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291 'de (903) Rey'de doğdu. Hayatı 

hakkında fazla bilgi yoktur. Büveyhi 
hanedanından Adudüddevle'nin hocası 

ve dostu olduğu, bu hanedanın d iğer 

mensuplarıyla da yakın ilişki kurduğu 

bilinmektedir. 975'te Adudüddevle'nin 
oğlu ŞerefOddevle'nin Bağdat'ı ele ge
çirmesinden sonra büyük bir ilim mer
kezi haline gelen bu şehirde çağdaş

ları Ebü Sehl ei-Kühi, Sagani ei-Ustur
labi. Ebü ishak ibrahim b. Hilal, Ebü 
Hasan ei-Mağribi, ibnü'I-A'Iem ve Ebü'I
Vefa gibi alimlerle birlikte çalışmış ve 
gözlemlerde bulunmuştur. Abdurrah
man es-Süfi, Ali b. isa ei-Harrani, Ebü 
Hanife ed-Dineveri, Settani gibi alimie
rin yaptığı çalışma ve gözlemleri ta
mamlamak, düzeltmek ve kendi göz
lemlerini de ilave etmek suretiyle ast
ronomide yeni bir dönem başlatmıştır. 

Bazı araştırıcılara göre o, modern çağa 
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Abdurrahman es-SOfi'nin Kitabü Şuveri'l-kevakibi'ş-şabite adlı eserinden burclarla ilgili iki cizim 
(Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3422) 

tesir eden üç büyük astronomi alimin
den biridir. Batı literatüründe adı, farklı 

telaffuzun bir sonucu olarak Azophi, 
ilbermosofim, Jeber Mosphim, Abuhas
sin gibi çeşitli şekillerde kaydedilmek
tedir. 

Batlamyus'tan sonra sabit yı ldızların 

incelenmesi ve bunların kozmografik 
katalogunun hazırlanmasında önemli 
rolü olan Abdurrahman es-Süfi, ilim 
aleminde daha çok bu alandaki başarı

la rıyla tanınmaktadır. Kitabü Şuveri'l
kevakibi'ş-şabite adlı eserinde Bat
lamyus'un Almagesi'te ele aldığı kırk 

sekiz yıldız takımındaki yıldızları incele
miştir. Önce her yıldız takımındaki bü
tün yıldızları tanıtmış, bunların gökyü
zündeki konumları, büyüklükleri (par
laklı kları) ve renkleriyle ilgili görüşlerini 

ortaya koyduktan sonra Almagest'te 
geçen yıldız isimlerinin Arapça karşı

lıkla rını vererek islam astronomi ilmi
nin terminolojisini meydana getirmiştir. 

Bu terimler daha sonraki islam ve Batı 
astronomları tarafından kullanıldığı gi
bi. bunlardan doksan dördü modern 
astronomi literatürüne de girmiştir. 

Abdurrahman es-Süffnin gök cisim
lerinin uzaklığını ölçmek için kullandıgı 
rumh ~ 14' ~ Andromedae ve Pega
si'nin uzaklığı : zira ' ~ 1/6 rumh ~ z· 
20': şibr ~ 1 13 zira': esba' = 1 132 
zira' gibi birimler, uzaklıkların belirlen
mesinde çok sağlıklı bir şekilde kulla
nılmıştır. 

Abdurrahman es-Süfi, her yıldız takı

mının bir defa gökyüzünde görüldüğü, 

bir defa da gök küresinde görüleceğ i 

tarzda resmini çizmiş, daha sonra her 
yıldızın boylam, enlem. büyüklük ve 
rengini vererek yıldız kümelerine gö
re bir cetvel (katalog) meydana getir
miştir. Bu yı ldız cetvelinin başlangıcı, is
kender takviminin 1276 yılının ilk gü
nüdür (20 Ramazan 353/30 Eylül 964). 
Boylamları, Batlamyus'un bulduğu boy
larnlara 66 yıl için 1 derece olmak üze
re, toplam 42 derece 41 dakikalık bir 
sabit miktar ekleyerek bulmuştur. Hal
buki Halife Me'mün zamanında "zicü'l
mümtehan " ın hazırlanmasında k!.!llanı

lan Batlamyus'un cetveli, Menelaos'un 
verdiği değerlere 1 00 yıl için 1 derece 
eklenerek düzenlenmişti. Batlamyus'la 
başlayan kozmografık haritalar hazır

lama geleneğinin Abdurrahman es-Sü
ffden geçerek çağımıza kadar ulaştığı 
kabul edilmektedir. 

Abdurrahman es-Süffnin astronomi 
aletlerinin ve enstrümental tekniklerin 
geliştirilmesinde de önemli yardımları 
olmuştur. ibnü'I-Kifti, 1043 tarihinde, 
onun tarafından yapıldığı rivayet edilen 
üç bin dirhem (ı O kg. kadar) ağırlığında 
gümüş bir gök küresinin Kahire'de bu
lunduğunu kaydetmektedir. ·O yaptığı 
düzenlemelerle usturlapların ölçme 
hassasiyetini de arttırmıştır. Birüni, Ab
durrahman es-Süffnin 123.5 cm. çaplı 

bir halka kullanarak ekliptiğin eğimini 



ölçtüğünü. İbn Yünus ise bu eğimi 23' 
33 ' 45" olarak bulduğunu ve onun geo
metrik ispatlar alanında da büyük bir 
bilgin olduğunu kaydetmektedir. 

Abdurrahman es-Süfi'nin birçok Batılı 
astronoma tesir ettiği bilinmektedir. 
XIII. yüzyılda Castilla-Leon Kralı X. Al
fonso'nun hazırlattığı Libros del Saber 
de A stronomia (astronomi bilgisi kitabı ) 

adlı dört kitaptan oluşan ispanyolca an
siklopedi, onun Kitdbü Şuveri'l-kevd
kibi'ş-şdbite'siyle diğer müslüman ast
ronomi bilginlerinin eserlerinden alınan 
bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. Ab
durrahman es-Süfi'nin bu eseri, Libros 
del Saber de Astronomia'da (Madrit 
1863, 1, 7- 145). Libros de las Estrellas 
(yıldızlar kitabı ) başlığı altında ve yalnız 
tercüme edenlerin adıyla yayımlanmış

tır. XVI. yüzyıla ait Codices Latini Cali
nenses adlı astronomi ve astroloj i kata
logu da onun eserlerinden hareket edi
lerek kaleme alınmıştır. XV. ve XVI. 
yüzyıllarda Viyana ve Nürnberg'deki 
ilim çevrelerinin de ondan faydalandık
ları bilinmektedir. Ayın bir krater i. mo
dern astronomi literatüründe onun 
adıyla anılmaktadır. 

Abdurrahman es-Süfi'nin önemli 
eserleri şunlardır: 1. Kitdbü Şuveri'l
kevdkibi'ş-şdbite. Sabit yıldızlar konu
sunda klasik eser haline gelmiş ve asır
larca İslam aleminde en önemli müra
caat kitabı olarak kabul edilmiş olan 
eser i, Nasfrüddin et-Tüsf (ö. 672/ 1274) 
Farsça'ya tercüme ederek çalışmaların
da kullanmıştır. 1954 ·yılında Hayda
rabad'da yayımlanan eserin dünyanın 

birçok kütüphanesinde yazmaları var
dır. ispanyolca'dan başka Fransızca ve 
İngilizce 'ye de tercüme edilmiştir. Ese
rin Farsça tercümesinin tıpkıbasımı 

Tahran'da ( 1348 hş.l. H. C. F. C. Schjelle
rup tarafından Description des etoiles 
fixes adıyla 1874'te St.-Petersbourg'da 
yayımlanan Fransızca tercümesinin tıp

kıbasımı da bir önsöz ilavesiyle Fuat 
Sezgin tarafından Frankfurt'ta yapıl

mıştır (1986) 2. Kitdbü 'l- 'A mel bi'l
usturldb. Bu adı taşıyan astronomiye 
dair iki eserinden ilki 402 babdan iba
ret olup 1962'de HaydarabM'da tek 
nüshaya dayanılarak yayımlanmıştır. 

İkincisi ise, müellifin 1760 bab halinde 
kaleme aldığı , fakat günümüze kadar 
gelerneyen bir eserine dayanarak telif 
ettiği 800 bab ihtiva eden kitabından 
(Bibliotheque Nationale, nr. 5098). Bü
veyhf Emfr i Şerefüddevle adına 170 bab 
halinde özetiediği bir eserdir. Fuat Sez
gin. birinci eser için Topkapı Sarayı Mü-

Kit!lbü Şuveri'l-kevilkib i'ş·şabite'den bir di ğer çizim 

zesi Kütüphanesi'ndeki (l l l. Ahmed, nr. 
3509) en eski nüshayı, ikinci eser için de 
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki (Aya
sofya, nr. 2642) nüshayı esas alarak iki
sini bir arada Kitdbdn fi'l- 'amel bi'l
usturldb başlığı altında neşretmiştir 

(Frankfurt 1986) 3. Kitdbü 'l- 'Amel bi'l
küreti'l-felekiyye. Gök kürelerinden 
nasıl faydalanılacağını anlatan bir eser
dir. Şemsüddevle için yazılan ve 157 bö
lümden meydana gelen eser yayımlan
mamıştır. Bir nüshası Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'ndedir (lll. Ahmed, 
nr. 3505/ Il 
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ABDURRAHMAN SÜREYYA, 
Mirdıihizade 

(1841- 1904) 

BeUıgatla ilgili kitap ve makaleleriyle 
tanınan gazeteci-yazar. 
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Bağdat'ta doğdu. Babasının adı Ebü 
Hamid Muhammed'dir. Burada başla

dığı tahsiline istanbul'da devam etti. 
Fransızca yanında , klasik metinleri bü
tün incelikler iyle aniayıp şerh ve izah 
edecek kadar Arapça ve Farsça öğren
di. Adana ve Konya'da bazı idari görev
lerde bulundu. Daha sonra Beylerbeyi 
Rüşdiyesi ( 1867) ile Darülmuallimfn'de 
( 1870) Farsça, Mahrec-i Aklarn'da ( 1876) 

. Arapça, Mekteb-i Hukuk'ta (1884) ede
biyyat- ı Osmaniyye ve ta'Ifm-i edebiyyat 
dersleri verdi. Ceride-i Havddis ( 1872 ı 

ve Hakikat ( 1876) gazetelerinde baş

muharrirlik yaptı. 1890'da Lizbon'da 
toplanan Müsteşrikler Kongresi'ne ka 
tıldı. 1904'te vefat etti ; mezarı Eyüp 
Sultan Camii civarındadır. 

Başlangıçta gazetelerdeki tenkitleriy
le dikkati çeken Abdurrahman Süreyya. 
daha çok belagat konusundaki yazı. ki
tap ve tartışmalarıyla tanınmıştır. Be
lagatla ilgili ilk eseri, Ahmed Cevdet Pa
şa ' nın Beldgat-ı Osmdniyye'sinin ilk 
cüzünü tenkit için kaleme aldığı Ta 'l i 
kat-ı Beldgat-ı Osmdniyye'dir. Yaza
rın bu kitabında yaptığı tenkitlere. bir 
taraftan Ceride-i Havddis, Vakit, Ter
cüman-ı Hakikat gazetelerinde karşı 

tenkit ve cevaplar neşredilirken . diğer 

taraftan da Hall-i Ta'likat, Tem yiz-i 
Ta 'likat, Nazire-i Ta 'likat gibi onu ten
kit eden bazı eserler yayımlandı. Yazar. 
kendisine yöneltilen bütün bu tenkitle
re Tahlfl -i Hal adlı eserle karşılık verdi. 
Böylece. daha çok dil hataları etrafında 
dönen bir tartışmayı başiatmakla kal
mayıp tartışmanın merkezi şahsiyet! 

haline geldi. Abdurrahman Süreyya' nın 
tenkitleri ve ona verilen cevaplar , daha 
çok Türkçe'de Arapça kelimelerin yerli 
yerinde kullanılmaması noktasında top
lanmakta ve vaktiyle Arap dilinde yapıl
mış tartışmaları Türk fikir hayatına ak
tarmaktadır. Bütün bu tartışmala r. 

onun Arapça'daki derin bilgisini göster
meye yeterlidir. Yine bu münasebetle. 
Türk yazı hayatında Şinasi ile başlayan 
dil tartışmalarında önemli bir dönemin 
başlatıcısı ve devam ettiricisi olarak da 
tanınmıştır. 

Abdurrahman Süreyya'nın gazete
lerdeki yazıları dışında çoğu belagat
la ilgili en önemli eserleri şunlardır : 
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