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sir Eddini Persae, altera Vlug Beigi Tatari:
Opera et Studio J. Gravii, Leyden 1648;
London 1652) Johannes Gravius tarafýn-
dan neþredilmiþtir. Thomas Hyde zîcin yýl-
dýz katalogu kýsmýný, 1018 yýldýzýn Farsça
ve Latince adlarýyla birlikte (Tabulae Lon-
gitudinis et Latitudinis Stellarum Fixarum,
ex Observatione Ulugh Beghi, Tamerlanis
Magni Nepotis, Regionum Ultra Citraque
Gjihun [i. Oxum] Principis Potentissimi,
Oxford 1665) yayýmlamýþ, Gregory Sharpe
da Hyde’in eserini gözden geçirip düzelt-
meler yaparak tekrar neþretmiþtir (Syntag-
ma dissertationum quas olim auctor doc-
tissimus Thomas Hyde, Oxford 1767). Jo-
hannes Hevelius, Uluð Bey’in zîcini kendi
zamanýnda bilinen Batlamyus, Tycho Bra-
he, Giambattista Riccioli, IV. Wilhelm gibi
bilginlerin yýldýz tablolarýyla karþýlaþtýrmýþ-
týr (Prodromus Astronomiae, Danzig 1690).
L. Sédillot eserin ilk bölümünü Fransýzca
tercümesiyle birlikte (Prolégomènes des
tables astronomiques d’Oloug-Beg, traduc-
tion et commentaire, I-II, Paris 1847-1853),
Edward Ball-Knobel de yýldýz katalogunu
yayýmlamýþtýr (Ulugh Beg’s catalogue of
stars, Washington, D.C. 1917). Zîci A. A.
Ahmedov ve Mahmud Salahidinoviç Rus-
ça’ya (Zidzh: Novye Guraganovy Astrono-
micheskie Tablitsy, Taþkent 1994), Atilla
Bir – Mustafa Kaçar Türkçe’ye (Uluð Bey’in
Astronomi Cetvelleri: Zic-i Uluð Bey, I-II,
Ankara 2012) çevirmiþtir.
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Hârizmî
(ö. 232/847’den sonra)

tarafýndan yazýlan
ve günümüze ulaþan

ilk Ýslâm astronomi eseri
(bk. HÂRÝZMÎ, Muhammed b. Mûsâ).
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Yahyâ b. Ebû Mansûr’un

(ö. 215/830 [?] )
çeþitli takvim bilgilerine,

ay ve güneþ tutulmalarýna ait
cetvelleri içeren

astronomiye dair eseri.˜ ™

Abbâsî Halifesi Me’mûn, Baðdat’ýn Þem-
mâsiye semtinde bir rasathâne kurarak
dönemin astronomi bilginlerinden, Bat-
lamyus’un astronomi tablolarýnýn ve el-
Mecis¹î adlý eserinde güneþin ve gezegen-
lerin hareketine dair verdiði bilgilerin doð-
ruluðunun araþtýrýlmasýný istemiþti. Bunun
üzerine dönemin astronomlarýnýn hazýrla-
dýðý tablolara (zîc) “el-mümtehan” adý ve-
rilirken bu çalýþmaya katýlanlar da “ashâ-
bü’l-mümtehan” diye anýlmaktaydý. Bu zîc-
lerden biri hariç diðerleri zamanla kaybol-
muþ, ancak sonraki eserlerde bazý alýntý-
lar þeklinde günümüze ulaþmýþtýr. O gün-
kü müslüman astronomlardan, çalýþmasý
bugüne kadar gelen âlim Yahyâ b. Ebû
Mansûr olup zîcinin adý ez-Zîcü’l-Meßmû-
nî el-mümte¼an’dýr.

Escurial Kütüphanesi’nde mevcut olan
(Ar., nr. 927) bu zîcin ilk bölümü diðer zîc-
lerde olduðu gibi takvimleri (Kýptî, hicrî,
Yezdicerd, Selevkî) ve dönemleri içerir. Di-
ðer bölümlerde gezegenlere iliþkin tablo-
lar yer alýr. Bunlar tutulma tablolarý, gü-
neþ, ay ve gezegenlerin gerçek konumla-
rýný bulmak için düzenlenen tablolar, ayýn
görünüþüne ait tablolar, meyil ve sað açýk-
lýk tablolarý, trigonometrik tablolar, sabit
yýldýzlara iliþkin tablolar ve astrolojik tablo-
lardýr. Küresel astronomiyle ilgili tablolarda
ekliptiðin ekvatora olan eðimi ε = 23° 33'
olarak alýnmýþ, çeþitli enlemler, bu arada
Rakka, Baðdat ve Musul’un enlemleri için
küresel astronominin elemanlarý belirlen-
miþtir. Gezegen hareketlerinde gerçek ha-
reketi belirlemek için gereken ve episiklin
çevresinde gezegenin konumuna baðlý olan
ikinci eþitleme deðeri her gezegen için sa-
niyesine kadar hesaplanmýþtýr. Gezegenle-
rin enlem hesabý için β(λ) = max β.sin(λ)

nun bir analizini yapmýþ ve hata oranýný
enlemde ± 20ý, boylamda ise ± 17ý olarak
bulmuþtur. Batlamyus’un yýldýz katalogun-
da hata oraný enlemde ± 21ý, boylamda da
± 17ý’dýr (Journal for the History of Astro-
nomy, XXI/2 [1990], s. 187-201).

XV-XVIII. yüzyýllar arasýnda Osmanlý Dev-
leti’nde resmen kullanýlan bu zîc üzerine
birçok þerh, ýslah / tashih, teshîl, ihtisar ve
tercüme çalýþmasý yapýlmýþtýr. Ali Kuþçu,
Kemâleddin Mes‘ûd b. Hüseyin eþ-Þirvânî,
Mîrim Çelebi, Nizâmeddin el-Bircendî, Ýb-
nü’l-Keyyâl diye bilinen Abdüllatîf b. Ýbrâ-
him ed-Dýmaþký zîci þerhetmiþtir. Muham-
med b. Ebü’l-Feth es-Sûfî Teshîlü Zîci
Ulu³ Bey’de, Rýdvân el-Felekî ez-Zîcü’l-
müfîd £alâ u½ûli’r-ra½adi’l-cedîdi’s-Se-
meršandî ile diðer bazý eserlerinde Se-
merkant boylamýný esas alan Uluð Bey’in
zîcini Kahire ve “Sancaktar” lakabýyla taný-
nan Tunuslu âlim Muhammed b. Muham-
med de MuÅta½arü’z-Zîci’l-cedîdi’s-sul-
¹ânî’de Tunus boylamýna göre uyarlayýp
yeniden düzenlemiþtir. Mürekkepçizâde
Mehmed Þerif ve Durakpaþazâde Ýbrâhim
b. Saîd esere birer Türkçe teshîl yazmýþ,
Takýyyüddin er-Râsýd, Sidretü Müntehe’l-
efkâr’ý bu zîci tashih ve ikmal amacýyla ka-
leme almýþtýr. Tunuslu âlim Hüseyin Kas‘a
b. Muhammed el-Hanefî’nin øunyetü’¹-
¹âlib fî tašvîmi’l-kevâkib’i bir muhtasar
olmakla birlikte eserden faydalanmayý ko-
laylaþtýrmak için yazýlmýþ bir teshîl mahi-
yetindedir. Zîc-i Ulu³ Bey bu çalýþmalar-
dan baþka XVI. yüzyýlda Muhammed b.
Ebü’l-Feth es-Sûfî’nin talebesi Yahyâ b. Ali
el-Rifâî el-Acemî tarafýndan Arapça’ya, XVII.
yüzyýlda Abdurrahman b. Osman tarafýn-
dan Türkçe’ye çevrilmiþtir. Abbas Vesim
Efendi de Nehcü’l-bulû³ fî þer¼i Zîci
Ulu³’da eseri Türkçe þerh ve tercüme et-
miþtir (eser üzerine yapýlan diðer çalýþma-
lar için bk. Aydüz, sy. 25 [2003], s. 147-159).

Bir nüshasý Beyazýt Devlet Kütüphane-
si’nde kayýtlý olan (nr. 4612) Zîc-i Ulu³
Bey’de (diðer nüshalarý için bk. Brockel-
mann, GAL, II, 275-276; Suppl., II, 298) yer
alan doksan sekiz yýldýzýn enlem ve boy-
lamlarý (Quibus Accesserunt, Insigniorum
Aliquot Stellarum Longitudines, et Latitu-
dines, Ex Astronomicis Observationibus
Ulug Beigi, Tamerlani Magni Nepotis, Ox-
ford 1648), kronolojiye iliþkin bölümü (Epoc-
hae Celebriores, Astronomis, Historicis,
Chronologis, Chataiorum, Syro-Graecorum
Arabum, Persarum, Chorasmiorum Usita-
tae [Arabice et Latine]: Ex Traditione Ulu-
gi Beigi; eas Primus Publicavit, Recensuit,
et Commentarius Illustravit Johannes Gra-
vius, London 1650) ve coðrafî tablolar kýs-
mý (Binae Tabulae Geographicae, una Nas-

ez-ZÎCÜ’l-MÜMTEHAN

44. CÝLT 5. FASÝKÜL (274) 2. Forma / 2. Kontrol
30 Ekim 2013



402

ez-ZÎCÜ’l-MÜMTEHAN

denklemlerini E. S. Kennedy (“The Solar
Equation in the Zýj of Yahya b. Abý Mansur”,
Prismata: Festchrift für Willy Hartner, Wies-
baden 1977, s. 183-186) neþretmiþtir. ez-
Zîcü’l-mümte¼an’ýn tamamý 1986’da E.
S. Kennedy’nin önsözü ile týpký basým þek-
linde Fuat Sezgin tarafýndan yayýmlanmýþ-
týr (bk. bibl.).
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Aruz vezinlerinin

aslî tef‘ilelerinde meydana gelip
fer‘î tef‘ileleri ve fer‘î vezinleri

oluþturan deðiþiklikler.˜ ™

Sözlükte “yürümek, (çocuk) emekleye-
rek yürümek, (yorgun deve) tabanýný sü-
rüyerek yürümek” anlamýndaki zihâfa, iki
harf arasýndan düþen veya sâkin kýlýnan

harf sebebiyle bu iki harfin birbirine sürü-
nerek kavuþmasý ilgisiyle bu ismin verildi-
ði kaydedilir (Kåmûs Tercümesi, III, 600-
601). Sözlükte illet “hastalýk, hasar” de-
mektir. Tef‘ilelerde zorunlu olan bu tür de-
ðiþiklikler, girdiði bünyenin yakasýný býrak-
mayan veya o bünyede hasara yol açan
hastalýða benzetildiði için bu adla anýlmýþ-
týr. Aruz vezinleri, “tef‘ile” adý verilen ve
“f-‘a-l” (� � �) kökünden türetilen on ya-
pay kalýptan bir veya ikisinin mýsra ve be-
yitlerde belirli miktarda tekrar edilmesiy-
le meydana gelir. Bu aslî tef‘ilelerden ikisi
beþ, sekizi yedi harflidir. Beþliler fâilün ve
feûlün; yedililer mefâîlün, müfâaletün, mü-
tefâilün, mef‘ûlâtü, müstef‘ilün, müstef‘i
lün, fâilâtün ve fâi lâtün þeklindedir. Bey-
tin ilk mýsraýnýn sonundaki tef‘ileye “aruz”,
ikinci mýsraýn sonundakine “darb”, diðer
tef‘ilelere de “haþiv” adý verilir. Her tef‘ile
“sebeb” (çadýr ipi) ve “vetid” (çadýr kazýðý)
diye adlandýrýlan alt birimlerden oluþur.
Sebeb iki harfli, vetid ise üç harfli birim-
lerdir. Ýki harfin ikisi de harekeliyse söyle-
niþ zorluðu yüzünden “sakýl sebeb”, ikinci
harf sâkin ise “hafîf sebeb”, üç harften or-
tadaki sâkinse “mefrûk vetid”, sonuncu
sâkinse “mecmû‘ vetid” diye anýlýr. Örnek
olarak “������” tef‘ilesi iki hafîf sebeble
(�� +  �) bir mecmû‘ vetidden (�!) mey-
dana gelmiþtir. Son dört tef‘ilenin farklý ya-
zýlýþý, sebeblerin sýralanýþýyla vetidlerin tü-
rünü ve sýralanýþýný etkilediðinden zihaf ve
illet uygulamalarý da buna göre deðiþir.

Genelde aslî tef‘ilenin âhengini bozma-
yan deðiþiklikler zihaf ve illet adýyla iki te-
mel kategoriye ayrýlýr. Çoðunlukla haþiv
tef‘ilelerinde olmakla birlikte beytin bütün
tef‘ilelerine girebilen, her beyitte icrasý ge-
nellikle ihtiyarî kabul edilen deðiþikliklere
zihaf denir. Kasidenin sadece aruz ve darb
tef‘ilelerinde teþekkül eden ve bütün be-
yitlerde icrasý zorunlu sayýlan deðiþiklikle-

olmak üzere basit bir formül verilmiþtir.
Burada λ, gezegenin çýkýþ düðümünden
olan boylamýdýr; gezegenin β enlemi ise
boylamýn bu fonksiyonuna baðlýdýr. Zîcde
829-830 yýllarý için yirmi dört yýldýzýn ek-
liptik (λ, β) ve ekvator (α, δ) koordinatlarý
yer almaktadýr. Ayrýca söz konusu zîcde,
Yezdicerd 380 (1012) yýlýna ait on sekiz yýl-
dýzýn konumu ilk verilen yýldýzlarýn enlem
deðerlerine presesyon düzeltimi eklenerek
verilmiþtir. Her bir yýldýzýn ekvator koordi-
natlarý, gündüz yayý, gündüz yayýnýn sinü-
sü, meridyen yüksekliði ve meridyen yük-
sekliðinin sinüsü tabloya eklenmiþtir. Di-
ðer bir tabloda ise gezegenlerin üçlü ko-
numu, haddý (ekliptik üzerinde astrolojik
bir nokta), yükselimi gibi astrolojik bölge-
lerdeki konumlarý verilmiþtir.

ez-Zîcü’l-mümte¼an yazýldýðý dönem-
den itibaren büyük ilgi görmüþ, Sâbit b.
Kurre esere bir giriþ yazmýþ, Ebü’l-Hasan
Ýbn Yûnus ez-Zîcü’l-¥âkimî’sinin temel
kaynaklarýndan olan bu zîci Mýsýr için ye-
niden düzenlemiþtir. Toledo Tablolarý’-
nýn (Tuleytula Zîci / el-Ezyâcü’¹-ªuley¹iliy-
ye) yazarý Ýbnü’z-Zerkale ise ekliptiðin eði-
mini ve bazý kesin deðerleri ayný kitap-
tan çýkarmýþtýr. Escurial nüshasý incelen-
diðinde burada yer alan tablolarýn hangi-
sinin gerçekte ez-Zîcü’l-mümte¼an’a ait
olduðunun belirlenmesi zordur. Bu tablo-
lardan beþi Yahyâ b. Ebû Mansûr’a, diðer-
leri daha sonra yaþayan Ýbnü’l-A‘lem ve
Kûþyâr b. Lebbân’a atfedilmektedir.

Eserin bazý kýsýmlarý yayýmlanmýþtýr. Ju-
an Vernet ez-Zîcü’l-mümte¼an’ýn bir bö-
lümünü 1956’da (“Las Tabulae Probatae”,
Homenaje a Millás-Vallicrosa, II [Barcelona
1956], s. 501-522; yeniden basýmý: Estu-
dios Sobre Historia de la Ciencia Medieval,
Barcelona-Bellaterra 1979, s. 191-212), E.
S. Kennedy zîcin önemli baþlýklarýný ayný
yýlda (“A Survey of Islamic Astronomical
Tables”, Transactions of the American Phi-
losophical Society, XLVI/2 [Philadelphia
1956], s. 145-147) yayýmlamýþtýr. Ayrýca zî-
cin yahudi takvimi kýsmýný Ýspanyolca ola-
rak Juan Vernet (“Un Antiguo Tratado Sob-
re el Calendario Judio en las ‘Tabulae Pro-
batae’”, Sefarad, 14 [Madrid 1954], s. 59-
78), güneþ tutulmasýna ait bölümünü E. S.
Kennedy ve Nâzým Fâris (“The Solar Ec-
lipse Technique of Yahya b. Abý Mansur”,
Journal for the History of Astronomy, I/1
[Cambridge 1970], s. 20-38; yeniden basý-
mý: Studies in the Islamic Exact Sciences,
Beyrut 1983, s. 185-203), ay tablolarýný Ha-
la Salam ve E. S. Kennedy (“Solar and Lu-
nar Tables in Early Islamic Astronomy”,
JAOS, LXXXVII [1967], s. 492-497), güneþ
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