HEST BİHİ ST
taino" (Pagnani , XVI. y üzy ıl). "helcataym"
(Tartaglia , XVI. y üzy ıl) ve "catain" şekille
rinde yazmış! ar, bazan da Latince tercümesi olan "regula duarum falsorum "u
kullanmışlardır. Daha sonra da çeşitli
farklı adlar verilmiştir. Bugün matematikte "rule of < double> fal se position"
olarak adlandırılmaktadır. ei-Amel bi'lkeffata Latince'de "regula lancium" veya
"regula bilancis" denilmektedir. Bu hesap yöntemi Avrupa'da XVIII. yü zyıl okul
kitaplarında yaygınlaşmış. XIX. yüzyılda
da bu yaygınlık nisbi şekilde devam etmiştir. Bu kadar yaygınlaşmasının temel
sebebi , sayısal analize ve ce bire ihtiyaç
duyulmaksızın bir bilinmeyenli lineer
denklemlerin çözümünde algoritmik bir
hesap yöntemi olarak kullanılmasına bağ 
lanmaktadır.

C) Hesab- ı Tahlil ve Teaküs. Matematik metinlerinde "istihracü 'I-mechGiat"
başlığı altında verilen üçüncü yöntem
"hesab-ı tahiii ve teaküs" (çözümleme ve
ters çevi rm e) adını taşımaktadır. Bunun
yanında bu yöntem "tarlku'r-red ve'Iaks. el-amel bi'I-aks" gibi adlarla da anı
lır ; ancak matematik metinlerinde hesab-ı a'dad-i erbaa ve hesab-ı hataeyn
gibi fazla yer almaz. İslam matematiğin
de. çözümü mümkün olan her dereceden
bir bilinmeyenli denklemlerin bütün türlerine uygulanan ters çevirme yönteminin dayandığı temel kural. "soruda veriIeni denklem haline getirdikten sonra
eşitliğin sağında yer alan unsur üzerine
istenilen işlemler i n tersini yaparak bilinmeyeni bulma" şeklinde özetlenebilir.
Mesela 1o [ ıxz~zl+3 ] =50 şeklinde verilen
bir denklemde, işlemler en son istenilenden başlayarak eşitliğin sağında yer alan
unsura ters şekilde uygulanır. Buna göre, a) 50/10 = 5, b) 5 x 5 = 25, c) 25 - 3 =
22. d) 22/2 = 11 • e) 11 - 2 =9 ise x2 =9 ~
x = 3 bulunur (bk. Sa lih Zeki , ı ı . 2 13).

Bu yönt em, İslam matem atiğinde dört
çift yanlış hesabı gibi yaygın olmasa da birçok klasik matematik
metninde denklem çözümü için kullanıl
mış ve kendisine müstakil bir bölüm tahsis edilmiştir. Mesela Şerefeddin et-Tibl,
Mul:mddime ii 'ilmi'l-J:ıisabi'l-ye d adlı
eserinin hatimesinin ikinci faslında "Nevadirü'l-hisab" başlığı altında ters çevirme yöntemiyle ilgili problemleri de çözmektedir (B e ya zı t Devlet Ktp ., nr. 450 3 ) .
AllameSelahaddin Musa. MuJ:.ıtaşar fi'lJ:ıisiib adlı eserinin hatime kısmında "tarlku'I-aks" adıyla ters çevirme yöntemini
incelemekte (Sül eymaniye Ktp., Şe h i d Ali
Paşa, nr. ı 992/ 1, vr. 19• vd.). eserin meçorantılı sayı ve

de şerhinde konuyu geniş bir
ele almaktadır (Süleymaniye Kt p.,
Şe h id Ali Paşa. nr. 1992/2). istanbul'da bazı kütüphanelerde mevcut olan müellifi
meçhul hesaba dair eserlerde de ters çevirme yöntemine yer verilmektedir (m ese la b k. Risa le {f 'ilmi 'L-b.isab, Sül eyman iye Ktp., H ac ı Mahm ud Efendi. nr. 4246/ 1,
vr. Jb-48b, üçüncü bab üçüncü asi) .
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telif edilen hesaba dair eserlerde konuyla ilgili kısımlar
mevcuttur. Ancak bu konudaki en yaygın
metin Bahaeddin Amill'nin. ljula şa tü 'l
J:ıisa b ' ının beşinci babıdır (s. 82 -83 ); aynı
şekilde bu eser üzerinde kaleme alınan
şerhlerde adı geçen bab geniş olarak incelenmiştir. Gelenbevl de Hisabü'l-küsur'unun dördüncü babını ters çevirme
yöntemine ayırmıştır (i ü Ktp , TY. n r.
ı

592 ).
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Müellifinin Kitabü Şıta ti'ş -şemaniy
ye ii ~ikri 'l -]fayaşıre ti'l-'Oşmani yye
adını verdiği eser. Il. Bayezid devri dahil
ilk sekiz padişah dönemini içine aldığı için
He şt Bihişt (sekiz cennet ) adıyla şöhret
bulmuştur. idrls-i Bitlisl eserin giriş kıs
mında . ll. Bayezid'in herkesin rağbet edeceği "belagatlı. zarif ve Iatif" bir tarih kitabı yazmasını emretmesi üzerine eserini teli fe başladığını belirtir (N Uruos mani ye Ktp., nr. 32 09 , vr. 8•). Müellifin, eserini otuz aylık bir çalışma sonunda 912
(1506) yılında tamamladığı ve karşılığın
da 50.000 akçe in'am aldığı bilinmektedir (Erün sa l. X-Xl 1198 1 ı. s. 3 14) . Ayrıca
her CÜZÜ yazdıkça ll. Bayezid'in caize ve
ihsanlarına mazhar olmuştur. Bununla
birlikte İdrls. daha sonra hac için gittiği
Mekke'de yazmış olduğu ve kitabının sonuna ekiediği "şikayetname"sinde. kendisine yapılan vaadierin yerine getirilmediği gerekçesiyle VIII . bölümü tamamladıktan sonra bunun hatime ve dlbace kıs
mını kaleme almadığını belirtir. Yine burada ya zdığına göre II. Bayezid kendisine
sunulan kısımları okumuş . çok beğendi
ğini söylemiş . fakat kitabı görenler bunda bazı noksanlıklar ve hatalar olduğunu ,
İran hükümdarlarına çok fazla yer verilip
bunların övüldüğünü , VIII. bölüm yazıldı
ğı halde dlbace kısmının eksik olduğunu
ve belagata fazla önem verilip gereksiz
yere sözün uzatıldığını belirterek padişa
hı etkilemişler, padişah da vaadini yerine
getirmeyip küçük bir tahsisat vermekle
yetinmiştir. idrls-i Bitlisl Mekke'de iken
II. Bayezid'e gö nderdi ğ i bir arzda da, herkesin çok beğendiği kitabına yazacağı dlbacede kendisine yapılan haksızlıklara temas edeceğini . hatta bu kısmın Mekke'ye gelen tanınmış kimselere bir kopyası
nı verdiğini , böylece herkesin bundan haberdar olduğunu anlatıp daha önce teslim ettiği hazine-i hümayundaki nüshaların bu haksızlıkların bir yadigarı olarak
dlbacesiz bir şekilde eksik kalmasını özellikle istediğini yazmıştır. Müellif. daha
sonra Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlı
ğı zamanında Heşt Bihiş t'e mensur bir
dlbace ve sonunda şikayetnamenin de
yer aldığı manzum bir hatime ekleyerek
eserini ona takdim etmiştir.
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Devleti'nin kurull. Bayezid devri sonlarına kadar gelen umumi bir Osmanlı tarihidir.
Eser bir giriş, "ketlbe" veya "defter" adıy
la her biri bir padişaha ayrılmış sekiz bölüm ve bir hatimeden oluşmaktadır. Her
bölüm, 50-100 beyit arasında değişen
önsöz niteliğinde bir mesneviyle başla
makta. bu bölümler ayrıca kendi içinde
girişler. alt başlıklar ve sonuçlara ayrıl
maktadır. Diğer Osmanlı tarihçilerinin aksine Osman Bey'in cülusu için 71 o (131 011 ) yılını gösteren idrls-i Bitlisi. eserinde
bu tarihten 908 (1502) yılına kadar cereyan eden olayları ele almıştır. Müellif hattıyla yazılmış 919 (1513) tarihli, dlbike
ve hatimesi mevcut nüshada yer alan
son olay. 912 ( 1506) yılında Bosna sancak
beyi İskender Paşa ile ilgilidir. Hatimede
ise ll. Bayezid devrinin sonları. özellikle
kızılbaş tehlikesi, şehzadeler arasındaki
mücadeleler. Yavuz Sultan Selim'in tahta
çıkışı ve saltanatının ilk zamanları anlatılmış. hatimenin devamı niteliğinde olan
"şikayetname"de ise müellifin başından
geçen bazı hadiselere yer verilmiştir.
luşundan

idris-i Bitlis! Heş t Bihişt'i yazarken
kaynaklardan pek söz etmez.
Yeri geldikçe Acem. Selçuklu. Bizans ve
Osmanlı tarihlerinden faydalandığını söyleyen müellif. sadece Ragıb ei-İsfahani'
nin Muf:ıaçlaratü '1-üdeba, ve muf:ıavekullandığı

ratü'ş-şu'ara,

(Flügel. ı. 341) adlı eseriyle, Fatih Sultan Mehmed'in hocaları arasında bulunan ve Orhan Gazi'nin çokyaş
lı rikabdarıyla görüştüğü belirtilen (Mecdl. s. ı 89- ı 90) Molla Ayas'ı ismen zikretmiştir. Molla Ayas adının Neşri'nin Kitô.b-ı Cihannüma'sında geçmesi müellifin Neşri'den faydalanmış olabileceğini
düşündürmektedir (Mehmed Şükrü. Osmanlı Devletinin Kurulu şu, s. 28). Nitekim özellikle beşinci babından itibaren
paralel gittiği Aşıkpaşazade ' nin Tevarih-i Al-i Osman'ı dışında Heşt Bihişt'
te yer alan diğer bilgilerin çoğu Kitab-ı
Cihannüma ile büyük benzerlik arzeder.
Bundan dolayı V. L. Memage, Heşt Bihişt'in muhteva bakımından Neşri'nin
eserinden çok az farklı olduğunu ileri sürmüştür ( TED, IX [ 19781. s. 238). idrls-i
Bitlisi'nin. XV. yüzyıl tarihçilerinden Şük
rullah'ın Farsça Behcetü 't-tevaril]'ini görüp ondan faydalanmış olması da kuwetle muhtemeldir.
idrls-i Bitlisi'nin Cüveyni. Vassaf ve Şe
refeddin Ali Yezdi'nin tarihlerini örnek
alarakyazdığı Heşt Bihişt, Osmanlı tarih
yazıcılığında belagata önem veren İran
tarihçilik ekolünün başlamasında etkili
olmuştur. Müellif eserini iran tarihçileri
tarzında edebi bir üslupla. önemli miktarda latife ve şiirle süsleyerek kaleme
almıştır. Ancak bu hususta aşırılığa kaç-

Idris-i Bitlisi' nin Heşl Bihişl'inden iki sayfa (Süleymaniye Ktp. , Ayasofya, nr. 3539, vr. ı•, z·ı

mı ş. bu yüzden çok defa tarihi malumat
ikinci planda kalmıştır. 8000 satırı bulan
mısra, beyit. kaside ve ruballerle süslü
Heşt Bihişt'i kaynak olarak kullanan.
hatta nesir kısımlarındaki ifade tarzını
örnek alan Hoca Sadeddin Efendi bile
eserin dilini fazla muğlak bularak müellifini eleştirmekten kendini alamamıştır
( Tacü't-teuarih , ı. 159). Bu hususta kendi
döneminde de tenkit edilen idrls-i Bitlisi. hatime kısmında tarih kitaplarının
yalnız haberlerden ibaret olmaması gerektiğini, hükümdarların vasıfları anlatı
lırken mübalağaya kaçmanın, güzellikleri abartarak ortaya koymanın önemli olduğunu belirterek bu tenkitlere cevap
vermiştir (Süleymaniye Ktp ., Esad Efendi, nr. 2197, vr. 632• vd.). Ancak Bitlisi'nin
edebi üsluptaki aşırılığı olayların anlatı
mında yer yer karıştırmalara. yaniışiara
ve kronolojik hatalara yol açmıştır.

Hoca Sadeddin Efendi Tacü't-tevarih
eserini yazarken büyük ölçüde Heşt
Bihişt'i kaynak olarak kullanmış ve bunu
açıkça belirtmiştir (bk. ı. 22, 159) . Sadeddin Efendi'nin. Heşt Bihişt'in bir kopyası olduğu intibaını vermemek için eserin
başlangıç kısımlarını özetierne yoluna gittiği anlaşılmaktadır. İki eser o derece birbirine benzemektedir ki Ta cü 't-tevarih
Heşt Bihişt'in tercümesi gibi görünmektedir. Nitekim Hammer Ta cü 't -tevarih 'i
Bitlisi'nin eserinin bir kopyası olarak nitelendirmiştir (Hammer [Ata Bey[, ı , 29).
adlı

Heşt Bihişt'i kaynak olarak kullanan
ikinci tarihçi An Mustafa Efendi'dir. Bu
çok yönlü Osmanlı tarihçisi de Künhü '1ahbar' ı kaleme alırken idrls-i Bitlisi'nin
eserinden geniş ölçüde faydalanmıştır.
Gerçekten her iki eser karşılaştırıldı

ğında Künhü'l-ahbdr'ın Heşt Bihişt'in

muhtasar bir

kopyası olduğu

izlenimi

uyanmaktadır. Ancak AII'nin. Neşri'nin
Kitô.b-ı Cihannüma'sı ile Ruhi Çelebi'nin Tevarih-i AI-i Osman'ını da kaynak
olarak kullandığı belirtilmelidir. Eserden
faydalanan bir başka tarihçi de Müneccimbaşı Ahmed Dede'dir. Ahmed Dede
Heşt Bihişt'i. Sahaitü'l-ahbar adlı umumi tarihinin baş kısmında listesini verdiği kaynakları arasında zikretmektedir.
Taşköprizade ' nin (ö .

968/ 1561). kendi
kadar yazılmış tarihierin en iyisi olarak nitelendirdiği (Me edi, s. 327-328)
Heşt Bihişt'in asıl önemi günümüze ulaş
mamış kaynakları kullanmış olması ihtimalinden gelmektedir. Menage ise Bitlisi'nin eserinin iyice tahlil edilmesi durumunda ona kaynak olarak hak etmediği
bir kıymetin verildiğinin görüleceğini ve ·
zamanına
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belagat unsurları ayıklandıktan sonra metnin birbirine zıt olaylar arasında ahenk
sağlamak amacıyla yapılmış tahriflerle
dolu olduğunun anlaşılacağını ileri sürer
(TED, IX ı 19781, s. 238). Heşt Bihişt'in en
önemli kısımları hiç şüphesiz müellifin
yaşadığı döneme ait bölümleridir.
Türkiye'de ve Türkiye dışındaki kütüphanelerde pek çok yazma nüshası bulunan Heşt Bihişt'in müellif hattı dört nüshası günümüze ulaşmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı nüsha (Esad
Efendi, nr. 2 ı 97) muhtemelen müellifin
Mekke'den döndükten sonra yanında bulunan. dibacesiyle hatimesini sonradan
ekiediği yazmadır. Yer yer görülen çık
malar. karalamalar ve bazı paragrafiarın
üzerindeki "galat" işaretleri bunun ilk yazılan nüshalardan biri olduğu intibaını
vermektedir. Nuruosmaniye Kütüphanesi'deki tezhipli nüsha (nr. 3209). Süleymaniye nüshasının bazı düzeltmelerle
bizzat müellif tarafından temize çekilmiş şeklidir. Aynı kütüphanede bulunan
(n r. 3 2 1O) . eserin ikinci yarıs ı nı ihtiva
eden müellif nüshasında hatime kısmı
vardır. Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki
(Ayasofya. nr. 354 ı) müellif hattı diğer
bir nüsha_ise müsvedde halinde olup eksiktir. Aynı kütüphanede kayıtlı (Esad
Efendi, nr. 2198-2199) ikicilde ayrılmış
yazma da itina ile hazırlanmıştır. Dibace
ve hiltimesi bulunmayan bu nüshada bazı ifade farklılıkları görülür. Eserin dibacesiz ve hatimesiz nüshaları, müellifin Mekke'den gönderdiği mektupta ifade ettiği
gibi hazine-i hümayundaki eksik yazmalardan (TSMA. nr. E 5675) çoğaltılmış olmalıdır.
Şöhretine rağmen

üzerinde ciddi bir
sadece Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerine
ait bölümleri Mehmed Şükrü Bey tarafın
dan incelenmiş (Isi., X IX ı ı 93 ı ı. s. ı 3 ı
ı 57). bazı kısımları Wilhelm Friedrich Cari
Giese tarafından Die Verschiedenen
Textrezensionen des 'Asiqpasazade'de (Leipzig ı 929) iktibas edilmiştir. Heşt
Bihişt'i ı. Mahmud'un emriyle Abdülbaki
Sa di Efendi 1146 ( ı 733-34 ı yı l ında Türkçe'ye çevirmiştir. Mütercim bu sırada
manzum kıs ı mları ve diğer bazı yerleri çı
karmış. eserin tertibini değiştirmiş. bazı
konuları atlamış . mukaddimeyi de tamamen terketmiştir; eserin Farsça aslında
yanlış yazılmış bazı yer adlarını ise düzeltmiştir. Birçok yazma nüshası bulunan
Tercüme-i Heşt Bihişt'in bir nüshası
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde
bulunmaktadır (Bağdat Köşkü. nr. 196).
çalışma yapılmayan Heşt Bihişt'in

Eserin Kosova Savaş 'ıyla ilgili kısmı Salih
Trako tarafından Boşnakça'ya çevrilip yayımlanmıştır (POP, sy. ı 4- ı 5. s. 329- 352).
Müellifin oğlu Ebülfazl Mehmed Efendi. Yavuz Sultan Selim devri (ı 5 ı 2- ı 520)
olaylarını babasının müsveddelerine dayanarak Zeyl-i Heşt Bihişt adıyla kaleme almıştır (TSMK, Emanet Hazinesi. nr.
1406)
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HEŞT BİHİŞT
(~~)

Sehl Bey
(ö . 955/1548)
tarafından yazılan

L

ilk

Osmanlı şuara

tezkiresi.

_j

Osmanlı Türkçesi'nde tezkiretü'ş-şua
ra türü, Sehi Bey'in 945 (1538) yılında
tamamladığı bu eserle başlar. Tezkire-i
Sehi olarak da bilinen H eşt Bihişt bir ön-

söz, her birine "bihişt" (cennet) adı verilen
sekiz tabaka ile bir hatimeden meydana
gelmiştir. Sehi'nin önsözünde bizzat belirttiği üzere eser Abdurrahman-ı Cami'nin sekiz ravzaya ayrılmış Baharistdn'ın 
dan, Devletşah'ın Te?,kiretü'ş-şu'ara'sın
dan Ali Şir Nevai'nin sekiz "meclis"ten
oluşan Mecalisü 'n-nefdis'inden örnek
alınarak yazılm ı ş ve sekiz ta bakaya ayrıl
mıştır. Heşt Bihişt'in her tabakasının başında o tabaka için giriş mahiyetinde bir
açıklama, sonunda da bir "tetimme" kıs
mı bulunmaktadır. Arap edebiyatındaki
geleneğin bir devamı olan bu sistemde
tabakalar Farsça sayılarla adlandırılmış
tır. Eserdeki sekiz. tabakanın muhtevası
şöyledir: 1. tabaka Kanuni Sultan Süleyman'a ayrılmıştır. 2. tabakaCıa başlangıç
tan Kanuni Sultan Süleyman'a gelinceye
kadar şiir yazmış divan sahibi padişahlar
la şehzadeler anlatılmıştır. Bunların toplam sayısı altıdır. 3. tabakada vezir. kazasker, defterdar, nişancı ve sancak beyi gibi devlet ricali arasında şiir yazanlar
yer alır. Bu tabakadaki şair sayısı. eserin
bilinen on sekiz nüshasında yirmi altı ile
yirmi sekiz arasında değişmektedir. 4 .
tabaka ulema sınıfından olan şairlere ayrılmıştır. Ulemanın rütbesinin yüksek olması do l ayısıyla bunların ayrı bir tabakada ele alınması gerektiğini söyleyen Sehi. bu hususta Hz. Peygamber'in, "Ümmetimin uleması Beni İsrail'in peygamberleri gibidir" hadisine dayanır. Bu tabakadaki şair sayısı yazma nüshalarda on
yedi ile on sekiz arasında değişmektedir.
5. tabakada. Sehi'nin tezkiresini yazdığı
sırada hayatta bulunmayan otuz üç şair
anlatılmaktadır. 6. tabaka tezkirenin en
geniş bölümüdür. Sehi. bu tabakada yer
alan ve çeşitli nüshalara göre sayıları elli
altı ile altmış arasında değişen şairlerin
bir kısmı ile bizzat görüşmüştür. 7. tabakayı müellif çoğunu şahsen tanıdığı çağ
daşları na ayırmış, ayrıca "Zikrü'n- nisa"
başlığı altında Zeyneb Hatun ve Mihri Hatu n adlı iki kadın şaire de yer vermiştir.
Bu tabakadaki şair sayısı da nüshalarda
otuz yedi ile otuz dokuz arasında değiş
mektedir. 8. tabakayı adları yeni yeni duyulmaya başlayan. Sehi'nin kabiliyetli bulduğu "nevheves" genç şairler oluştur
maktadır. Bu kısımdaki şair sayısı nüshalara göre kırk üç ile kırk dokuz arasın
da değişir. Tabakalarda şairlerin sıralan
masında herhangi bir tertip gözetilmemiştir. Sehl Bey'i takip eden Latifi'den itibaren ise tezkirelerin çoğunda şairlerin
mahlasları esas alınarak alfabetik sıraya
uyu! muştur.
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