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zeltilmesi gerekenler düzeltilmeye çalýþýl-
mýþ ve pek çok katalog hazýrlanmýþtýr. Res-
mî birer kurum þeklinde ilk defa Ýslâm
dünyasýnda ortaya çýkan ve büyük kýsmý
hükümdarlar tarafýndan tesis edilen göz-
lemevlerinde düzenli ve devamlý gözlem-
ler yapýlmýþ, eski astronomik cetveller dü-
zeltilip daha mükemmelleri düzenlenmiþ-
tir. Gözlemevlerinde gerçekleþtirilen göz-
lem sonuçlarýnýn tablolar halinde gösteril-
diði kataloglara zîc deniliyordu. Zîcler bu
tablolarýn yaný sýra dönemlerindeki trigo-
nometriye, küresel astronomiye, takvim
çeþitlerine, takvim yapýmýna, izdüþüm yön-
temlerine, gözlem aletlerinin yapýmý ve kul-
lanýmýna, astrolojiye ve ibadet vakitlerinin
belirlenmesine iliþkin bilgileri de kapsamak-
taydý. Ýslâm rasathânelerindeki gözlem-
lerin kaydedildiði ilk zîcler Hint-Ýran astro-
nomi geleneðiyle yazýlmýþtýr. Bu zîclerde
117 (735) yýlýnda Sanskritçe’den Arapça’-
ya çevrilen Zîc-i Erkend’in etkisi vardýr.
Ayný etki 175’te (791-92) Arapça’ya tercü-
me edilen Zîc-i Þehriyâr ve 154 (771) ya-
hut 156’da (773) Baðdat’a getirilen Zîc-i
Sindhind’le sürmüþtür. IX. yüzyýlýn baþ-
larýnda Batlamyus’un zîci Almagest’in (el-
Mecis¹î) Arapça’ya tercüme edilmesiyle
Grek etkisi baþlamýþ, Ýslâm astronomlarý
Batlamyus’un kuramýný benimseyip ona
göre gözlemler yapmýþ, birçok yeni zîc oluþ-
turmuþ ve Almagest’in muhtelif tercü-
meleri üzerine birçok þerh, yorum, ta‘lîkat
ve tashih yazarak astronomi ilminin ge-
liþmesine katkýda bulunmuþtur (bk. BAT-
LAMYUS).

Zîclerin Ýçeriði. Zîclerden amaç astrono-
mik gözlem sonuçlarýnýn tablolar halinde
kaydedilmesidir. Gözlemevlerinde gökyü-
zündeki yýldýzlarý ve çýplak gözle görünen
beþ gezegeni (Merkür, Venüs, Mars, Jüpi-
ter, Satürn), güneþle ayý gözlemleyen astro-
nomlar bunlarýn hareketlerini, konumlarý-
ný Batlamyus’un yer merkezli kuramýna uy-
gun biçimde yorumlayýp elde ettikleri veri-
leri küresel astronominin özelliklerine gö-
re zîclere aktarmýþlardýr. Bu kitaplarda ge-
nellikle þu konular yer alýr: 1. Takvimler.
Bütün zîclerin ilk bölümleri takvimler ve
dönemlere iliþkin bilgiler içerir. Hicrî, Fâr-
sî, yahudi, Kýptî vb. takvimler ele alýnýr,
aylarýn sayýsý ve isimleri, günlerin isimleri
yazýlýr. 2. Trigonometrik tablolar. Her zîc-
de matematiksel fonksiyonlarý içeren tab-
lolar bulunur. Bunlar sinüs (el-ceyb), tan-
jant (ez-zýl, ez-zýllü’l-evvel, ez-zýllü’l-ma‘-
kûs, ez-zýllü’l-menkus), kotanjant (ez-zýl-
lü’s-sânî, ez-zýllü’l-mebsût), sehm (versed
sine) ve sekant (kutru’z-zýl) tablolarýdýr. 3.

Küresel astronomi fonksiyonlarý. δ1(θ) (el-
meylü’l-evvel, el-meylü’l-cüz’iyyü’l-evvel:
birinci cüz’î eðim; ekvatorun kutuplarýn-
dan geçen büyük daireden ekvatorla ek-
liptik arasýnda olan yaylar) ve δ2(θ) (el-
meylü’s-sânî, el-meylü’l-cüz’iyyü’s-sânî:
ikinci cüz’î eðim; ekliptiðin kutuplarýndan
geçen büyük daireden ekvatorla eklipti-
ðin arasýnda olan yaylar) deðerleri verilir.
Metâliu’l-bürûc (burçlarýn doðuþu; belirli
bir coðrafî bölgenin ufkundan belli bir ek-
liptik yayý ile ayný anda geçen ekvator ya-
yý) ve metâli‘ (sað açýklýk, rektesansion,
bahar açýsý; bir gök cisminden geçen me-
ridyen dairesinin ilkbahar noktasýndan
-Koç noktasý- geçen meridyen dairesine
göre açýsal uzaklýðý) tablolarý bu kýsýmda
yer alýr. Yine burada ta‘dîlü’n-nehâr (gün-
düz düzeltimi; güneþin gündüz yayýnýn ya-
rýsýnýn 90 dereceden -veya 6 saatten- far-
ký; bu farkýn derece olarak karþýlýðý “nýsfü’l-
fadla” olarak adlandýrýlýr) ve ta‘dîlü’l-eyyâm
(gün düzeltimi; ortalama güneþ günü ile
gerçek güneþ günü arasýndaki fark) yer alýr.
4. Güneþ, ay ve gezegenlerin ortalama ha-
reketlerine iliþkin tablolar. Burada geze-
genlerin ortalama boylamlarý (vasat), or-
talama anomalileri (el-hâssatü’l-vustâ; epi-
sikl üzerinde ortalama apoje ve gezege-
nin gerçek yeri arasýndaki yay), ay ve gü-
neþin ortalama boylamlarý, güneþ, ay ve
gezegenlerin gerçek hareketlerinin hesa-
býna dair bilgiler bulunur. 5. Gezegenlerin
düzeltim deðerleri. Gezegenlere iliþkin et-
ta‘dîlü’l-evvel (birinci eþitleme, birinci dü-
zeltim, anomali düzeltimi, merkez düzel-
timi, et-ta‘dîlü’l-müfred; gezegenin düzen-
siz hareketlerini -yakýnlaþýp uzaklaþmasý-
açýklamak için taþýyýcý -hâmil, deferent-
daire üzerinde bulunan episiklin merkezi-
ni, dýþ merkezli -eksantrik- dairenin mer-
kezine baðlama ve bu baðlama sebebiyle
oluþan açý; bir gezegenin gerçek boylamý
ile ortalama boylamý arasýndaki fark), et-
ta‘dîlü’s-sânî (ikinci eþitleme; gezegenin
düzensiz hareketlerini -geri hareketi-ileri
hareketi- açýklamak amacýyla episikl üzerin-
deki gezegenin hareketine baðlý olan dü-
zeltme) ve et-ta‘dîlü’s-sâlis (üçüncü eþitle-
me; gerçek apoje ile ortalama apoje ara-
sýndaki yay) deðerleri tablolar halinde gös-
terilir. 6. Gezegenlerin enlemlerine iliþkin
tablolar. 7. Gezegenlerin durma ve geri ha-
reketlerine dair tablolar. 8. Gezegenlere iliþ-
kin ihtilâfü’l-manzar (paralaks) tablolarý. 9.
Güneþ ve ay tutulmasýyla ilgili bilgiler ve
tablolar. 10. Coðrafî koordinatlar. Zîclerin
çoðunda þehirlerin listesi ve diðer coðrafî
bölgeler enlem ve boylamlarýyla kaydedilir.
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Zîc kelimesi Arapça’ya Farsça’dan geç-
miþtir. Farsça’da “iplik, tel, þerit” ve özel-
likle geometride “kiriþ” anlamýndadýr. Arap-
ça’da ise “yapý ustasýnýn ipi” ve anlam ge-
niþlemesiyle “bir dokumanýn eðriliðini dü-
zelten paralel ipler dizisi” mânasýnda kul-
lanýlmýþtýr. Böylece, sayýsal bir tablonun di-
key hatlarý ile bir dokuma tezgâhýnda mey-
dana gelen eðrilik arasýnda kurulan ben-
zerlik neticesinde zîc kelimesi, belirli sonuç-
larýn bir çizelge biçiminde verildiði astro-
nomik tablolarý ifade etmeye baþlamýþtýr.
Kelimenin aslýnýn Pehlevîce zîg olduðu kay-
dedilir. Bîrûnî ise el-Æånûnü’l-Mes£ûdî’-
de zih kelimesinden geldiðini söyler. Zih de
modern Farsça’da “kiriþ” anlamýndadýr. E.
S. Kennedy zih kelimesinin de “zîg”den
türediðini belirtir (Transactions, XLVI/2
[1956], s. 123-124). Seyyid Hüseyin Nasr zîc
sözcüðünün Arapça’ya Pehlevîce’den, bu
dile de Sanskritçe’den girdiðini kaydeder.
Ona göre anlamý “düz çizgiler”dir ve keli-
me sözlükte “sürülen tarlada oluþan çiz-
giler” mânasýna gelir. Sonralarý bu çizgiler,
muhtemelen astronomi eserlerinde göz-
lem sonuçlarýnýn bir çizelge biçiminde ve-
rilmesini hatýrlattýðýndan bu anlamda kul-
lanýlmaya baþlanmýþtýr (Ýslâm ve Ýlim, s.
98, dipnot 11). Yunanca kanon (καν∞́ν)
kelimesinin anlamý zîce çok yakýndýr. Bu
sözcük Arapça’ya “kanûn” þeklinde geç-
miþ, iki kelime bazan ayný anlamda kulla-
nýlmýþtýr. Meselâ Ýskenderiyeli Theon’un
Handy Tables’ý Zîc-i Sâvün (Seyûn) ya
da el-Æånûn olarak bilinir. Yine Bîrûnî ken-
di zîcine el-Æånûnü’l-Mes£ûdî adýný ver-
miþtir.

Müslümanlar Ortaçað’da eski uygarlýk-
larýn bilim ve felsefe mirasýný benimseme-
ye baþlamýþ, VIII-IX. yüzyýllarda Yunan bi-
liminin büyük bölümünü Arapça’ya akta-
rýp geliþtirmiþtir. Ýslâm’ýn ilk dönemlerinde
Hint astronomisi Ýslâm astronomisinin bi-
çimlenmesinde etkili olmuþ, müslüman-
lar Brahmagupta’nýn Siddhanta’sý aracý-
lýðýyla Hint astronomisini tanýmýþ ve Bat-
lamyus’u keþfedip eserlerini Arapça’ya ak-
tarýncaya kadar araþtýrmalarýný bu esere
dayandýrmýþtýr. Ýslâm dünyasýnda pek çok
gözlemevi kurulmuþ, buralarda yapýlan
araþtýrmalarla elde edilen deðerler Bat-
lamyus’un deðerleriyle karþýlaþtýrýlmýþ, dü-
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larda hazýrlanmýþtýr. 11. Zîcü’½-½afâßi¼
(Ebû Ca‘fer el-Hâzin). 12. ez-Zîcü’þ-þâ-
mil (Ebü’l-Vefâ el-Bûzcânî). 970’lerde ta-
mamlanmýþtýr. 13. ez-Zîcü’l-kebîrü’l-¥â-
kimî (Ebü’l-Hasan Ýbn Yûnus). 990 yýlla-
rýnda düzenlenmiþtir. Seksen bir bölüm-
den oluþan eser Ýslâm dünyasýnda ortaya
konan en kapsamlý zîclerden biridir. 14. ez-
Zîcü’l-câmi£ (Kûþyâr b. Lebbân). X. yüz-
yýlýn ikinci yarýsýnda hazýrlanmýþtýr. 15. el-
Æånûnü’l-Mes£ûdî (Bîrûnî). 1030’larda
tertip edilmiþtir. Bîrûnî bu zîcinde trigono-
metrik fonksiyonlarý birer oran ya da sayý
niteliðinde vermiþ ve birim çemberin yarý
çapýný 1 olarak önermiþtir. 16. Zîc-i Me-
likþâhî (Ömer Hayyâm). Ýsfahan Rasathâ-
nesi’nde yapýlan gözlemlere dayanýlarak
1079’da hazýrlanmýþ ve Selçuklu Sultaný
Melikþah’a sunulmuþtur. 17. el-Ezyâcü’¹-
ªuley¹ýliyye (Ýbnü’z-Zerkale). Tuleytula’-
da 1100’lerde tertip edilmiþtir. 18. ez-Zî-
cü’l-mu£teberü’s-Sencerî es-Sul¹ânî
(Abdurrahman el-Hâzinî). 1130’larda dü-
zenlenmiþtir. 19. Zîc-i Ýlpânî* (Nasîrüd-
dîn-i Tûsî). Merâga Gözlemevi’nde 1271’-
de hazýrlanmýþtýr. 20. ez-Zîcü’s-sul¹ânî
(Kutbüddîn-i Þîrâzî). 1300’lerde kaleme
alýnan eser Muhammed b. Mübârekþah
Mîrek el-Buhârî’ye de nisbet edilir. 21. ez-
Zîcü’l-cedîd (Ýbnü’þ-Þâtýr). 1350’lerde ha-
zýrlanan bu zîcde müellif gezegenlerin de-
vinimlerini daha iyi açýklayabilmek için ye-
ni bir düzenek geliþtirmiþ, bu düzenek son-
ralarý Kopernik tarafýndan kullanýlmýþtýr.
22. Zîc-i ƒâšånî der Tekmîli Zîc-i ÝlÅâ-
nî (Gýyâseddin el-Kâþî). 1420’lerde tertip
edilmiþtir. 23. Zîc-i Ulug Bey*. 1437-1440
yýllarýnda Uluð Bey’in gözetiminde Semer-
kant Rasathânesi’nde toplanan astronom-
larca hazýrlanmýþtýr.

Zîc-i Ulu³ Bey XVII. yüzyýla kadar ya-
zýlmýþ olan gök bilimi kataloglarýnýn en
mükemmelidir ve bu yüzyýla kadar konum-
sal gök bilimin temel kitabý olarak kulla-
nýlmýþtýr. Daha sonra Batý’da astronomi
biliminin geliþmesiyle birlikte hazýrlanan
bazý astronomik cetveller Osmanlý Türk-
çesi’ne aktarýlarak kullanýlmýþtýr. Bunlar-
dan Alexis-Claude Clairaut’un Théorie de
la lune adýyla 1765’te yayýmlanan kitabý,
Ýsmâil Çýnârî Efendi tarafýndan 1767’de
Tercüme-i Zîc-i Klero ismiyle Türkçe’ye
çevrilerek III. Mustafa’ya sunulmuþtur. Ýs-
mâil Çýnârî, Jacques Cassini’nin Tables
astronomiques de soleil, de la lune, des
planètes, de étoiles fixes et des satelli-
tes de Jupiter et de Saturne (Paris 1740)
adlý eserini de 1772’de Tuhfe-i Behîc-i Ra-
sînî Tercüme-i Zîc-i Kasinî adýyla Türk-

çe’ye tercüme etmiþtir. Fransýz astronom
Joseph-Jérôme Lefrançais de Lalande’ýn
Tables astronomiques adlý kitabýný (Pa-
ris 1759) Hüseyin Hüsnü Efendi 1814’te
Arapça’ya, 1826’da Tercüme-i Zîc-i La-
land adýyla Türkçe’ye çevirmiþtir.

XIX. yüzyýlda Ebü’l-Hasan Ýbn Yûnus’un
zîcinin bazý kýsýmlarýný Armand Pierre Ca-
ussin de Perceval ve Uluð Bey zîcinin gi-
riþ kýsmýný L. Amélie Sédillot yayýmlamýþ;
1950’lerden önce iki zîc daha neþredilmiþ,
bunlardan Bettânî’nin zîcini Carlo Alfonso
Nallino, Muhammed b. Mûsâ el-Hârizmî’-
nin zîcini Heinrich Suter yayýmlamýþtýr.
1952’de Jean Vernet, Ýbnü’l-Bennâ el-
Merrâküþî’nin, 1954-1956 arasýnda M. Kra-
use, Bîrûnî’nin zîcini neþretmiþ, 1962’de
O. Neugebauer, Hârizmî’nin zîcini Ýngiliz-
ce’ye tercüme etmiþ, bunlarý daha sonra
diðer zîclerin tercümeleri izlemiþtir. Türk-
çe’de yakýn zamanda yayýmlanan iki önem-
li zîc çalýþmasýndan biri Remzi Demir (Ta-
kiyyüddîn’de Matematik ve Astronomi,
Cerîdetü’d-Dürer ve Harîdetü’l-Fiker Üze-
rine Bir Ýnceleme, Ankara 2000), diðeri Ya-
vuz Unat (El-Fergânî, The Elements of Astro-
nomy, Harvard 1998; El-Fergânî, Cevami
Ýlm en-Nucûm ve Usûl el-Harekât es-Semâ-
viyye: Astronominin Özeti ve Göðün Ha-
reketlerinin Esasý, Ankara 2012) tarafýn-
dan yapýlmýþtýr.
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11. Sabit yýldýzlarýn konumlarý. Bütün zîc-
lerde sabit yýldýzlarýn zîcin yazýldýðý zama-
na ait ekvator ve ekliptik koordinatlarý bu-
lunur. 12. Astrolojik hesaplar. Zîcler astro-
lojik hesaplar ve tablolar da ihtiva eder.

Önemli Zîcler. Ýslâm dünyasýnda pek çok
zîc kaleme alýnmýþtýr. XIII. yüzyýl astronom-
larýndan Muhammed b. Ebû Bekir el-Fâri-
sî kendi zamanýna kadar yazýlmýþ olan yir-
mi sekiz zîcden söz eder. XVI. yüzyýl an-
siklopedistlerinden Ebü’l-Fazl el-Allâmî,
Âyîn-i Ekberî’de seksen altý zîcin adýný
verir. Ünlü bilim tarihçisi E. S. Kennedy
1956’da yayýmlanan çalýþmasýnda 125 zîc-
den bahseder. Ýslâm dünyasýnda IX-XIX.
yüzyýllar arasýnda 200’ün üzerinde zîcin
yazýldýðý bilinmekteyse de bunlarýn çoðu
kayýptýr. Bu zîclerin büyük kýsmý belli bir
bölgeye göre, bazý önemli zîcler ise belli
bir astronomik program içerisinde kale-
me alýnmýþtýr; dolayýsýyla bazýlarýnda ay-
rýntýlý astronomik ve matematiksel açýk-
lamalar bulunmaktadýr. Belli baþlý zîcler
þöylece sýralanabilir: 1. Kitâbü’z-Zîc £alâ
sini’l-£Arab (Muhammed b. Ýbrâhim el-
Fezârî), Baðdat’ta yapýlan gözlemlerle 174
(790) yýlýnda hazýrlanmýþtýr. 2. ez-Zîcü’l-
müþtemil (Ahmed b. Muhammed en-Ni-
hâvendî). Cündiþâpûr’da yapýlan gözlem-
lerle 790’larda düzenlenmiþtir. 3. ez-Zî-
cü’l-mümtehan* (Yahyâ b. Ebû Mansûr).
Þemmâsiye Gözlemevi’nde 830’larda ger-
çekleþtirilen gözlemleri kapsar. 4. Zîcü’s-
Sind-Hind (Zîcü’l-ƒârizmî) (Muhammed
b. Mûsâ el-Hârizmî). Brahmagupta’nýn
Siddhanta’sýndan faydalanýlarak 830’lar-
da hazýrlanan zîcdir. 5. ez-Zîcü’½-Øâbißî
(Kitâbü’z-Zîc) (Bettânî). Rakka’da 900’ler-
de düzenlenmiþtir. Bettânî, elli yedi bölüm-
den meydana gelen eserinde mevcut ku-
ramlarý yeni gözlemlere dayanarak düzel-
tip geliþtirmiþtir. Bu arada küresel trigo-
nometriye yeni çözümler getirmiþ ve kü-
resel trigonometrinin temel teoremlerin-
den olan “kosinüs teoremi” gibi çok önem-
li bir yenilik ortaya koymuþtur. Zîcin trigo-
nometriye ayrýlan üçüncü bölümü kitabýn
en orijinal kýsmýdýr, burada sinüsler ve ay-
rýca tanjantlar cetveli yer alýr. 6. Zîcü Sind-
hind (Habeþ el-Hâsib). Brahmagupta’nýn
Siddhanta’sý yeniden yorumlanarak ha-
zýrlanmýþtýr. 7. ez-Zîcü’l-mümte¼an (Ha-
beþ el-Hâsib). Habeþ el-Hâsib’in en meþ-
hur eseri olup onun baþka zîcleri de var-
dýr. 8. Zîcü’l-Üstâ× (Cemâleddin Ebü’l-
Kasým b. Mahfûz el-Müneccim el-Baðdâ-
dî). 920’lerde tertip edilmiþtir. 9. ez-Zî-
cü’l-kebîr (ez-Zîcü’l-Mu£ta²ýdî) (Neyrîzî).
10. ez-Zîcü’l-£AŠudî (Ýbnü’l-A‘lem). 960’-


