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Selçuklular Zamanında Müneccimliğe Dair Bazı Tespitler 
Some Notes on Ilm-e Nujoom (Astrology) in the Seljuks Period 

Yrd. Doç. Dr. Tülay Metin 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu 

Öz: Bu çalışmada Selçuklu Devleti’nde müneccimlik incelenerek, hem Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu’nda hem de Türkiye Selçuklu Devleti’nde hükümdarların nedimlerinin genellikle tabip 

ya da müneccimlerden oluştuğu, sultanların da nucûm ilmine meraklı olup bu ilme önem verdikleri 

tespit edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İlm-i Nucûm, Selçuklular, Müneccim, Astronomi, Astroloji 

Abstract: This article examines the science of ilm-e nujoom or astrology in the Seljuk Empire and 

explains that in both the Great Seljuk Empire and the Anatolian Seljuk State, the courtiers of the 

sultans were generally either doctors or astrologists and that the sultans gave special attention to the 

science of ilm-e nujoom. 
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Giriş 

İnsanın doğa ve metafizikle alâkası tarih kadar eskidir. Beşeriyet tarihinin zuhurundan 

itibaren kâinat ve yaratılış her zaman merak ve ilgi konusu olmuş, buna dair araştırmaların ilk 

adımı da bu yönde atılmıştır. İnsanoğlunun merakını calip olan varlığın yer ve gökteki anlamı, 

sırları ve bilinmezliği bağlamında gök cisimlerinin ihtişamı ve uzaklığı onlara her zaman sırlı 

ve metafizik anlamların yüklenmesine sebep olmuştur. Böylece meydana gelen yeni arayışlar 

temelinde düşünürler ve din adamlarının yaratılışı izah etmeye yönelik çalışmaları ile çeşitli 

itikat ve inançlar ortaya çıkmıştır. Öncelikle kâinatta var olan ay, yıldız, güneş, gezegen gibi 

tabiat unsurlarının anlaşılmaya ve incelenmeye çalışılması sonucunda bir nazarî bilginin 

ürediği görülmektedir. Söz konusu unsurların hareketleri vesilesiyle gelişen dünya tasavvuru 

sosyal, siyasî ve kültürel hayata dair müstesna bir kılavuz olmuştur. Kozmoloji (evrenbilimi) 

bağlamında vücut bulan ilm-i nucûm (yıldız ilmi) ile gökcisimlerinin takibine fazilet ihsan 

edilerek geleceğe dair tespit ve tayinler yapılmıştır. İlm-i nucûmun iddiaları geniş çapta kabul 

edilen ve saygın bir geçmişten gelen bir fikri temel alır: semavî âlem, ay’ın altındaki insan 

dünyasının işlerini belirlerdi. İki dünya arasındaki sınırı gezegenler ve yıldızlar temsil 

ediyordu ve bunların birbirine olan uzaklığının, konumlarının ve hareketlerinin incelenmesi 

sadece yeryüzünde geçmişte neler olduğunu ve gelecekte neler olacağını açıklamakla 

kalmıyor, bunları değiştirmeyi de mümkün kılabiliyordu.
1
 

Modern manada astronomi olarak tabir ettiğimiz bilim dalı, uzaydaki yıldızları, gezegenleri 

ve diğer cisimler ile uzayda meydana gelen hareketleri inceler. Astrolojinin ise astronomi ve 

cebir terimlerinden istifade ile bu iki bilim esasına dayanan öğreti olduğu yönündeki kabul 

yaygındır. Yeni kurulan gözlem evleri ve gözlem teknikleri ile yapılan bilimsel çalışmalar 

neticesinde İslâm âlimleri Mezopotamya, Mısır, Hint ve Çin gibi medeniyetlerde ortaya çıkan 

                                                           
1 Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, Çev. Yavuz Alogan, İstanbul 2001, s. 250. 
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astronomi biliminin gelişimine büyük katkı sağlamış, böylece İslâm astronomi ilmî zirveye 

ulaşmıştır. Yıldızların seyrinden yola çıkarak geçmişe, bugüne ve geleceğe dair hüküm verme 

kuramı Grekler arasında yaygınlık kazanmış ve bazı Müslüman düşünürler tarafından da kabul 

edilmiştir. Sufi nazariyecileri bunlara özgül İslamî biçim kazandırmış; semavî âlemin nesneleri 

Allahın yarattığı nesneler olarak görülmüştür. Ortaçağ İslâm dünyasında astronomi ile astroloji 

birlikte telakki edilmiştir. Yıldızlara ve gezegenlere dair tüm incelemeler İslâm müellifleri 

tarafından ilm-i hey’et, ilm-i ahkâmu’n-nucûm ya da ilm-i ahkâm, XIII. yüzyıldan itibaren ise 

daha çok ilm-i nucûm olarak ifade edildi. İlm-i nucûm’un üstadlarına ahkâmî ya da müneccim 

denirdi.
2
 

Müslüman ilm-i nucûm âlimleri çeşitli türden malzemeler üzerine belirli bir düzen içinde 

sayılar ya da harfler yazmak suretiyle kehanet ve geleceği etkileme teknikleri geliştirdiler. Bazı 

seçkin düşünürler bile bu âlimlerin iddialarını benimsediler ve yıldızların beden sağlığı 

üzerinde etki yaratabileceğini düşündüler. Ancak muhafazakâr hukukçular ve akılcı filozoflar 

bu ilme karşı çıkmışlardır.
3
 

İlm-i nucûm’a göre, bir insanın, özellikle de hükümdar namzedi kimsenin dünyaya gelirken 

sahip olduğu özellikler dikkate alınarak onun tüm mizacı ve kader çizgisinde takip edeceği yol 

hakkında kati rivayet vermek mümkündü. Bu konuya ilişkin Bezm u Rezm müellifinin ifade 

ettiği şekliyle “Müneccimler, bir insanın doğumunun uğurlu mu uğursuz mu olduğunu 

öğrenmek için iki tarihe başvururlar. O iki tarihteki yıldız cetvelinin (zâyice) şeklinden, 

burçların, uğurlu ve uğursuz seyyar ve sabit yıldızların o anda bulundukları noktaların 

durumundan, oluş ve yok oluş dünyasına gelen kimselerin mutluluğunu, mutsuzluğunu, 

cömertliğini, cimriliğini, hastalığını, sağlığını ve diğer durumlarını tespit ederler ve yıldızların 

o kimseler üzerindeki devamlı ve geçici etkilerini öğrenirler”.
4
 

XIV. yüzyılın meşhur âlim ve müverrihlerinden İbn Haldun, müneccimlik ve sanat olarak 

değerlendirdiği nucûm ilmine dair ifadelerinde eleştirel ve şüpheci yaklaşım sergilemektedir. 

Müneccimlerin tek tek veya toplu olarak yıldızların kuvvetlerini ve maddî yaratıklar 

üzerindeki tesirlerini tanıma yoluyla unsurlar âleminde var olan şeyleri vücuda gelmelerinden 

evvel bildiklerini iddia ettiklerini söyleyen İbn Haldun, yıldızların altlarındaki âlem üzerinde 

müessir oldukları şeklindeki iddianın bâtıl olduğunu belirterek nucûm ilmi hakkındaki fikrini 

dile getirir. Ayrıca “bu sanatın şer’i tarike göre bâtıl, bununla beraber aklî tarike göre de 

mesnedlerinin (medarik) zayıf olduğu açıkça ortaya çıkmıştır” der ve müneccimliğin beşeri 

umran itibariyle de zararlı olduğunu ilâve eder
5
. 

Yıldızların hareketlerinden ve bu hareketlerin keyfiyetinden ve cinslerinden bir mevcudu 

idrak etmenin ancak rasadla olacağını belirten İbn Haldun, İslâmiyet’te rasada pek önem 

verilmediğini de ifade eder. Sadece Abbasî halifesi Me’mun döneminde buna biraz heves 

edilmiş olsa da halifenin ölümünden sonra ihmal edilmiştir. Halife Me’mun, Bağdat’ta 

Şemmâsiye ve Şam’da Kâsiyûn rasadhaneleri kurdurmuştur. İslâm astronomisinin gelişimine 

ve yükselişine büyük etki ve katkısı bulunan devrin önde gelen nucûm âlimleri yetişmiştir. 

Battânî (ö. 929), astronomiye ilişkin muhtelif eserler kaleme alan Sâbit b. Kurra (ö. 901), 

Kitâbu’l-Mudhâl ilâ İlm Ahkâm en-Nucûm (Nucûm İlmine Giriş) adlı eseri kaleme alan Ebû 

Ma’şer el-Belhî (ö. 886), usturlab, ay ve güneşe dair çalışmalarıyla ve Cevami İlmu’n-Nucûm 

ve Usûlu’l-Harekâtu’s-Semâviyye (Astronominin Özeti ve Göğün Hareketlerinin Esasları) adlı 

eseri ile belki de ilm-i nucûm üzerine detaylı bilgi ihtiva eden bir risale yazan ilk Müslüman 

                                                           
2 C.A. Nallino, “Astroloji”, İslâm Ansiklopedisi, C. I, s. 682. 
3 Hourani, a.g.e., s. 250. 
4 Aziz b. Erdeşir-i Esterâbadî, Bezm u Rezm, Çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1990, s. 56-57. 
5 İbn Haldun, Mukaddime, 2, Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul 2004, s. 956, 958, 959. 
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bilgin olan Fergânî ve daha pek çok âlim, halife Me’mun döneminin önemli bilginlerindendir.
6
 

Hatta bu dönemde zâtu’l-hılk denilen rasad aletinin yapımına başlanmıştır. Ancak bu alet 

tamamlanamadığı gibi radashane (gözlemevi) de ortadan kalkmıştır. Me’mun’un halefleri 

devrinde ise eski rasada itimat edildiği görülüyor. İbn Haldun, uzun zamanların geçmesiyle 

yıldızların hareketleri değişeceğinden dolayı eski tarassud usullerinin ve usturlabın ihtiyaca 

kâfi gelmediğini vurgulamaktadır.
7
 

1- Selçuklulardan Önce Türklerde Müneccimlik  

Rus araştırmacı Sofi Tram-Semen, ilk nucûm ilmine dair meydana getirilen sistemin 

Türkler tarafından oluşturulduğunu öne sürmektedir. Hatta astroloji sisteminin ilk defa Hunlar 

zamanında oluşturulduğu bilinirken, kültürel faaliyetlerin bu dönemdeki siyasî hâdiselerin 

gölgesinde kaldığı ve öne çıkarılamadığı vakidir.
8
 Türklerin İslâmiyet’i kabul etmeden evvelki 

inançlarına bakıldığında nucûmla ilgili pek çok delil bulmak mümkündür. Aydınlık âlemi olan 

gök’e kudsiyet atfedilmesi, orada iyiliğin, güzelliğin ve mutluluğun varlığına inanç beslenmesi 

bunun göstergesidir
9
. Oğuz Kağan’ın çocuklarına, seçtiği gün, ay ve yıldız isimlerini vermiş 

olması kozmik âleme verilen değer ve buradan kazanılacağı düşünülen himaye 

anlayışındandır.
10

  

Tarihe baktığımızda nucûma dair ilk ameliyenin İran hükümdarı Lohrasb’ın oğlu Boştasb 

zamanında uygulandığı konusundaki destansı bilgiye ulaşmak mümkündür. Boştasb, 

Efrasiyab’ın kardeşi olan Türk hakanı ile yaptığı barış anlaşmasını Zerdüşt’ün telkinlerine 

itimat ederek bozar. İlm-i nucûma vâkıf olan ve bu konuda mahir olduğu bilinen Zerdüşt, “Ben 

sana öyle bir yıldız (zaman) tayin edip belirleyeceğim ki, o zaman savaş için yola çıkacak 

olursan, zafer senin olacaktır” dedi. Bu sözlerle ikna olan Boştasb bunun üzerine Türk 

hakanına karşı girişeceği savaş hazırlığına başladı.
11

 Görüldüğü gibi nucûm ilminin 

hükümdarlar üzerindeki etkileri hiç de yadırganmayacak kadar önem arz ediyordu. Bu 

sebepten müneccimlere verilen değer ve itibarın ölçüsü had safhaya çıkmıştır. Yusuf Has 

Hâcib de eserinde bu ilmin önemini vurgulamış; yıl, ay ve gün hesabını müneccimlerin 

tuttuğunu, çok lüzumlu olan bu hesabın öğrenilmesi için hendese okunması gerektiğini 

kaydetmiştir. Gerek dünya, gerekse ahiret işinde hesap ilminin ve bilgili tecrübeli olan 

müneccimlerin bilgisine müracaat ederek muvafık ve hesaplı iş yapılmasının faydalı olduğunu 

belirtmiştir. Henüz işe başlamadan evvel, zamanın iyi veya kötü olup olmadığını tespit ederek; 

gün ve ayların kutlusu olduğu gibi kutsuzunun da olduğunu ve kutlu olanın seçilerek hareket 

edilmesi gerektiğini eklemiştir. Yine Yusuf Has Hâcib, bilgi ile başlanılan işte muvaffak 

olunacağını da ifade ederek belirtmiş olduğu fikirlerini teyid etmiştir. Son olarak da her şeyi 

bilenin sadece Allah olduğunu ve müneccimlerin sözüne inanıp güvenmede ihtiyatlı olunması 

gerektiğini de hatırlatmıştır.
12

 

Gazneli sultanı Mahmud da yanında daima müneccim bulunduran bir sultandı. Sultanın 

gururu ve kibri bazen müneccimlerin bilgisine galebe çalmıştır. Bu konuyla alakalı Sultan ile 

dönemin meşhur ilm-i nucûm âlimlerinden Ebû Reyhan Bîrûnî arasında geçen şu hikâye dikkat 

çekicidir. Sultan bir gün Gazne’de dört kapılı bir köşkte otururken Bîrûnî’ye bu dört kapının 

hangisinden dışarıya çıkacağını sormuş ve cevabını kâğıda yazarak kendi oturduğu minderin 

                                                           
6 Fergânî, Cevami İlm en-Nucûm ve Usûl el-Harekât es-Semâviyye, Çev. Y. Unat, Ankara 2012, s. 14, 22; A. Refik, 

Büyük Tarih-i Umumî, C. 5, İstanbul 1328, s. 390-391. 
7 Mukaddime, 2, s. 883. 
8 Sofi Tram-Semen, Türk Astrolojisi, Ankara 2004, s. 2. 
9 Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, İstanbul 2005, s. 128, 142. 
10 S. Koca, Selçuklu Devri Türk Tarihinin Temel Meseleleri, Ankara 2011, s. 520. 
11 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. I, Türkçe terc. A. Ağırakça vd., Bahar Yayınları, İstanbul 1985, s. 261. 
12 Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, Çev. Reşit Rahmeti Arat, TTK, Ankara 1988, s. 316-317. 
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altına koymasını buyurmuştur. Büyük bir müneccim olan Bîrûnî, sultanın emrini yerine 

getirmiş ve cevabı yazarak kâğıdı sultanın söylediği yere bırakmıştır. Bunun üzerine Sultan, 

balta ve kürek getirmelerini ve sarayın doğu duvarından bir kapı açmalarını emretmiştir. 

Sultan, açılan bu kapıdan dışarıya çıktıktan sonra Bîrûnî’nin cevabını getirmelerini söylemiştir. 

Bîrûnî kâğıda şunları yazmıştır: “Sultan bu dört kapıdan dışarıya çıkmayacak, doğu 

duvarından bir kapı açılacak ve oradan çıkacak”. Sultan, bunu nasıl bildiğini sorduğunda 

Bîrûnî, elindeki takvimin arasından kendi tahvilini çıkartarak, ahkâmda o günün yazılmış 

olduğunu belirterek, “beni yüksek bir yerden atarlar, ancak selametle yere inerim ve sıçrayarak 

yükselirim” demiştir. Bu durum sultanın hoşuna gitmemiş ve Bîrûnî’nin tutuklanmasını 

emretmiştir. Bîrûnî’nin yıldız ilmindeki bilgisi onun Gazne kalesinde altı ay hapsedilmesine 

neden olmuştur. Bîrûnî altı ay sonra Sultan Mahmud’un emri ile serbest bırakılmıştır. Sultan 

Mahmud, Bîrûnî ile karşılaştığında “bundan sonra hüküm verirken kendi ilminin 

üstünlüğünden değil benim istediğim şekilde hüküm söyle” demiştir.
13

 

2- Selçuklularda İlm-i Nucûm ve Müneccimlik 

Tarihte aslen askerî ve istihbarat amacıyla başvurulduğu anlaşılan ilm-i nucûm, 

gerçekleşmesi mümkün olayların önceden belirlenmesi konusunda insan zihnini daima canlı 

tutan bir bilimdir. Kişiye sunduğu tespitler ne olursa olsun beraberinde seçenekler imkânı 

tanıması ile her zaman tercih sebebi olmuştur. Bu bakımdan esasen savaşçı ruha sahip 

sultanların sık sık bu bilimden ve üstadları müneccimlerden istifade ettikleri görülür.
14

 

Bilhassa siyasî ve askerî olayların önceden belirlenmesi hükmünde hükümdarlar ve 

komutanlar daima nucûmu dikkate alırlardı. İslâm dünyasında Emevîlerden itibaren bizzat 

hükümdarların arzusuna uygun bir biçimde sarayda kadrolu müneccimler bulunurdu. Selçuklu 

devletlerinde ve Osmanlılarda müneccimlerin yerlerini muhafaza ettikleri biliniyor.  

Müneccimler, yıldızların vaziyetleri itibariyle insanlık âleminde dinler, hanedanlıklar, 

beşerî faaliyetler, meydana gelecek hâdiseler hakkında kehanette bulunurlardı.
15

 İlm-i 

nucûmda geleceğe dair kehanetler, “mevâlid” ve “ihtiyârât” olmak üzere iki temel aşamada 

incelenirdi.
16

 Bunlardan biri doğum günü sistemi veya diğer bir deyişle senelerin devirlerine 

müstenid sene tahvilleri (tahavil-i sinin) sistemi idi. Hükümdarın veya bir başka kişinin 

doğumundan ölümüne kadar başından geçecek olan hâdiseleri tahmin ve tayin etme yöntemi 

olan bu sisteme “mevâlid” denirdi. Müneccimler insan hayatına dair “mevâlid” yöntemine 

dayanarak ortaya koydukları söylemlerde iki farklı tarihi dikkate alırlardı. Bunlardan biri 

kişinin ana rahmine düştüğü tarihtir. Buna “miskat” denmektedir. “Miskat” zamanının yıldız 

cetveline bakılarak kişinin iyilik ve kötülüğü hakkında fikir yürütülürdü. O zamanki yıldızların 

durumu göz önünde bulundurularak karar ve hüküm vermek söz konusu idi. Bazı ahkamî ve 

müneccimlerin tespit ve tayinde itibar ettikleri tarih bu andı. Bilhassa Batlamyus ve akabinde 

gelen ilim adamlarınca, varoluşun başlangıç noktası olarak kabul edilen “miskat” zamanını 

dikkate alarak tespitler geliştirdikleri biliniyor.
17

 Varoluşun başlangıcı olarak dikkate alınan 

ikinci tarih ise kişinin ana rahminden dünyaya çıkış tarihidir. Bazı ilim adamları bu zamanda 

“insanın bütün organlarının tamamlanarak yaratıldığını, ruhun bedenle imtizac ettiğini” ileri 

sürerek hüküm vermek için uygun olan vaktin bu olduğu düşüncesindedirler. Kehanetlerinde 

bu vakti benimseyen müneccimlere göre doğum anında gökyüzü tarafından arz edilen genel 

                                                           
13 Nizâmî ‘Arûzî Semerkandî, Çehar Makale ve Ta’ligat, Tashih: Muhammed Kazvinî ve Muhammed Muin, 

Tahran 1388, s. 168-169. 
14 İ. Fazlıoğlu, “Selçuklu Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim- Bir Giriş-”, Cogito, İstanbul, Sayı 29, 2001, s. 

158. 
15 Mukaddime, s. 885. 
16 Tevfik Fehd, “İlm-i Ahkâm-ı Nücûm”, TDVİA, XXII, İstanbul, 2002, s. 125. 
17 Bezm u Rezm, s. 57. 
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hal insan mukadderatını değişmez surette tespit ediyor ve bu mukadderat gökyüzünde 

meydana gelecek sonraki değişikliklerden müstakil kalıyordu.
18

 Ancak insan mizacını ve 

hayatının evrelerini tayin ederken bu iki vakte başvuranların kati surette ayrıldıklarını ifade 

etmek kabil değildir. İnsanın ana rahmine düşüşünün doğum anına olan etkisi her iki görüşe 

sahip âlimlerce tasvip edilirdi.
19

 Müneccimlerin yıldızların hareketlerini tetkik ederek 

kehanette bulundukları ikinci aşamaya “ihtiyârât” denirdi. Bu usule göre herhangi bir işin 

yapılacağı veya bir teşebbüsten çekinileceği en müsait an belirlenirdi. Hangi işi hangi vakitte 

yapmak gerektiğini veya uygunluğunu tespit etmek müneccimin görevi idi. Müneccimler bu 

zamanı tayin etmek için ay’ın 12 haneden hangisinin üzerinde olduğunu müşahede ederlerdi. 

Uğurlu ve uğursuz olduğuna inanılan vakitleri gösteren takvimler hazırlanırdı. Takvimlerde 

uygun zamanın seçimi için yıllar, aylar, günler ve hatta saatler ve dakikalara kadar yer 

verilerek münasib kararın alınması sağlanırdı.
20

 Saray müneccimleri bu maksatla hükümdarlar 

için yıldızların seyrine bakarak takvimler hazırlardı. Bu bağlamda Büyük Selçuklu Sultanı 

Melikşah’ın astrolog ve matematikçilere hazırlattığı takvimi burada zikretmekte fayda vardır. 

Sultan Melikşah’ın isteğiyle, rasadda görünen kamerî aylardaki farktan dolayı Bağdat’ta bir 

rasadhane kuruldu. Sultan, ilm-i nucûm üstadları ve rasad muhasiblerinin toplanmalarını ve ay 

günlerini yeniden belirlemelerini buyurdu. Aralarında nucûm ve cebir ilminde meşhur Ömer 

Hayyam, Ebû’l- Muzaffer İsfizarî ve Meymun b. Necîb Vâsıtî gibi meşhur ilim adamlarının 

yer aldığı bir heyet rasadhanenin kurulması ve rasad işleri ile meşgul oldular. Baharın ilk 

gününün (21 Mart) başlangıç kabul edildiği bir takvim düzenlediler. Güneş esaslı bu takvime 

sultanın lakabı olan “Celâlî” adı verildi.
21

 

Türklerin İslâmiyet’e geçişinden sonra önceki inançlarına ilişkin değerleri ve uygulamaları 

birden bire sonlandırmadıkları görülüyor. İslâmiyet’in zuhurundan çok geçmeden İslâm 

coğrafyasında nucûm ilmi sahasındaki çalışmalara katkı sağlayan çok sayıda Türk âlim mühim 

eserler telif etmişlerdir. Her ne kadar İbnü’l-Esir “Tuhaftır ki, Kutalmış Türk olduğu halde ilm-

i nucûma vâkıftı ve bu ilmi mükemmel derecede biliyordu” demiş olmasına rağmen Türklerde 

bu ilmin mevcudiyeti bilinen bir gerçektir. Burada İbnü’l-Esir’in Türkiye Selçuklu Devletinin 

kurucusu Süleymanşah’ın babası Kutalmış’ın Türk olduğunu ve buna rağmen ilm-i nucûma 

vâkıf olduğunu vurgulamasının sebebini idrak etmek güçtür. Kutalmış bu ilimden başka 

etnolojiyi (ulûmu’l-evâil-ulûmu’l-kavm) de gayet iyi biliyordu. Vefatı ile neticelenen Alp 

Aslan ile mücadelesinden önce, o gün kendi talihinde uğursuzluk görmüş ve zafer ihtimalinin 

olmadığını belirtmiştir. Mücadeleden kaçınmak istediyse de nihayetinde bundan kurtulamamış 

ve yıldızlara dayanarak yaptığı tespitinde yanılmadığı ortaya çıkmıştır. Onun ölümünden sonra 

çocukları da ilm-i nucûm tahsil ettiler, bu ilim ile meşgul olan üstadları daima yanlarında 

korudular. İbnü’l-Esir’in bu sebeple onların dinlerine zarar verildiğini belirtmesi nucûm ilmine 

dair kaygı ve eleştiriyi göstermesi bakımından önemlidir.
22

 

Müneccimliği iyi veya kötü, yanlış veya doğru kıyaslarından arındırarak genel anlamda 

faydacı (utilitarian) bir ilim olarak görmek daha uygundur. Mutluluğu ve faydayı doğuran iyi 

ile doğrunun teorisi olan pragmatik yaklaşım çerçevesinde değerlendirmek mümkündür. Bu 

hassasiyetle yaklaşıldığında hayret verici şekilde saygınlığını muhafaza eden bir ilim olarak 

karşımıza çıkar. Kaynakların vermiş olduğu bilgiler ile bu husus teyid edilmektedir. Mesela 

                                                           
18 “Astroloji”, İA, s. 683-684. 
19 Bezm u Rezm, s. 57. 
20 “Astroloji”, İA, s. 683; “İlm-i Ahkâm-ı Nücûm”, TDVİA, s. 125-126. 
21 İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 10, Türkçe terc. A. Özaydın vd.,s. 97; Minhâc-i Sirâc el-Cûzcânî, Tabakât-ı 

Nâsırî, Neşr. Abdulhay Habibî, Kabil 1342-43,s. 266, Türk. Terc. s. 47; “Tabakat-ı Nasırî On İkinci Tabaka: 

Selçuklular”, Terc. Akbar A. Aghdam, Tarih Okulu, S. 8, 2010, s. 122; İ. Kafesoğlu, “Melikşah”, İA, C. VII, s. 673. 
22 el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 10, Türkçe terc. A. Özaydın vd. s. 27. 
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bunun en güzel izahı Büyük Selçuklu Devletinin kuruluş sürecinin tamamlandığı Dandanakan 

savaşında görülmektedir. Zaferin kazanılmasında bir müneccimin etkili olduğu savaş hakkında 

detaylı bilgiler aktaran Beyhakî’nin eserinde kayıtlıdır. Bir müneccimin talebesi ve ilm-i 

nucûma vâkıf olan Mevlâzâde adında bir kişi Selçuklulara katılmıştır. Birkaç doğru kehanette 

bulunan Mevlâzâde Selçukluların isteği ile onlarla birlikte Merv’de kalmıştır. Orada iken 

“Eğer Selçuklular Horasan hükümdarı (emîri) olmazlarsa boynunun vurulmasını” söylemiştir. 

Dandanakan savaşının olduğu Cuma günü öğle namazına kadar her saat “bir saat daha 

dayanın” diyerek askerin zafere yakın olduğunu belirtmiştir. Tam öğle vakti olduğunda atlılar 

oraya gelerek müjdeli haberi vermişlerdir. Sultan Mesud’un askerleri geri dönmüşlerdi. Her üç 

Selçuklu reisi Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa Yabgu atlarından inerek Mevlâzâde’nin önünde 

eğildiler. Ona birkaç bin dinar verdiler ve daha büyük vaadlerde bulundular. Daha sonra 

savaşın olduğu yere gittiler, oraya taht kurdular ve Tuğrul Bey o tahta oturdu. Herkese ihsanlar 

verildi. Selçuklular nezdinde büyük bir itibar kazanan Müneccim Mevlâzâde de önemli 

miktarda servete sahip oldu.
23

 Bu cümleden Dandanakan gibi Selçukluların tarih sahnesinde 

daim olmalarını sağlayan bir zaferin kazanılmasında müneccimin hükmüne bağlı teşviki 

onların tercih nedeni olmalarının altında yatan asıl sebebiyet unsurunu göstermektedir. 

Büyük Selçuklu Devleti’nde hükümdarların nedimleri genellikle tabip ya da 

müneccimlerden oluşmaktaydı. Tabip nedimler sultanın yediklerinin fayda ve zararına bakıp, 

doğasını koruyarak sağlıklı bir hayat idame etmesini sağlıyordu. Müneccim nedimler ise vakit 

ve saat tespiti ile kutlu ve kutsuz günleri belirlerlerdi. Sultan yapacağı işin zamanını müneccim 

nediminin bu tayinine itimat ederek düzenlerdi.
24

 

Yukarıda verilen bilgiye mukabil bazı sultanlar ise nedimlerinin müneccim olmamalarını 

tercih etmişlerdir. Bu ilmin faydadan ziyade zarar getirdiği fikrine sahip olan sultanlar da yok 

değildir. Müneccimlerin telkinleri nedeniyle yapılması icap eden önemli işlerden ve 

teşebbüslerden alıkoyulduklarını düşünen sultanlar, bu nedenle dünyanın murat, lezzet ve 

şehvetlerinden mahrum kaldıklarına inanmışlardır. Nitekim sultanlar, müneccimlerin hayattan 

bıktırdıkları düşüncesiyle, onların nedim olmalarından ziyade, gerektiği hallerde ve zamanda 

aranmalarının daha iyi olduğunu ifade etmişlerdir.
25

 Anlaşıldığı gibi müneccimlere her zaman 

itibar edilmemiştir. Malazgirt zaferi öncesinde bunu açıkça görmekteyiz. Alp Arslan, savaş 

hakkında danıştığı müneccimlerin bundan vazgeçip ertelemesi konusundaki hükümlerine değil 

de âlimlerin ve şeyhlerin fikirlerine itimat ederek zaferi elde etmiştir.
26

 

Siyasetnâme adlı eserinde müneccimlik hakkında bilgi veren Büyük Selçuklu veziri 

Nizamülmülk de hizmetinde bir müneccim bulunduruyordu. Önemli konularda Müneccim 

Hekim Mavsili’ye danışıyordu. Nişabur’da ikamet eden Hekim Mavsili, ona her yıl takvim ve 

tahvil gönderirdi. Nizamülmülk bir gün Hekim Mavsili’ye ne zaman vefat edeceğini sormuştu. 

O da kendisinin vefatından altı ay sonra olduğunu söyledi. Nizamülmülk bunun üzerine 

Nişabur’dan kim gelirse önce Hekim Mavsili’nin sağlık ve sıhhatinin nasıl olduğunu 

soruyordu. 485 (1092) yılında Nişabur’dan gelen birine Nizamülmülk yine Hekim Mavsili’yi 

                                                           
23 Tarih-i Beyhakî’nin Dr. Gani ve Dr. Feyyaz neşrinde, Dandanakan Savaşında etkili olan müneccimin ismi 

bahsedildiği ilk yerde Mevlânâzâde (Molânâzâde), daha sonra Mevlâzâde (Molâzâde veya Mollâzâde) şeklinde 

geçmektedir. M. A. Köymen bu müneccimden Mevlâzâde ismiyle söz eder. Bkz. Beyhakî, Tarih-i Beyhakî, Neşr. 

Dr. Gani-Dr. Feyyaz, Tahran 1362, s. 627-628; M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, C: I 

Kuruluş Devri, 3. Baskı, TTK, Ankara 2000, s. 343-344. 
24 Nizamülmülk, Siyerü’l-Mülûk veya Siyâset-Nâme, Neşr. M. Altay Köymen, Ankara 1976, s. 95; Nizamülmülk, 

Siyâset-Nâme, Türkçe terc. ve Haz. M. Altay Köymen, MEB, İstanbul 1990, s. 114. 
25 Siyâset-Nâme, s. 95; Türkçe terc., s. 114-115. 
26 Kerîmüddin Mahmud Aksarayî, Müsâmerüt ül-Ahbâr, Nşr. Osman Turan, 2. Baskı, TTK, Ankara 1999, s. 16-17; 

Aksarayî, Müsâmerüt ül-Ahbâr, Türkçe terc. Mürsel Öztürk, TTK, Ankara 2000, s. 12. 
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sorduğunda onun ölüm haberini almıştı. Mavsili, Rebiülevvel (Nisan) ayının ortasında hayatını 

kaybetmişti. Müneccimim daha önceden kendisi hakkında söylediği söze itibar eden 

Nizamülmülk, evkafını kayıt altına aldırdı, idarî işleri düzene koydu, onu memnun eden 

gulamlarını azat etti, borcunu ödedi, gördüğü bildiği herkesi hoşnut etmeye çalıştı, 

düşmanlarıyla helalleşti ve vasiyetini hazırladı. Hekim Mavsili’nin ölümünden altı ay sonra 

(Ramazan 485-Ekim 1092) vefat etti.
27

 

XII. yüzyıl şair ve müelliflerinden Nizâmî ‘Arûzî, Çehar Makale adlı eserini kâtipler, 

şairler, müneccimler ve tabipler olmak üzere dört başlık altında toplamıştır. Sultanların 

nedimleri olan bu dört sınıfın hayatını konu edinen Nizâmî ‘Arûzî, Sultan Muhammed 

Tapar’ın önemli gördüğü bazı işlerden önce müneccimlerine danıştığına dair bir hâdise 

nakleder. Buna göre; Hille emîri Sadaka’nın Abbasî halifesi Mustazhir’e isyan etmesi üzerine 

Halife Selçuklulardan yardım istemiştir.
28

 Sultan, Halife’nin davetine icabet etmeden önce 

müneccimlerin fikrini sormuştur. Sultanı şanssız gören müneccimler, gitmesi konusunda bir 

şey söyleyemeyeceklerini ifade ettiklerinde Sultan onlara araştırmalarını buyurmuştur. Bunun 

üzerine müneccimler, Isfahan’ın bir kasabasında yaşayan Gaznevî adında ilmî derinliği 

olmayan bir falcıyı sultanın huzuruna getirdiler. Gaznevî sultanın gitmesini, başarısız olduğu 

takdirde kendi kellesini almasını söyledi. Onun sözlerine itimat eden sultan müsterih oldu ve 

ona 200 Nişabur dinarı verdi. Sultan, Arap emîrin üzerine gitti ve onun 50.000 kişiden oluşan 

ordusunu mağlup etti. Muzaffer bir şekilde Isfahan’a dönen Sultan, falcıyı huzuruna çağırdı, 

ona değer verdi ve yakınında kalmasını istedi. Diğer müneccimleri çağırdı ve onlara “Gaznevî 

bana gitmemi söyledi ve başarılı oldum, fakat siz neden bir şey söylemediniz, düşmanım 

gitmemem için size rüşvet mi verdi” diyerek onlardan sual etti. Bu durumdan razı olmayan 

müneccimler ağladılar ve bu konuyu Ömer Hayyam’a yazarak ondan sormalarını istediler. 

Sultan onların doğru söylediklerini anladı ve kendi nedimlerinden bir fazılı bu konuda 

araştırma yapması için vazifelendirdi. Sultan nedime Gaznevî’yi kendi evine çağırmasını ve 

ona şarap vermesini, sarhoş olduğunda ona “senin söylediklerin iyi değilmiş nasıl iyi oldu” 

sorusunu sormasını ve daha sonra sırrı kendisine söylemesini istedi. O nedim sarhoş halinde 

falcıya sorduğunda o şu cevabı verdi: “Eğer bu asker galip gelirse beni şereflendirecekler, eğer 

mağlup olursa beni kim bulacak”. Ertesi gün nedim Sultan’a falcının cevabını anlattığında, 

Sultan onu saraydan attı, kendi müneccimlerini çağırdı ve onlara güvendiğini belirterek, 

Gaznevî hakkında şöyle dedi: “Ben kendim o kâhini düşman gördüm, bir namaz bile kılmadı, 

kimin dine saygısı yoksa bize de saygısı yoktur”.
29

 

Sultan Sancar ile Gur hükümdarı Alâeddin lakaplı el-Hüseyin’in Herat’a hücum etmesi 

nedeniyle aralarında meydana gelen savaşta Alâeddin’in yeğeni Şemseddin Muhammed b. 

Mesud esir alınmıştır. O, 50 bin dinar karşılığında serbest bırakılacaktı. Kendisi de bir 

müneccim olan Nizâmî ‘Arûzî, Şemseddin Muhammed’in hizmetine verildi. Şemseddin, 

Herat’ta esir alındığında nişanlıydı, bir gün çok sıkıldığında Nizâmî ‘Arûzî’ye esaretin ne 

zaman son bulacağını sormuştur. Bu soruya cevap bulmak için Nizâmî ‘Arûzî dama çıkıp 

cetvele bakmıştır. Üçüncü gün o sorunun açıklamasını bulmuş ve ikindi namazında birinin 

geleceğini söylemiştir. Şemseddin ikindi namazında beklemekteyken bir haberci gelir ve 50 

bin dinar, beş bin koyun ve diğer hediyelerin gönderildiği haberini verir. Böylece Şemseddin 

ertesi gün serbest bırakılır. Nizâmî ‘Arûzî’nin yıldızlara bakarak verdiği hükmün doğruluğu 

üzerine ona çok sayıda altın hediye etmiştir.
30

 

                                                           
27 Çehar Makale, s. 173-174. 
28 Muhammed Tapar’ın Sadaka b. Mezyed ile mücadelesi hakkında bkz. el-Kâmil fi’t-Tarih, C. 10, s. 353-360. 
29 Çehar Makale, s. 177. 
30 Çehar Makale, s. 178-179. 
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Sultan Sancar’ın himâyesinde uzun müddet kalmış olan XII. yüzyılın önemli şairlerinden 

Enverî, nucûm ilminde zamanının önde gelenlerindendi. Bu konuda bilgisine çok güvendiği 

anlaşılan Enverî çeşitli kehanetlerde bulunuyordu. Yine Sultan Sancar zamanında yedi 

gezegenin mizan burcunda toplandığı vakit (kırân)
31

 Enverî hüküm vermiştir. Ona göre o ay 

şiddetli bir rüzgâr eski binaları ve ağaçları yıkacak, şehirler harap olacaktı. Bütün halk bu 

hükümden dolayı vehme kapılarak korktular ve mahzenlere sığındılar. Kırân günü orada 

kaldılar. Enverî’nin hüküm vermiş olduğu o gece bir kişi tesadüfen Merv şehrinin minaresinin 

üzerine yanan bir kandil koyar. Fakat o geceki rüzgâr kandili dahi söndürecek güçte değildir. 

Sultan Sancar sabah Enverî’yi huzuruna davet ederek, niçin yanlış hüküm verdiğini sorarak 

onu suçlamıştır. Bunun üzerine Enverî bu olayın birden bire değil tedricen olabileceğini 

belirtmiştir. Ancak o yıl Merv’deki çiftçilerin harmanlarını savurmalarını sağlayacak kadar 

bile rüzgâr olmamıştır. Bu nedenle Enverî Merv’i terk ederek Belh’e gelmiştir. Uzun bir süre 

Belh’te kalan Enverî ilm-i nucûm ile meşgul olmaya devam etmiş ve burada vefat etmiştir.
32

 

Büyük Selçukluların bir kolu olan Kirman Selçuklularında Arslan Şah’ın oğlu Melik 

Muhammed (1142-1156) de ilm-i nucûma ilgili idi. Bu konuya hayli meraklı olduğu anlaşılan 

melikin nucûm ilmine oldukça vâkıf olduğu, halkın ona devrin Batlamyus’u yakıştırmasından 

anlaşılmaktadır.
33

 

Türkiye Selçuklu Devleti sultanları da nucûm ilmine meraklı olup, bu ilme önem vermişler 

ve müneccimleri himaye etmişlerdir. Bilhassa tarihte şahit olduğumuz üzere ömrünün büyük 

bir bölümünü savaşlara ve seferlere adayan hükümdarlar için bu teşebbüslerin neticesini 

önceden tespit etmek her şeyden önemliydi. Bunun için de müneccimlere olan alâka ve itibar 

kaçınılmazdı. Bu noktada alınacak galibiyete veya mağlubiyete, çoğu defa müneccimlerin 

iradesi dikkate alınarak odaklanılıyordu. Savaştan önce müspet yönde yapılan tespitlerle teşvik 

edilen asker, bir şekilde manevi güç ve cesaret kazanıyordu. Sinop’un fethi olayında bu 

durumu müşahede etmek mümkündür. Sinop fethi muştusunu önceden haber veren 

müneccimin talihli tespiti ve başarılı sonuca ulaşılması Sultan I. İzzeddin Keykavus’un 

oldukça mutlu olmasını sağlamıştır ve bir kez daha bu ilme olan güvenini artırmıştır.
34

 

Bilhassa ortaçağlarda yıldızların insan talihi üzerinde etkili olduğu yaygın bir kanaatti. 

Kırân vakti doğan çocukların fatih bir padişah olacağına inanılırdı. Bir kişi padişah olduğuna 

göre o kişinin kutlu bir saatte dünyaya geldiği düşünülürdü. Timur, Fatih Sultan Mehmet, 

Kanuni Sultan Süleyman gibi güçlü hükümdarlara Sahib-kırân unvanının bundan dolayı 

verildiği aşikârdır.
35

 Ayrıca “kırân” vaktinde tahta çıkan hükümdarlar da bu unvanı 

kullanıyorlardı. Adı geçen padişahlardan başka tarihte pek çok sultanın bu unvana sahip 

                                                           
31 “Kırân” iki veya ikiden fazla yıldızın aynı anda bir burçta birleşmesi ve bulunması zamanı tespit edilen önemli 

anlardan biridir. 
32 Devletşah Semerkandî, Tezkiretü’ş-Şuarâ, Tahran 1366, s. 68-69. 
33 O. Turan, “Selçuklular Tarihi Hakkında Araştırmalar ve Tenkidler III Sultan Sancar’ın Kültür Seviyesi 

Meselesi”, İslâm Medeniyeti Mecmuası, Yıl:3, S. 31, İstanbul 1973, s. 36; Ali Öngül, “Selçuklularda Eğitim 

Faaliyetleri ve Yetişen İlim Adamlarına Genel Bir Bakış”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, S. 2, 2003, s. 74. 
34 İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâiyye fî’l-Umûri’l-Alâiyye, Tıpkı Basım, Önsöz ve Fihristi Haz. Adnan Sadık Erzi, TTK, 

Ankara 1956, s. 152; İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâiyye fî’l-Umûri’l-Alâiyye, Türkçe terc. Mürsel Öztürk, C. I, Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996, s. 173. 
34 Turan, Türk Kültür Tarihi, s. 144. 
35 Cengiz Han, Sahib-kırân unvanını taşımamış olsa da onun zamanında İran ve Turan’ın işgali, yapılan yağma ve 

katliam, 1186 (H. 582) senesi Şaban ayında vuku bulan “kırân vakti”nin sonucu olduğu rivayet edilmektedir. Bkz. 

Altan Çetin, “Yahya Kazvinî’nin Lubb Et-Tevârih’inde Selçuklularla Alâkalı Bilgiler”, Gazi Türkiyat, C. I, 2007, s. 

191. 
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olduğu biliniyor.
36

 Selçuklular döneminde de “kırân” vaktine atfedilen kut ve bahtiyarlığın 

alameti inancı vaki idi. IV. Kılıç Arslan’ın Fatıma Hatun adlı karısından olan kızı Selçuk veya 

Selçukî Hatun ile Abaka Han’ın düğününün, Merih ve Zühre kırânında vuku bulduğu kutlu bir 

güne isabet ettiğini İbn Bîbî nakleder.
37

 

Selçuklu sultanı I. Alâeddin Keykubâd, nucûm ilmine ilgi ve alâka duyan bir sultandı. 

Bundan dolayı, zamanın meşhur müverrihi İbn Bîbî’nin validesi el-Bîbî el-Müneccime’nin bu 

ilme dair olan şöhretini duymuş ve onu ailesiyle birlikte Konya’ya getirtmiştir. İbn Bîbî’den 

edinilen bilgiye göre el-Bîbî el-Müneccime, Nişabur’da Safi cemaatinin reisi Kemaleddin 

Simnanî’nin kızı idi. Anne tarafından nucûm ilminde mükemmel bir bilgiye sahip olan 

Muhammed b.Yahya’nın torunu olup kendisi de bu ilmi öğrenmiş ve çok ilerletmiştir. 

Yıldızlar cetveline (zâyice) bakarak gelecek hakkında isabetli bilgiler veren, sözü kabul gören 

ve saygı duyulan biri olarak tanınırdı. Türk tarihinde bilinen ilk kadın müneccim olduğunu 

söylemek mümkündür. İbn Bîbî, annesinin kehanetlerinin her zaman doğru çıktığını, bu 

sebepten Sultan Celâleddin Harezmşah’ın sık sık kendisine başvurduğunu belirtir. Sultan I. 

Alâeddin Keykubad’ın elçisi Kemaleddin Kamyar 1229 yılında Sultan Celâleddîn’in yanına 

Ahlat kapısına geldiği zaman el-Bîbî el-Müneccime’yi Sultan Celâleddîn’in yakınında 

görmüştür. Kadınların ilimle uğraşmaları az rastlanılan bir durum olduğu için bu hal karşısında 

şaşıran ve tuhaf olduğunu düşünen Kemaleddin Kamyar, Sultan Alâeddin’in yanına 

döndüğünde hayretle bu hatunun durumundan bahsetmiştir. Müneccime Bîbî’nin şöhretinden 

haberdar olan sultan derhal onlara ulaşılmasını istemiştir. Bu sırada, Şam’da bulunan İbn 

Bîbî’nin ailesi Konya’ya getirilerek izzet ve ikramla karşılanırlar. İbn Bîbî’nin ailesinin 

Konya’ya geldikleri zamanda Selçuklu ordusu Harput’ta bulunuyordu. Sultan ordudan gelecek 

felaket haberi nedeniyle endişe içerisindeydi. Ordunun durumuna dair tespitte bulunması için 

derhal Müneccime Bîbî’ye danışıldı. O da ordunun başarılı olacağı ve zafer müjdesi geleceği 

konusunda kehanette bulundu. Bunun üzerine endişeyle beklemeye koyulan sultanın merakı 

iyice artmıştı. Nitekim Müneccime Hatunun dediği vakitte gelen ulakların müjdeli haberi 

vermeleri sultanın, onun bilgisine olan güvenini daha da artırdı. Sultan ona hil’at ve kıymetli 

hediyeler sundu ve kendisinden ne dilerse yapılacağını söyledi. Müneccime Bîbî, eşi 

Mecdeddin Muhammed Tercüman için saltanat divanı kâtipliğini istedi. Derhal bu isteği yerine 

getirildi.
38

 Döneme ait kaynakta geçen bu bilgiler, müneccimliğin ve bu ilmin üstadlarının 

Selçuklularda gördüğü itibar ve değerin ne boyutta olduğunu göstermesi bakımından son 

derece önemlidir. Yine Sultan II. İzzeddin Keykavus’un işlerini müneccimlerin görüşü ve 

takvimcilerin (mukavvem) rasadının sonucuna göre düzenlemesi de bunu teyid etmektedir.
39

 

XIII. yüzyıla ait kayıtlarda Anadolu Türkmenlerinden bir kısmının “ayı, güneşi, yıldızları 

ve tabiatı” kutsal addettiklerine dair bilgilerin mevcut olduğu rivayet edilir.
40

 Gerçekten de 

Selçuklular zamanında Anadolu’da nucûm ilmine dair merak, ilgi yoğundu. Bu dönemde 

Anadolu’ya gelip Kayseri’ye yerleşen Ömer b. Muhammed b. Ali es-Savî’nin Akaid-i Ehl-i 

Sünnet adlı eserinin önsözünde bu gerçeği şöyle ifade etmektedir: “Diyar-ı Rum’a geldim. 

Herkesin ilm-i nucûm ile uğraşmakta olduğunu, dinî ilimlerden bi-haber olduklarını gürdüm”. 

Adı geçen âlim bu sözleriyle nucûm ilmini dinî ilimlerden tamamen ayırarak, bu dönemde dinî 

                                                           
36 Ü. Bulduk, “Timur Hakkında Bilinmeyen Bir Timur-Name”, Gazi Ü. Eğitim Fak. Dergisi, 29/4, 2009, s. 484; 

Fahri Unan, ““Sâhib-Kırân-ı Benî Âdem” ‘İnsanoğlunun Sahiplerini Yok Eden’ Demek Midir?”, Türkiye Günlüğü, S. 8, 

1989, s. 109 vd. 
37 el-Evâmirü’l-Alâiyye fî’l-Umûri’l-Alâiyye, s. 666; Türkçe terc., II, s. 183. 
38 el-Evâmirü’l-Alâiyye fî’l-Umûri’l-Alâiyye, s. 442-443; Türkçe terc., s. 439-440. 
39 el-Evâmirü’l-Alâiyye fî’l-Umûri’l-Alâiyye, s. 636; Türkçe terc., II, s. 159. 
40 Turan, Türk Kültür Tarihi, s. 144. 
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ilme olan ihtiyacın hâsıl olduğunu belirtir. Bu ihtiyacı karşılamak maksadıyla da söz konusu 

eserini kaleme aldığını ifade eder.
41

 

1211-1212 yılında Çukurova bölgesine gelen Hıristiyan din adamı Wilbrand von 

Oldenburg, Tarsus ziyaretinden sonra geldiği Adana’da gözlemlerine dayanarak bu konuyla 

ilgili bilgiler vermektedir. Seyyahın kaydına göre bu tarihlerde şehirde çok sayıda müneccim 

ve falcı bulunmaktaydı.
42

 Bu bilgi Anadolu’da sosyal ve kültürel hayata dair inanç ve itikadî 

değerleri ve bu değerlere verilen önemi göstermesi bakımından dikkat çekicidir.  

Selçuklular zamanında yaşayan ve sarayda istihdam ettirilen müneccimlerden bazılarının 

kimlikleri bellidir. Bunlardan biri II. Kılıç Arslan döneminde sarayda vazifeli bulunan Hubeyş 

b. İbrahim el-Tiflisî’dir. Tiflisî tarafından kaleme alınmış, nucûm ilmine dair Medhal ila İlm 

en-Nucûm ve Beyan en-Nucûm adlı iki eser vardır
43

. Hakkında bilgi bulunmayan, bu dönemde 

yaşamış olan müneccimlerden biri de Mevlana Bahaeddin Şenge-i Müneccim’dir.
44

 

XIII. yüzyılda yaşayan dönemin meşhur müneccimlerinden biri de Esireddin idi. Esireddin 

zamanın en büyük dâhilerinden, kurnazlık ve hilede zeki, Allah yolunda, vefakâr bir kişiliğe 

sahip idi. Hatta dostluk ve bağlılıkta Hz. Musa’nın eline benzetilen Esireddin’in, ilm-i 

nucûmda Ebû Reyhan Birunî’nin Kitabû’t-Tefhimi’nden ileri, Hz. Danyal’ın gerçek 

inceliklerini bulmada görüşlerinden iktibas edilebilecek derecede bilge bir şahsiyet olduğu 

ifade edilir.
45

 Devrin büyük âlimlerinden olan Kutbeddin Şirazî (ö. 710/1311) de bu dönemde 

üzerinde epeyce durulduğu anlaşılan astronomi ve astroloji ile ilgilenen bilim adamlarındandır. 

Bu sahada telif ettiği kitaplardan en önemlisi İhtiyarât-i Muzafferî’dir. Şirazî bu eserini 

Kastamonu’daki Çobanoğlu Beyliği hükümdarı Muzafferiddîn Yavlak Arslan’a ithaf 

etmiştir
46

. Bunun yanında Zeyne’l-Müneccim b. Süleyman el-Konevî, 773(1370/71) tarihinde 

Sivas’ta, Türk astrolojisini konu edinen Ahkâm-ı sâl-i Türkan isimli bir eser telif etmiştir. On 

iki hayvanlı Türk takvimine ait bir ahkâmı da içeren eser, özellikle Eratna Oğulları ve dönemin 

Orta Anadolu’su hakkında önemli bir kaynaktır.
47

 

Selçuklular devrinde medreselerde verilen eğitime bakıldığında İslâm dini ve edebiyat 

merkezli derslerin ağırlıklı olduğu görülüyor. Bununla birlikte fizik, kimya, matematik gibi 

müspet ilimler de okutulan dersler arasındaydı. İlm-i nucûm ve astronomi derslerinin, hey’et 

dersi kapsamında medreselerde tedris olunduğu vakidir.
48

 Nucûm ilminin daha önceden 

kozmoloji bağlamında vücut bulduğuna dikkat çekilmişti. Bu zamanda Türklerde kozmoloji 

konusundaki temel bilgilerin kaynağı İslâm kozmolojisine dayanıyordu. Bu konuda uygulanan 

eğitim ve kaleme alınan eserlerde ana ilkeler ve bilgiler İslâm bilimi noktasında temerküz 

ediyordu. Bu nedenle kozmolojiye dair yapılan çalışmalarda tespitler farklılık arz etse de 

özünde İslâm ve vahdet inancının dışına çıkılmazdı. Düzeni var eden ve muhafaza eden yalnız 

                                                           
41 M. Bayram, “Selçuklular Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna Etkisi”, Türkler, C. 7, Yeni Türkiye 

Yayınları, 2002, s. 259. 
42 M. Ersan, “Wilbrand von Oldenburg Seyahatnâmesine Göre XIII. Yüzyılın Başlarında Çukurova”, III. Uluslar 

arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni (Sempozyumu) Bildiriler, Adana 1999, s. 280-281. 
43 Fazlıoğlu, a.g.m, s. 159; E. Kahya, “Türkiye Selçuklularında Bilimsel Çalışmalar”, Türkler, C. 7, Yeni Türkiye 

Yayınları, 2002, s. 548. 
44 Eflakî, Menâkıb al-Ârifîn, II, 2. Baskı, Yay. Tahsin Yazıcı, TTK, Ankara 1980, s. 844; Eflakî, Âriflerin 

Menkıbeleri, Türkçe terc. T. Yazıcı, II, MEB, İstanbul 2001, s. 437. 
45 el-Evâmirü’l-Alâiyye fî’l-Umûri’l-Alâiyye, s. 600-601; Türkçe terc., II, s. 131; Müsâmerüt ül-Ahbâr, s. 91; Türkçe 

terc. s. 69. 
46 E. Wiedemann, “Kutbeddin Al-Şirazî”, İA, s. 1049-1050; Azmi Şerbetçi, “Kutbüddîn-i Şirazî”, TDVİA, C. 26, 

Ankara 2002, s. 487-488; Fazlıoğlu, a.g.m., s. 159-160. 
47 A. Kaya, “Selçuklular Dönemi Sivas’ta İlmî Hayat ve İlim Adamları”, Sosyal Araştırmalar Dergisi, I/2, 2008, s. 

237; M. Demir, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas, Sakarya 2005, s. 203. 
48 A. Çay, “Anadolu Selçukluları’nda Medreseler”, H. Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2/1, 1984, s. 108-109. 

http://www.genbilim.com/index.php?option=com_search&Itemid=27&searchword=Selçuklular%20Döneminde%20Bilimsel%20Ortam%20ve%20Ahiliğin%20Doğuşuna%20Etkisi&searchphrase=exact&ordering=newest
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Allah’tı.
49

 

Tarihi süreç içerisinde toplumda ileri gelenler veya halk nezdinde nucûm ilmine rağbet ve 

atfedilen değerin muhafaza edildiği yönünde değerlendirme yapmak genel manada uygundur. 

Ortaçağın en önemli mesleklerinden ve itibarı yüksek addedilen müneccimlik, sultanların 

büyük ilgi ve alâkasına mazhardı. Bununla birlikte fütüvvet teşkilâtının dışında kalmışlardı. 

Ahî birliğine alınmayan on iki sınıfın içinde müneccimler de yer alıyordu
50

. Ahîler, 

“müneccimlerin işi yalancılıktır, halka yalan söylerler, yalancıya fütüvvet-ahîlik değmez, sed 

(kuşak) kuşanamazlar” diyerek falcı ve müneccimlerin birliğe alınmasına karşı gelmişlerdir.
51

 

Ayrıca kaynakların bize nakletmiş olduğu bilgiler çerçevesinde anlaşılıyor ki bazı dönemlerde 

nucûm ilmi ile meşgul olmak tehlikeli görülerek tepkilere sebep olmuştu. Bu alanda yazılan 

kitapların yok edilmesi karşıt görüşün varlığını göstermektedir. Gaznelî hükümdarı Sultan 

Mahmud’un, Rey hâkimi Mecdüddevle tarafından kaleme alınan astrolojiye dair kitapları 

yaktırdığı biliniyor (1029).
52

 Aynı şekilde Ebû Mansur Abdüsselâm b. Abdülvahib b. 

Abdulkadir el-Bağdadî’nin (öl. 612/1214-15) astroloji ile ilgili kitapları da böyle bir 

uygulamayla yok edilmiştir. Vefatından birkaç yıl önce Ebû Mansur Abdüsselâm’ın kitapları 

elinden alınarak kalabalık bir halk topluluğu önünde incelendi. Bu kitaplarda astroloji ve sihir 

ilminin yanı sıra ulûhiyet iddia eden birçok görüşün ve benzeri küfür itikatları olarak nitelenen 

yazıların olduğu görüldü. Bunun üzerine bu kitaplar yakıldı, kendisi de hapse atıldı.
53

 

Bazen de hükümdarların menfaati aleyhine verilen hükümler müneccimlerin katline sebep 

oldu. Hülagü’nün Bağdat seferi sırasında müşavere ettiği müneccimler, Abbasî hilafetinin ve 

halifenin ortadan kaldırılmasının uğursuzluk getireceğini bildirdiler. Buna mukabil Bağdat’ı 

zapt etmekten çekinmeyen Hülagü elde ettiği başarı sonucunda sözlerine itibar etmediği ve ona 

yanlış yönde telkinlerde bulunduklarını düşündüğü müneccimleri öldürttü.
54

 

Sonuç olarak tepkisel ve eleştirel yaklaşımların yanı sıra müneccimlere itibar ve nucûmdan 

çıkacak sonuçlara itimat etme Ortaçağ dünyasında yaygın bir anlayış idi. Metafizik algının 

düşünce ve bilgi dünyasına hâkim olduğu bir çağda siyaset ve devlet adamları da bundan 

vareste kalmayıp yıldızlardan manevî izler arayarak hayata ve geleceğe düzen verme çabasında 

olmuşlardır. Bilhassa düzenlenecek işler yahut seferler öncesinde manevî hazza ulaşmak veya 

hatadan kaçınmak maksadıyla teşvik olarak da algılanan müneccimlerin fikirlerine 

başvurulduğu görülüyor. Ortaçağ Türk devletlerinden olan Memlûklerin de bu ilme kayıtsız 

kalmadıkları bilinmektedir. Zira Memlûk sultanlarından Aybek’in müneccimlere olan güven 

ve saygınlığı kaynaklarda nakledilmektedir. Eşi Şecere’d-Durr ile ilişkileri bozulmuş olan 

Aybek’e bir müneccim tarafından, ölümünün bir kadının elinden olacağı söylendiğinde Aybek 

çok tedirgin olmuştu. Müneccimin tesirinde kalarak o da karısını öldürme planları yapmaya 

başlamıştı.
55

 İlhanlılarda da savaşın sonucunu öncesinden tespit ve tayin etmek ya da yapılacak 

                                                           
49 E. Kahya, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemindeki Bilimsel Çalışmaların Kısa Bir Değerlendirmesi”, 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, II/4, 2004, s. 74. 
50 Birliğe alınmayan diğer gruplar; mümin olmayanlar, münafıklar, içki içenler, dellaklar, dellallar, çulahlar, 

kasaplar, cerrahlar, avcılar, amildârlar ve madrabazlardı. Bkz. A. Çetin, “XIII. XIV. Yüzyıllarda Yakındoğu’nun 

Sosyo-Ekonomik Hayatında Tüccarlar”, Türkler, C. V, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s. 449. 
51 M. Demirci, “Selçuklu Anadolu’sunda Bir İnsaniyet Mektebi: Ahilik”, Mehmet Altay Köymen Armağanı, Konya 

2011, s. 125. 
52 El-Kâmil Fi’t-Tarih, Türkçe terc. C. 9, s. 288. 
53 El-Kâmil Fi’t-Tarih, Türkçe terc. C. 12, s. 257. 
54 Müsâmerüt ül-Ahbâr, s. 48-49; Türkçe terc., s. 38-39; Uyar, a.g.m., s. 443. 
55 Samira Kortantamer, “Şecer ud-Durr’un İntikamı”, Acta Turcica, I/2, 2011, s. 216; A. M. Ağır, “Memlûklarda 

Bir Kadın Sultan Şecer ed-Durr İsmet ed-Dîn Umm-i Halîl 1250”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 

3/XIII, 2010, s. 13. 
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girişimleri meşru addetmek amacıyla müneccimlere danışılırdı.
56

 Osmanlı Devleti zamanında 

XV. yüzyıldan itibaren müesseseleşen müneccimliğin Selçuklular döneminde değer ve itibar 

gören bir meslek olduğu anlaşılmaktadır.
57

 Bu bağlamda Ortaçağların belirleyici bir fenomeni 

olan müneccimliğin, Selçuklu medeniyetinde göz ardı edilmemesi gereken birer unsur olduğu 

aşikârdır. 
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