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kıldığını, hazırladığı

RUBEYYİ' hint MUAWİZ
( ~~~~}f)

er-Rubeyyi' bint Muawiz b. Haris (Afra')
en-Neccariyye el-Ensariyye
(ö. 70/689'dan sonra)

L

Medineli

kadın

Hazrec kabilesinin

s ahabi.

Neccaroğulları

yemeklerden yediğini ,
çok yakından gördüğünü söylemiş, bu sebeple Abdullah b. Abbas gibi sahabller, Ali b. Hüseyin Zeynelabidln gibi tabiller bu konularda tereddüt ettiklerinde veya ihtilafa düştüklerinde onun
görüşüne başvurmuştur (Müsned, VI, 358)
Rubeyyi'. Hz. Peygamber'in şernililinden
bahsetmesini isteyen Arnmar b. Viisir'in torunu Ebu Ubeyde b. Muhammed'e, "Eğer
onu görseydin doğan bir güneş gördüğü
nü sanırdın" demiştir (Fesevl , III, 350). Hz.
Peygamber döneminde çocukların oruca
nasıl alıştırıldığını anlatan Rubeyyi', karın
ları acıkıp yemek istediklerinde onları mescide götürdüklerini, orada kendilerini yünden yaptıkları oyuncaklarla oyalam ak suretiyle iftar vaktine kadar meşgul ettiklerini
bildirmektedir (Müslim, "Şıyam", 136, 137)
nasıl

_j

kolun-

dandır. Babası İkinci Akabe Biatı'nda bu-

lunan, Bedir Gazvesi'nde kardeşi Avf ile
(bir rivayette Muaz) birlikte Ebu Cehil'i yaraladıktan (veya öldürdükten) sonra şehid düşen Muawiz, annesi Neccaroğulları'ndan
Ümmü Yeiid bint Kays'tır. Genç yaşta
müslüman olan Rubeyyi', Hudeybiye'de
Resül-i Ekrem'e biat etti. Onunla birlikte
çeşitli gazvelere katıldı; askerlere su taşı
ma, yaralıları tedavi etme ve Medine'ye intikallerini sağlama gibi hizmetlerde bulundu (Buhar!, "Cihad" , 67 , 68)
Hz. Peygamber'in akrabaları sayılan Beni
Neccar'dan olduğu için Resülullah Rubeyyi' ile yakından ilgilenirdi. Kendisinin haber
verdiğine göre evlendiği gecenin sabahın
da onu ziyarete gelen Resuluilah yatağı
nın baş ucuna oturmuş ve kızların def çalar ak Bedir günü şehid edilen babası ve
diğer yakınları için söyledikleri ağıtları dinlemiştir. Bu sırada okuyuculardan birinin,
"Aramızda yarın ne olacağını bilen bir nebi
var" demesi üzerine ona böyle söylememesini ve daha önce okuduğu şiiriere devam etmesini tavsiye etmiştir (Buhar!,
"Me gazi" , ı 2; "Nikil.J:ı", 48 ı Yine Rubeyyi'in rivayetine göre evine Resül-i Ekrem'in
geldiği bir gün ona bir tabak hurma ikram etmiş, bundan memnun kalan Resuluilah kendisine ziynet eşyası hediye etmiştir (Müsned, VI, 359) . Leysoğulları'ndan
İyas b. Bükeyr ile evlenen ve ondan Muhammed isimli bir oğlu dünyaya gelen
Rubeyyi'in vefat tarihi hakkında ihtilaf edilmiştir. Bazı kaynaklarda onun 45 (665) yı
lında öldüğü söylenmişse de (Zirikll, III, I 5)
ravileri ve rivayetleri göz önüne alın dığ ın 
da Rubeyyi'in bu tariht en çok sonra vef at
ettiği anlaşılır. Nitekim Zehebi ve Safedi
onun 70 (689) yılından sonraki bir tarihte
öldüğü görüşündedir.

Rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer alan Rubeyyi'den Taberani, bir kısmı mükerrer olmak üzere otuz iki rivayet nakletmiş, İbn
Hazm da onun yirmi bir rivayeti bulunduğunu belirtmiştir. Tabiin neslinden Süleyman b. Yesar, Nafi', Amr b. Şuayb, Ebu Seleme b. Abdurrahman b. Avf gibi muhaddisler kendisinden rivayette bulunmuştur.
Rubeyyi' zaman zaman evini ziyaret eden
Resül-i Ekrem'in orada abctest alıp namaz

abctest

aldığını
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RUBEYYİ' hint NADR

( _,.a;J I ~ ci:!}l )

Medineli

kadın

sahabi.

Rubeyyi' , Bedir Gazvesi'nde ensardan
olan ilk sahabinin annesidir. Oğlu
Harise, yaşı küçük olduğu için Bedir Gazvesi'ne kat1Iamamış . ancak savaş alanının
gerisine kadar gidip müslümanlara yardım etmeye çalışırken burada bir su birikintisinden su içtiği sırada düşman tarafından atılan bir akla şehid edilmişti. Medine'ye dönüldükten sonra Rubeyyi' , Resul-i Ekrem'in yanına giderek eğer oğlu
cennete girmişse sabredip sevatını bekleyeceğini, değilse onun için çok ağiayaca
ğını söyledi. Resul-i Ekrem de Harise'nin
firdevs cennetinde olduğunu haber vererek onu rahatlattı (Buhar!, "Cihil.d" , ı 4;
"Megazl" , 9 ; "Ril5al5" , 51) Rubeyyi'in kardeşi Enes b. Nadr'ın Uhud Gazvesi'nde burnu, kulakları ve çeşitli organları kesilmiş ,
seksenden fazla yara alan vücudu tanın
maz hale gel miş, Rubeyyi' onu ancak sağ
lam kalan el parmaklarından tanıyabilmiş
ti (Müslim, "İmare" , 148) Rubeyyi'in Uhud
Gazvesi'nden (3/ 625) kısa bir süre sonra
vefat ettiği tahmin edilmektedir.
şehid
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Ümmü Harise er-Rubeyyi' bint en-Nadr
b. Damdam el-Ensariyye
(ö. 3/625'ten sonra)
L

dişinin kırılmasına sebep olmuştu. Bedel
olarak diyet teklif edilmişse de dişi kırılan
kadının yakınlarının bedeli kabul etmemesi ve Rubeyyi'e kısas yapılmasını istemesi
üzerine Hz. Peygamber kısas uygulanmasını emretti. Enes b. Nadr kardeşine kısas
uygulanmayacağını söylediyse de Resül-i
Ekrem ona kısasın dinin bir emri olduğu
nu hatırlattı. Bu sırada karşı tarafın diyete
razı olduğunu belirtınesi üzerine Rubeyyi'
kısastan kurtuldu (Buhar!, "ŞulJ:ı " , 8, "Cihad", I2 ; Müslim , "15-asil.me", 24) .
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Hazrec kabilesinin Neccaroğulları koluna mensuptur. Uhud Gazvesi'ndeki kahramanlığı ile tanınan Enes b. Nadr'ın kız
kardeşi ve Enes b. Malik'in h alasıdı r. Müslüman olduğu bilinmeyen Sür aka b. Haris
el-Hazrecl ile hicretten önce evlendi ve bu
evlilikten oğlu Harise doğdu. Rubeyyi', Hz.
Peygamber Medine'ye gelmeden önce
müslüman oldu, hicretten sonra diğer ensar hanımlarıyla birlikte Resulullah'a biat
etti. Buharl'nin el-Cami'u 'ş-şa]J.i]J.'inin bir
yerinde ondan Ümmü'r-Rubeyyi' bint Bera diye bahsedilmesinin ("Cihil.d", 14) bir
rivayet hatası olduğu tesbit edilmiştir (İbn
Hacer, Fetf:ıu'l-bari, VI, 32-33) .
Medine'de ensar hanımları arasında
önemli bir yere sahip olduğu anlaşılan Rubeyyi' bint Nadr bir kadını tartaklamış ve ön
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Xl, 516 ; M. Said Mübeyyaz. Mevsü'atü J:ıay ati 'ş
şaf:ı[ıbiyyat, İdlib 1 Suriye 1410/ 1990, s. 367; İs
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Ast rono mide kullamlan
gözlem, ölçü ve hesap alet i.

_j

Batlamyus'un yüksekliklerin ölçülmesi
için öngördüğü büyük çaplı duvar kadranlarından ilham alınarak İslam astronomIarı tarafından geliştirilmiş ve asırlarca kul-
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!anılmıştır. İslam dünyasında bilinen en eski duvar kadranı S m. yarıçapında olup miJattan sonra IX. yüzyılda Dımaşk'ta kullanılmıştır. X. yüzyılda Rey şehrinde Hamid
b. Hıdır el-Hucendl tarafından yapılan ve
"es-Südüsü'J-fahrl" adı verilen 20 m. çapındaki duvar kadranı bilinmektedir. Uluğ
Bey'in YJ/. yüzyılın ilk yarısında yaptırmış
olduğu 40 m. çapındaki kadran Semerkant'taki gözlem evinde kullanılmıştır. Rubu' tahtası olarak adlandırılan taşınabilir
kadranlar ilk defa Xl veya XII. yüzyıllarda
adı bilinmeyen müslüman bir astronom
tarafından muhtemelen Mısır'da gerçekleştirilmiştir.

Usturlaptan esinlenerekyapılan astrolobik rubu' tahtası XIV. yüzyıla ait olup Mı
sırlı astronom Muhammed b. Ahmed elMizzl tarafından geliştirilmiştir. Bu tipin,
arkasında trigonometrik hesaplamalar yapılabilen cinsleri Osmanlı Devleti'nde çok
kullanılmıştır. Daha önceki müslüman müelliflerin bahsetmediği bu küçük çaplı rubu' tahtaları Osmanlılar tarafından geliş
tirilmiş ve genellikle usturlabın yerine kullanılmıştır. Avrupa'da ise ancak 1600'lü yıl
lardan itibaren astronomların rubu' tahtası kullandığı bilinmektedir.
Stereometrik izdüşüm kurallarına göre
geç Helenistik dönemde geliştirilen ve erken Ortaçağ'da mükemmel hale gelen düzJemküresel (planisferik) usturlap xııı. yüzyılda ilkin ikiye, daha sonra dörde katlanarak "dörtte bir" anlamına gelen rubu'
tahtası haline dönüştü (şekil I) Bu dönüşümle birlikte dairesel usturlabın yapı,
fonksiyon ve uygulanış biçimi değiştiği
gibi özgün bünyesine yeni unsurlar katıl
mış oldu. Rubu' tahtası Osmanlı devrinde zaman ve yön sorunlarının çözümünde başarıyla uygulandı. Aletin XIX. yüzyı
lın sonuna kadar Osmanlı hakimiyetindeki yerlerde kullanıldığı günümüzde mevcut örneklerden anlaşılmaktadır. Modern

Şekil: 1
al Geleneksel daire usturlap, bl ikiye
katlı usturlap ya da rubu ' tahtası
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katlı

usturlap,

cı

Dörde

Şekil: 2
standart rubu ' tahtasının mukantarat yüzündeki çizimler ve Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın Riyazü '1-Muhtar Mir'atü'l-mlkat
ve'l-edvar adlı eserindeki rubu' tahtası cizimi

teknolojinin bir sonucu olarak Cumhuriyet döneminde unutulmuş olan bu alet
dairesel usturlabın aksine yeterince incelenmemiştir.

Usturlap yüzeyinin dörde katlanması
neticesinde yer tasarrufu sağlanır, ayrıca
çok katlı ve yoğun bir ölçü aleti de elde
edilmiş olur. Rubu' tahtasında kadran
geleneksel usturlapta olduğu gibi madeni bir Jevha yerine üzeri kağıt kaplı sert
tahtadan imal edilir. Aşınmaması ve üzerindeki çizimierin bozulmaması için kağı
dın yüzeyine !ak sürülür. Rubu' tahtası
nın ön yüzeyine "rub'u'J-mukantarat", arka yüzeyine "rub'u'l-müceyyeb" adı verilir.

A) Rubu' tahtasının rub'u'J-mukantarat yüzeyi ve kullanımı. Dairesel usturlabın çevresinde yer alan 360° açı ve zaman taksimatı çeyrek dairesel kadran
yüzeyinin dış kenarında, ufkun altındaki
saatiere ilişkin zaman eğrileri ise rubu'
tahtası kadranının merkezindeki bölgede
yer alır (şekil 2). Rubu' tahtasında dairesel usturlapta güneşin hareketini belirleyen "örümcek"in (ankebO.t) yerini, kadranın dik noktasına açılan bir delikten geçerek aletin her iki yüzeyinde işlem yapabilmeyi sağlayan bir ipin üzerinde serbest kayarak marka görevini üstlenen bir
boncuk alır. Geleneksel usturlapta örümcek üzerinde temsil edilen güneşin burçlar çemberi, rubu' tahtasında kadrana iki
parça şeklinde çizilen ve her bir noktası
iki farklı tarihi belirten sabit bir tutulum
çemberiyle ifade edilir. Buna karşılık usturlapta çeşitli sabit yıldızların konumunu işaret eden noktalar rubu' tahtasında
ayrıca belirtilmez. Rubu' tahtasının mukantarat yüzünde aşağıda belirtilen as-

tronomik ölçüm ve hesaplar yapılabilir:
a)
to.l-i

Güneş
şems-i

tutulum boylam açısı (zaviye-i
husO.f) :ı.:nın belirlenmesi.

tahtasında ikisi çakışık dört yay
ile temsil edilen tutulum dairesi
üzerinde on iki burcu n yeri bellidir (şekil
3). Her burca 30° ve her güne 1o karşı
düşürüldüğüne göre burçlar dairesinde
bir yıl 12 x 30 = 360 gün olarak değerlen 
dirilir. Bu yaklaşıklık sebebiyle güneş tutulum boylam açısının belirlenmesinde
en çok beş günlük bir hata yapılmış olur.
Güneş Koç burcuna Mart ayının 20-21
gecesinde (rO.ml takvimde 7-8 Mart) girdiğine göre ölçüm yapılacak takvim günüyle bu tarih arasındaki gün farkı alınır
ve fark otuza bölünerek hangi günde bulunulduğu tesbit edilir. Bulunan tarihe
göre tutulum dairesi üzerindeki Ic açısı
belirlenerek ipin üzerindeki marka bu

Rubu'

parçası

3
Rubu' tahtasında
lenmesi

Şekil:

güneş

tutulum boylam açısı

A'nın

:!2:

m.
xı

belir-

Terazi
Akrep

Yay

'lo

Oğlak

~

Kova
Balık

*
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Başucu

z

(ekvator. hatt-ı üstüva) yayı ile marka arayükseklik farkı 8 yükselim açısını ,
markanın altından geçen yükseklik yayı
ise güneşin H doruk yüksekliğini belirler.
Bu değerler kadranın öğle doğrusu boyunca uzanan göstergeden doğrudan
doğruya okunabilir. Rubu' tahtalarında
genellikle Yengeç dönence yayının hemen üzerinde bir de yükselim yayı mevcuttur. Eğer şekil 6'daki SNM dik üçgenine sinüs teoremi uygulanırsa SN yayı 'A
tutulum boylam açısıa, SM yayı 8 yükselim açısına ve SNM açısının ı; tutulum yüzeyinin eğiklik açısına eşit olduğundan
sındaki

Kutup

K

G

Şekil: 4
Günesin yükselim açısı ö, günesin doru k yüksekliği H ve bulunulan verin '1' boylam açısı arasında ki iliski

noktaya getirilir, Böylece bir boncukla ifade edilen güneşin rubu' tahtasında gün
boyunca (ipin merkez noktası etrafında)
izleyeceği dairesel yörüngeyle ifade edilmiş olur.

b) Yükselim açısı (zaviye-i irtifa-ı şems) 8,
doruk yüksekliği H ve bulunulan
yerin boylam açısı qı'nin belirlenmesi.
güneşin

sin 8 = sin 'A . sin

(2)

ı;

ilişkisi

elde edilir. Yükselim yayı bu ilişkiye
göre ölçeklendirilmiştir. 1.a'da 'A açısının
ayarlanması ile birlikte sin ı; sabit olduğundan 8 açısı anında ipin altında yükselim yayından okunabilir. Okunan açı 0°< 'A
< 180° için pozitif, 180°< 'A < 360° için negatif olarak alınır. 8 ve H belirlenince bulunulan yerin qı boylam açısı da (1) ilişki
sinden hesaplanır. Örneğin İstanbul'da 8
= oo için H =49° okunur ve qı =90° - H =
41 o hesaplanır.

Şekil 4'te görüldüğü gibi yükselim (deklinasyon) 8, güneş doruk yüksekliği H ve
boylam qı açıları arasında
H = 90° - q> + 8
( 1)
ilişkisi geçerlidir.

c) Zaman ölçümleri. Usturlaplarda zaman ölçümleri açı ölçümlerine dayanır.
Usturlap ekranında 360° =24 saat =1440
dakikaya karşı düştüğüne göre 1o =4 dakika an l amına gelir. Rubu' tahtası üzerinde zaman belirleme işlemleri aşağıda belirtilen işlemlerle gerçekleştirilir:

Buna göre şekil S'te olduğu gibi ip gergin tutularak, 1.a'da belirlenen 'A güneş
tutulum boylam açısına göre ayarianan
marka ile birlikte öğle doğrusu yönüne
doğru çevrilir. Öğle doğrusunda eşlek

1. Yarı gün farkı F'nin belirlenmesi. Senede iki defa gece ve gündüz süreleri
eşit ve gündüz süresi To = 180° = 12 saate eşittir. Yaz günlerinde gündüz süresi
2 (T 0 /2-90°) kadar uzar, kış günlerinde

5
Kadran ustu rıapta günesin yükselim
doruk yüksekl iğ i H" nin beli rlenmesi
Şekil:

6
Günesin tutulum boylam
eğ ikliği E arasındaki i l işki
Şekil:

açısı ö,

günesin

açısı

y. yükselim

açısı

8 ve tutulum

7
gün

Şekil:
Yarı

Şekil :

farkı

Fo

s

Güneş yüksek l iği

h ve bulunulan t zamanının ölçülmesi

ise 2 (90°-T/2) kadar kısalır (şekil 7) . Bu
Fo=± (T 0 /2-90°) yarı gün farkı olarak adlandırılır ve 'A güneş tutulum
boylam açısının belirlenmesiyle ufuk yayı
ile doğu-batı doğrusu arasındaki açıdan
kolaylıkla elde edilir.

farkın yarısı

z. Güneş yüksekliği h ' nın belirlenmesi.
Bunun için rubu' tahtasının sol kenarın
daki iki çıkıntı güneşe doğru yönlendirilir.
Kadran avuç içinde çevrilirken serbest b ı 
rakılan ip çekül ağırlığı ile gergin sarkıtı
lır. İlk çıkintının gölgesi ikinci çıkintıyı gölgelediği an güneş yüksekliğine karşı düşen ho açısı ipin üzerindeki boncuğun altındaki yükseklik yayından okunur (bk.
şekil8)

3. Bulunulan t zamanının belirlenmesi.
ipin üzerindeki boncuk, 1.a'da belirlenen
'A güneş tutulum boylam açısı üzerinde
bulunmak üzere gergin tutularak 2'de
okunan h yükseklik dairesinin üzerine
gelinceye kadar çevrilir. Bu noktada yükseklik yayında ölçülen açı t zamanını belirler (şekil 8). Ancak rubu' tahtasının şe-
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kil 9 gereği dörde katlanmış bir dairesel
usturlap olduğu göz önünde bulundurularak t zamanı yükseklik yayında ölçülür.
Günümüzde kullanılan standart saat sistemi şekil 9'da usturlap çevresinde iç sı
radaki kırmızı rakamlarla ifade edilmiştir.
Ancak burada ölçülen değer güneş saatlerinde ölçülen görünür güneş zamanı olduğuna göre bulunan değere boylam farkını ve zaman düzeltisini işaretiyle ilave
etmek gerekir.
Güneşin batışını günün başlangıcı kabul eden ezanl saatierin tesbitinde hangi
k kadranında ölçüm yapıldığı göz önünde bulundurularak ezanl zaman açısı =
t" - po ± k . 90° (3) ilişkisiyle belirlenir. Bu
arada ezanl saatierin 2 x 12 saatten oluş
tuğunu unutmamak gerekir. Şekil 9'da,
yılın belirli bir günü için ezanl saatler dış
sıradaki siyah rakamlarla ifade edilmiştir.
Ayrıca gün ve gecenin ayrı ayrı on iki
saate bölünerek elde edilen zamani saatler tanımlanır. Dairesel usturlapta ufkun
altındaki gece süresi on iki eşit parçaya
ayrılmış olduğundan zamani saatler kolaylıkla belirlenir (bk şekil 9). Rubu' tahtasında bu bölge dörde katianma sebebiyle çizilemediğinden onun yerine dik açı
nın bulunduğu köşede yer alan altı adet
yaydan yararlanılır.

Zamani saatierin güneş yüksekliğini elde etmek için ilkin güneş tutulum boylam açısı /c'ya ilişkin güneş doruk yüksekliği H bulunur (b k. ı b). İp yükseklik yayın
dan H yükseklik açısına ve boncuk KU yarı çaplı dairenin üzerinde D noktasına gelecek şekilde ayarlanır (şekil 10). Bunun
neticesinde ip gergin çevrilirken boncuk
merkezdeki 1-6 daireleri üzerinden geçer
ve yükseklik yayında zamani saatiere iliş
kin h güneş yükseklikleri doğrudan oku-

9
zaman
ifade ederl

Şekil:

F arkl ı

tanımları !sarı

alan gündüzü, mavi alan geceyi

nabilir. Ara saatler ara kestirimle (interpolasyon) belirlenir.

Kuzey

Bazı rubu' tahtalarında güne bağlı olarak zamani saatierin kaç dereceye karşı
düştüğünü veren bir eğri bulunur. Soncuk /c'ya göre ayarlandıktan sonra zamani saat eğrisi üzerine getirilir ve bu açı
doğrudan yükseklik yayından okunur.

4. Namaz vakitlerinin belirlenmesi. Öğ
namazı (zuhr). Güneş H doruk yüksekliğine eriştiği ya da güneş saatinde gölgenin en kısa olduğu anda kılınır. Bu da rubu' tahtasında güneşin boylam ya da öğ
le doğrusu üzerinden geçtiği zamana
le

karşı düşer.

İkindi namazı (asr). Asr-ı ewel ve asr-ı

iki zaman aralı
doruk yüksekliği
H'nin bilinmesi halinde h 1 asr-ı ewel güneş yüksekliği öğle çubuk gölgesine bir
ve hz asr-ı sani güneş yüksekliği iki çubuk
boyu eklenerek
(4)
cot h 1 = 1 + cot H
cothz=2+cotH
(5)
sani olarak
ğında

tanımlanan

kılınır.

Güneş

Şekil: 11
istanbui-Mekke arasındaki büyük dairenin konumu lüsttel
ve istanbul'daki camiierin hangi yöne yönlendirilmesi gerektiğini gösteren çizim lalttaı

Kuzey

ilişkilerinden hesaplanır.

Rubu' tahtasında genellikle H güneş
doruk yüksekliğinin ayarlanması halinde
h 1 ve hz açıları (4) ve (5) ilişkileri gereği
yükseklik yayma eş odaklı iki yay üzerinde doğrudan okunabilir.
Akşam namazı (mağrib). Güneş ufukta
kaybolduktan sonra kılınır. Ezanl saate
göre güneşin batması ile saat 12 ya da O
olur ve yeni bir gün başlar. Rubu' tahtasında bu zaman ufuk eğrisiyle belirlenir.
Ancak güneşin battığından emin olmak
için belirlenen değere genellikle 1O'lik zaman süresi eklenir.
Yatsı namazı (şafak). "Güneşin
tına

17°

indiği

ufkun alzaman" olarak tanımlanır.

Güney

Bu zaman rubu' tahtasında genellikle çizili olan ve Ic açısına bağlı olarak ölçülen
şafak eğrisinden yararlanılarak belirlenir.
Sabah namazı (subh). Güneş doğduğu
anda sona erecek şekilde başlatılır. Bu
zamanı belirlemede şafak eğrisinde olduğu gibi özel bir eğriden yararlanılır.
Yukarıda tanımlanan zamanların dışın

da rubu' tahtasında imsak zamanı ve
bayram namazıyla ilgili iki eğri daha bulunur. imsak, "ramazanda güneşin sabah
doğmadan ufka 19° yaklaştığı zaman"
olarak tanımlanır. Bayram namazı ise güneş ufkun üzerine so yükselince başlatı
lır. ilki imsak eğrisi, ikincisi so'lik yükseklik yayı ile belirlenir.

Şekil: 10
zamani saatierin belirlenmesi

y

5. Kıble yönünün belirlenmesi. Rubu'
tahtasının istanbul için çizildiğini var sa-

ip
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yalım. istanbul ve Mekke'den geçen büyük daire güneye doğru a1 = 29°, doğuya
doğru 90° - a 1 = 61 O'lik bir açı yapar (şe
kil ll) Buna göre güneş 61 O'lik genişlik
dairesini (azimut) kestiği noktada Mekke
yönüne yöneliktir.

RUBU' TAHTASI
metrik değerlerden açıların bulunması.
Çeyrek dairenin kenan O.SO'lik 180 adet
küçük, 1O'lik 90 adet orta ve so'lik 18
adet büyük taksimata, çeyrek dairenin
kenarları ise her birinin S alt taksimatı
bulunan 12 taksimata ayrılmıştır. Buna
göre yarıçap S x 12 = 60 taksimata böl ünmüştür. Burada 60 sayısı 2, 3, S ve
katiarına bölünebildiğinden sadece 2 ve
S'in katiarına bölünen 100 sayısına tercih
edilmiştir.

Şek i l:

12

Rubu'

tahtasının

rub'u'l-müceyyeb yüzeyi

B) Rubu' tahtasının rub'u'l-müceyyeb
yüzeyi ve kullanımı. Rubu' tahtasının arka yüzünde bir çeyrek daire parçası ile bu
daire parçasının dik kenarları çap alına
rak çizilen iki yarım dairede yer alan,
rub'u'l-müceyyeb adı verilen bir çizim
bulunur (şekil ı 2)_ islam astronomları ve
bilim adamları, bu çizimin geometrik
özelliklerinden yararlanarak açıların trigonometrik değerlerini ve trigonometrik
değerlerden açıları elde edebiliyor ve bazı trigonometrik denklemlerin nümerik
çözümlerini bulabiliyorlardı . Ayrıca bu çizim yardımıyla iki veya daha fazla sayıyı
çarpma, bölme, kare ve karekök alma,
küp ve küpkök alma gibi işlemleri de kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlardı.

Geometrik özellikleri göz önünde bulundurarak rub'u'l-müceyyeb yukarıda
belirtilen hesapların yapılmasında şu şe
kilde kullanılır:
a) Açıların sinüs ve kosinüs değerleri
nin belirlenmesi ya da verilen trigono-

Rubu' tahtasının her iki tarafındaki ölçümlerde kullanılan, her iki ucunda birer
çekül bulunan ip çeyrek dairenin merkezindeki delikten geçer. Şekil 13'te görüldüğü gibi ip gergin biçimde tutulur ve
yarım daire üzerinde trigonometrik
fonksiyon değeri aranan a açısına karşı
düşen H noktasına getirilirse trigonometrik ilişkilerden kolayca gösterilebileceği gibi, H noktasından OS ve OC çeyrek
daire kenarlarına çizilen paralel HC 1 ve
HS 1 doğrularının belirlediği OC ı ve DSı
mesafeleri cos2 a ve sin a değerlerini , OH
ipinin OC çaplı daireyi kestiği N noktasın
dan OS ve OC doğrularına çizilen paralellerin belirlediği DCz ve OSz mesafeleri
cos 2 a ve sin a _cas a değerlerini, OH ipinin OS çaplı yarı daireyi kestiği M noktasından OS ve OC doğrularına çizilen paralellerin belirlediği oc3 ve os3 mesafeleri
sin a . cas a ve sin 2 a değerlerini verir.
Aynı şekilde OC ve OS kenarlarından ayarlanan trigonometrik ifadelere karşı düşen a açıları ters işlemlerle belirlenebilir.
b) Çarpma ve bölme işlemleri. ipin herhangi bir H konumu ve OH üzerindeki M
noktası için benzer üçgenlerden (şekil
14) OM/OH= OM'/OH' oranı yazılabilece
ğine göre OH = 1, OH' = x ve OM = y için
OM' = x.y çarpımı elde edilir. Buna göre
OS üzerindex değeri OH' mesafesi olarak
alınır ve OC' ne paralel H'H doğrusunun

Şekil:

13
Rub'u'l-müceyyebde sinüs kosinüs fonksiyonları, çarpım ları ve karelerinin h esaplanması

Şeki l :

15
Rub' u'l-müceyyebde bölme

işlem ini n gerçek leştirilmesi

SC yayını kestiği H noktası belirlenirse
ipin üzerinde alınacak olan OM = y mesafesinin OS kenarına izdüşümü aranan x.y
çarpımını verir. Bu hesap yönteminde x
ve y değerleri O, 1 ile 1 arasında seçilir ve
sayıların üsleri ayrıca değerlendirilir.
Bölme işlemlerinde OH= 1, OH'= y ve
OM' = x alınarak (bk_ şek il ı 5) OM = x/y
oranı elde edilir. Bunun için x < y olmak
üzere OS üzerinde x ve y mesafeleri alınır
OC'ye paralel HH' doğrusunun belirlediği
OM mesafesi aranan x/y oranını verir.
Eğer x > y ise oran 1'den küçük olacak, x
ve y değerleri O, 1 ile 1 arasında değişe
cek şekilde 1O'un katlarıyla çarpılır ve sonuçta bu çarpılan değerler göz önünde
bulundurul ur.
Çarpma ve bölme işlemlerinin trigonometrik ifadelere uygulanması tanjant,
kotanjant, sekant ve kosekant tür ü trigonometrik değerlerin hesaplanmasını
mümkün kılar.
c) Kare ve karekök alma iş lemleri. Kosinüs dairesi içindeki OMC dik üçgeni için
geçerli OM 2 = OM" OC ilişkisinden (şekil
16) OM = x ve OC= 1 için OM" = x2 ola-

Şekil:

Şekil14

16
Rub'u'l-müceyyebde kare ve karekök isiemlerinin gerçek-

Rub'u'l-müceyyebde çarpım işlemlerinin gerçekleştirilmesi

leştirilmesi

o
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rak bulunur. Buna göre eğer OS üzerinde
x değeri alınır ve bu değer gergin iple kosinüs dairesi üzerine taşınırsa OS'ye paralel MM" doğrusu OC kenarında aranan
x2 değerini verir.
Bu işlem ters yönde gerçeklenirse OC
üzerinde ayarianan sayının karekökü bulunur. Bu işlemler için şekil 16'da görüldüğü gibi sinüs dairesi de kullanılabilir.
Burada da karesi veya karekökü aranan
sayının değerinin O, 1 ile 1 arasında bulunmaması halinde sayı 1O'un katlarıyla
çarpılır ve işlem bu katiara uygulanarak
elde edilen sonuca aksettirilir.

d) Küp ve küpkök alma işlemleri. Kare
alma işleminde olduğu gibi küpü alınacak
olan değer OS kenarında ayarlanır. Şekil
16'da görüldüğü gibi OS kenarına paralel
MM" doğrusunun belirlediği H ve N noktaları için benzer üçgenlerden NN'/ HH' =
ON/OH oranı yazılabilir. HH' = x2 , ON = x,
OH = 1 alındığında NN ' = ON" = x 3 bulunur.
ters işlem olarak
doğrudan doğruya gerçeklenemez. Küpkökü alınacak olan x sayısı OC üzerinde
ayarlanır (ş e kil 17) . Küpkökün yaklaşık
değeri OS üzerinde alınarak küp alma iş
lemindeki işlemler M " M dağrusuna göre
gerçeklenir ve gerçek küpkökten daha
büyük ve küçük değerlerde olduğu gibi
OS'ye paralel olmayan 1 ve 2 doğruları elde edilir. Ara kestirim sonucu OS'ye paralel HNN" doğrusu belirlenerek x 213 ve x 113
değerleri bulunur.
Küpkök alma

işlemi

e) Asr- ı ewel, asr-ı san! zamanlarının
belirlenmesi. Bunun için rub'u'l-müceyyebde iki eğri bulunur. İkindi namazı baş
lığı altında gösterildiği gibi asr- ı ewel ve
asr-ı san! zamanlarındaki güneş yükseklikleri öğle güneş yüksekliği cinsinden (4)
ve ( 5) ilişkileriyle ifade edilebilir.

Şekil

: 17
Rub"U"I·müceyyebde küpkök

işlemlerinin gerçekleştirilmesi

18
ewel ve sani

Şekil:
Asr· ı

eğrileri

Eğer hı

ve hz açılarının bilindiği ve OSı
2 OSz = MzHz olduğu farzedilirse,
18'den

=Mı Hı.
şekil

cot h, = OC, = S,M, + M 1H 1
OS,

OS,

cotlı2 = 0C,

S, M ,+ M ,H ,

os,

os,

2+S2 M 2 =2+cotH(7)

os,

Buna göre Mı ve M 2
H açısı cinsinden yer eğrisi

- OM_ sinh1
r,' -sin H

l
.Jı+sin' H +sin ı H

r = 0M
2

2
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os,

noktalarının

ifadeleri

Iii

SM
1+-1- 1 =ı+cotH (6)

L

(bk. RAB).

_j

yazılabilir.

= sinl~ı.
sinH

ı

RÜnANi
(~, ~~}')

(asr-ı ewel) (8)

Ebu Abdiilah Şemsüdd!n Muhammed
b. Muhammed b. Süleyman er-Rudan!

"' "'

,/ı+4sin' H + ısinıH (asr-1 Sanı) (9)

(ö. 1094/1683)

olarak elde edilir. Bu eğriler kadrana çizilmiş olduğundan ip H açısına ayarlanır ve
ipin eğrileri kestiği Mı ve Mz noktaların
dan OC kenarına Mı Hı ve MzHz paralelleri çizilirse OH ı ve OH 2 yönleri hı ve h 2 açı
larını belirler.
Rub'u'l-müceyyeb ile özellikle h güneş
bulunulan yerin qı enlemi, 8 yükselim (deklinasyon) vet zaman açısı cinsinden veren sin h = sinep-sin o+ coscp-cost
(lO) ilişkisi; 8 yükselim açısının lv güneş derecesi ve B tutulum düzlemi (ekliptik) açı
sı cinsinden veren (ı O) türü ifadeler kolaylıkla hesaplanabilir. Bu hesapları kolaylaştırmak için rub'u'l-müceyyeblerde genellikle 23,5°'lik B tutulum ve örneğin İstan
bul için qı = 41 O'lik enlem yayı kadrana
önceden işlenir. Böylece bu ifadelerle ilgili çarpma ve bölme işlemlerinde kolaylık
sağlanır. Rubu' tahtası zaman ve yön tayininde kullanılmış sağlam, hassas ve güvenli bir gözlem, ölçü ve hesap aletidir.
yüksekliği
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1030 (1621) yılında Kuzey Afrika'nın SOs
TarOdant'ta dünyaya
geldi. Doğum tarihi 1033 (1624) ve 1037
(1627-28) olarak da zikredilmiş, ayrıca Mağ
rib!, SOs!, Malik!, Mekkl nisbeleriyle de anıl
mış, babasının adının Süleyman olduğunu
kaydedenler de olmuştur. On iki yaşında
iken Merakeş'e giderek İbn Nasır ed-Deri
ve Muhammed b. EbO Bekir ed-Dela!'den
Arap dili, hadis, tefsir, fıkıh ve Muhammed
b. Said ei-Merraküş! es-SOsl'den astronomi dersleri gördü. Daha sonra Fas, Cezayir,
Mısır, Şam, Medine, Mekke gibi merkezleri dolaştı. Cezayir'de müftü Said b. İb
rahim KaddOre'den tasawuf eğitimi aldı.
ÜchOr!, Şehabeddin ei-Hafac!, Hayreddin
er-Remfi gibi alimlerden ders okudu. 1060'ta (1650) hac görevini yerine getirdikten
sonra bir müddet Medine'de kalarak SemhOdiyye Medresesi'nde ders verdi. Ardın
dan Mekke'ye döndü ve Mescid-i Haram'da
ders okuttu. Evlenip oraya yerleşti. 1080
(1670) yılında hacca giden Osmanlı Veziri
Mustafa Bey onunla tanışıp derslerine
katıldı ve kendisini İstanbul'a davet etti.
1081'de (1670-71) İstanbul'a giden ROdan!, Vezir Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa
şehri yakınlarındaki

