
HERSEME b. A'YEN 

hakarete maruz kalıp hapse atıldı; bir
kaç gün sonra da öldürüldü (Zilkade 200/ 
Haziran 816). 
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HERVELE 
( a.ı,foltl 

Hac ve umrede 
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Safaile Merve arasında sa'y yaparken 
belli bir mesafenin süratli 
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ve canlı bir yürüyüşle geçilmesini 
ifade eden terim 

(bk. SA'Y). 

HERZL, Theodor 
(ö. 1904) 

Bütün dünya yahudilerini 
Filistin' de toplayarak 

bir yahudi devleti 
kurmayı hedefleyen siyasi 

siyonizmin kurucusu 
(bk. SİYONİZM). 

HESAB-ı HEVAİ 

(bk. HESAP). 

HESAB-ı HİNDi 

(bk. HESAP). 

HESAB-ı sirriNi 

(bk. HESAP). 
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HESAP 
(yı...:..Jf) 

Mükellef insanların dünyadaki 
inanç ve davranışlarından dolayı 

ahirette hesaba çekilmeleri 
anlamında bir terim. 

_j 

Sözlükte "saymak, hesap etmek", ayrı
ca mufaale babından olmak üzere "hesa
ba çekmek" manasında masdar olan he
sap (hisab) kelimesi "sayma, sayım" anla
mında isim şeklinde de kullanılır. Terim 
olarak insanların hesaba çekilecekleri ahi
ret safhalarından birini ifade eder. 

Kur'an-ı Kerim'de terim niteliğinde ol
mak üzere hesap kavramı fiil ve ism-i fail 
şeklinde geçtikten başka hesap kelimesi 
yer aldığı kırka yakın ayetin çoğunda yi
ne terim anlamında kullanılmıştır. Bun
ların dördü yevmü'l-hisab (hesap günü). 
biri yevme yekiimü'l-hisab (hesabın kuru
lacağı gün) terkipleri içinde geçmektedir 
(bk. M. F. Abdülbaki. el-Mu'cem, "b-sb" 
md.). Kur'an terminolojisinde hesap, ge
nellikle kötü davranışların dünyada (et
Talak 65/8) ve özellikle ahiretteki yansı
maları ve sahiplerinin cezalandırılması 
manasma gelmektedir. Bununla birlikte 
iyi davranışların ahirette mükafatlandı
rılması anlamı da vardır (krş. ibn Kutey
be. s. 513; ibnü'I-Cevzl. s. 250-251 ). Kıya
met gününde insanların Allah tarafından 
hesaba çekileceğini haber veren ayetler 
genellikle hesap konusunun manevi-ah
laki olacağını ifade eder. 

Yine Kur'an'da aynı konuyu dile getiren 
ve özellikle hak ile batılın ayırt edileceği
ni ifade eden bir kavram da fasldır. İki 
ayette muzari. bir ayette ism-i fail siga
sıyla Allah'a nisbet edilen bu kavram altı 
ayette yevmü'l-fasl (ayırt etme günü) ter
kibi içinde yer almaktadır (M . F. Abdül
baki. el-Mu'cem, "fşl" md.). Şurasuresin
deki ( 42/21) kelimetü'l-faslın da (nihai 
hükmün ertelenme vaadi) aynı manada 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kur'an-ı Ke
rim'in ilk suresi olan Fatiha'dan başlaya
rak on üç ayette tekrarlananyevmü'd-din 
(ceza günü) tamlaması da hesap kavramı
nı pekiştirmektedir. "Hükmetmek, bilgi
si ve maharetiyle son hükmü vermek" an
lamındaki hüküm (hükm) kavramı da çe
şitli fiil ve isim sigalarıyla kırk iki ayette 
Allah'a izafe edilmiştir(bk. M. FAbdülbaki. 
el-Mu'cem, "b-km" md.; ayrıca bk. HAKEM). 

Kur'an-ı Kerim'de ahiretin vukuunu 
tasvir eden ayetler ilgili hadislerin de yar
dımıyla bir sıralamaya tabi tutulduğu tak
dirde bir su al- kitap-mizan-hesap ter
tibinin ortaya çıkabileceğini söylemek 

mümkündür. Buna göre önce peygam
berler ilahi tebliği ulaştırıp ulaştırma
maktan. bütün mükellefler de onu benim
seyip benimsememekten sorguya çeki
lecek, ardından herkese kitabı (amel def
teri) verilecek, kitapta kayıtlı iyilik ve .kö
tülükler değerlendirilecek (mTzan). böyle
ce mükellefin hesabı görülmüş olacaktır 
( ei-A'raf 7 /6-9; el-isra ı 7 /13-14; ayrıca b k. 
KlYAMET). Bununla beraber kıyametteki 
bu hesaplaşma işlemi uzun sürmeyecek
tir, çünkü "Allah hesabı çok süratli olan
dır" (ei-Bakara 2/202) . 

Hesap kelimesi çeşitli hadislerde söz
lük ve terim manalarıyla zikredilmiş (b k. 
Wensinck. el-Mu'cem, "b-sb" md.). "Cibril 
hadisi" diye bilinen hadisin bazı rivayetle
rinde Hz. Peygamber iman esasları için
de ahireti zikrettikten sonra hesabı ayrı
ca vurgulamış (Müsned, 1, 27. 28; IV, 129. 
164). diğer bir hadiste de akıllı kimsenin. 
kıyamette hesaba çekilmeden önce dün
yada kendini hesaba çekmesini bilen ve 
davranışiarına ölümden sonrasını göz 
önünde bulundurarak yön veren kimse 
olduğunu bildirmiştir (Tirmizi. "Şıfatü'l
]5ıyame", 25). Dünyanın bir iş görme 
(amel). ahiretin ise karşılık bulma (ceza) 
yurdu olduğu şüphesizdir. Karşılık. yapı
lan işin türüne göre nimet veya azap şek
linde olacak, bunun da tesbiti hesap ilke
si çerçevesinde yapılacaktır. Kur'an'da yer 
alan hesap kavramına ve hadislerin açık 
ifadesine göre kıyamet gününde inceden 
ineeye hesaba (nikaşü'l-hisab. hisabü'l-mü
nakaşa) çekilecek kimse hüsrana ve azaba 
maruz kalacaktır (Buhar!, "<ilim", 35, "Ri
]5a}5", 49; Müslim. "Cennet", 79. 80). Çünc 
kü yaratana karşı kulluk görevini, yaratıl
mışlara karşı insanlık vazifesini hakkıyla 
yerine getirip bunun hesabını vermek im
kansız denecek kadar zordur. Bununla 
birlikte gönlü Allah'abağlı olup genel yö
ne li şi hak çizgisi üzerinde bulunan bir 
müminin yaşı ilerledikçe ruhen erginlik 
kazanıp Allah'a yaklaşacağı, elli ile yet
miş yaşları arasında kalbindeki ilahi mu
habbet ateşininalevlenip Allah'ın da ken
disini seveceği ve hesabını kolaylaştıra
cağı Enes b. Malik'ten rivayet edilen bir 
hadiste belirtilmiştir (Müsned, ll, 89; lll. 
217-218) . Bütün mükelleflerin hesabını 
görme yetkisi şüphesiz ki hesap günü
nün maliki olan Allah'a aittir. Allah kul
ların hesabını çabuk görecektir. Ancak 
hadiste de belirtildiği üzere (Müslim, 
"İman", 327) kıyamet gününde hesap ön
cesi bekleyiş (mevkıf) uzun sürecek ve in
sanlar bundan büyük bir ıstırap duyacak
tır. Nihayet son peygamber Hz. Muham
med'in niyazı üzerine başlayacak olan 



hesaba ilkin onun ümmeti çağrılacaktır 
(Müsned, ı . 282. 296; ibn Mace. "Zühd", 
34) . Birçok hadis rivayetinde Muhammed 
ümmetinden 70.000 kişinin hesaba tabi 
tutulmadan cennete gireceği haber ve
rilmiştir. Bu rivayetlerin bazılarında yer 
alan ve her 1 000 kişi ile birlikte 1 000 ki
şinin daha bulunacağı. hatta bunun da 
ilavelerinin olacağı tarzındaki nakillere 
bakılırsa bu ifadeterin çokluktan kinaye 
olup gerçek sayının bilinmediği anlaşılır 
(bk Wen sinck. el-Mu'cem, "J:ısb " md.). 
Hesaba tabi tutulmayacak veya hesa
bı hafif geçecek olan kişilerin başında Al
lah yolunda savaşıp şehid düşenler gelir 
(Müsned, V. 287) . Buna karşılık zenginle
rin çetin bir muhasebeden geçirileceği 
ifade edilir (a .g.e. , V. 259, 427). İslam di
ninde namaz en çok tekrar edilen. bu se
beple de ifası sürekli azim ve irade iste
yen. dini hayatın en belirgin göstergesi 
konumunda bulunan bir ibadet niteliği 
taşıdığı için olmalıdır ki imandan sonra en 
değerli arnellerden kabul edilmiş (Müs
lim. "İman", 140) ve kıyamet gününde he
sabın namazdan başlayacağı haber veril
miştir (Müsned, ll. 290. 475; Tirmizi, "Şa

lat", ı 88: E bO DavOd. "Şalat". ı 45 ı 

" İçinizdeki duygu ve düşünceleri açık
l asanız da gizleseniz de Allah bundan do
layı sizi hesaba çekecektir. Sonra diledi
ğini affedecek, dilediğini de cezalandıra
caktır" (ei -Bakara 2/ 284) mealindeki ayet 
ashap döneminden itibaren alimleri dü
şündürmüştür. Müfessir TaberT'nin ko
nuyla ilgili olarak naklettiği dört görüşün 
ilkine göre bu ilahi beyan şahitHkle ilgili
dir. Zira bir önceki ayette anlatıldığı gibi 
bir konuda bilgisi ve görgüsü bulunan ki
şinin bunu gizlernesi kalbinin günahkar 
olmasına sebep teşkil eder. Birçok taraf
tarı bulunan ikinci telakkiye göre ayetin 
hükmü şahitliğe münhasır olmayıp umu
midir; fakat aynı sürenin son ayetinde yer 
alan. "Allah her kişiyi ancak gücünün yet
tiğiyle mükellef kılar " ( 2/ 286) beyanıyla 

hükmü kaldırılmıştır. Üçüncü telakkiye 
göre, samimi mürninterin zihninde ve 
gönlünde sürekli olarak bulunan fakat 
eylem haline gelmeyen. ayrıca küfür ve 
nifak dışında kalan duygu ve düşünceler 
de kıyamet gününde hesaba tabi tutu
lacaktır. Ancak bu hesaba çekme işi. çe
şitli hadis rivayetlerinde belirtildiği üze
re bizzat Allah tarafından gizli olarakyü
rütülecek ve kul tarafından itiraf edildik
ten sonra affa mazhar olacaktır. Küfür. 
nifak ve di nin temel hükümleri hakkında 
beslenen sürekli şüphe af kapsamına gir
mediği gibi böyle bir ilahi lutuftan kafir
lerin faydalanması da söz konusu değil-

dir. Bu ayet hakkında öne sürülen dör
düncü anlayışa göre ise ilahi beyanda yer 
alan hesaba çekilme hükmü mensuh ol
mayıp geçerlidir. Ancak özellikle Hz. Aişe'
den gelen ve ResGiullah'a nisbet edilen 
rivayete göre hesaba çekme işi dünyada 
gerçekleşmektedir. Şöyle ki, bu tür duy
gu ve düşüncelere sahip bulunan mürnin
terin dünyada hissedecekleri vicdan aza
bı. pişmanlık, karşıtaşacakları maddi ve 
manevi sıkıntılar onların muhasebesini 
sağlayacak ve fiil haline gelmeyen günah 
işleme duygusunun doğurduğu günaha 
kefaret olacaktır. Taberi bu dört görüşü 
sıraladıktan sonra ayette nesih olmadı
ğını. Allah'ın mürninleri niyetlerinde sak
ladıkları günahlardan dolayı da hesaba 
çekeceğini söyler. Ancak bu niyetler fiil ha
line dönüşmediğinden cezaya konu teş
kil etmeyecek ve yukarıda üçüncü şıkta 
anlatıldığı üzere affa mazhar olacaktır 
( Cami'u 'i-beyan, lll , 94- ı 00) . 

Ahiret hallerinden biri olarak naslarda 
açıkça yer alan hesabın. fiil haline gelip 
amel niteliği taşımayan duygu ve düşün
celeri de kapsadığı Bakara süresindeki 
ayetle (2/ 284) sabittir. Bu hükmün nes
hedilmiş olduğu iddiası isabetli görünme
mektedir. Zira bu husus neshin söz konu
su olamayacağı akaid esaslarındandır. Ay
nı ayetin devamında. Allah'ın böylelerin
den dilediğini affedip dilediğini cezalan
dıracağını beyan eden kısım da nesih ih
timalini ortadan kaldırmaktadır. İnsanın 
zihninde bulunan şey eğer hukuku ilgilen
diren bir bilgi ise bunun gizlerrmesi gü
nahtır ve cezayı gerektiricidir. Bu nitelik
te olmayan duygu ve düşünceler. yukarı
da üçüncü ve dördüncü şıklarda anlatılan 
şekillerden biri statüsünde affa mazhar 
olabilecektir. Nitekim Fahreddin er-Razi 
ile Kurtubl'nin de kanaatleri bu çerçeve
dedir (bk. bibl) 

Bazı Şii ve Mu'teziiT kelamcıları dışında 
hemen hemen bütün İslam alimleri. ahi
ret hallerinden biri olan hesabın gerçek
leşeceğine iman etmenin her müslüma
na farz olduğu görüşünü benimsemişler
diL Zira hesap kitap, sünnet ve icma ile 
sabit olduğu gibi aklen de mümkün hat
ta gereklidir. Bununla birlikte hesabın 
keyfiyeti. süresi ve kimleri kapsadığı hu
susunda farklı görüşler ileri sürülmüş
tür. İlk dönem alimleri. bazı hadis riva
yetlerinin zahirine bakarak (ibn Keslr, ll, 
ı ı 3- ı ı 7) hesabın hayvanları da kapsaya
cağını söylerken müteahhir dönem alim
leri hesabın mükellef tutulan yaratıklar
la sınırlı olduğu görüşündedir. Dirilişten 
sonra mahşerde bekleme. amel defteri
nin verilmesi. sorguya çekilme. her kula 
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ait organların, arnelierin işlendiği mekan
ların ve meleklerin şahitlikte bulunması 
ile arnelierin tartılıp sonucunun belirlen
mesi safhalarından oluştuğu kabul edi
len geniş anlamıyla hesap Kurtubl, Aıusl, 
M. Reşld Rıza gibi alimiere göre bütün 
mükellefler için aynı anda gerçekleşecek 
ve bizzat Allah tarafından yürütülecektir. 
Zira Allah'ın bir kulunu hesaba çekmesi 
aynı zamanda başkalarının hesabını gör
mesine engel teşkil etmez. Bu görüşü sa
vunanlara göre hesap. göz açıp kapayın
caya kadar veya yarım günden az bir sü
rede tamamlanır. Bir grup alim e göre Al
lah katirieri değil sadece mürninleri he
saba çekecektir. Başka bir gruba göre ise 
her mükellefi Allah adına bir melek he
saba çeker. Çünkü hesabı bizzat Allah yü
rütecek olsaydı kafirlerle de konuşması 
gerekirdi, halbuki bu husus Kur'an'da yer 
alan bilgilere aykırıdır (bk. ei-Bakara 2/ 
ı 74; Al-i im ran 3/77) . 

Takıyyüddin İbn Teymiyye hesabı iki 
kısma ayırır. Birincisi. kullara ait bütün 
arnelierin tesbit edildiği sayfaların sahip
lerine verilmesi şeklinde olup mümin-ka
fir herkes için söz konusudur. İkincisi. ağır 
gelen tarafı belirlemek. üzere iyilik ve kö
tülüklerin tartılması anlamında kullanı
lan hesaptır. Kafirlerin kötülükleri iyilik
lerini boşa çıkardığından (bk. iHBAT) cen
netlik veya cehennemlik olduklarını tes
bit etmek amacıyla onlar hakkında bu 
tür bir hesap söz konusu değildir. Bunun
la birlikte kötülüklerinin sınırını tayin edip 
buna göre cezalandırılmaları için ikinci 
tür bir hesaba çekilebileceklerini söyle
mek mümkündür (MecmO.'u {etaua, IV, 
305-306) 

İslam filozofları, insanların organlarıy
la gerçekleştirdikleri fiilierin iyi veya kö
tü oluşuna göre ruhları üzerinde etkiler 
yaptığını, bunların da ahirette herkesçe 
farkedilebileceğini öne sürerek hesap es
nasında organların dile gelmesinin bun
dan başka bir anlam taşımadığını ileri 
sürmüşlerdir (Fahreddin er-Razi. XIII , 20; 
XVIII, 19) 

Şehabeddin Mahmud el-AIGsl'nin de 
belirttiği gibi (RO./:ıu'l-me'anr, VII, ı 78) 

dünyadan farklı bir alemde gerçekleşe
cek olan hesabın mahiyetini akıl yürüt
mek suretiyle belirlemek mümkün değil
dir. Bu hususta en isabetli yol nasların 
bildirdiğini kabul etmekten ibarettir. Adil 
olan Allah'ın kullarına asla zulmetmeye
ceği gerekçesiyle hesabın gereksizliğini 
öne sürenleri n akli dayanakları bulunma
dığı gibi bu iddiayı hesabın vuku bulaca
ğını açıkça bildiren naslarla bağdaştır
mak da mümkün değildir. Hesapta. bü-
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tün kulları sorguya çekip yaptıklarını on
lara ikrar ettirmek. peygamberleri, me
lekleri ve diğer bazı varlıkları şahit tuta
rak ileri sürülebilecek mazeretleri orta
dan kaldırmak. Allah 'ın iyi kullarına karşı 
lutufkarlığını gösterip affediciliğini fiilen 
ispat etmek, cezalandırdığı kullarına kar
şı ise adil davrandığını ortaya koymak. bu 
vesile ile itaat eden kullarını aziz kılıp is
yan kikiarı zelil kılmak. böylece yaratıkla
rı bekleyen akıbete dikkat çekerek dün
yada yararlı işler yapmaya teşvik edip kö
tülükten sakındırmak gibi hikmetlerin 
bulunduğu unutulmamalıdır. Hesabın 

alen! bir şekilde yapılmasında. tartışma
cı bir karaktere sahip bulunan (el-Kehf 
ı 8/54) insana dünyada işlediği arnelleri 
açıkça gösterip onun itirazda bulunma
sına imkan vermemek. ayrıca göreceği 
ceza veya mükafatta herhangi bir hak
sızlığa uğratılmayacağını. dünyadakinin 
aksine ahiretteki muhasebede hiçbir ih
malin söz konusu olmayacağını. hiçbir te
sir altında kalınmayacağını ortaya koy
mak gibi başka hikmetler de düşünüle

bilir (M. Ahmed Abdü lkadir, s. 42-43). 
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HESAP 
(~t....ı..ıf) 

Sayıların 

çeşitli matematik işlemlerindeki 
kullanımını konu alan ilim_ 

_j 

Hesap kelimesinin aslı Arapça hisab 
olup " sayı saymak" anlamında masdar, 
" sayı. yeterli ölçüde çok olan şey" anla
mında da isim olarak kullanılmaktadır. 

Arapça'da hisab ( ..,..~, ) kelimesiyle "ça
kıl taşı" anlamına gelen hasab ( ~~ ) 
arasında görülen ses benzerliği sadece 
bir söyleyiş yakınlığı değil aynı zamanda 
delalet yakınlığını da gösterir. Bu iki keli
me ile "sayma" anlamındaki ihsa' ( ~l.a:>lı) 
kelimesini de benzer özellikler açısından 
karşılaştırmak mümkündür. Zira çakıl ta
şı . yazının icadından önce ve okuma yaz
ma bilmeyen her insan topluluğu tarafın
dan bir sayma aracı olarak kullanılmıştır. 
Böylece sayılan nesnelerle çakıl taşları ara
sında sayma çerçevesinde karşılıklı bir iliş
ki kurulmuştur. Bu durum. Latince'de kö
kü çakıl taşı ile alakah olan cakulus keli
mesinde ve bu kelimeyi Latince'den alan 
İngilizce ve Fransızca gibi diğer Avrupa 
dillerinde de görülmektedir. 

Arkeolajik keşifler. insanların sayı kav
ramıyla tanışmasının Vontma Taş devri
ne kadar geri gittiğini göstermektedir. Bu 
devirden itibaren sosyal hayatın gelişme
sine paralel olarak sayı kavramı da geliş
miş; taban anlayışına bağlı sayma fikri
nin yaygınlaşmasıyla toplamadan çarp
maya, çarpmadan da bölmeye geçilerek 
muhtelif hesap sistemleri ortaya çıkmış
tır. 

Eski Mısır hesabı (m.ö. 5000-m.ö. 600 
civarı). sosyal hayattan kaynaklanan ihti
yaçları gidermek üzere kurulan bir hesap 
sistemidir. Sayıları rakam yerine geçen 
sembollerle ifade eden Mısırlılar'ın sayı 

sistemi on tabanlı. tekrarlı ve toplama
lıydı. Mısır aritmetiğinde pozitif tam ve 
rasyonel sayılarda temel dört işlem yanın
da üs alma, kök alma gibi işlemler de ya
pılabilmekteydi. Dört temel işlemden bi
ri olan çarpma toplamaya indirgenmek
te. bölme ise çarpmanın tersi olarak dü
şünülmekteydi. Rasyonel sayı sistemini 
W den Yıo'a kadar olan dokuz birim kesir
le sınırlayan Mısırlılar. diğer bütün kesir
Ierin de bu dokuz kesir cinsinden ifade 
edileceğini düşünüyorlardı. Rasyonel sa
yılarda paydaların eşitlenmesi problemi
ni halleden Mısırlı matematikçilerio bazı 
özel kesir türlerinden de haberleri vardı. 
Sıfır değeri yaygınca bilinmemesine rağ-

men bazı kiltipler sıfır yerine bir boşluk 
bırakıyorlardı. 

Sumer, Akkad. Babil. Hitit, Hurri. Mi
tanni. Asur. Kalde. Med, Pers ve Yunan 
katkısı ile oluşan Mezopotamya matema
tiğinde (m.ö. 3500- m.ö. 312 civarı) sayı 
sistemi, genel olarak eksik altmış taban
lı konumlu sayı sistemi olarak biliniyordu. 
Sıfırın geç bir dönemde kullanıldığı bu sis
temde bütün sayılar değeri bir ve on olan 
iki sembolle gösterilmekte, birler ve alt
rrıışlar konumunda sayılar on tabanına 
göre ve toplamalı olarak. 60n'nin kat sa
yılarında ise 60 tabanına göre ve konum
lu olarak ifade edilmekteydi. Temel dört 
aritmetik işlemi kolayca halleden Mezo
potamyalı matematikçiler, çarprnada so
nucu belirlemek için daha önce hazırla
dıkları çarpım cetvellerinden faydalanı
yorlardı . Çarpmanın tersi olarak kabul et
tikleri bölmeyi ise çarprnaya indirgerne
de kullandıkları ters sayı cetvelleri yardı
mıyla kolaylıkla yapıyorlardı. Mezopotam
yalılar tam sayılarla rasyonel sayıları an
lamca biribirinden ayı rm ış; bundan dola
yı da ondalık kesirierin yaygın olarak kul
lanılmasına kadar. matematik tarihinde 
Babil kesir sistemi güçlü bir kesir hesap 
yöntemi olarak kalmıştır. 

Yunanlılar. hesap alanındaki ilk bilgile
rini Mısır ve Mezopotamya gibi kadim bü
yük medeniyetlerle Fenike. İbrani, Hint, 
Pers, Girit ve eski Anadolu kültürlerinden 
tevarüs etmiştir. Yunanlılar ilk olarak He
rodianic sayı sistemini kullanmış; rakam
lar bazan toplamalı. bazan çarpımlı, ba
zan da toplamalı ile çarpımlı karışımı şek
linde yazılmıştır. İonic (alphabetic) adı 
verilen ikinci sistem ise Yunan alfabesi
ne bağlı olarak geliştirile!l ebced sayı an
layışına dayanmaktadır_ Yunanlılar her iki 
sistemde de on tabanını kullanmıştır; an
cak yazım ve büyük rakamların gösteri
minde daima problemlerle karşılaşmış
lardır. Rasyonel sayıları , ilk dönemde Mı
sırlılar' ın etkisinde kalarak birim kesir 
veya birim kesir toplamları olarak ifade 
eden Yunanlılar son dönemlerde farklı 
yazım türleri üzerinde durmuşlardır. Yu
nanlılar ayrıca, büyük veya küçük rasyo
nel sayıların ifadesinde Mezopotamya 
altmış tabanit sayı sistemini kullanmış
lardır. "Logistika" adını verip "aritmeti
ka"dan ( sayılar teorisi) ayrı düşündükle
ri pratik matematiğe önem vermeyen Yu
nanlılar, el işlerinden nefret ettikleri için 
güçlü bir hesap sistemi geliştirmemiş
lerdir. Nitekim Yunanlılar'ın pratik hesap 
için kullandıkları var sayılan abakus hak
kındaki bilgiler bile karlneler yardımıy-


