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Takiyüddin ve Tycho Brahe Hocalar›m
Konik Yazar: Piref. H. Ökkeﬂ

smanl› gökbilimci Takiyüddin hocam
1521’de ﬁam’da, belki de Kahire’de, tam
nerede bilinmiyor, Danimarkal› gökbilimci Tycho Brahe hocam ise 14 Aral›k 1546’da memleketinde Knudstrup’ta do¤ar, tam nerede biliniyor.
Takiyüddin hocam M›s›r ve ﬁam’da döneminin tan›nm›ﬂ hocalar›ndan f›k›h, hadis ve tefsir
dersleri al›r. Tycho hocam ise Kopenhag ve Leipzig
üniversitelerini bitirir.
Takiyüddin hocam M›s›r ve ‹stanbul aras›nda
gide gele, Tycho hocam ise Orta Avrupa üniversitelerinde bilgi ve görgüsünü art›r›r.
Tycho hocam ö¤rencilik y›llar›nda bir düelloda burnunu kaybeder. Art›k hayat› boyunca alt›n
ve gümüﬂ kar›ﬂ›m› bir takma burunla yaﬂayacakt›r.
Takiyüddin hocam ise bildi¤im kadar›yla, belki son
saniyeleri hariç, hayat›n›
eksiksiz tamamlam›ﬂt›r.
Tycho Brahe
Takiyüddin hocam
müneccimbaﬂ›l›kla, Tycho hocam da Bat›’da buna
eﬂde¤er olan astrologlukla iﬂtigal etmiﬂtir. Tycho hocam ayr›ca tenekeyi alt›na dönüﬂtürme amac› güden
simyaya da merakl›yd›.
Takiyüddin hocam, 1575-1580 tarihleri aras›nda bir tarihte, tam bilinmiyor, tam 82 kardeﬂ aras›ndan tek baﬂ›na sa¤ ç›karak tahta oturan III. Murat’tan, bugün Cihangir s›rtlar›nda olan bir yerde
gözlemevi kurmak için izin al›r. Tycho hocam›z ise
tam tam›na 1576’da, ölümünden sonra kardeﬂi IV.
Christian’›n tahta ç›kt›¤› Danimarka kral› II. Frederik’in izni ve deste¤iyle bugün h’sini kaybetmiﬂ olan
Hven adas›nda Avrupa’n›n en iyi gözlemevini kurar.
Bu eﬂdönemli eﬂsiz iki bilgin hocam›z kurduklar› gözlemevilerinde en duyarl› gözlem aletlerini
tasarlar, yapar veya yapt›r›rlar.
Derken... Y›l 1577... Bir kuyruklu y›ld›z belirir
semalarda. Ertesi y›l hem Avrupa’da hem ‹stanbul’da veba salg›n› baﬂlar. Salg›nla gözlemevi aras›n-
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da ba¤lant› kuranlar iﬂi az›t›p Takiyüddin hocam›z
ve gözlemevi çal›ﬂanlar›n›n geceleri
y›ld›zlar› de¤il de
“meleklerin bald›rlar›n› dikizle- Veba salg›n›na yol açan 1577 kuyruklu
y›ld›z› mikroplar›n› saçarken.
diklerine” iliﬂkin
söylentiler ç›kar›rlar. Karﬂ› cinse düﬂkünlü¤üyle bilinen III. Murat, bunu duyar duymaz, “Vay, sahibinden önce ah›ra girersin ha!” desturuyla yerinden
do¤rulup, kuruluﬂundan sadece bir iki y›l sonra, 22
Ocak 1580’de gözlemevini bir inan›ﬂa göre topa tutturur. Ya o zamanlar topçular di¤er Cihangir sakinlerine zarar vermeyecek
kadar niﬂanc›yd›lar ve
“ﬂimdi kimi topa tutsak
acep” diye soracak kadar can s›k›nt›s›ndan
patl›yorlard› ya da bu
söylenti yanl›ﬂ. Sonuçta
gözlemevinde taﬂ taﬂ üstünde kalmaz. TakiyüdTakiyüddin ve arkadaﬂlar›,
din hocam›z›n akibetini
suçüstü yakaland›klar› bir an.
bilmiyorum. Melekleri
biraz daha yak›ndan tan›m›ﬂ olabilir.
Heyhat! 1599’da Macaristan ve Bohemya kral› II. Rudolf, Tycho Brahe’yi Prag’a ça¤›r›p kendisine ‹mparatorluk Matematikçisi unvan› verir.
Tycho Brahe hocam›z, çal›ﬂmalar›na 25 y›l aral›ks›z devam edecek, astronomiyi geliﬂtirecek ve Johannes Kepler gibi bir bilginin yetiﬂmesine zemin
haz›rlayacakt›r. Heyhat!
Uzunca y›llar, Tycho hocam›z›n bir toplant›da
çok s›k›ﬂt›¤› halde utan›p tuvalete gidemedi¤inden
mesanesini patlat›p öldü¤üne inan›l›r. Ama
Prag’daki mezar›ndan ç›kar›lan saç tellerinden yap›lan incelemelere göre, Tycho hocam›z, büyük
olas›l›kla prostat geniﬂlemesi sonucu çiﬂini yapamam›ﬂ ve ilaç olarak kendi kendine yazd›¤› reçeteyle ald›¤› c›vadan zehirlenerek ölmüﬂtür. ♦

112

