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und R. Bestham herausgegeben und 
kommentiert (Kopenhagen 1914). İslam 
dünyasının ilk astronomi eseri olarak ka
bul edilen, ancak aslı elde bulunmayan Mu
hammed b. Musa el-Harizmi'ye ait astro
nomik cetvelierin Mesleme b. Ahmed el
Mecriti tarafından işlenen ve yine aslı elde 
bulunmayan yeni düzenlemesinden Bathlı 
Adelard tarafından yapılan Latince çevi
rinin açıklamalı neşridir. s. Beitriige zur 
Geschichte der Mathematİk bei den 
Griechen und Araber (Erlangen 1922) . 

Makaleleri. "Das Mathematiker-Verze
ichnis im Fihrist des lbn Abi Ja'J5 üb an
Nadim. Zum ersten Mal vollstandig ins 
Deutsche übersetzt und mit Anınerkun
gen versehen" (Zeit.schrift {ür Mathematik 
und Physik, XXXVII [Leipzig 18921. s. 1-

87). "Der S. Band des Katalogs der ara
bischen Bücher der vizeköniglichen Bibli
othek in Kairo. Aus dem Arabischen über
setzt und mit Anmerkungen versehen" 
(Zeit.schrift {ür Mathematik und Physik, 
XXXVIII [Leipzig 18931. s. 1-24, 41-57, 161-

184); "Das Rechenbuch des Abü Zakarüa 
el-l;laşşar" (Bibliotheca mathematica, 3. 
seri, Il [Leipzig 19011. s. 12-40); "Das Buch 
der Auffindung der Sehnen im Kreise von 
Abü'l-Rai-t:ıan Mut:ı. el-Birüni. Übersetzt 
und mit Kommentar versehen" (Bibliot
heca mathematica, 3. seri, XI [191 0-

1911 J, s. 11-78) (BTrOnl'nin Ma/f_ale fi 'sti}]
raci 'l-evtar fi'd-da'ire adlı risalesinin met
ni ve tercümesidir); "Das Such der Selten
heiten der Rechenkunst von Abü Kamil 
el-Mışri. Übersetzt und mit Kommentar 
versehen" (Bibliotheca mathematica, 3. 
seri, XI [1910-191 ı J, s. ıoo- ı20); "Die Ab
handlung über die Ausmessung des Para
boloides von el-l;lasan b. el-l;lasan b. el
Haitham. Übersetzt und mit Kommentar 
versehen" (Bibliotheca mathematica, 3. se
ri, XII [ı91 1-1912]. s. 289-332) (İbnü'l
Heysem'in Ma/f_ale [Risale] fi misaf:ıati 'l

mücessemi 'l-mükafi' adlı eserinin tercü
mesidir) ; "Die Abhandlungen Thabit b. 
!5urras und Abü Sahl al-Kühis über die 
Ausmessung der Paraboloide" ( Sitzungs
berichte der physikalisch-medizinizschen 
Sozietat in Erlangen, XLVIII-XLIX [Erlan
gen 1916-19171. s. 186-227). Fuat Sezgin, 
Suter'in İslam bilim tarihine dair 1896-
1922 yılları arasında yayımladığı çalışma
larını bir araya getirerek yeniden neşret
miştir: Heinrich Suter, Beitriige zur Ge
schichte der Mathematik und Astrono
mie im Islam. Nachdruck seiner Schrit
ten aus den lahren 1892-1922 (1-11, 
Frankfurt am Main 1986) ( eserlerinin top
lu listesi için bk. Ruska, V 1 ı 923]. s. 414-

417; Bibliographie, XVIII, 140-147; XIX, 627). 
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Iii MEHMET SUAT MERTOÖLU 

SUÜD b. ABDÜLAZIZ 
( _t-~1 ~ ~ .),...... ) 

(ö. 1229/1814) 

Necid'de hüküm süren 
LSuiid ailesine mensup Vehhabi emiri._j 

1163 ( 1750) yılında doğdu. Su u di hane
danının kurucusu Muhammed b. Suud'un 
(1745-1765) torun udur. Hayatının ilk yılla
rı hakkında bilgi yoktur. Babası Abdülaziz 
ile birlikte Necid merkezli başlatılan hare
kette Osmanlı Devleti'ne bağlı topraklar 
üzerinde egemenlik kurma çalışmalarını 
etkin biçimde sürdürdüğü bilinmektedir. 
Suud, Necid topraklarının kuzeyinde Os
manlı Devleti'nin Bağdat valileri Süleyman 
Paşa ve Ali Paşa ile mücadelelerine devam 
ederken güneyde Hicaz bölgesinde Mekke 
Emiri Şerif Galib b. Müsaid ile uzun süren 
çatışmalarda bulundu. 1214'te (1799) ba
bası adına Bağdat Valisi Süleyman Paşa 
ve Şerif Galib ile bir süredir kendilerine ka
patılan hac yolunun açılması için anlaşma 
yaptı (BA, Name-i Hümayun, Defter, nr. 9, 
s. 393). Ayrıca Medine halkına yardım ulaş
tırma görevi verilen Bağdat valisi de an
laşma sonrası bu görevini karayoluyla ya
pabilme imkanına kavuştu (BA. HH, nr. 
6674). Fakatbir süre sonra İranlı Şiiler'in 
Necef'e Hz. Ali'nin kabrini ziyarete gittik
leri sırada Suud emrindeki kuwetlerle Ker
bela'ya girdi (ı 2 ı 5/180 ı) ve şehirde bulu
nan kıymetli eşyalarla Hz. Hüseyin'in tür
besine konulan değerli eşya ve hediyeleri 
aldı (BA. Cevdet-Hariciye, nr. 4355). 

Ardından çevredeki Arap kabilelerini ken
dine bağladı ve Vehhabi prensiplerine uy
maları konusunda onlardan biat aldı , top
ladığı vergilerle iktisadi durumunu güçlen
dirdi. Önce Taif'e, daha sonra Mekke'ye 
girmesiyle ( 1218/1803) Osmanlı Devleti'ni 
ciddi manada rahatsız eder duruma gel
di (BA. HH, nr. 11859, 3784-P; TSMA. nr. E 

ı ı 286, E 340219- 10) Suud, Mekke'de yap
tığı birtakım değişiklikler yanında Cidde'-

ye kaçan Mekke Emiri Şerif Galib'in yeri
ne Mekke em iri olarak kardeşi Şerif Ab
dülmuin'i tayin etti. Bu durum karşısın
da lll. Selim'in emriyle meşveret meclisi 
toplandı ve bu işle ilgili alınacak acil ted
birler üzerinde konuşuldu. Haremeyn'in 
bir başka güç tarafından işgali ve hac yol
larının tehlikeli duruma düşmesi acil bir 
müdahaleyi gerektiriyordu. Bu arada Mek
ke'de yirmi dört gün kalarak Cidde'ye ge
çen Suud şehri ve kaleyi kuşatma altına 
aldı. Orada bulunan Mekke Emiri Şerif Ga
lib ve Cidde Valisi Şerif Mehmed Paşa şeh
ri ve kaleyi savundu. Kısa bir süre sonra 
Suud kuşatmayı kaldırdı ve Necid'e dön
dü. Aynı yıl içinde babasının öldürülmesi 
üzerine (1218/1803) liderliği eline alan Su
ud b. Abdülaziz askeri faaliyetlerini sür
dürerek Arabistan yarımadasının her ta
rafında etkili oldu. Doğu kesimlerinde bu
lunan Uman ve Basra körfezi şeyhliklerini 
vergiye bağladı. Ancak uzun bir süredir 
devam ettirdiği askeri seferlere kuman
da işini terkederek Dir'iye'den dışarı çık
mamaya başladı . Onun sürekli zırh giydi
ği , cumalar dışında namaziara katılmadı
ğı, sarayına kapanarak halkla görüşmeyi 
azalttığı belirtilir. Osmanlı Devleti, Vehhabi 
meselesini halletme işini Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa'ya bırakınca 1228'de (1813) 

Mehmed Ali Paşa'nın oğlu Tosun Paşa Mek
ke'ye girdi. Bir yıl sonra da 11 Cemaziye
lewel 12Z9'da (I Mayıs 1814) Suud b. Ab
dülaziz öldü ve yerine oğlu Abdullah geçti. 
Bu arada Vehhabiler, Osmanlı-Mısır güç
leri karşısında bozguna uğradılar. Suud, 
Vehhabi kaynaklarında güçlü bir lider ve 
yüksek seviyede dini bilgilere sahip iyi bir 
hatip olarak anılır. 
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