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el-UDDE

gilemesi, fer‘î konularda inceleme yapma-
dan önce usulün öðrenilmesinin mümkün
olmadýðýný (I, 70) ve usulü bilmekle bera-
ber fürû-i fýkhý bilmeyenlerin muhalefe-
tinin icmânýn teþekkülünde dikkate alýn-
mayacaðýný ifade etmesi de (IV, 1136) bu
eserinde fakihlerin yöntemini izlediðini söy-
lemeye imkân veren karîneler arasýnda sa-
yýlabilir.

el-£Udde baþta Ferrâ’nýn öðrencileri
Kelvezânî ve Ebü’l-Vefâ Ýbn Akýl olmak
üzere Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, Tûfî,
Þemseddin Ýbn Müflih, Ali b. Süleyman el-
Merdâvî ve Ýbnü’n-Neccâr el-Fütûhî gibi
birçok Hanbelî usulcünün eserlerinde kul-
landýðý temel kaynaklardandýr. Eser üze-
rine müellifin kendisi MuÅta½arü’l-£Ud-
de adýyla bir çalýþma yapmýþsa da (ªaba-
šåtü’l-¥anâbile, III, 384) günümüze ulaþ-
mamýþtýr. el-£Udde, Ahmed b. Ali Seyr el-
Mübârekî tarafýndan 1977’de Ezher Üni-
versitesi’nde doktora tezi olarak neþre
hazýrlanmýþ ve yayýmlanmýþ (I-III, Beyrut
1400/1980; I-V, Riyad 1414/1993), ayrýca
Muhammed Abdülkadir Ahmed Atâ ta-
rafýndan iki cilt halinde neþredilmiþtir (Bey-
rut 1423/2002).
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Grekçe’si “ορίζω” (bölmek, ayýrmak) olan
Arapça ufk (çoðulu âfâk) teriminin taný-
mýný, eski astronomlar tarafýndan bilinme-
sine raðmen ancak Hipparchos (ö. m.ö.
120) yapmýþ ve küresel astronomide kul-
lanmýþtýr. Hipparchos’un ardýndan bu teri-
me Batlamyus, dünya merkezli sistemin
matematiksel ayrýntýlarýný açýkladýðý el-
Mecis¹î’de ufuk dairesiyle birlikte sýkça yer
vermiþtir. Küresel astronominin en önem-
li matematiksel parçalarýndan birini teþkil
eden ufuk sonraki astronomlar tarafýn-
dan da ölçümlerde kullanýlacaktýr. Bu ara-
da müslümanlarýn konuya yaptýklarý kat-
kýlar çok önemlidir. IX. yüzyýl Türk astro-
nomlarýndan Ferganî ufuk dairesini þöyle
tanýmlar (The Elements, s. 114): “Yeryü-
zünde görünen gökyüzü ile görünmeyen
gökyüzünü ayýran dairedir ve kutbu zenit-
tir; bu daire göðü ikiye bölen büyük daire-
lerdendir”. XI. yüzyýl astronomlarýndan Bî-
rûnî de Kitâbü’t-Tefhîm’de ufuk terimi-
ni ve bileþenlerini ayrýntýlý biçimde kayde-
der (bk. bibl.).

Gözlemcinin bulunduðu noktadan yere
çizilen teðet düzlemin gökküre ile ara ke-
sitine ufuk adý verilir. Çekül doðrultusuna
dik her düzlem bir ufuk düzlemidir. Diðer
bir ifadeyle görünüþün herhangi bir þekil-
de engellenmediði bir alanda ve havanýn
açýk olduðu bir zamanda sabit bir nokta-
dan çevreye bakýldýðýnda gökyüzü ile ye-
rin birbirine deðer gibi görünen noktalarý-
nýn oluþturduðu dairesel çizgiyle sabit nok-
ta arasýndaki alana ufuk denir. Sabit nok-
ta çok düz bir alanda ise (açýk deniz veya
düz bir ova) ufuk daire biçiminde algýla-
nýr. Buna göre dört ufuk vardýr. 1. Gerçek
ufuk (ufk-ý hakîkî). Gözlemcinin bulunduðu
noktadan geçen çekül doðrultusunun ye-
rin merkezine uzatýlmasý ve orada bu doð-
rultuya dik olduðu düþünülen düzlemin
gökküreyle kesiþtirilmesi sonucunda gö-
rülen ufuktur. Gerçek ufkun meydana ge-
tirdiði bu daireye büyük ufuk dairesi de-
nir. Gerçek ufuk görünür ufka paralel olan
ve yerin merkezinden geçen düzlemdir;

cihlerine yer verdiði kiþiler arasýnda Kerhî
ve Ebû Abdullah Muhammed b. Yahyâ el-
Cürcânî önemli yer tutmaktadýr. Eserine
atýfta bulunmasýndan hareketle (II, 666)
Bâkýllânî’nin et-Tašrîb ve’l-irþâd’ýný gör-
düðü ve Eþ‘arî usulcülerine nisbet ettiði
hususlarda bu kaynaktan faydalandýðý an-
laþýlmaktadýr. Kadî Abdülcebbâr ve Ebü’l-
Hüseyin el-Basrî’nin eserlerine atýf yap-
mamakla birlikte Mu‘tezile’ye nisbet etti-
ði görüþlerde onlarýn eserlerinden fayda-
landýðýný söylemek mümkündür (muhkem
ve müteþâbihin tanýmý konusunda isim
belirterek Ebü’l-Hüseyin el-Basrî’ye atýf-
ta bulunur [II, 6879]; el-Mu£temed’de yer
almayan bu tanýmlarý Ferrâ muhtemelen
Basrî’nin el-£Umed’e yaptýðý þerhten ak-
tarmýþtýr). Müellif eserinde akaid, tefsir
ve ulûmü’l-Kur’ân, hadis ve ulûmü’l-hadîs,
fýkýh ve Arap dili konusunda yararlandýðý
birçok esere atýfta bulunmuþtur (neþre-
denin giriþi, I, 37-47).

Usulcüler tarafýndan fýkýh usulü yazý-
mýnda izlenen, kelâmcýlarýn ve fakihlerin
yöntemi þeklindeki ayýrýmýn esasýný, usul
kurallarýný mezhep imamlarýndan gelen
rivayet ve görüþler doðrultusunda tesis
etme düþüncesinin meydana getirdiði ka-
bul edilecek olursa genelde Hanbelîler’in
ve özelde Ferrâ’nýn el-£Udde’de fakihler
yöntemini izlediðini söylemek mümkün-
dür. Zira usul kurallarýný Ahmed b. Han-
bel’den gelen rivayetler doðrultusunda
oluþturmaya büyük özen ve gayret gös-
termiþtir. Þöyle ki, her konunun baþýnda
o konudaki usul kuralýný belirlemeye yö-
nelik olarak Ahmed b. Hanbel’den nakle-
dilen rivayetleri sýralamýþ ve tercihini bu-
na göre yapmýþtýr. Aktardýðý rivayetleri râ-
vileriyle birlikte veren Ferrâ, bulabildiði bü-
tün rivayetleri tercih ettiði görüþün Ah-
med b. Hanbel’e aidiyetini desteklemek
için kullanmýþtýr (meselâ bk. II, 448-453).
Ayrýca bu rivayetlerin meseleye nas, zâ-
hir, iþaret ya da îmâ yoluyla mý delâlet et-
tiðine dikkat çekmiþtir (meselâ bk. I, 215,
224, 248, 293, 339). Ahmed b. Hanbel’den
gelen farklý görüþlere dayanak teþkil ede-
cek rivayetlere yer verip bunlardan birini
tercih etmiþtir (meselâ bk. Hz. Peygam-
ber’in, niteliði bilinmeyen fiillerinin ned-
be deðil vücûba delâlet ettiði konusu, III,
735-738; önceki peygamberlerin þeriatý-
nýn Resûl-i Ekrem’i, dolayýsýyla ümmeti-
ni de baðladýðý konusu, III, 753-757). Han-
belî usulcüleri arasýndaki ihtilâflar da esa-
sen Ahmed b. Hanbel’den nakledilen fark-
lý rivayetlerin tercihinden kaynaklanmak-
tadýr. Öte yandan Ferrâ’nýn genelde kelâm-
cý usul anlayýþýna karþý menfi bir tavýr ser-
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rünen gökyüzü ile görünmeyen gökyüzü-
nü ayýran dairedir, kutuplarý zenit (semtü’r-
re’s, baþ ucu) ve nâdir (semtü’l-kadem, ayak
ucu) noktalarýdýr. Bu daire göðü ikiye bö-
len büyük dairelerdendir. Zenit, küre üze-
rinde evrenin merkezinden ve bir kiþinin
boyu istikametinden geçen doðru çizginin
bittiði noktadýr; bunun karþýtý nâdir nok-
tasýdýr. Bir yýldýzýn doðuþu ve batýþý ufuk
dairesiyle bilinir. Bu daire ekvatoru iki nok-
tada keser. Bunlardan biri doðu noktasý /
doðu ýlýmý (nokta-i meþrik / meþrik-ý i‘itidâl),
diðeri batý noktasý / batý ýlýmýdýr (nokta-i
maðrib / maðrib-i i‘tidâl). Bu iki noktayý bir-
leþtiren doðru çizgi doðu ve batý çizgisi
olarak adlandýrýlýr. Doðu noktasý ile eklip-
tiðin bir parçasý veya bir yýldýzýn merkezi
arasýndaki yaya doðu geniþliði (sea-i meþ-
rik) adý verilir. Bu daire ile ekliptiðin ke-
siþtiði iki noktadan birine doðuþ noktasý
(tâli, birinci ev, güneþin günlük yörüngesinin
muayyen bir zamanda ufuktan yükseldiði nok-
ta), diðerine de batýþ noktasý (garib-i sâbi‘)
denilir.

Burada OC (d) ufuk mesafesi, AB (D) ye-
rin çapý, OB (h) gözlemcinin deniz seviye-
sinden yüksekliðidir. Buna göre formül

d² = h(D+h) ya da d = Kh(D+h) olur.

gökküreyi iki eþit kýsma ayýrýr. 2. Sezilen
ufuk (ufk-ý hissî). Gözlemcinin bulunduðu
noktadan yere çekilen teðet düzlemdir.
Bir gözlemci tarafýndan görülen yeryüzü
parçasýný sýnýrlayan eðri alan görünür ufuk-
tur; göðü gözlemciye görünen ve görün-
meyen kýsým olarak eþit olmayan iki kýs-
ma ayýrýr. Gerçek ufukla sezilen ufuk ara-
sýnda yer yarýçapý kadar mesafe bulunur.
3. Matematiksel ufuk (ufk-ý riyâzî). Yeryüzün-
deki çekül doðrultusuna dik düzleme de-
nir. Gök cisimlerinin yükseklik açýlarý rubu‘
tahtasýyla ilgili ölçümlerde bu ufuk esas
alýnarak hesaplanýr. 4. Görünür ufuk (ufk-ý
mer‘î / ufk-ý zâhirî). Yeryüzünde yüksek bir
daðýn tepesinde bulunan bir gözlemci,
“ceb” doðrultusunda e noktasýnýn yere te-
ðet durduðunu gözlemler. Buna göre “bb¹”
dairesi görünür ufuk olur. Bu durumda
matematiksel ufukla görünür ufuk ara-
sýnda “dec” açýsý kadar farklýlýk ortaya çý-
kar ve buna ufuk sapma açýsý adý verilir.
Gözlemci yükseðe çýktýkça sapma açýsý ar-
tar; yani yeryüzünde bulunan bir gözlem-
ciye göre batmýþ görünen güneþ yüksek
bir daðdaki gözlemci için henüz batma-
mýþtýr. Bu sebeple sapma açýsý namaz va-
kitlerinin ve gündüz sürelerinin belirlen-
mesinde önem taþýr. Ufuk sapma açýsý α,
yer yarýçapý R[M]=e = 6,37106 ve h[m]
dað yüksekliði olsun; küçük α açýlarý için
cos α g = f elde edilir.

Ufuk çizgisi, ufuk düzlemi ve ufuk dai-
resi. Açýk alanda durulan noktadan çev-
reye bakýldýðýnda gökyüzü ile yerin algýla-
nan deðme noktalarýnýn birleþtirilmesiyle
oluþan dairesel çizgidir. Yeryüzünde duru-
lan bir noktadan yere teðet geçtiði düþü-
nülen düzlem de ufuk düzlemidir. Ufuk
düzleminin oluþturduðu çembere ufuk da-
iresi denilir. Ufuk dairesi yeryüzünde gö-

UFUK

Ufuk mesafesi. Yeryüzü tam bir küre
olarak farzedilirse ufuk mesafesi tanjant
teoremine göre þöyle yazýlabilir:

OC² = OA x OB

Ufuk düzlemiyle konum hesaplama. Ufuk
düzlemi ve ufuk dairesi vasýtasýyla hem
yeryüzünde bulunan bir noktanýn (meselâ
bir þehrin) hem de gökyüzündeki bir nok-
tanýn (meselâ bir yýldýzýn) konumu hesapla-
nabilir. Yeryüzünde D noktasýnda bulunan
bir gözlemcinin yerine baðlý olarak her-
hangi bir B noktasýnýn konumu kuzey-
güney doðrultusuna göre alýnan α açýklýk
açýsýna göre belirlenebilir.

Ufuk koordinat sistemi. Gökyüzündeki
bir noktanýn ya da bir yýldýzýn konumu ufuk
koordinat sistemi adý verilen koordinat
sistemiyle belirlenebilir. Bu sistemle bir
yýldýzýn yüksekliði (ufuk düzleminden açýsal
uzaklýðý), zenit uzaklýðý ve azimutu (semt
ya da güney açýsý da denir; bir yýldýzýn gü-
ney doðrultusuna göre açýsal uzaklýðý) tes-
bit edilir. Buna göre Y’de bulunan bir yýl-
dýzýn yükseklik açýsý h (Yy yayý), zenit uzak-
lýðý z açýsý (Y- zenit yayý) ve azimutu güney
noktasýndan itibaren a açýsý olur. Yüksek-
lik 0 ile 90 derece arasýnda, zenit uzaklýðý
0 ile 180 derece arasýnda ve azimut güney
noktasýndan itibaren batýya doðru 0 ile

Ufuk çeþitleri Ufuk düzlemi
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deki ölçümleri doðrular niteliktedir. Ýkinci
yöntem ise kendine aittir. Bîrûnî, Hindis-
tan’a yaptýðý bir seyahat sýrasýnda geniþ
bir ovaya hâkim yüksek bir daða çýkmýþ ve
orada ölçtüðü ufuk alçalma açýsýndan ya-
rarlanarak yerin çevresinin uzunluðunu he-
sap etmiþtir.

Yandaki þekilde

α = ufuk alçalma açýsý,

r = yerin yarýçapý ve

h=daðýn yüksekliði olduðuna göre, AMC

üçgeninde                                  olur.

Buradan r’yi çekersek

r = (r + h) cos α = r cos α + h cos α

r - (r cos a) = h cos α

r (1 - cos a) = h cos α

’den

’dir.

α = 33¹

h = 652 arþýn olduðundan

r = 3333 Arap mili ve 

çevre = 2 π г≅ 42.000 kilometredir.
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Bugünkü Rusya Federasyonu’nda Ka-
zan’ýn güneyinde Samara’nýn (Kuibiþev)
Stavropol kazasýnýn Ortakandal köyünde
doðdu. Babasý imam Halim Efendi, Men-
di ailesinden Abdülkadir Efendi’nin oðlu-
dur. Ýlk eðitimini köyünde tamamladýktan
sonra Simbir’de Velî Hazret ve Þâkir Ahund
medreselerine devam etti. Ardýndan Bu-
hara’daki amcasý hâfýz Veliyyullah’ýn yaný-
na gitti ve orada beþ yýl kadar Ýslâm fel-
sefesi öðrenimi gördü. Daha sonra Ýstan-
bul’a giderek Yakup Mustafa adýyla Dârül-
fünun Ýlâhiyat Fakültesi’ne kaydoldu. Ara-
larýnda Tantâvî Cevherî’nin de bulundu-
ðu hocalardan ders okudu. II. Abdülhamid
devrinde yönetim karþýtý fikirleri savun-
duðu gerekçesiyle bir ara takibata uðradý
ve bu yüzden Ýstanbul’dan ayrýlýp Hicaz’a
geçti. Hicaz’da kaldýðý iki yýl boyunca Þeyh
Ýshak el-Hindî’den tefsir ve hadis, Edîbü’l-
Hicâz Mehmed Ali Efendi’den Arap edebi-
yatý dersleri aldý. Ardýndan Mýsýr’a gitti ve
Ezher’de Muhammediyye Medresesi’ne
girdi. Bu sýrada Hizbü’l-vatanî reisi Mus-
tafa Kâmil Paþa’nýn el-Livâß gazetesinde
dört yýl süreyle siyasî makaleler yazdý; yi-
ne Kâmil Paþa’nýn çýkardýðý el-£Âlemü’l-
Ýslâmî mecmuasýnda müslüman Türkler
hakkýnda tarihî ve içtimaî muhtevalý yazý-
lar kaleme aldý. Mýsýr’da kaldýðý süre içe-
risinde et-Tilmî× dergisinin yönetimini de
üstlendi.

1905-1917 yýllarý arasýnda siyaset ve ilim
sahasýnda faaliyet gösteren ve Tatar hal-
kýnýn sevgisini kazanan Zakir Kadiri, Bol-
þevik Ýhtilâli öncesinde Çarlýk Rusyasý’nda
yaþayan müslüman liderlerden Rýzâeddin
Fahreddin tarafýndan Orenburg’da açýlan
Hüseyniyye Medresesi’ne baþmüderris ola-
rak davet edildi. Burada iki yýl kadar ho-
calýk yaptýktan sonra yine davet üzerine
Ufa’da Ziyâeddin Kemâlî idaresinde ku-
rulan Medrese-i Âliye-i Dîniyye’de altý yýl,
Medrese-i Osmâniyye’de üç yýl müderris-
lik yaptý. Bu arada bacanaðý Viz Nevruz ile
birlikte Turmuþ adýyla bir gazete çýkardý
(1913-1916), böylece faal bir þekilde siya-
set hayatýna atýldý. O sýrada Ruslar azýnlýk-
larýn okuduðu mekteplerde Rusça’yý mec-
buri ders haline getirmek isteyince müs-
lüman halktan bir kesim de derslerin Rus-
ça okutulmasýna taraftar oldu. Bunun üze-
rine Zakir Kadiri, gazetesinde Türkler’in

360 derece arasýnda ölçülür. Bir yýldýzýn
ufuk koordinatlarý zamana baðlý olarak de-
ðiþir.

Ufuk alçalmasý (inhitât-ý ufuk). Yeryüzün-
de m tepesinde bulunan bir gözlemcinin
görünür ufku “kck¹” olsun. Buna göre “mk”
doðrusunu çizdiðimizde “f¹f” ufku ile mey-
dana getirdiði “kmf¹” açýsý ufuk alçalma
açýsý olur.

Bîrûnî’nin ufuk alçalma açýsýyla yer öl-
çüm yöntemi. Halife Me’mûn, belki de ta-
rihte ilk defa dönemin meþhur gökbilim-
cisi ve coðrafyacýlarýndan oluþan bir ku-
rula yerin çevresini ölçerek büyüklüðünü
belirleme görevini vermiþti. Ýki ayrý yerde
yapýlan ölçümlerde bir meridyen dairesi-
nin 1 derecelik yayýna karþý gelen uzunluk
gökbilimsel yöntemlerle ölçülerek bulu-
nan deðer 360 ile çarpýlmýþ ve dünyanýn
çevresinin uzunluðu bulunmuþtur. Coðraf-
yanýn bütün alanlarýnda önemli eserler
veren Bîrûnî de bu konuyla ilgilenmiþtir.
Kullandýðý yöntemlerin ilki yukarýda açýk-
lanan yöntemin aynýdýr ve belirttiðine gö-
re elde ettiði sonuç da Me’mûn dönemin-


