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Nasîrüddîn-i Tûsî’nin
(ö. 672/1274)
astronomiye dair en meþhur eseri.
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Hülâgû’nun Ýran’a gelerek Ýlhanlý Devleti’ni kurmasýnýn ardýndan bu devletin baþþehri olan Merâga giderek ilim ve kültür
merkezi haline geldi. Hülâgû’nun emriyle,
ayný zamanda Merâga matematik-astronomi okulunun kurucusu olan Nasîrüddîn-i
Tûsî’nin baþkanlýðýnda bir rasathâne kuruldu. Burada Tûsî ile birlikte Müeyyidüddin el-Urdî, Fahreddîn-i Merâgý, Fahreddîn-i Ahlâtî, Ýbn Ebü’þ-Þükr ve Kutbüddîn-i
Þîrâzî gibi astronom ve matematikçiler çalýþtý. On iki yýl devam eden gözlem, ölçüm
ve hesaplar neticesinde 670’te (1271) Zîc-i
ÝlÅânî ortaya kondu. Bu hususta Hülâgû
ile Abaka Han’ýn teþvikleri ve maddî destekleri oldu. Dört makaleden ibaret olan
Zîc-i ÝlÅânî’nin her makalesi birçok fasýl
ihtiva etmektedir. Ýlk makale takvimler
hakkýndadýr ve on iki fasýldan meydana
gelir. Ýkinci makale gezegenlerin yerini, çeþitli yerleþim merkezlerinin enlem ve boylam koordinatlarýný içermekte olup on beþ
fasýldýr. Üçüncü makale güneþin doðuþu ve
batýþý temelinde namaz vakitlerine dairdir ve on dört fasýldýr. Dördüncü makale

yedi fasýldan oluþmakta, burada astronomiye iliþkin çeþitli meseleler incelenmektedir. Birçok kütüphanede nüshalarý bulunan eserin (Ýhsanoðlu – Rosenfeld, s. 216)
Ýstanbul kütüphanelerinde de muhtelif
yazmalarý kayýtlýdýr (Ýstanbul Arkeoloji Müzesi Ktp., nr. 547; Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 846; TSMK, III. Ahmed, nr. 3502,
3513; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2933).
Zîc-i ÝlÅânî hicrî, Yezdicerd, Selevkî, yahudi, melikî ve Çin-Uygur takvimleri hakkýndaki bilgilerle baþlar. Ardýndan trigonometrik tablolar gelir, sinüs ve tanjant fonksiyonlarýnýn deðerleri verilir. Daha sonra
küresel astronomi bilgilerini içeren tablolar yer alýr. Burada, δ1(θ) ekvatorun kutuplarýndan geçen büyük daireden ekvatorla
ekliptik arasýnda kalan yaylar ve δ2 (θ) ekliptiðin kutuplarýndan geçen büyük daireden, ekvatorla ekliptiðin arasýnda olan yaylarýn deðerleri verilmiþ ve ekliptik ile ekvator arasýndaki eðim ε = 23; 30° olarak
alýnmýþtýr. Yine, her 12 dakika için β m (ayýn
enlemi) hesaplanarak tablo halinde verilmiþ, bunun için Batlamyus’un el-Mecis¹î
adlý eserindeki βm = max βm.sin (λ m-λ n) formülü kullanýlmýþtýr (λ m, ayýn enlemi; λ n, çýkýþ düðümünün boylamýdýr). Zîc-i ÝlÅânî
256 þehrin yerleþim enlem ve boylam koordinatlarýný içerir. Otuz beþ yerleþim yerinin ise en uzun gündüz uzunluðu kaydedilmiþtir. Zîcde altmýþ yýldýzýn enlemi, boy-

Nasîrüddîn-i Tûsî’nin Zîc-i ÝlÅânî adlý eserinin ilk iki sayfasý (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 846)

lamý, parlaklýðý ve astrolojik mizacý da verilmiþtir. On sekiz yýldýzýn sadece enlem
ve boylamlarý bulunmaktadýr. Eserde ayrýca diðer zîclerde olduðu gibi astrolojik
tablolar da vardýr.
Zîc-i ÝlÅânî uzun süre astronomlarýn
baþvuru kitabý olarak kullanýlmýþtýr. Bu
zîcde Ebü’l-Hasan Ýbn Yûnus’un ez-Zîcü’lkebîri’l-¥âkimî’si, Yahyâ b. Ebû Mansûr
el-Müneccim’in ez-Zîcü’l-mümte¼an’ý, Ýbnü’l-A‘lem’in ez-Zîcü’l-£AŠudî’si ve Bettânî’nin ez-Zîcü’½-Øâbißî’sine atýflarda bulunulur. Bir süre Merâga Rasathânesi’nde
Tûsî’nin yanýnda çalýþan ve onun vefatýndan sonra da çalýþmalarýný sürdüren Ýbn
Ebü’þ-Þükr (Muhyiddin el-Maðribî) hazýrladýðý zîcde Zîc-i ÝlÅânî’de bazý düzeltmeler
yapmýþ ve onu ikmal etmiþtir (Sayýlý, s.
204, 214). Ýbnü’n-Nakýb el-Halebî, el-£Ýšdü’l-Yemânî fî ¼alli Zîc-i ÝlÅânî (Süleymaniye Ktp., Hafîd Efendi, nr. 181/1, vr. 1105) ve Nizâmeddin en-Nîsâbûrî Keþf-i
¥abâßiš-i Zîc-i ÝlÅânî (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 2696, Fâtih, nr. 3421) adýyla
eseri þerhetmiþ, Kâþî esere Zîc-i ƒâšånî
der Tekmîl-i Zîc-i ÝlÅânî adlý bir tekmile yazmýþtýr (Süleymaniye Ktp., Ayasofya,
nr. 2692). Ali Þah b. Muhammed el-Buhârî’nin Zîc-i Þâhî’si (el-£Umdetü’l-ÝlÅâniyye; TSMK, Revan Köþkü, nr. 1719) Zîc-i
ÝlÅânî’nin özeti niteliðindedir. Eserin bir
kýsmý John Greaves tarafýndan Latince’ye
çevrilerek Astronomica Quaedam ex
Traditione Shah Cholgii Persae (1650)
ve Binae Tabulae Geographicae, una
Nassir Eddini Persae altera Vlug Beigi
Tatari adýyla 1652’de Londra’da yayýmlanmýþtýr.
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