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rak bulunur. Buna göre eğer OS üzerinde 
x değeri alınır ve bu değer gergin iple ko
sinüs dairesi üzerine taşınırsa OS'ye pa
ralel MM" doğrusu OC kenarında aranan 
x2 değerini verir. 

Bu işlem ters yönde gerçeklenirse OC 
üzerinde ayarianan sayının karekökü bu
lunur. Bu işlemler için şekil 16'da görül
düğü gibi sinüs dairesi de kullanılabilir. 

Burada da karesi veya karekökü aranan 
sayının değerinin O, 1 ile 1 arasında bu
lunmaması halinde sayı 1 O'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 nok
taları için benzer üçgenlerden NN'/ HH' = 
ON/OH oranı yazılabilir. HH' = x2, ON = x, 
OH = 1 alındığında NN' = ON" = x3 bulu
nur. 

Küpkök alma işlemi ters işlem olarak 
doğrudan doğruya gerçeklenemez. Küp
kökü alınacak olan x sayısı OC üzerinde 
ayarlanır (şekil 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 el
de edilir. Ara kestirim sonucu OS'ye para
lel HNN" doğrusu belirlenerek x213 ve x113 

değerleri bulunur. 

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

Şekil : 17 
Rub"U"I·müceyyebde küpkök işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
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Şekil: 18 
Asr·ı ewel ve san i eğrileri 

Eğer hı ve hz açılarının bilindiği ve OSı 
=Mı Hı. 2 OSz = MzHz olduğu farzedilirse, 
şekil 18'den 

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

OS, OS, 

SM 
1+-1

-
1 =ı+cotH (6) os, 

cotlı2 = 0C, S,M,+M ,H , 2+S2M2 =2+cotH(7) 
os, os, os, 

ifadeleri yazılabilir. Buna göre Mı ve M2 

noktalarının H açısı cinsinden yer eğrisi 

- OM_ sinh1 l 
r,- ' -sin H .Jı+sin' H +sin ı H (asr-ı ewel) (8) 

r
2

= 0M = sinl~ı. ı "' "' 
2 sinH ,/ı+4sin ' H + ı sinıH (asr-1 Sanı) (9) 

olarak elde edilir. Bu eğriler kadrana çizil
miş olduğundan ip H açısına ayarlanır ve 
ipin eğrileri kestiği Mı ve Mz noktaların
dan OC kenarına Mı Hı ve MzHz paralelle
ri çizilirse OH ı ve OH2 yönleri hı ve h2 açı

larını belirler. 

Rub'u'l-müceyyeb ile özellikle h güneş 
yüksekliği bulunulan yerin qı enlemi, 8 yük
selim (deklinasyon) vet zaman açısı cinsin
den veren sin h = sinep-sin o+ coscp-cost 
(lO) ilişkisi; 8 yükselim açısının lv güneş de
recesi ve B tutulum düzlemi (ekliptik) açı
sı cinsinden veren (ı O) türü ifadeler ko
laylıkla hesaplanabilir. Bu hesapları kolay
laştırmak için rub'u'l-müceyyeblerde genel
likle 23,5°'lik B tutulum ve örneğin İstan
bul için qı = 41 O'lik enlem yayı kadrana 
önceden işlenir. Böylece bu ifadelerle ilgi
li çarpma ve bölme işlemlerinde kolaylık 
sağlanır. Rubu' tahtası zaman ve yön tayi
ninde kullanılmış sağlam, hassas ve gü
venli bir gözlem, ölçü ve hesap aletidir. 
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RUBÜBİYYET 

(bk. RAB). 

RÜnANi 
(~,~~}') 

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

(ö. 1094/1683) 

Hadis ve astronomi a limi. 

_j 

_j 

1030 (1621) yılında Kuzey Afrika'nın SOs 
şehri yakınlarındaki 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 astrono
mi dersleri gördü. Daha sonra Fas, Cezayir, 
Mısır, Şam, Medine, Mekke gibi merkez
leri dolaştı. Cezayir'de müftü Said b. İb
rahim KaddOre'den tasawuf eğitimi aldı. 
ÜchOr!, Şehabeddin ei-Hafac!, Hayreddin 
er-Remfi gibi alimlerden ders okudu. 1 060'
ta (1650) hac görevini yerine getirdikten 
sonra bir müddet Medine'de kalarak Sem
hOdiyye 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 ROda
n!, Vezir Köprülüzade Fazı! Ahmed Paşa 



ile görüştü ve burada itibar gördü. Mek
ke şerifi Sa'd b. Zeyd'i aziettirerek yerine 
Berekat b. Muhammed'in getirilmesini 
sağladı, kendisi de Mekke'de Haremeyn 
işleri sorumluluğuna tayin edildi. ROdanl 
bu görevinde önemli hizmetler yaptı, Mek
ke'de yaygınlaşan bid'atlarla mücadele et
ti. Ancak onu bu göreve getiren vezir ve
fat edince ( ı087/ı676) kendisini çekerne
yenierin şikayeti üzerine görevinden alındı. 
1093 (1682) yılında hacca. ardından Şam'a 
gitti ve burada vaktini eser yazmakla ge
çirdi. 1094 Zilkadesinde (Ekim-Kasım ı683) 
Şam'da vefat etti. 1095 veya 1096'da 
(1685) öldüğü de zikredilir. ROdanl başta 
hadis olmak üzere temel İslami ilimler ya
nında astronomi. mantık, felsefe ve ma
tematik alanında tanınmaktadır. Vakit ta
yininde ve astronomik hesaplarda kulla
nılan "el-aletü'l-camia" isimli geometri ale
tinin mQcididir. BO Zeyd Ahmed, Mui:ıam
med b. Süleyman er-Rudani min a'la
mi'l-Magrib fi'l-~arni'l-J:ıadi 'aşer el
hicri adıyla bir çalışma yapmıştır (Rabat 
ı990) 

Eserleri. 1. Cem'u'l-feva'id min Ca
mi'i'l-uşul ve Mecma'i'z-zeva'id. İbnü'l
Eslr'in Cami'u'l-uşu1'ü ile Heyseml'nin 
Mecma'u'z-zeva'id'ine İbn Mace ve Da
riml'nin es-Sünen'lerini ilave etmek su
retiyle on dört temel hadis kitabını tek
rarları önemli ölçüde ayıklayıp ve hadisle
rin isnadını hazfederek bir araya getirdi
ği eseri olup (ıO 131 hadis) Mecma'u'z
zeva'id'deki zayıf ve uydurma rivayetler 
bu kitapta yer almamıştır. Birçok defa ba
sılan eser (Hindistan ı 34611929; Medine 
ı 387, ı406/ı986; Mekke ı404/ı983; Kıbrıs 
ı405; Beyrut ı408/1988; I-11, Cidde I973, 

I988; I-IV, Küveyt 1418/1998) Naim Erdo
ğan tarafından Türkçe'ye tercüme edil
miştir (I-V, İstanbul I 996) Z. Şılatü'l-l;].alef 
bi-mevşuli's-selef. Müellifin tefsir, hadis 
gibi temel İslam ilimlerinden rivayet ica
zetini aldığı eserleri ve onların isnadlarını 
zikrettiği bu çalışmayı Muhammed Hacci 
yayımıarnıştır ( Beyrut 1408/ I 988) 3. Ka
la'idü'l-le'ali ti'l-a'mali 'l-eyyam ve'l-le
yali. Müellif bu risaleyi Ma~iişıdü'l-'ava
li bi-Kald'idi'l-le'ali adıyla şerhetmiştir. 
4. en-Na~ı'a 'ale'l-aleti'l-cami'a . Kendi 
icat ettiği aletin özellikleri ve kullanılışı 
hakkında olup Charles Pellat tarafından 
neşredilmiş (BEO, XXVI [Damas 1973], s. 
7-82). daha sonra naşir bu risalenin Fran
sızca tercümesini de yayımiarnıştır (BEO, 
XXVIII [Damas 1975], s. 83-165). S. Teb
şıratü'l-il;].van . Takvimle ilgili manzum bir 
eserdir. 6. Behcetü't-tullab fi'l-'amel bi'l
usturlab . 7. Risale ii resmi'l-usturldb 

bi'l-hendese. 8. Risale ii esma'i'r-rüsu
mi'l-mersume 'ale'l usturldb eş-Şima
li. 9. TuJ:ıietü üli'l-elbdb ii' I- 'am el bi'l
usturldb (son dört eserin nüshaları için 
bk. İhsanoğlu vdğr. , I. 3I8-32 1) 
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Ebu Abdiilah Ca'fer b. Muhammed 
b. Hakim er-RCıdek! es-Semerkand! 

(ö. 329/941) 

L 
İran şairi. 

_j 

Semerkant'ın RQdek kasabasına bağlı 
Bennüc köyünde dünyaya geldi. lll. (IX.) 
yüzyılın ortalarında doğduğu tahmin edil
mektedir. RQd adlı enstrümanı iyi çaldı
ğından ROdek'i mahlasını kullandığım ileri 
sürenler varsa da doğrusu bu mahlası doğ
duğu şehre nisbetle almış olduğudur. Se
kiz yaşında Kur'an'ı ezberlediği ve aynı dö
nemde şiire başladığı söylenir. Arap şiiriy
le edebiyatını öğrenen RQdel<i'nin mOsi
ki ve şiirdeki başarısı Samani Emlri Nasr 
b. Ahmed'in (914-943) dikkatini çekti ve 
onun sarayına intisap etti. Ardından Emir 
Nasr'ın vezirlerinin ve saray ileri gelenleri
nin ödül ve bağışlarıyla büyük bir servete 
sahip oldu ve itibar kazandı. 

Avfı (Lübab, 11. 6), Abdurrahman-ı Ca
ml ve daha birçok kaynak RQdel<i'nin do
ğuştan kör olduğunu kaydeder. Ebu Hay
yan et-Tevhldl ve Firdevsl gibi ona yakın 
zamanda yaşayanlar da kör olduğunu şiir
lerinde ima etmişlerdir. Bununla beraber 
Abdülkerlm b. Muhammed es-Sem'anl, 
Nizarnl-i ArQzl ve Taril;].-i Sistan'ın müel
lifi ondan bahsederken kör olduğuna dair 
bir şey söylemezler. RQdel<i de şiirlerinde 
görme duyusuyla ilgili birçok fiil kullan
mış, renklerden söz etmiş, gözle görülen 
şeyler hakkında teşbihlere yer vermiştir. 
Bertels'e göre ( Tarfl]-i Edebiyyat-ı Farsi, 1, 
213) kendisini övdüğü Bel'aml'nin vezirlik-

RÜDEKi 

ten alınmasından sonra gözden düşmüş 
ve gözleri kör edilmiştir. Hidayet, RQdek'i'
nin ölüm tarihi olarak 304 (916) yılını ver
mişse de (Mecma'u'l-fuşaf:ıa', Illi, s. 875) 

bu tarih doğru değildir. Onun bu tarihten 
sonra yaşadığına dair bilgiler mevcuttur. 
Sem'anl, ROdel<i'nin 329'da (941) Bennüc 
köyünde öldüğünü ve orada defnedildiği
ni yazar (el-Ensab, VI . 184). 

RQdel<i'nin övdüğü kimselerin başında 
Nasr b. Ahmed gelir. Onun daha önce 
Nasr'ın babası Ahmed b. İsmail'in (ö. 301/ 

914) hizmetinde bulunmuş olması da muh
temeldir. ROdel<i'nin övdüğü diğer kişiler 
arasında sanat ve ilim erbabını himaye
siyle tanınan Saffarl emirlerinden Ebu Ca'
fer Ahmed b. Muhammed b. Halef, Ta
ril;].-i Bel'ami yazarı Ebu Ali Bel'am! ve 
Deylemli kumandanı Makan-ı Kal<i yer alır. 

RQdel<i'nin en önemli eseri olan divanın
daki beyit sayısı Reşldl-i Semerkandl'ye gö
re 1.300.000, Hamdullah el-Müstevfı'ye gö
re 700.000 (İA, IX, 762). Esedl-i TQsl'ye gö
re ise 180.000'dir (EJ2 [İng.]. VIII, 585) Fa
kat onun çeşitli kaynaklardan derlenerek 
oluşturulan divanında (nşr. Sald-i Neflsl, 
Tahran 1373 hş ) 1045 beyit vardır. Bu ne
şirdeki şiirlerin bir kısmının Katran-ı Teb
rlzl'ye ( ö. 482/ı 089) ait olduğu anlaşılmış
tır. Bu yanlışlığın her iki şairin methiyele
rinde zikredilen Nasr adlı hamiden kay
naklandığı sanılmaktadır. Edward Denisan 
Ross, RQdekJ'nin divanındaki şiirleri ince
leyerek ona ait olanları tesbite çalışmıştır 
(bk bibl.) Divanda yer alan şiirlerin çoğu 
kaside, gazel, mesnevi ve rubal tarzında
dır. Şems-i Kays, el-Mu'cem adlı eserin
de (s. ı 19) ROdek'i'nin hezec bahrinin ah
rem ve ahreb vezinlerinden icat ettiği ru
bal vezninin ahenkli olduğunu, bu sebeple 
çok rağbet gördüğünü belirtir. Şiirlerinde 
aşırı mübalağalı ibare ve tasvirlere rast
lansa da bunların çoğunun samimi ve sa
nat endişesinden uzak olduğu söylenebi
lir. Ona isnat edilen şiirlerde birçok atasö
züne rastlanır. Diğer beyitleri ahlaki hik
metler şeklinde kaleme alınmıştır. Methi
ye türünde zirve sayılan RQdel<i öbür na
zım şekillerini de başarıyla kullanmıştır. 
Şiirlerinin çoğu yeni mazmunlar ve özlü 
manalar ihtiva eder. Kasidedeki üstün mev
kiinden dolayı kendisinden sonra gelen bü
yük kasideciler onu üstat kabul etmiştir. 
Divanından başka elde bulunan dağınık be
yitlerin değişik vezinlerinden Hudeki'nin 
bazı mesnevilerinin olduğu anlaşılmakta

dır. Bunlardan adları bilinenler, Samani 
Emlri Nuh b. Nasr'ın ve Deylemli kuman
danlardan Makan-ı Kak1 ile ünlü vezir Ebü'l-
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