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Takıyüddin Râsıd’ın Galata Rasathanesi’nde çalışan astronomlar
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SULTANLARIN BİLİM ADAMI

ALI KUŞÇU

İslam bilim geleneğinin Osmanlı’ya aktarılmasında büyük
katkıları bulunan, Osmanlı bilim kurumlarını ve buralardaki
ders programlarını düzenleyen, yüzyıllar boyunca kitapları
medreselerde okutulan Osmanlı bilim adamı Ali Kuşçu’nun
Semerkand’dan Tebriz ve ardından İstanbul’a uzanan hayatı da
oldukça ilgi çekicidir…
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Semerkant matematik-astronomi okulunun
en önemli ve son temsilcilerinden birisi olan
Ali Kuşçu’nun hayatının birinci bölümü
Semerkant’ta, ikinci bölümü Tebriz’de, üçüncü
ve son bölümü ise İstanbul’da geçti. Hayatı
boyunca bir bilim adamı hüviyetiyle hareket
eden Ali Kuşçu’nun asırları aşan ününün
arkasında bulunan şey nedir? Osmanlı bilim
kurumlarını ve buralardaki ders programlarını
düzenleyen, yüzyıllar boyunca kitapları
medreselerde okutulan bu Osmanlı bilim
adamı kimdir? Daha ilk görüşmesinde Fatih

Sultan Mehmed’i etkileyen ve İstanbul’da
kalması için ısrar edilen, bilim dünyasındaki
etkisi asırlar boyunca süren Ali Kuşçu nerelere
gitti, hangi görevlerde bulundu? Bu çalışmada
bu soruların cevapları üzerinde durulmaktadır.

Semerkant: Doğumu ve Yetişmesi
Esas adı Kuşçuzâde Alaeddin Ebü’l-Kasım
Ali b. Muhammed olan Ali Kuşçu, on beşinci
yüzyılın başlarında Semerkant’ta dünyaya geldi.
Babası Muhammed, Timurlular Devleti’nin
Hükümdarı Uluğ Bey’in doğancıbaşısı
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idi. Küçük yaşlardan itibaren Uluğ Bey’in
sarayında ve çevresinde yetişti. Aynı zamanda
astronomi bilgini olan Uluğ Bey ve onun
etrafında bulunan Gıyaseddin Cemşid ve
Bursalı Kadızâde (ö. 1440) gibi zamanın ileri
gelen bilim adamlarından matematik ve
astronomi dersleri aldı. Diğer bazı âlimlerden
de dinî ilimleri öğrendi. Uluğ Bey’in özel ilgisi
altında yetişen Ali Kuşçu genç yaşta başka ilim
adamlarıyla tanışmak ve görgüsünü arttırmak
üzere gizlice Kirman’a gitti.
Kirman’da çeşitli âlimlerden dersler alan
Ali Kuşçu, fırsat buldukça çevreyi gezdi, bu
arada dikkatini çeken Umman Denizi’ndeki
med-cezirle yakından ilgilendi. Bu esnada
bazı kitaplar yazdı. Birkaç sene süren bu gizli
seyahati, Semerkant’a dönmesi ile son buldu.
Dönünce, kendisini merak içinde beklemekte
olan Uluğ Bey sevinmiş ve “bize ne hediye
getirdin” diye sormuştur. Ali Kuşçu da “Ayın
muhtelif şekillerine dair eskilerin çözemediği
problemleri hallettiğim bir çalışma getirdim’
şeklinde cevap vermiştir. Eseri alan Uluğ Bey
onu hemen ayakta okumuş ve çalışmayı çok
beğenmiştir. Rivayete göre Uluğ Bey, onu bir
ara Çin’e göndermiştir. Ali Kuşçu buradan
dönüşünde dünyanın yüzölçümünü, ayrıca
meridyenin uzunluğunu hesap etmiştir.
Uluğ Bey, kendinden önceki bazı

rasathanelerde hazırlanan eski astronomi
tablolarında (zîçler) bulunan hataları
düzeltmek maksadıyla, Semerkant’ta yeni bir
gözlemevi açmıştır. Rasat işlerinin başına önce
Gıyaseddin Cemşid’i daha sonra Kadızâde
Rûmî’yi getirmiştir. Ancak her ikisinin de
tabloları tamamlayamadan ölmeleri üzerine
Ali Kuşçu, Uluğ Bey tarafından Semerkant
Rasathanesi’nin müdürlüğüne getirildi.

Müdür Ali Kuşçu
Ali Kuşçu, yıllar önce başlatılan gözlem
çalışmalarını 1437 yılında bitirerek, Uluğ
Bey’in adına düzenlenen ve Zîc-i Gürgânî
adı verilen yeni zîci tamamladı. Uluğ Bey
çalışmanın önsözünde Ali Kuşçu’dan övgüyle
ve “ferzend-i ercümendim” (muhterem, şerefli
oğlum) diye bahsetti. Gerek İslâm dünyasında
gerekse Avrupa’daki astronomi ve astroloji
çalışmalarında asırlarca kullanılacak olan
bu çalışma, o zamana kadar yapılan bütün
astronomi tablolarını (zîcleri) hükümsüz
bırakmıştı. Ali Kuşçu’nun gözlemevindeki
müdürlüğü Uluğ Bey’in, 1449 yılında oğlu
Abdüllatif tarafından öldürülmesinden
sonra son buldu. Başlayan taht kavgaları ise
Semerkant’taki ilmî çalışma ortamını tamamen
yok etmiştir. Uluğ Bey’in öldürülmesinden
sonra burada çalışma yapmanın mümkün
olmadığını gören Ali Kuşçu, hacca gitmek

Ali Kuşçu’nun doğduğu ve eğitimini tamamladığı Semerkant şehrinden bir görünüş
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bahanesiyle izin alarak âilesiyle birlikte Batı’ya
doğru hareket etti.

Tebriz Hayatı ve Diplomat Ali Kuşçu

Taşköprülüzâde Ahmed Efendi, Tercüme-i Şakâ’ikû’n-Nu’mâniye, TSMK, H.1263, Y. 113B

‘İlim himâye edildiği yere göç eder’ sözünün
bir kere daha doğrulandığı bu yolculuk, ilk
olarak ilim adamlarını ve sanatçıları himâye
eden, onlara değer veren Uzun Hasan ve Fatih
Sultan Mehmed gibi dönemin iki padişahından
birincisi olan Akkoyunlu Devleti hükümdarı
Uzun Hasan’ın saltanat merkezi Tebriz’de son
bulur. Uzun Hasan, Tebriz’e gelmesi üzerine Ali
Kuşçu’ya büyük itibar gösterdi.
Ailesi ile birlikte 1469 yılında Tebriz’e yerleşen
ve burada ilmî meclislere katılan Ali Kuşçu,
Uzun Hasan ile Fatih Sultan Mehmed arasında
süregelen anlaşmazlıkların halledilmesi için,
Uzun Hasan tarafından elçi sıfatıyla, diplomatik
bir görev ile İstanbul’a gönderildi. Kalabalık bir
elçilik heyetiyle İstanbul’a gelen Ali Kuşçu, Fatih
Sultan Mehmed tarafından büyük bir merasimle
karşılandı. Fatih Sultan Mehmed, ününü
önceden duyduğu ve daha ilk görüşmesinde
takdir ettiği bu bilim adamına hizmetinde
çalışması için teklifte bulundu. Ali Kuşçu, Uzun
Hasan adına yapmakta olduğu elçilik görevini
Fatih Sultan Mehmed ve Ali Kuşçu. Fatih Sultan
Mehmed, Otlukbeli Savaşı’ndan dönüldükten sonra
Ali Kuşçu’yu 200 akçe günlük ücret ile Ayasofya
Medresesi’ne müderris tayin etmişti

Çığır Açan Eserleri
Esas olarak astronomi, matematik, kelâm ve
Arapça grameri gibi dört temel bilim dalında
çalışmalar yapan Ali Kuşçu’nun eserlerinin
çoğu küçük risâleler halindedir. Onun eserleri
gerek kendi döneminde ve gerekse daha sonraki
devirlerde pek çok bilim adamı tarafından
incelenmiştir. Bunların bazıları üzerine
açıklamalar yazılmış bir kısmı da muhtelif dillere
çevrilmiştir.
Osmanlılarda astronomi ile ciddi olarak ilk
uğraşan kişinin Ali Kuşçu olduğu konusunda,
günümüz bilim tarihçileri arasında fikir birliği
vardır. Onun en mühim iki çalışması olan elMuhammediyye ve el-Fethiyye, bilim adamları
tarafından çok övülen ve medreselerde ders
kitabı olarak okutulan eserlerdir. Eserler sadece
konularında pratik kolaylık sağlaması yönüyle
önemli olup ilmî açıdan herhangi bir yenilik

getirmezler. Ayrıca bu eserler onun daha önce
Farsça olarak kaleme aldığı iki çalışmasının
Arapça redaksiyonudur. Ancak matematik-cebir
ve geometri alanlarında kaleme aldığı eserleri
ile astronomi konusundaki şerhleri ilmî açıdan
orijinal çalışmalardır. Bu çalışmalar özellikle
Osmanlı matematik ve geometri çalışmalarının
gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Ali Kuşçu
astronomi eserleri yanında beş matematik kitabı
kaleme almıştır.
1. Risâle der İlm-i Hisâb. Hesap-cebir
konusunda bir eser olup bir mukaddime ve üç
makaleden meydana gelir. Günümüze elliye
yakın yazma nüshası (Meselâ bk. Süleymaniye
Ktp., Ayasofya, nr. 2733/3) gelen bu eser ayrıca
Mîzânü’l-hisâb adıyla basılmıştır (İstanbul
1266, 1269, 1280). Ali Kuşçu, İstanbul’a
gelmeden önce Farsça olarak telif ettiği bu
eseri daha sonra tekrar gözden geçirmiş ve yeni
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Fatih Sultan Mehmed’in
daveti üzerine Tebriz’den yola
çıkan Ali Kuşçu, Osmanlı
topraklarına girdikten sonra
padişah tarafından gönderilen
özel bir heyet tarafından
karşılanmıştır. Ali Kuşçu’nun
kafilesinin rahat bir yolculuk
geçirmesi için her bir konakta
bin akçe harcanmıştı

tamamlamak şartıyla bu teklifi kabul ettiğini
bildirdi. Diplomatik görevini tamamlayan Ali Kuşçu,
Fatih Sultan Mehmed’e verdiği sözü tutmak üzere
ailesi, adamları ve yakınlarıyla Tebriz’den İstanbul’a
gitmek üzere ayrıldı.

İstanbul Hayatı
Osmanlılarda bilimin en hızlı gelişmesinin, bilime
ayrı bir önem veren ve bilim adamlarını koruyan
Fatih Sultan Mehmed zamanında gerçekleştiği
bilinmektedir. Gerçekten o, başşehir haline getirdiği
İstanbul’un önemli bir bilim ve kültür merkezi
olması için çalışmış ve buraya çeşitli vesilelerle bilim
adamlarını davet etmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in
bu düşünce ile davet ettiği bilim adamlarından
birisi, belki de en dikkat çekeni Ali Kuşçu olmuştur.

Ali Kuşçu’nun Fethiyye ve
Muhammediye adlı eserlerinin
Süleymaniye kütüphanesindeki
nüshasının kapağı ve iki sayfa

ilavelerle genişletmiştir. Arapça olarak er-Risâletü’lMuhammediyye der Hisâb adıyla bir mukaddime ve
iki bölüm (fen) halinde yazdığı bu eseri İstanbul’a
geldikten sonra Fatih Sultan Mehmed’e sunmuştur.
el-Muhammediyye, on sekizinci yüzyılda Bahauddin
Âmilî’nin Hülâsâtü’l-Hisâb adlı eserini telif etmesine
kadar Osmanlılarda en muteber hesap kitabı olarak
kullanılmaktaydı. Ali Kuşçu’nun bu en önemli
matematik kitabının birinci bölümü hesap, ikinci
bölümü ise misâha ilminden bahseder. Ali Kuşçu’nun
her iki eseri de hesâb-ı hindî hakkındadır; bu da
muhtemelen Osmanlı resmi hesap geleneğinin hesâb-ı
hindî olmasını sağlamıştır.
2. Risâle der-İlm-i Hey’e: Astronomi konusunda
Farsça olarak kaleme aldığı bu eser bir mukaddime
ile iki makaleden meydana gelir. Ali Kuşçu eseri
1458 yılında Semerkant’ta yazmıştır. Daha sonra
tekrar gözden geçirerek yeni ilâvelerle Arapçaya
çevirmiş ve er-Risâletü’l-Fethiyye adını vererek Fatih
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Sultan Mehmed’e sunmuştur. Abdullah Perviz bu
eseri Türkçeye çevirmiş ve adını Mirkatü’s-Semâ
koymuştur. Medreselerde ders kitabı olarak okutulan
bu eserin dünya kütüphanelerinde pek çok yazma
nüshası bulunur (Meselâ bk. Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 2640). Değişik dillere tercüme edilen
eser, muhtelif tarihlerde İstanbul’da ve Delhi’de
basılmıştır.
3. eş-Şerhü’l-Cedîd ale’t-Tecrîd. Nasîrüddin Tûsî’nin
kelam ilmi alanında yazdığı Tecrîdü’l-Kelâm adlı
eserinin şerhidir. Eseri Ebû Saîd Han’a ithaf etti.
4. Unkûdü’l-Cevâhir. Arap gramerine dairdir.
İstanbul ve Kahire gibi merkezlerde basılmıştır.
5. Şerhü’r-Risâleti’l-Vaz‘iyye. Adudüddin el-İcî’nin (ö.
1355) vaz‘ ilmine dair bir risâlesinin şerhidir.
6. Risâle fî Vaz‘i’l-Müfredât. Müstakil küçük bir
risâle olup Arapça gramer konusundadır. Pek çok
yazma nüshası bulunur.
7. Şerhu’ş-Şâfiye li’bni’l-Hâcib. Farsça bir eser olup

Fatih Sultan Mehmed’in daveti üzerine
Tebriz’den yola çıkan Ali Kuşçu, Osmanlı
topraklarına girdikten sonra padişah
tarafından gönderilen özel bir heyet tarafından
karşılanmıştır. Ali Kuşçu’nun kafilesinin rahat
bir yolculuk geçirmesi için her bir konakta
bin akçe harcanmıştır. Fatih Sultan Mehmed,
İstanbul’a yaklaşan heyeti karşılamak üzere
şehrin kadısı Hocazâde başkanlığında bir heyet
göndermiştir.

Heyetin İstanbul’a geçmek üzere bindiği
gemide, Hocazâde ve Ali Kuşçu karşılıklı ilmî
sohbetler etmişler, Ali Kuşçu Kirman’da iken
gördüğü med-cezir hadisesini Hocazâde’ye
anlatmış; sonra med-cezirin sebepleri hakkında
konuşmaya başlamışlar, Ali Kuşçu, bu konuda
Seyyid Şerif ile Teftazânî’nin Timur’un
huzurunda yaptıkları tartışmaları hatırlatmış ve
Teftazânî’nin cevabını daha isabetli olduğunu
öne sürmüştür. Hocazâde ise “ben de meseleyi
Ayasofya’nın hemen
arkasında yer alan
ve Ali Kuşçu’nun
müderrislik yaptığı
medresenin yerine
inşa edilen Ayasofya
Medresesi; 1924
yılında öksüzler yurdu
haline getirilmiş, 1934
yılında yıktırılmıştır.

İbn-i Hâcib’in sarf ilmine dair yazdığı Şâfiye’nin
bazı yerlerinin şerhidir.
8. Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-ta‘rif. Arapça
grameri konusunda bir eserdir. Harf-i ta‘rifin bazı
özellikleri üzerinde duran tek varaktan ibaret bir
çalışmadır.
9. Risâle Mâ ene kultü. Teftâzânî’nin Telhîsü’lMiftâh üzerine yazdığı ve el-Mutavvel adıyla
tanınan şerhte geçen “mâ ene kultü” ibaresiyle
ilgili olarak yaptığı bir çalışmasıdır.
10. Şerh-i Zîc-i Gürgânî. Her ne kadar Uluğ
Bey’in adı ile zikredilen bir eser olsa da Ali
Kuşçu’nun bu esere önemli bir katkısı ve bu Zîc’e
yazdığı bir şerhi vardır. Ali Kuşçu’nun Zîc’in
giriş kısmında geçen teorem ve problemlerin
delillerini izah ettiği bu şerh torunu Mîrim
Çelebi ile matematikçi Salih Zeki’nin
çalışmalarına önemli kaynak olmuştur. Ali
Kuşçu’nun en önemli astronomi eserlerinden

birisi kabul edilmektedir.
11. Fâ’ide fî eşkâli Utarid. Utarid adıyla bilinen
Merkür gezegeninin hareketleri hakkında Arapça
olarak kaleme aldığı bu eserinde Batlamyus’un
bu konudaki çalışmalarını ele alır. Ancak onun
görüşlerini yer yer tenkid eder ve onun el-Macestî
adlı kitabında Utarid’in hareketleriyle ilgili
verdiği hatalı bilgileri düzeltir ve eksikliklerini
tamamlar.
12. Risâle fî asli’l-hârici yümkinü fi’s-süfliyyeyn.
Dünyanın ve Güneş’in hareketleri hakkında
Arapça olarak yazdığı bir eserdir.
13. Risâle fî halli eşkâli’l-mu‘addili’l-kamer
li’l-mesîr. Kirman’da iken kaleme aldığı Ayın
muhtelif şekillerine dair eskilerin çözemediği
problemleri çözme konusundaki bu Arapça eseri
Uluğ Bey’e sunmuştur.
14. Risâle fî Enne Külle mâ Yesta‘melü
bi’ş-Şekleyni’l-Muğnî ve’z-Zıllî Yümkinü en
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Yaklaşık bir sene Ayasofya
Medresesi’nde astronomi,
matematik ve diğer fen
ilimlerinde dersler veren
Ali Kuşçu’nun buradaki
en önemli faaliyeti başta
Semâniye Medresesi
olmak üzere bütün
Osmanlı medreselerindeki
ders programlarını
düzenlemesidir

öyle zannederdim. Fakat araştırınca Seyyid Şerif’in haklı
olduğunu tespit ettim. Kitabın kenarına da bunu yazdım”
diyerek cevap vermiştir. Ali Kuşçu da bu notu okuduktan
sonra ona hak vermiştir.
Tebriz’de iken görüştüğü Alâeddin Ali et-Tûsî, ona
İstanbul’a giderse Hocazâde’ye dikkat etmesini ve
onunla iyi geçinmesini tavsiye ederek “insanın malûmatı
onunki yanında hiç kalır” demişti. Daha Tebriz’de iken
Hocazâde’nin şöhretini duyan Ali Kuşçu, İstanbul’a
geldikten sonra Fatih Sultan Mehmed’in huzuruna
çıkmış ve padişah kendisine Hocazâde’yi nasıl bulduğunu
sormuş, o da “Acem’de ve Rum’da benzeri yok” demiştir.
Fatih Sultan Mehmed “Arap’ta da benzeri yoktur” diyerek
sözünü tamamlamıştır. Hocazâde’yi çok takdir eden
Ali Kuşçu, kızlarından birisini onun oğluyla, torunu
Kutbuddin Mehmed’i de onun kızıyla evlendirmiştir.
Bu son evlilikten meşhur Osmanlı matematikçisi Mîrim
Çelebi (ö. 1525) dünyaya gelmiştir.
Ali Kuşçu İstanbul’a gelmeden önce astronomi
konusunda Risâle der İlm-i Hey’e ve matematik-cebir
konusunda Risâle der İlm-i Hisâb adlarında iki Farsça
risâle kaleme almıştır. İkinci eserini İstanbul’a gelirken
biraz genişleterek Arapça bir redaksiyonunu meydana
getirmiştir. Bu redaksiyona, Fatih’in ismine nispetle
el-Muhammediyye adını vererek Şubat 1474 tarihinde
Fatih Sultan Mehmed’e sunmuştur. Bundan sonra Risâle
der İlm-i Hey’e adlı birinci eserini genişleterek Arapça’ya
çevirmiş ve bunu da 11 Ağustos 1473 Çarşamba
günü Otlukbeli Meydan Savaşının kazanıldığı gün
tamamlamıştır. Savaşın kazanılması hatırasına el-Fethiyye
ismini verdiği eseri aynı gün Fatih Sultan Mehmed’e
sunmuştur. Savaştan dönüşte Ayasofya Medresesi’ne
müderris tayin edilen Ali Kuşçu, bir sene sonra 16
Aralık 1474 tarihinde vefat etmiş ve Eyüp Sultan Câmii
civarında bulunan hâzireye defnedilmiştir. Hayatının
sadece son birkaç senesini İstanbul’da geçiren Ali

Yüsta‘mele bi’l-Misterati ve’l-Fercâr. Ali Kuşçu’nun
astronomi ve geometriye dair Arapça olarak kaleme
aldığı bir diğer eseridir.
15. Şerhü’t-Tuhfeti’ş-Şâhiyye fi’l-Hey’e. Meşhur
astronom Kutbeddin Mahmud b. Mesud eş-Şirâzî’nin
(ö. 1311) et-Tuhfetü’ş-Şâhiyye adlı astronomi eseri
üzerine Ali Kuşçu’nun yazdığı Arapça şerhtir.
16. Risâle fî İstihrâci Mekâdiri’z-Zâviye min
Mekâdiri’l-Azlâ‘. Kenar uzunlukları bilinen üçgenlerin
açılarının hesaplanması hakkında bir küçük
risâlesidir.
17. Risâle fi’z-Zâviyeti’l-Hâdde izâ Furidat Hareketü
Ehadi Dıl‘ayhâ Tahsilü Zâviye Münferice. “Bir kenarı
hareket ettirildiğinde geniş açı olan dar açı hakkında
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bir risâle” başlığını taşıyan bir çalışma olup, Fatih
Sultan Mehmed’in önünde Ali Kuşçu ile Sinan
Paşa’nın yaptığı tartışmada, Ali Kuşçu’nun sorduğu
soruya Sinan Paşa’nın verdiği cevabı içeren iki
sahifelik bir risaledir.
Ali Kuşçu’nun yukarıda zikredilen eserlerinin
yanı sıra Risâle fi’l-kavâidi’l-hisâbiyye ve’d-delâili’lhendesiyye ve Risâle fî enne hükmi’l-hâric hükmi’ttedvîr bi aynihî fî vukûfi’l-kevâkib adlarında iki
eseri daha bilinmektedir. Bütün bu eserlerden başka
kaynaklarda ismi zikredilen fakat günümüze nüshası
ulaşmayan bazı eserleri vardır. Bununla birlikte, onun
olmadığı halde ona atfedilen birtakım eserler de
vardır.

Kuşçu’nun faaliyetleri, çalışmalarının sonuçları ve
etkileri asırlar boyunca devam etmiştir.

astronomi hem de matematik alanında Osmanlı
bilimi için önemli bir dönüm noktası sayılmaktadır.
Gerçekten onun gelirken beraberinde getirdiği
Medrese Programlarını Düzenledi
talebeleri ve eserleri ayrıca daha sonra yetiştirdiği
Fatih Sultan Mehmed, Otlukbeli Savaşı’ndan
talebeleri Osmanlı biliminin teşekkülünde önemli
dönüldükten sonra Ali Kuşçu’yu 200 akçe günlük
rol oynamıştır. Semerkant matematik-astronomi
ücret ile Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin
okulunun müdürü Kadızâde’nin talebelerinden
etmişti. Yaklaşık bir sene kadar burada astronomi,
Fethullah Şirvanî ile Ali Kuşçu’nun İstanbul’a
matematik ve diğer fen ilimlerinde dersler veren
gelmelerinden sonra Osmanlılarda astronomi ve
Ali Kuşçu’nun buradaki en önemli faaliyeti başta
matematik çalışmaları canlanmıştır. Hatta Ali
Semâniye Medresesi olmak üzere bütün Osmanlı
Kuşçu’nun medresede verdiği dersler dönemin ileri
medreselerindeki ders programlarını düzenlemesidir.
gelen bilim adamları tarafından dahi dikkatle takip
Bu konuda kendisine Müderris Molla Hüsrev
edilmiştir. Astronomi ve matematik çalışmalarına
yardımcı olmuştur.
ciddi bir düzen getiren Ali Kuşçu’nun ortaya
İlmî Şahsiyeti
koyduğu çalışmalar, daha sonra Mîrim Çelebi ve
diğer pek çok büyük bilim adamının yetişmesine
Hayatının büyük bölümünü Semerkant’ta
vesile olmuştur. İstanbul’un boylamını, eskiden
geçiren ve buradaki ilmî çalışmalara katılan Ali
belirlenmiş olan 60 derecelik değeri düzeltip 59
Kuşçu, Fethullah Şirvânî’den (ö. 1496) sonra
Semerkant matematik-astronomi okulunun Osmanlı derece, enlemini de 41 derece 14 dakika olarak tespit
etmiştir. Ayrıca Fatih Camii minaresi üzerine de
ülkesindeki en mühim temsilcilerinden olmuş,
hesap ve matematik bilimi açısından önem arz eden bir güneş saati çizelgesi yapmıştır. Ali Kuşçu’nun
çalışmaları başta Kopernik olmak üzere Avrupa
birikimlerini Osmanlı dünyasına taşımıştı. Zaten
kendisi de Mâveraünnehir bölgesinin son matematik matematik ve astronomi çalışmalarına da çok ciddi
olarak etki etmiştir. ıı
âlimlerindendir. Onun İstanbul’a gelmesi hem

Ali Kuşçu’nun Eyüp
Sultan’daki mezarı
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