn Hayatý. XIX. yüzyýlda astro-
fizik alanýndaki geliþmeler sonucunda yýl-
dýzlarýn iç yapýlarýna iliþkin bilgilerde önem-
li bir ilerleme saðlanmýþ, XX. yüzyýlda yýl-
dýzlarýn doðup büyüdüðü ve öldüðü anla-
þýlmýþtýr. Günümüzde yapýlan araþtýrmalar
yýldýzlarýn geliþiminin kütlesine baðlý oldu-
ðunu göstermiþtir. Bir yýldýzýn teþekkülü
büyük miktarda gazýn kütlesel çekim kuv-
vetiyle kendi üzerine çökmesiyle baþlar. Bu
gaz çoðunlukla hidrojendir. Gaz kütlesi bü-
züþür, atomlar sýkýþýr, büyük hýzla birbiri-
ne çarpar ve oluþan kütle giderek ýsýnma-
ya baþlar. Sonunda hidrojen atomlarý çar-
pýþýr ve helyum atomlarý meydana gel-
meye baþlar. Reaksiyon neticesinde salý-
nan ýsý yýldýza parlaklýk verir, bu ýsý sonu-
cunda gazýn basýncý artar; çekim kuvveti
dengelenir ve gazýn büzüþmesi durur. Yýl-
dýz bu kararlý durumda uzun süre kalýr. Gi-
derek yakýtýný tüketip soður ve tekrar bü-
züþür. Bu durumda yýldýz ya patlar ya da
ýþýðýn kaçamayacaðý bir kütle haline gelir.

Ýslâm Astronomi Literatüründe Yýldýz-
lar. Ýslâm öncesi Arap toplumunda yay-
gýn olan, yýldýzlarýn konum ve hareketle-
rinden iklim ve hava þartlarý hakkýnda çý-
karýmlarda bulunmayý konu edinen ilm-i
envâ‘ (tabii astroloji) ile bunlarýn oluþ ve bo-
zuluþ (kevn ve fesâd) âleminde yol açtýðý de-
ðiþimleri önceden görmeyi, geçmiþ, þim-
diki ve gelecek zamanla ilgili haber ver-
meyi, insanýn kaderi üzerine kehanette bu-
lunmayý konu alan ilm-i ahkâm-ý nücûm
(ahkâm astrolojisi; bk. ÝLM-i AHKÂM-ý NÜ-
CÛM) bir taraftan varlýðýný sürdürürken di-
ðer taraftan Ýslâm’ýn yayýlýþý, eski Yunan
ve Hint kaynaklarýnýn, özellikle de Batlam-

rak yerini (konaðý) katetmektedir. Konak-
lar bir yýldýz grubuna karþýlýk gelir ve bun-
larýn her biri tekabül ettikleri yýldýz grup-
larýnýn isimleriyle anýlýr (bk. AY).

Kadîm zamanlarda bilinen yedi gezegen
þunlardýr: Ay (kamer, sipihr, neyyir-i asgar,
peyk-i felek), Merkür (Utârid, debîr-i felek, de-
bîr-i âsmân, münþ-i çarh, el-kâtib, tîr), Venüs
(Zühre, sa‘d-ý asgar, kervan kýran, çoban yýldýzý,
kevkeb-i seher, kevkeb-i iþâ, nâhide), güneþ
(þems, âftâb, hûrþîd, mihr, hûr, neyyir-i a‘zam),
Mars (Merih, mirrîh, nahs-ý asgar, cellâd-ý fe-
lek, behrâm, el-ahmer), Jüpiter (Müþteri, hür-
müz, erendiz, sakýt, sa‘d-ý ekber, sa‘d-ý uzmâ,
bercîs), Satürn (Zuhal, keyvân, pâsbân-ý felek,
pâsbân-ý târûm, el-mukatil, sekendiz). Eski Yu-
nanlýlar gezegenleri tanrýlarla özdeþleþtir-
diklerinden gezegenlerin adlarý bu tanrýla-
ra baðlanýr. Teleskopun icadýyla XVIII. yüz-
yýldan sonra keþfedilen Uranüs ve Nep-
tün’ün, zamanýmýzda gezegen listesinden
çýkarýlan Plüton’un adý da Yunan ve Roma
tanrýlarýnýn adlarýndan esinlenerek kon-
muþtur. Arapça’da gezegenleri ifade et-
mek için farklý kelimeler kullanýlmýþtýr. Sa-
dece beþ gezegen (Merkür, Venüs, Mars, Jü-
piter ve Satürn) “el-mütehayyire” ve bu ge-
zegenlerle birlikte güneþi ve ayý da kapsa-
yan tamamý “es-seyyâre” diye anýlmýþtýr.
Bunlardan baþka gezegenler için “el-kevâ-
kibü’l-câriye / el-kevâkibü’l-müteharrike”
kelimeleri de kullanýlmýþtýr.

Yýldýzlarýn Sýnýflandýrýlmasý. a) Parlak-
lýklarýna Göre. Eski astronomide çýplak
gözle görülebilen yýldýzlar parlaklýklarýna
(kadirlerine) göre tasnif edilmekteydi. Bu-
na göre yýldýzlar en parlaklarý olan birinci
kadirden ve en sönükleri olan altýncý ka-
dirden hareketle altý kadire ayrýlmýþtýr. Te-
leskopun bulunmasý ve astronomi araçla-
rýnýn geliþmesiyle birlikte kadir sýnýfý yir-
mi bire ulaþmýþtýr. Kadirler arasýndaki oran
2,512 olup birinci kadirdeki bir yýldýzýn
parlaklýðý ikinci kadirdeki yýldýzýn parlaklý-
ðýnýn 2,512 katýdýr. Günümüzde gözlem-
lerin teleskopla, teleskopa takýlan fotoð-
raf makineleriyle veya diðer araçlarla ya-
pýlmasýndan dolayý kadir deðerlerinde fark-
lýlýklar meydana gelmekte, bu farklýlýklarý
önlemek amacýyla görsel kadirler, fotoð-
rafik kadirler gibi sýnýflamalar yapýlmak-
tadýr. Batlamyus, Almagest’teki yýldýz ka-
talogunda (s. 236-246, 250-257) 1022 adet
yýldýzýn enlem ve boylamýný vermiþtir. Bu
yýldýzlardan on beþi birinci, kýrk beþi ikin-
ci, 208’i üçüncü, 474’ü dördüncü, 217’si
beþinci ve altmýþ üçü altýncý kadirdendir.
Dokuz yýldýz sönüktür, beþ tanesi de bu-
lutsudur (nebula). Göðün birinci kadirden
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ni kuran Nasîrüddîn-i Tûsî (ö. 672/1274)
burada birçok astronomi aleti icat etmiþ,
Zîc-i ÝlÅânî’sinde Batlamyus’un yer mer-
kezli sistemine esaslý eleþtiriler yöneltmiþ
ve Copernicus sistemine giden yolu açmýþ-
týr. Nasîrüddîn-i Tûsî’nin öðrencisi olup Me-
râga Rasathânesi’nde onunla birlikte ça-
lýþan Kutbüddîn-i Þîrâzî yazdýðý çeþitli eser-
lerle bu sahaya önemli katkýlar saðlamýþ,
bilhassa Ýbnü’l-Heysem’den sonra ihmal
edilen optik alanýnda yeni bakýþ açýsý ge-
tirmiþ, hocasý Tûsî’nin Batlamyus’unkin-
den önemli farklýlýklar içeren gezegen mo-
delini daha da geliþtirmiþ, talebesi Kemâ-
leddin el-Fârisî optik sahasýndaki bu biri-
kimi daha ileri noktalara götürerek adýný
duyurmuþtur. Ýslâm astronomisinin en bü-
yük simalarýndan biri olan Ýbnü’þ-Þâtýr (ö.
777/1375), önceleri Batlamyus’un gezegen
modellerini esas alýrken daha sonra Me-
râga geleneðinin tekniklerini ve yeni ge-
zegen modellerini baþarýyla uygulayarak
Batlamyus’un teorisinde köklü deðiþiklik-
lere gitmiþ, ez-Zîcü’l-cedîd, Ta£lîšu’l-
er½âd ve Nihâyetü’s-sûl gibi eserlerin-
de geliþtirdiði yeni gezegen teorisiyle Co-
pernicus’ten bir asýr önce onun ortaya koy-
duðu sonuçlara ulaþmýþtýr. Semerkant Ra-
sathânesi’ni kuran Uluð Bey (ö. 853/1449)
bu gözlemevinde önemli araþtýrmalar ger-
çekleþtirmiþ, Tûsî’nin Zîc-i ÝlÅânî’sinde-
ki ölçüm hatalarýný düzelterek hazýrladý-
ðý, kendisini Doðu ve Batý’da üne kavuþtu-
ran Zîc-i Ulu³ Bey’in üçüncü kitabýný yýl-
dýzlar ve gezegenlere ayýrmýþ, burada ele
aldýðý kýrk sekiz yýldýz takýmýnda bulunan
1018 yýldýzýn ekliptik koordinatlarýný ver-
miþtir. Zîc-i Ulu³ Bey’in diðer bazý bö-
lümleri yanýnda bu bölümü de XVII. yüz-
yýlda Latince’ye çevrilerek yayýmlanmýþ,
Greenwich Gözlemevi’nin kurucusu Flams-
teed, sabit yýldýzlar katalogunu hazýrlar-
ken Batlamyus ve T. Brahe’in yaný sýra
Uluð Bey’in katalogundan da faydalanmýþ,
onun hazýrladýðý bu katalogu Newton da
kullanmýþtýr.

Yýldýz ve gezegenlerin genel astronomi
eserleri içinde ele alýnmasý yanýnda bu ko-
nuyla ilgili müstakil çalýþmalar da yapýlmýþ-
týr. Ýlk dönem astronom ve astrologlarýn-
dan Ebû Ma‘þer el-Belhî (ö. 272/886) XII.
yüzyýldan itibaren Latince, Ýbrânîce, Alman-
ca ve Ýngilizce’ye çevrilen el-MedÅalü’l-
kebîr ilâ £ilmi a¼kâmi’n-nücûm adlý ese-
rinde sabit yýldýzlar, burçlar, gezegenler,
bunlarýn sayýlarý, birbirleriyle baðýntýlarý,
astrolojik etkileri gibi konularý incelemiþ,
Latince’ye çevrilen Kitâbü’l-Æýrânât’ýn-
da ayný boylam üzerinde buluþan geze-
genlerin durumunu ele almýþtýr. Belhî, ay-
rýca Kitâbü Mizâcâti’l-kevâkib, Kitâ-
bü’l-ÝÅtiyârât £alâ menâzili’l-šamer ve
Kitâbü’l-Evšåt £alâ i¦nâ £aþeriyyeti’l-
kevâkib adlý eserleri yazmýþtýr. Matema-
tikçi ve astronom Ebû Ca‘fer el-Hâzin, Bî-
rûnî ve Haraký’nin eserlerinde adý geçen
Kitâbü’l-Eb£âd ve’l-ecrâm’ýnda yýldýzlar
arasýndaki uzaklýklarý vermiþtir. Bazý araþ-
týrmacýlarýn modern çaða tesir eden üç
büyük astronomi bilgininden biri kabul et-
tiði Abdurrahman es-Sûfî (ö. 376/986),
Batlamyus’tan sonra sabit yýldýzlarýn in-
celenmesi konusunda önemli rol oynamýþ,
çeþitli Doðu ve Batý dillerine tercüme edi-
len Kitâbü Øuveri’l-kevâkibi’¦-¦âbite
adlý eserinde onun Almagest’te zikretti-
ði kýrk sekiz takýmyýldýzýndaki yýldýzlarý in-
celeyip tanýtmýþ, büyüklükleri, konumlarý
ve renkleriyle ilgili görüþlerini belirterek
yýldýz isimlerinin Arapça karþýlýklarýný ver-
miþtir; bu isimler daha sonra Ýslâm ve Ba-
tý astronomi bilginlerince kullanýlmýþ, bun-
lardan doksan dördü modern astronomi
literatürüne girmiþtir. Nitekim ayýn bir
kraterine de onun adý verilmiþtir. Özellikle
optik alanýnda otorite olan fizik, matema-
tik ve astronomi bilgini Ýbnü’l-Heysem Ri-
sâle fî rüßyeti’l-kevâkib, Mašåle fî heyße-
ti ¼areketi külli vâ¼idin mine’l-kevâ-
kibi’s-seb£a, Mašåle fî edvâßi’l-kevâkib,
Mašåle fî Šavßi’l-šamer, Mašåle fi’l-
e¦eri’lle×î fi’l-šamer adlý çalýþmalarýnda

yus’un Almagest’inin tercümesiyle birlik-
te matematiksel astronomi (ilm-i hey’et,
ilm-i felek) büyük geliþme göstermiþtir. Böy-
lece daha erken dönemlerden itibaren yýl-
dýzlarýn yapýsý, sayýlarý, büyüklükleri, hare-
ketleri, birbirine uzaklýklarý ve burçlar hu-
susunda deney ve gözlemlere dayalý bil-
giler edinilmiþtir. Bunlardan çýkan sonuç-
lar astronomik cetveller ve takvimlerin dü-
zenlenmesi, tarihlerin tesbiti gibi alanlar-
da kullanýlmýþ, bu alanda yeni aletler icat
edilmiþ, çeþitli eserler kaleme alýnmýþ, bu
birikim daha sonra Batý dillerine çevrile-
rek Batý’daki yeni bilimsel çalýþmalarýn or-
taya çýkmasýna vesile olmuþtur (bk. ÝLM-i
FELEK).

Müslüman bilginlerin astronomi alanýn-
da kaleme aldýklarý, önemli bir kýsmý yýl-
dýzlara dair çok sayýda eser arasýnda özel-
likle Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî’nin
(ö. 232/847’den sonra) yedi gezegenin ha-
reketleriyle ilgili cetveller ve denklem tab-
lolarýnýn da yer aldýðý Zîcü’s-Sind-Hind’i
(Zîcü’l-ƒârizmî) Ýslâm dünyasýnda geniþ
bir uygulama alaný bulmuþ ve XII. yüzyýl-
da Latince’ye tercüme edilmiþtir. Hâriz-
mî’nin bu eserini de þerheden Ahmed b.
Muhammed el-Ferganî, XII. yüzyýlda iki ay-
rý Latince çevirisi, XIII. yüzyýlda bir Ýbrânî-
ce tercümesi yapýlan ve Batý dünyasýnda
büyük üne sahip olan Cevâmi£u £ilmi’n-
nücûm ve u½ûlü’l-¼arekâti’s-semâviy-
ye adlý eserindeki otuz bölümün önemli
bir kýsmýný sabit yýldýzlar ve gezegenlerin
adlarý, sýnýflandýrýlmasý, büyüklükleri, ha-
reketleri, yerden uzaklýklarý gibi konulara
ayýrmýþtýr. Bu arada Habeþ el-Hâsib’in ez-
Zîcü’l-mümte¼an’ý ile daha sonra kaleme
alýnan ve farklý bölgelerdeki gözlemleri de
yansýtan çeþitli zîcler arasýnda, astrono-
mi tarihinde yeni buluþlar ortaya koyan
Bettânî’nin (ö. 317/929) Latince ve Ýspan-
yolca’ya çevrilen Kitâbü’z-Zîc’i, Ebü’l-Ha-
san Ýbn Yûnus’un ez-Zîcü’l-¼âkimî’si, Bî-
rûnî’nin el-Æånûnü’l-Mes£ûdî’si, Ýbnü’z-
Zerkale’nin Arapça aslý kayýp olan ve iki La-
tince tercümesi günümüze ulaþan Tuley-
tula Zîci’ni anmak gerekir. Haraký, Mün-
tehe’l-idrâk fî tešåsimi’l-eflâk adlý ese-
rinin ilk bölümünü gök cisimlerinin yapýsý
ve hareketlerine tahsis etmiþtir. XII. yüz-
yýldan itibaren Ýbn Bâcce, Câbir b. Eflah,
Ýbn Tufeyl ve Bitrûcî gibi Endülüslü düþü-
nür ve bilginler vasýtasýyla Ýslâm dünya-
sýnda artýk Batlamyus’un gökküre ve ge-
zegenlerle ilgili hipotezleri terkedilmeye
baþlanmýþ, bu bilginlerin Latince ve Ýbrâ-
nîce’ye çevrilen eserleri Rönesans döne-
minde Batlamyus’u eleþtirenlere de ilham
kaynaðý olmuþtur. Merâga Rasathânesi’-
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ve ²a£fühâ; Muhammed b. Ebü’l-Hayr, el-
Menhelü’¦-¦âšýb fî ta¼š¢ši’l-kevâkib,
Ta¼rîrü’l-menâzili’l-šameriyye ve en-
vâ£ihâ ve ¹ulû£i’l-kevâkibi’¦-¦âbite bi’l-
fecr; Rýdvân el-Felekî, Esne’l-mevâhib li-
tašvîmi’l-kevâkib, Æýrânü’l-£ulviyyîn
Zü¼al ve’l-Müþterî bi-vasati’l-mesîr; Ýb-
nü’l-Mecdî, el-Menhelü’l-£a×bi’z-zülâl fî
tašvîmi’l-kevâkib ve rüßyeti’l-hilâl, Mec-
mû£u ma¼lûlât fî £ilmi’n-nücûm.
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(1910-1972)

Arap dili ve din âlimi, mutasavvýf.˜ ™

Mardin’in Midyat ilçesine baðlý Arnas kö-
yünde doðdu. Babasý fahrî imamlýk yapan
Molla Abdullah Arnâsî’dir. Nesepleri Hz.
Hüseyin’e dayandýðý için ailesi seyyid ola-
rak bilinir. Yörede saygýn bir âlim olan Mol-
la Abdülvehhab Derizbinî de bu aileye men-

suptur. Fahrettin Efendi tahsil hayatýna
nisbeten geç baþladý. Batman-Beþiri böl-
gesinde müderrislik yapan Molla Hasan
Tilmizî’den ve bölgedeki diðer âlimlerden
ders okudu. Ýlim ve tasavvuf icâzetini, Ciz-
re’de Þeyh Seyda lakabýyla tanýnan Nakþi-
bendî-Hâlidî Þeyhi Muhammed Said Efen-
di’den aldý ve bu tarikat onun hilâfeti se-
bebiyle Þeyh Fahrettin Tarikatý diye anýl-
maya baþlandý. Düzenli bir medrese öðre-
nimi görmemekle birlikte güçlü hâfýzasý
ve ders okutmasý sayesinde bu eksikliði gi-
dermeyi baþardý. Yakýnlarý ve ders arka-
daþlarýnýn anlattýðýna göre bir metni sade-
ce bir defa okumak suretiyle ezberleye-
biliyordu. Gençlik yýllarýnda Batman’ýn ya-
kýnýndaki Basork köyünde ders vermeye
baþladý. Daha sonra Batman’ýn merkezine
taþýnýp tedrîsata burada devam etti ve bir-
çok öðrenci yetiþtirdi. Hocasý Þeyh Seyda
zaman zaman onu çaðýrýp kendi medre-
sesinde ders verdirdi. Ýmam-Hatip Okulu
sýnavlarýný dýþarýdan verip bir ara Batman
Ulucamii’nde imam-hatiplik ve vâizlik yap-
tý; ancak bir süre sonra Þeyh Seyda’nýn is-
teði üzerine resmî görevinden ayrýldý. Fah-
rettin Efendi halkýn fýkhî meselelere dair
sorularýna cevap veriyor ve aþiretler ara-
sýnda meydana gelen ihtilâflarýn gideril-
mesinde gayret gösteriyordu. Eserlerin-
den etkilendiði Said Nursi ile de mektup-
laþýyordu. Ýlçede Hacý Þirin Camii’nde ders
ve irþad faaliyetlerine devam ederken 1
Þubat 1972’de vefat etti ve Batman’ýn Ko-
rik köyünde defnedildi.

Eserleri. Þeyh Fahrettin, Arapça telif
eserlerin yaný sýra bazý klasik kitaplara hâ-
þiyeler yazmýþ, eserlerinde sade ve anla-
þýlýr bir dil kullanmaya özen göstermiþtir.
Çoðu hayattayken basýlan eserleri arasýn-
da þunlar zikredilebilir: 1. Îsâ³†cî. Man-
týkta Îsâ³†cî geleneðinde yazýlan eserle-
rin hâþiyesi türünde bir risâle olup M. Ne-
zîr el-Halîlî et-Tûrî’nin tashihiyle basýlmýþ-
týr (Dýmaþk 1382/1963; Ýstanbul 2008). 2.
Risâletü’l-va²£. Eserde Adudüddin el-Îcî’-

gezegenleri ve ayý incelemiþtir. Ýbnü’z-
Zerkale, literatürde Ýspanyollar’ýn verdiði
Suma referente al movimiento adýyla
tanýnan, ancak aslý kayýp olan eserinde, yýl-
dýzlara nisbetle güneþ apojesinin hareke-
tini güneþin tâdil merkezinin yüzyýllýk bir
deðiþimi olarak açýklamasý astronomi ilmi-
ne önemli katký saðlayan bir keþiftir. Bat-
lamyus astronomisine büyük darbe vuran
bu teorinin daha sonra Copernicus tara-
fýndan kullanýldýðý, ayný teorinin Horacius
tarafýndan aya uygulandýðý, Newton ve
Halley tarafýndan da modern astronomi-
ye uyarlanacak biçimde geliþtirildiði be-
lirtilmektedir. Ýbnü’z-Zerkale’nin Ýbrânîce
tercümesiyle günümüze ulaþan ve litera-
türde Ýspanyollar’ýn verdiði Tradato rela-
tive al movimiento de las estrellas fi-
jas adýyla bilinen eseri de sabit yýldýzlar
feleðinin hareketiyle ilgilidir. Meþhur ma-
tematikçi ve astronomi bilgini Ýbnü’l-Ben-
nâ el-Merrâküþî (ö. 721/1321), Minhâ-
cü’¹-¹âlib li-ta£dîli’l-kevâkib ve el-Ye-
sâre fî ta£dîli’l-kevâkibi’s-seyyâre adlý
eserlerinde yýldýzlarýn hareketlerini ince-
lemiþ, Uluð Bey’in zîcinin hazýrlanmasýna
önemli katkýlar yapan Gýyâseddîn-i Kâþî ise
biri gezegenlerin ekliptik enlem ve boy-
lamlarýný, yeryüzüne uzaklýklarýný, konum-
larýný ve geriye dönüþlerini hesaplamak,
diðeri ara deðeri bulma (lineer enterpolas-
yon) iþleminde kullanýlmak üzere iki önem-
li alet geliþtirmiþtir.

Yýldýzlar konusunda yazýlan birçok eser
arasýnda þu çalýþmalar da anýlabilir: Yah-
yâ b. Galib el-Hayyât, Kitâbü’l-Mesâßil el-
müstedelli £aleyhâ mine’l-büyûti’l-i¦-
ney £aþer ve’l-kevâkibi’s-seb£a; Ali b.
Ahmed el-Belhî, Kitâbü’l-MedÅal fî £il-
mi’n-nücûm (Kitâbü’l-MedÅal fi’l-a¼kâ-
mi’l-felekiyye); Kabîsî, Risâle fi’l-eb£âd
ve’l-ecrâmi’s-semâviyye bi’l-burhân;
Ebû Sehl el-Kûhî, Risâle fî ma£rifeti mik-
dâri’l-bu£d min merkezi’l-ar² ve mekâ-
ni’l-kevâkib elle×î yenša²²u bi’l-leyl;
Ebû Saîd es-Siczî, Kitâbü ¥ulûli’l-kevâ-
kibe’l-bürûce’l-i¦ney £aþer; Sâid el-En-
delüsî, I½lâ¼u ¼arekâti’n-nücûm ve ¼a-
¹aßi’r-râ½ýdîn; Ýbnü’l-Gurbâlî, Kitâbü’l-En-
vâ£ ve’l-ezmine ve ma£rifeti a£yâni’l-
kevâkib; Ebü’l-Berekât el-Baðdâdî, Risâ-
le fî sebebi ¾uhûri’l-kevâkibi leylen ve
¼afâßihâ nehâren; Ýbn Ebü’þ-Þükr, el-
A¼kâm £alâ šýrânâti’l-kevâkib fi’l-bu-
rûci’l-i¦nâ £aþer, ed-Delâlât £ale’l-itti½â-
lât ve šýrânâtü’l-kevâkib fi’l-burûci’l-
i¦nâ £aþer, Mušaddimât tete£allaš bi-
¼arekâti’l-kevâkib; Muhammed b. Eþ-
ref es-Semerkandî, A£mâl-i Tašvîm-i Ke-
vâkib-i ¡âbite; Çaðmînî, Æuva’l-kevâkib
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