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· Rasathane, belirli bir · biriaya sahip olup, rasalfaaliyetleriiıe ve astronomik: çalışmalara sahne o1aiı bir ilim müessesesigir.. MiHittan önceki devirlerde Mısırlılar, Mezopotamyalilar· ve Yunanlılai, gök cisiırileriıii incelemek
maksadiyle küçük ölçüde de olsa oldukça muntazam r asatlar yapmışlardı.
Bununla beraber bu milletlerde ilmi -bir' teşkilata sahip, başka bir ifade ile
müesseseleşmiş halde bir rasathane mevcut değildi. Rasatbane· müçssese· olarak ilk defa İslam · aleminde:. ortaya : çıkmıştır, - islam medeniyeti çerçevesi
·iÇinde~ . rasat . faaliyetlerinin· yapıiniası içiıi · İslam .dünyasırida bir çok rasathanelerin bullınduğu malunidur. Bunlara mis1H ·olarak Bağdat, Şam;. İsfa·han; Mei:aga ve Tebriz ·rasathaneleri :zikredijebilir1 • ·
.
'
·-': , .XV..'yüZyıldan 'itibaren İslam medeniyeti darresi içinde rasat Çalışma:.
larının gerilemiş' oiduğu dikkati Çekinektedir.. ·m.ı · ·. deviide meşhıir Uluğ
Bey'in. Seinerkani'ta yaptırdıği rasathane, önemli Çalışmalara sahne olmak
bakıhiından alakayı . celbetinektedir. Bu müesseseden sonra; ··İslam ğünyasm
:i:Jaıct rasatlianelerin . en son 'örneğini, Osmaıilılar zamanmda kUrulan· İstari
bul ·ra8athanesi teşkil eder. Buiıdari önce Türkiye'de başka bir rasathaiıe
:niJi:: m.evcut ::oltİp ·olmadığı şillidilik' tesbit edilememiştir. · Rasat hesapliırı,
Arapça veya Farsçadan tercüme edilen eseriere istinad etmekte idi2 •
· ..Önemli bir kuruluş olan İstanbul rasathanesi, m~ Mwad ns74-1595)
, ·;Zamanında tesis edflmiştir> Bu müliim :ı;nüessesenin ·kurucusu )~'akıyÜddin
.Mehmed bin Ma'rUf'dtır. . 1521 ·senesinde Şam'da dünyaya gelen Takıyüddin,
:önce doğduğu şehirde ·-ve sonra da Mısır'da· tahsil görmüştür, · öğrenimini ta1 Bunun _içiiı b}c; ·Aydın .Sayılı, The .Observatdry in Islaıri and its place
History oj the observatory, Ankara 1960.
2 Adnan Adıvar, Osmanlı Tiirklerinde İ/im, İstanbul 1943, s.. 82;·. , ·
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mamladıktan

sonra; bir müddet Şam'da hadis dersleri akutmuş ve bilalıara
terfi etmiştir. Şam'daki hocalığını müteakip Mısır'a gitmiş ve
orada da biraz tedrisatta bulunmuştur. Daha sonİ'a babası ile beraber istanbul'a gelmiştirl.
istanbul'a gelin<>e, o devrin meşhur alimleriyle irtibat kuiup ilmi toplantılarına katılmakla fikirlerinden istifade etmiştir. Bir müddet İstanbul'da
kaldıktan spnra, Mısır-'a ·gid~rek,_ ·Q
. rad.a . blllı.w..an . !lŞ~yl).~yye>5 ve «Sar'atmışiyye» medreselefİ!lde müderrislik yaptı. Semiz Ali Paşa'nın sadareti4 esnasında tekrar İstanbul'a geldi. Bu gelişinde, Edirnekapısı'nda Bala medresesi müderrisliğiiıe tayin : :~~~ği !ı~d~r...g9.revi kabili etmeyip Mısır kadısı bulunan Nişancızade'nin niibliğini yapmak üzere tekrar Mısır'a dönmüştür. Orada kald~ğı müddet zarfında naiblik vazifesi yanında Hey'et ders·leri. vermekle . de _meşgul olmuştur. ~ihay.et.·:1SJ O:· senesinde)>.ir .. daha.. ayrıl
·ııianiaıc.: üzere İstaribul'a ..geldi. Devletin :resmi .Müneccim-başisr Mu~tafa.. Çe.lebi,. ·979 Safer'inde (H~an,Temmuz: 157 1) ·vefat:. edince.·.y.~rine ·:Müht~
.ciıır-l:>aşı _.tayin :.edildi~;·: ~ .: .. ... : · :·:. ~·.:.::.: .. .: . ·~ :.':..: ~:: ::·. : :-.: '.:·.~:.:.::..:
·. .. : Takıyüddin; Mi!neccim,.,başı: olduktari: sonra .bit' ·tar.aftan ilk tecrjjbe··rasatlannı: yapmağa :. başHüniş,' .piğer. taraftan: da zamaitinıh .:SÖZ sabi.b~ · ~l.iml..!!.
riyle~ tetnasa-. geçerek .onlaİın: naz~da pey'.eUliriıl~ri.hin ölı~minhar~:
·ya çalıŞmıştir: Bütün·_bü:gaytetleri, .İstanbul ,:ı:a~athaiıe5iııi:Jcprmak -jçiıi:.ın.ü.:
saif bir·. zemin.Jıaiirlamak ~yönünde idi~..Bu .gayesilii gerçC?kleştitebilm~~dç4-l,
Padişabın hacası olmak itibari)de· ·.çenesiiıde. büyük :.bit nüfU.za.:;:;abi:p; m.eş_:.
-hnr .m\iverrih Hoc~:. Sa1 dettin:J~teııdi!:Y.~ yaldaştı..-j<.~ı;ı~lisin:~ :·b4' -l~yw~ takdilli ederek;: ötedenb:eri :küllarulmakta.. o~aıı ..Ul!lğ· ~y·_-Z.~c-ir,ıi.n: -y~{li~ ı;g~a~lar
·ile. düzeıtiımesi:iCabe.ttiğ!ni"Lıira·:o. Zk'e ·jsti_p.a~e.n ·y~pıl~ ·4~s.apl~ıii Q.e~. z~:
.man._ .doğru· hetic,eler ~ yerniediğini · beUr.t1Diştir. T~kıjü~dip.'_i,n,: ~ ~şqqı;ıqınfk. ~·~l!.:..
-hadili .ilctidanni' pek çok t.alcdir eden Sa'dettin ~f.eq.çlj., . bu .l~W~Y-~ ·.:b~y~
-değer verereK ın: Munid~~an, .İstanbul~pa .. bir rasa_thane ~~@~sı içip :g~:..
,rek'ep. : ıriüsaadeyi . ~ştır6• Hatta:~Takıy~9d$, :H9~a ·Sa'dettin ..Ef.endi~$
,-:..... •• :_:.~· .:: - ..:..• : . ···- .. •
••
-~~.: ::~ ... ,.·.· .::·L ::·:..~-Dersiamlığa

•

o

o

sh~e~l O~vi~:- İst~n-bıll· '.R~;~tiı~;;~t! Adk~ra :İ~69: :i.: 3rsÜiıeY:ı:: u~ver;iıl··bi/~s:ri bu

.- · :3. .

ko~da· ;~Iıruş"en sôiı

-:Bü' u;~sele 'if~; iı&ili o1~ak--ıii~te ~iıilia ô~ce~ su-'araşfırmiılar
_ yap~tıilistır: .i.H. . M,ordljiıann;:: Dıis ·:obsen•ato;limt :· ıles .:Iaqi .:al:Di;j ~~u· 'flfriz,.' ber.. -fslqni,
. ı;,: XUI; 1923,.- s'.. 82·9~; S.eY.iı!ı.:!eke_li;,:A!a!·ı ~Rp:,a,dirJ.eiL ?.1c:i:S.I!IJin_tôJıi;:_~~i' Araştırnıd .Dergisi,
I, (Aııkara 19.63).
'
·
:· .• •· . : ·-· · · -- •

eserdir:

4 Semiz Ali Paşa 1561-1565 tarihleri arasında sadrazamlık yapmış olup, Takıyüddin'i
..ınuhtemel~n .Mısır'da . Beylerbeyi: (15.49.-1554).. bulunduğu sırada tanımıŞ.' olmalıdır. ·. • ·
5 Atai, Zeyl-i Şakayık, İstanbul 1268, c. I, s..·286. . . ·: .. :-:-'. ·. -:. ,.
, .... •
6 Adnan Adıvai'; Aynı eser, göst.. 'yer.. . .. - ~, · ,_ . . : . .~.. -:_:-.
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delatetiyle· Padişahııi·:huzuruna ·kabUl edilerek iltifata-dahi: üıaihar . ölriıuş.,.~
ttiı". Bir büyük ai.iı:ni." en· çôk takdir ·ve himaye edeiılerderi: :biri.de :sadrıazam:
Sokullu Mehmed Paşa idi. İşte l:m görüşmelerin akabinde Takıyüddii:ı.,:: ;i.'s:-:
ta:nbw ~Rasa~anesi'ni-' kuin:ialqa.~görevleiıdirilmiştit~.:. ~; · ,-_· . .:· .· : :' ·: -~
'. : Süheyl" Ünv~r, . eserinin bir ··yerinôe Tıila.yüdditı'in · İstan12iıl :Rasatha-::.
n~sı.iıi 1579 (H. 987Yda:"Jrorıpağa- idde .ile_inemur 'edifdiğini:bilairdiğL·bal~
qe! başka:· bir :yeriıide· Rasathane'nin -.1517 .(H. 985.)~de '.kuruldiığuniı Ieayde:diyor8. Aydın Sayılı9 ise Alaüddin Mansur'un · «Şehinşahname" ~.ad~~ald
es~rirle'idayanarak :ra-satharie· ktimiiı iaaliyetininc1575' (H:· 983)'d~~ baŞlayıp
lS.7-7~de.' ·sona erdiğini~·: beliitınekte .ve.:iÇin:de ~ tempohi.. çalışmalarıiı; bü.
taiihten·- jti'Qai'eıi :başladiğina · işaret etm.ektedir~0 • Bilinizde boluilan -26 Safeı:·
9S):. (6 ~ Haziran· .1575~ ·: .tıirihli belgeefeı~, ·rasathane 'binasınin ·yeterL :Kad.a t
od·aıa:ra~s~p..:olniadığı; :.bu sebeple ·yeni .oöalat ilave:etmek )azımge~diği ka-~
yıtlıdır. Bundan Rasathane'nin 1575 yılmda · kurulmuŞ oldiığti: .anlaş~akla·
beırabeL:inŞa fıiaiiyetleiihlıı- de henüz· .sona;erm.eaiği· açJ.!.cça. .'Qı:tay~ · !ilkı:ttakta
dır:~.O,'balde ~A.ydln' :S~yılı'nııi : fiRri :gerçeğe: ·uygun. gör.üem~ktecti:r:: ... ~:. : ~-::: ·: ::;
· · · Ömrünün· -büyülcöir:Jös~ ·Hey?et ilm.ine -ve; asqotı.9ııll.ls:' ~a,lışm~_a:ra:
hasretmiş olan Takıyüddüı; ·başıpda··_ btilunduğu onbc;Ş .:k.iş!lik:Jll.m k~.dr9su.
ile· iiıüliim. ı'as·atıar ·y~ph:ıtş.:~e, bunlatl!l:..net;iç~l~rW: ijı_tiya; :.eğ~ıı_ Iç.n~m~Qi ~ eser
ler. -yazıiuştfr.12~· .-Rasath~ede::Q: zaınM :içW. -.ı~ım Qlan,- l:J.~r·: t\4'Jj.i -a'*Q~_o!Jl:İ:
aletieli 'hatta· hey'et'.ve beqdesey~ : ru~ lci.tl!pları · h_ayi :1:!4' d~: zenw.:~ü~H~e.
buiunDıaıcta idi13. " :.· :· .-.. ·:<.:·.~ ::: :.·.-.- :·_- · :~ .:.f.:.~ .-.•: : ·- - =~ ~-.-:.- -;:.~ .:::·::·~
Büyük gayretlerle-. m~_ydamı. ·g~kı:ı l;ı:ı:ı:. nısl!th~!l.Q.\..1!:.<.3.wD.i· :p_ek.- ·.~l~•:s.iJ.!'-:;·
nieiiıiş.ti~;~:D~v'.:tim. '$.~Yhülisl~ı:Qt .: Ahi,Jje~.-: ~~p:ı~~dğip. .-~~~dj;, ·p~qiş1ill.ır;stındu -.
~-:bil:: rapordaı go'lqe.ti.::r~sat:~ttne.~.- uğurs~uJc _g~tird~~- ,~e, h_er--ne~e~~

b ınş e teşebbüs edildi ~ise ·.~evletin _ pşJişan old.uğuJıı,r b~pirffi!şfu::_. B.u,q~!l~: ~e
rine Kapudan-ı Derya Kılıç Ali Paşa'ya bir hatt-ı hümayu!J:~:g~~d~_ıile!.E!~
Rasathane yıktırılmıştır (4 Zilhicce 987 = 22 Ocak 1580)14 • Aydın Sayılı,
bu Rasathane'nin 1581 yılı sonunda veya'! 15'82·:yııı.>oaşında · ylk1irıldrğını
.... ... .. . . . . .·-· .\, . .: . .... -..
..: : ;. ~..: ,.... :::· :;:·....
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i : ~- 9· ·:·bk:'--A.l6iiddiıı·:Mansıır'un~ lstan6ııl1Rttiath'anesi Haklan'daki .Şii;leri, : -[JcUe(eh, , saYJ.:79

(Ankara 1956), s. 416.
·. . ·.··.-.: ::·~ ·:.:·: :~::-:· :.::
·iL\l1f'· Aym:·.esU.,:s. :414,· ' . .... ::.:.·'i ·.. ·. .
- :-.:, _;.' ... · :--. ·. :·:·. :;;;•:.: .. ·::
-:.•:·H · :Basba.Kıiıilik: Ai-sivi,' Mü/rfriime :Defteri,; ıir. 40, :s:· 60, bük: nr. ;114; :: ... • ·ı.; :.::.: : .::.;
:- t ;:1'2 ·::rrakıyüddin~in eserieri için·. bk.~ Süheyl Ünver; Ayiw.·i!ser; s. -: 85-l()O:z.::::· \. .·~ ::·.-::.~·.
13 Adnan Adıvar, Aym eser, göst. yer; MD, nr. 34-, s. 125, bük. nr. 272;::!: :.\ ·::' ··:,·;
14 AtW:, Ayri( eser, , -c:· I,. S.: 28,6. . r: ·.·:: . , ::: · ; : ..- :,,_,: '·.' •. ··.:·..>. :-::::,r,;:~ ..:~~.: .. ,
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kaydediyor15• Rasathane'iıin )!iktınlmasindan sonra· özel olarak ilmi ça,lış.;.
maların·a devam eden Takıyüddin, . 1585 ·(H. 995)'de İstanbul~d~ vefat .etn:ıiŞtir16..

Süheyl Ünver, eserinde17 Rasathane'nin yeri hakkında .Çe§itli araştın
ctların ·verdiği mıilfuıl~tı:. zikreôerek bunlarıri ·tenkidini yapn:UŞ "\!~ neticede
bizzat rasıd Takiyüddin'in verdiği bilgilere _dayanmak stiretiyl~ Ra53thal!e':niıi~ Tophan~'İl.Ül "Üstünde «Frenk Sar.ayu· denrriekle. maruf .sa,hada.;yapılmış
olClüğu kanaatina". vaimıştır. ...
.
·. ·.
. Buraya· kadar·. hakkıiıda bilineılleri özetiediğimiz rasathane· mes'elesinde.· birtakım sorular :akla gelmektedir. Bunlar, RasatJ,r ane'hin hangi , tarihte
ve· seıritte .tesis edildiği, kadrosu· ve. aletlerinin nasıl temin .edildiği ~ekl.Uıde
dii. Bu: .nok~anlardan ·bazıları, Başbatcanlık arşivinde: çalışırken . t~stladığı-:
mıi belgel~rle aydınİanabilecek niabiyettedir_.· Bu itibarla, bu belgeleri kpnu
ile ilgilenenlerin istifadesiıie sunuyoruz.
·
- ·
··Eiiinizde bulunan vesi.kalardan biri 26 Safer 983 tarihlidir18; ·Bu bel-::
geden anlaşıldığıİla göre Rasathane binası küçük olup "yeteri kadar · odalan
yoktu: Şu halde müessese bu ·tarihte kurulmuş olup ' iiışası henüz tamamlaniıiaınlştı. Nitekii:n ·biı hususa · yukarıda da işaret edilmiştir. ·
12 Safer· 986 (20 N'ısan 1578) tarihini taşıyari diğer bir belge,"LütfuF
lah adında bir.. zatın vakfı olan «nücfun,a, «ilm-f hey' eb e .ve=«hendese» ye·
dair kitapianiı; bilfiil rasat 'hizmetinde bulunan: ·rakıyüddfu'e ·· teslimi büsusunda istaıibul kadısına hitaben yazılmış bir hükümdür19 _- Bundaiı Rasat-·
hane'de bi{kütüphanenin·.de mevcut olduğunu :anlıyoruz. . · ·· _, ..
6 Safet 987 (4 Nis·an -1579) tarihli bir' başka· vesüCa; rasid Takıyüddin'
in ricasi üzerine serhad hizinetinde. buliman İbrahim~in;: bu görevde kaldığı'
müddetce · tiniarıiıa müdahale ·edilmeniesine dair. gönderilen bir'·hükmü · ih-·
tiva etıiı.ektedir20 • ·
·•
· · ·
J

-

:

._ -

•

•

•

1

i.

· ıs

bk: 'Rasat1ıane, İA, c. ·IX, s.. §31.
ı6 Atai, Aynı eser, c. I, s. 287.
ı 7 Aynı eser, s. 54-60.
18 Başbakanlık Arşivi, Miihinınıe Defteri, nr. 40, s. 60, bük. nr. .1-34; Belgede kış

mevsiminden bahsedildiği halde 26 Safer 983 tarihi, tahvil cetvelinde 6 Haziran 157S~e isiibet
eder. Bu . ise belgedeki · ifade ile tezad teşlcil' ediyor: Bundan; bu tip ' tahvil cetvellerinin pek
de dakik olmadığı anlaşılıyor.
.. .
19 Başbakanlık Arşivi, Miihimme Defleri, nr. 34, s. 125, hük. ·nr. 2"12. Bu .vesika Ahmed Refik tarafıucfaiı (Onıincu Asr-ı Hicride ·İstaribul · Hayatı; İstıi.ııbul 1333, s. . 53) neşee
dilmiş ve Adnan Adıvar tarafından. da adJ geçen eser'inde (s. 82) aynen nakledilıniş ve
Jrullarulmıştır.'

20

Başbakanlık Arşiv~ Mıthinıme

Dejleri, nr, 37, s. 117, bük, nr.

ı366.
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15 Muharrem 987 (13 Mart 1579) tarihine ait belge ise, rasat hizmetinde bulunan Servardiyan Mustafa oğlu Eyüb'ün, Takıyüddin'in ricası üzerine topçu bölüğülle alınmasına dilidir21 • Bu zatın ne gibi hizmet yaptığı
belirtilmemiştir.

987 (8 Ağustos 1579) tarihini taşıyan vesika, rasıd
Rasathane ile ilgili~ iicaşıİlln· ·yerine getirilmesine dair Mısır
Beylerbeyisi'ne gönderilen bir hükümdür22• Burada, rasathanede kullanılan
ağaçtan bazı aletlerin ve mustaraların · İstanbul'un rütfibetli havasına dayanarnayıp kısa zamanda bozulduğu, bu yüzden devamlı yapılması icabeden
rasat faaliyetlerinin aksadıği· be"ıirclın:iekte ·:ve bu iaksaklığı ,-gide'niıek ' iÇiiı rasat aletlerinin yapımında kullanılmak üzere kuru .bir iklime sabip..olan Mı
sır diyarında yetişen ağaçlardan ihtiyacı karŞıi:iyacak · mlktai:d~ kesilip, acele ·c>ıatak İstanbul'a göriderilmesi istenmektedir;
·
: ·
15 ·cemaziyelahır 987 (9 Agustos 1579) · tarilıli belge, -rasath'anede beş
ak:Çe ile «halife>> olan Alyon· adındaki zirnıninin - ölüjıiü . ile yeri.iıe zimmi
Y aİıi'nin 'beş · iıkçe ile .«dülger» tayin edildiğiıle. diliôir23 • Bundari rasat hizmetinde gayrımlisUnilerin de. kullanılmış olduğU anlaşılıyor. ... Ç;', .. ':
.
V esikalardan · biri ·ise 987 (1579) . tarihine aittir. . Blırada; Derviş ·adın
da biri öldü diye, zeametinin rasat hizmetinde olan Mebmed'e -verildiği; Mı.:.
buki o zatın haya:ttiı. olup başından sonuna' k·adar Şirvan seferiiıde 'hizmet
24
ettiği belirtilmektedir •
14

Cemaziyelahır

Takıyüddin'in

21 B~bakanlık Arşivi, Miihimme Deftefi, ne. 37, s. 85, hük, nr. 974.
22 Başbakanlık A.r§ivi, Miilıinın!e Defteri, ..nr. 40, s. 169, hük, nr, 372.
23 Başbakanlık A.r§ivi, J?,u(is, KK, nr. 236, s. 74.
24 B~bakanlık A.r§iv!,' MD, nİ...37, s. 61, İıük. nr. 678. .. · · '
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Divan-ı ~ş~ K~til?le~den .Hasan .Bey'e verildi,

Topcular-başİ s~~ ·Ağa;ya _ıi~. _ıq;
Hala

'

rasıd 'r.akıY.iiddin

~d~et!: E>lmayup Jqş :zap:ıam

rnekrob gönderüp rasadbanede kilayet mikdan
olub·kerpiçden lçifa.yet mi)cdarı odalar qina olun-

m~!ç l~ımd~

qeyu: bildirrneğin 4Jıece tari}cıyle_ t~daı:ük olunmas~ eıp.r i~üb
buyurqWI} ki vardık_da_- bu· babda mukayyed olub imece tarikıy~e -b~~sı_ olan·
kifayet mikdan kerpiçden o~alar. bina. ·etfirüb itmama irişdüqnesine ikd~~
eyl~y~s-~ . ve_!?-~ ~~~!-'::oda bin~. e~ru;ı~ _ve ne _vecihle tedaı:ük ~lupur yazup: bildj.i,resiin;. ·
..
.
(Başpakanlık arşivi, -_Miihimme defteri; nr. 40, ~- 60).

2
İstanbul kadısına

hüküm ki,

Müteveffa Lıltfullah'ın vakfı olan müneccim kitabiarı mahmiye-i mezMimar Sinan mahallesinin imaını ve müezzinlerinde olduğu i'lam
olunmağın alınuh rasadbaneye verilmek eınredüb buyurdum ki vardukda
te'hir itmeyüb müteveffa-yi mezbılrun nücuma ve ilm-i beyete ve bendeseye
müteallik olan kitabiarı eğer mezkı1run ellerindedir ve eğer ahardadır her
kimde ise zuhılra getürüb dahi bilfiil rasad hizmetinde olan Mevlana Takı
yüddin'e cümlesin teslim etdüresün fi 12 Safer 986.
(Başbakanlık arşivi, Miihimme defteri, nr. 34, s. 125).
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Mühiınıne

Ek, IV.

Başbakanlık

Başbakanlık Arşivi,

defteri, nr. 37, s. 117.

A roivi,
Mühimme Defteri, nr. 37, s. 85.
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Ek, VI.

Ruüs Defteri,
KK, nr. 236, s. 74.

Başbakanlık Arşivi,
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Ek, VII.

Başbakanlık Arşivi,

.

.

Mü.hi.mme Defteri,
nr. 37, s. 61.

