HESAP
tün kulları sorguya çekip yaptıklarını onlara ikrar ettirmek. peygamberleri, melekleri ve diğer bazı varlıkları şahit tutarak ileri sürülebilecek mazeretleri ortadan kaldırmak. Allah ' ın iyi kullarına karşı
lutufkarlığını gösterip affediciliğini fiilen
ispat etmek, cezalandırdığı kullarına karşı ise adil davrandığını ortaya koymak. bu
vesile ile itaat eden kullarını aziz kılıp isyan kikiarı zelil kılmak. böylece yaratıkla
rı bekleyen akıbete dikkat çekerek dünyada yararlı işler yapmaya teşvik edip kötülükten 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 bulunmasına imkan vermemek. ayrıca göreceği
ceza veya mükafatta herhangi bir haksızlığa uğratılmayacağını. dünyadakinin
aksine ahiretteki muhasebede hiçbir ihmalin söz konusu olmayacağını. hiçbir tesir altında kalınmayacağını ortaya koymak gibi başka hikmetler de düşünüle 
bilir (M. Ahm ed Abdü lkadir, s. 42-43).
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Sayıların

çeşitli matematik işlemlerindeki
kullanımını konu alan ilim_

L

_j

Hesap kelimesinin aslı Arapça hisab
olup " sayı saymak" anlamında masdar,
" sayı. yeterli ölçüde çok olan şey" anlamında da isim olarak kullanılmaktadır.
Arapça'da hisab ( ..,..~, ) kelimesiyle "çakıl taşı" anlamına gelen hasab ( ~~ )
arasında görülen ses benzerliği sadece
bir söyleyiş yakınlığı değil aynı zamanda
delalet yakınlığını da gösterir. Bu iki kelime ile "sayma" anlamındaki ihsa' ( ~l.a:>lı)
kelimesini de benzer özellikler açısından
karşılaştırmak mümkündür. Zira çakıl taşı . yazının icadından önce ve okuma yazma bilmeyen her insan topluluğu tarafın
dan bir sayma aracı olarak kullanılmıştır.
Böylece sayılan nesnelerle çakıl taşları arasında sayma çerçevesinde karşılıklı bir iliş
ki kurulmuştur. Bu durum. Latince'de kökü çakıl taşı ile alakah olan cakulus kelimesinde ve bu kelimeyi Latince'den alan
İngilizce ve Fransızca gibi diğer Avrupa
dillerinde de görülmektedir.
keşifler. insanların sayı

kavVontma Taş devrine kadar geri gittiğini göstermektedir. Bu
devirden itibaren sosyal hayatın gelişme
sine paralel olarak sayı kavramı da geliş
miş; taban anlayışına bağlı sayma fikrinin yaygınlaşmasıyla toplamadan çarpmaya, çarpmadan da bölmeye geçilerek
muhtelif hesap sistemleri ortaya çıkmış
Arkeolajik

ramıyla tanışmasının

tır.

Mısır hesabı (m.ö. 5000-m.ö. 600
sosyal hayattan kaynaklanan ihtiyaçları gidermek üzere kurulan bir hesap
sistemidir. Sayıları rakam yerine geçen
sembollerle ifade eden Mısırlılar' ın sayı
sistemi on tabanlı. tekrarlı ve toplamalıydı. Mısır aritmetiğinde pozitif tam ve
rasyonel sayılarda temel dört işlem yanın
da üs alma, kök alma gibi işlemler de yapılabilmekteydi. Dört temel işlemden biri olan çarpma toplamaya indirgenmekte. bölme ise çarpmanın tersi olarak düşünülmekteydi. Rasyonel sayı sistemini
W den Yıo'a kadar olan dokuz birim kesirle sınırlayan Mısırlılar. diğer bütün kesirIerin de bu dokuz kesir cinsinden ifade
edileceğini düşünüyorlardı. Rasyonel sayılarda paydaların eşitlenmesi problemini halleden Mısırlı matematikçilerio bazı
özel kesir türlerinden de haberleri vardı.
Sıfır değeri yaygınca bilinmemesine rağ-

Eski

civarı).

bazı

kiltipler

sıfır

yerine bir

boşluk

bırakıyorlardı.

Sumer, Akkad. Babil. Hitit, Hurri. Mitanni. Asur. Kalde. Med, Pers ve Yunan
katkısı ile oluşan Mezopotamya matematiğinde (m.ö. 35 00- m.ö. 3 12 civarı) sayı
sistemi, genel olarak eksik altmış tabanlı konumlu sayı sistemi olarak biliniyordu.
Sıfırın geç bir dönemde kullanıldığı bu sistemde bütün sayılar değeri bir ve on olan
iki sembolle gösterilmekte, birler ve altrrıışlar konumunda sayılar on tabanına
göre ve toplamalı olarak. 60n'nin kat sayılarında ise 60 tabanına göre ve konumlu olarak ifade edilmekteydi. Temel dört
aritmetik işlemi kolayca halleden Mezopotamyalı matematikçiler, çarprnada sonucu belirlemek için daha önce hazırla
dıkları çarpım cetvellerinden faydalanı
yorlardı . Çarpmanın tersi olarak kabul ettikleri bölmeyi ise çarprnaya indirgernede kullandıkları ters sayı cetvelleri yardı
mıyla kolaylıkla yapıyorlardı. Mezopotamyalılar tam sayılarla rasyonel sayıları anlamca biribirinden ayı rm ış; bundan dolayı da ondalık kesirierin yaygın olarak kullanılmasına kadar. matematik tarihinde
Babil kesir sistemi güçlü bir kesir hesap
yöntemi olarak kalmıştır.
Yunanlılar. hesap alanındaki ilk bilgilerini Mısır ve Mezopotamya gibi kadim büyük medeniyetlerle Fenike. İbrani, Hint,
Pers, Girit ve eski Anadolu kültürlerinden
tevarüs etmiştir. Yunanlılar ilk olarak Herodianic sayı sistemini kullanmış; rakamlar bazan toplamalı. bazan çarpımlı, bazan da toplamalı ile çarpımlı karışımı şek
linde yazılmıştır. İonic (alphabetic) adı
verilen ikinci sistem ise Yunan alfabesine bağlı olarak geliştirile!l ebced sayı anlayışına dayanmaktadır_ Yunanlılar her iki
sistemde de on tabanını kullanmıştır; ancak yazım ve büyük rakamların gösteriminde 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. Yunanlılar ayrıca, büyük veya küçük rasyonel sayıların ifadesinde Mezopotamya
altmış tabanit sayı sistemini kullanmış
lardır. "Logistika" adını verip "aritmetika"dan (say ılar teorisi) ayrı düşündükle
ri pratik matematiğe önem vermeyen Yunanlılar, el işlerinden nefret ettikleri için
güçlü bir hesap sistemi geliştirmemiş
lerdir. Nitekim Yunanlılar'ın pratik hesap
için kullandıkları var sayılan abakus hakkındaki bilgiler bile karlneler yardımıy-
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Araplar Cahiliye döneminde hiçbir fiziki alete ihtiyaç göstermeyen, sadece parmak bağumlarının kullanıldığı basit bir
hesap sistemine sahiptiler. Bu hesap türü, o dönemde alışverişlerde veticarette
geçerli olduğundan hadislerde de anıl
maktadır. Ayrıca Cahiliye Arapları. daha
sonra astronomların geliştireceği sayı
lara delalet eden harfleri kullanma tekniğinden de haberdardılar (aş. b k.) İb
nü'n-Nedlm'in rivayetine göre, Ebu
Ca'fer el- Mansur döneminde ( 754-775)
Bağdat'a gelen Kenkeh (Menkeh) adlı
bir Hintli, Hindistan'da kullanılmakta
olan hesap sistemini İslam dünyasına aktarmada önemli bir rol oynamıştır. İbnü'I
Kıftl de bu rivayeti, "Bize Hindistan'dan
gelen ve Muhammed b. Musa el- Harizml tarafından geliştirilen hesap sistemi
mevcut hesap sistemleri arasında en gelişmiş, muhtasar ve kolay bir sistemdir"
şeklinde tekrarlamaktadır.

İlk İslami Dönem. İlk dönemde hesap
ilmi sayıları toplama ve çarpma (katma)
ile çıkarma ve bölme (ayırma) şeklinde iki
ana işleme tabi tutulmaktaydı. Bu muhtevasıyla İslam dünyasında ticari ve hukuki işlemlerin tesbit ve icrasında, zekata tabi olan malların tayin ve taksimiyle
mirasın varisler arasında belli oranlarda
dağıtılmasında, ayrıca kı b le ve namaz vakitlerinin belirlenmesinde, ramazan gibi
dince kutsal sayılan ay ve günlerin tayinine yönelik olarak hilalin tesbitinde,
günlük hayatın gereği olarak daha başka
alanlarda daima hesaba başvurulmuş ve
bu durum matematik ilminin gelişme
sine büyük ölçüde katkıda bulunmuştur.
Bağdat'ta yeşeren bu yeni teknik yani Hint
hesabı sistemi çerçevesinde düzenli hesap tekniğiyle (Harizmiyat, algoritma) yine
Bağdat'ta geliştirilen zihin hesabı İslam
medeniyetinde hesap ilminin iki ana kolunu oluşturdu. Bu iki ana kol un yanında
daha çok astronomların kullandığı sittlni hesap üçüncü bir kol olarak zikredilebilir. Harizmiyat, bu tekniğin düzenleyicisi Muhammed b . Musa ei-Harizml (ö.
232/847'den sonra) başta olmak üzere
daha sonra gelen Beni Musa (Muhammed.
Ahmed ve Hasan). Sabit b. Kurre, Ebu Kamil, Ebü'I-Vefa el-Buzcani ve Kerecl gibi
birçok matematik alimi tarafından geliş
tirmiştiL

Harizml'nin Hint hesabı tekniğini işle
Kitabü'l-ljisabi'l-Hindi adlı eseri-

diği

nin en önemli özelliği, İslam dünyasında
ilk defa yuvarlak bir şekil olan sıfırla beraber Hint rakamlarını ve ondalık konumlu sayı sistemini kullanmış olmasıdıır. Kitabın Arapça aslı bugüne ulaşmamıştır.
Eser, Algoritmi de numero indorum
adıyla XII. yüzyıl başlarında Tuleytula'da
(Toledo) Bathlı Adelard tarafından Latince'ye tercüme edilmiş. arkasından erernonalı Gerard bu tercümeyi Algorismi
in integri adıyla özetlemiştir. Ayrıca eser
İşblliyeli (Sevilla) John tarafından Katalanca'ya tercüme edilmiş, daha sonra Damingo Cendisilvi eseri Katalanca'dan Liber
algorismi adıyla tekrar Latince'ye aktarmıştır. Domingo Cendisilvi'nin tercümesi
1857 yılında Roma'da Alghoarismi de
practica aritmatica ismiyle neşredilmiş
tir. Kitap on altı sayfadan oluşmaktadır.
Ancak eserin mevcut bölümünün ihtiva
ettiği konulara bakılırsa en azından bir
yaprağının kaybolmuş olduğu söylenebilir. Çünkü eserde "kısmetü'l-küsur" ve "istihracü'l-cüzur" konularına yer verilmemiştir. Eserin konu başlıklarına bakıldı
ğındaHarizml'nin tasnifinin Hint hesabın
dan bahseden hesap kitaplarının tasnifine benzediği tesbit edilebilir. Ancak mevcut Latince nüshada konu başlıkları verilmemiştir; bu durum muhtemelen müstensihten kaynaklanmaktadır. Latince
nüshanın müstensihinin ikinci ve önemli
bir kusuru da Hint rakamlarının yerlerini
boş bırakmasıdır; naşir bu boş yerleri modern rakamlarla doldurmuştur. Harizml'nin zihin hesabını konu alan ikinci eseri
Kitdbü'l-Cem' ve't-tefri]f. de bugüne
gelmemiştir. Harizml'den sonra yine aynı isimde başka bir kitap yazılmış ve bunun Liber augmenti et diminutionis
adındaki Latince tercümesi günümüze
ulaşmıştır. Bu eserin Ebu Kamil'in olduğu
zannedilmektedir, ancak Harizml'ye de
ait olabilir. Harizml'nin hesap alanında
iki eser yazdığı söylenebilir. Bunların birincisi zihin hesabı alanındaki Kitdbü'lCem' ve't-tefri]f.'tir ve bu hesap yöntemini takip edenler Batı'da "Aigorists"
adıyla tanınmışlardır; ikincisi Hint hesabı alanındadır ve hesap tahtası üzerinde
"mahv ve nakl" işlemleriyle icra edildiğin
den Batı'da bu hesap yöntemini kullananlar da "Abacists" olarak anılmışlardır. Latince eserlerde bu iki grup hesap sistemine ve bu sistemleri uygulayan insanlara sıkça atıflar yapılmaktadır. Yukarıda
verilen bilgilere bakıldığında Latince tercümelerin isimlerinde sayılara, sayı basamaklarına ve sıfıra delalet eden "algorithme. algorism. guarisme" vb. kelime-

!erin Harizml'nin adından türetildiği anlaşılmaktadır. Daha sonra tanınmış Alman filozof-matematikçisi Leibnitz algoritma kelimesini, "bütün hesap işlemle
rinin bir düzenle çözümü" şeklinde tanım
lamıştır. Neticede Harizml'nin yukarıda
zikredilen iki eserinin tercümeleriyle birlikte düzenli hesap yapma tekniği Avrupa'da "algorithm" olarak anılagelmiştir.
Bu anlayış Avrupa matematiğinde o kadar etkili olmuştur ki Napier. XVII. yüzyı
lın başlarında yeni bir hesap sistemi geliştirdiği zaman farklı bir isimlendirmeye
gitmemiş, sistemine düzenli hesap tekniğini ihtiva etmesinden dolayı basit bir
harf değişikliğiyle "logarithme" adını vermiştir.

İslam matematikçileri, Öklid'in eserlerini Arapça'ya tercüme ederken onun sayıyı "iki tarafında bulunan iki sayının toplamının yarısıdır'' şeklindeki tarifini benimsemişlerdir. Dolayısıyla "bir" sadece
tek tarafı (haşiye) olduğundan -ki o da ikidir- sayı niteliğiyle ele alınmamış. aksine
"arttırma" yolu ile bütün sayıların kendisinden elde edildiği ilk unsur olarak kabul edilmiştir. Hint matematiğiyle temasa geçtikten sonra ise sıfırı sayı sistemlerine aktaran İslam matematikçileri yukarıdaki tanımı "bir"e uygulayarak "bir"i
de sayı zümresine katmışlardır; böylece
1= 0 ~ 2 eşitliğiyle doğal sayılar kümesi tamamlanmıştır.

İslam matematikçileri Hint ve zihin hesap sistemlerinde kesirleri, payı 1 olan
2'den 1O'a kadarki kesirlerle (birim kesirler. dokuz kesir) parça (cüz) veya parçalar (ecza) şeklinde ifade edilebilen rasyonel kesirler (muntak, meftGh) ve dokuz kesir cinsinden ifade edilemeyen irrasyonel
kesirler (samma, gayri meftGh) olmak üzere ikiye bölmüşlerdir. Ayrıca kesirler üzerine aritmetiğin dört temel işlemi yanın
da üs ve kök hesaplarını da başarıyla uygulamışlar. bunlardan başka kesir işare
tini ve diğer notasyonlarla sembolleri icat
ederek işlemlerinde bunları yaygın biçimde kullanmışlardır. İslam dünyasında yetişen matematikçiler, İslam matematik
tarihinde yukarıda anlatılan ve temelde
zihin hesabından kaynaklanan birim kesir anlayışı yanında, ilk dönemlerden itibaren on tabanlı konumlu sayı sistemine
dayalı olarak ondalık kesir sistemini de
geliştirmeye çalışmışlardır. Ahmed b. İb
rahim ei-Öklldisl, Ali b. Ahmed en-Nesevl
ve Abdülkahir ei-Bağdadl ile başlayan bu
süreç Semev'el ei-Mağribl ile teorik bir
çerçeve kazanmış, Cemşld ei-Kaşl ile ge-
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lişmiştir. İslam matematiğinde yukarıda
an l atılan

kesir sistemlerinin yanında derece ve dakika cinsinden ifade edilen ve
a ltmış tabanlı konumlu sayı anlayışına
dayanan sittlni kesir sistemi de özellikle
astronomide ve trigonometrik değerle
rin ifadesinde kullanılmış. böylece kesirler üzerindeki bu çalışmalarla rasyonel
sayılar kümesi de tamamlanmıştır. Kesirler hesabını konu alan matematik kitapları içinde en ünlüleri, Doğu İslam dünyasında Ebü'l-Vefa el-Büzcani'nin el-Menazilü's-seb'a'sı. Ahmed b. İbrahim elÖklidisi'nin Kitfıbü'l-Fuşul ti'l-J:ıisabi'l
Hindi'si. Ali b. Ahmed en-Nesevi'nin elMu]fni' fi'l-J:ıisabi'l-Hindi's i, Abdülkahir ei-Bağdadi'nin et-Tekmil e fi'l-J:ıi
sab' ı , Semev'el'in el-Kıvami ii J:ıisabi'l
Hindf'si. Cem şid el-Kaşi'nin Miftdf:ıu '1J:ıisab'ı ve Batı İslam dünyasında özellikle İbnü 'l-Benna el-Merraküşi'nin Tel]].işu
a'mali'l-J:ıisab'ı ile Ebü'l-Hasan el-Kalesadi'nin Keşfü 'I-esrar (es tar) ' an 'ilmi
( f:ıurQfi) '1-gubfır'ıdır.
İslam matematikçileri irrasyonel sayı

köklerini bulma. kökler ve zevati'lesma üzerinde aritmetik işlemler yapma
gibi konularla da ilgilenmişler. ayrıca irrasyonel sayıların köklerinin yaklaşık değerini bulma problemini özel olarak ele
a lmışla rdır. Bu çalışmalar onları. sayılar
kümesinin diğer bir alt kümesi olan irrasyonel sayılar kümesine ve bu kümenin
özelliklerini tesbit etmeye götürmüştür.
Bu arada irrasyonel sayılar konusunda
Hint dünyasından aktard ıkl arı bilgilere
Yunan lılar 'dan edindikleri oran kuralları
nı uyguladılar ve bu iki farklı anlayışı. pozitif gerçek sayılar kümesine ait sayı kavramıyla ilgili özel teorilerini genelleştir
rnek için birleştirmeye çalıştılar. Bu alandaki en gelişmiş teoriyi ömer Hayyam'ın
Fi Şerf:ıi ma üşkile min mü şade rati
Ö]flidis adlı eserinde görmek mümkündür. Hayyam bu eserinde iki oran arasın
daki eşitlik ilişkisini tanımlamakta ve ~
oranını paydaları k 1 • k 2 , •. . kn ... parçaları
olan sürekli bir kesir, %oranını ise paydaları k;, k;{, ... k,;" ... parçaları olan diğer
bir sürekli kesir olarak tahlil etmektedir.
Böylece iki oran "n"nin değerine bakıl
maksızın k,;"= kn olduğunda eşittir. Ömer
Hayyamaynı yöntemi kullanarak ~ >%
ilişkisini tahlil etmekte ve bu tahlilin neticesinden rasyonel sayı ile irrasyonel sayı arasında mukayese imkanı veren genel ölçüyü çıkarmaktadır. İbnü ' l-Benna
ise çalışmalarında üçgen. kare vb. oluştu
ran düzlem sayılara özel bir bölüm tahsis
etmiştir. Şöyle ki:
ların
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Kenar 1

2

3

4

S

6 ...

.
/·1-J' ı /ı )' ı )' ı
Uçgen 1 ---->3 ----> 6 ---->1O---->1 S ---->21 .. .
Kare

1

4

9

16

2S

36 .. .

Eğer üçgenin birinci hanesi kenarın
ikinci hanesiyle toplanırsa üçgenin ikinci
hanesi elde edilir; eğer üçgenin ikinci hanesiyle kenarın üçüncü hanesi toplanırsa
üçgenin üçüncü hanesi elde edilir; işlem
bu şekilde devam eder. İbnü'l-Benna' nın
Ref'u'l-f:ıicab 'an vücuhi'l-a'mali'l-J:ıi
sab adlı eserinde cisim oluşturan sayılar
hakkında verdiği cetvel daha sonra Pascal üçgeni denilen teoremi çok andırmak
tadır. Müellif bu eserinde, adı geçen üçgenle özelliklerine ilişkin orUinal ve kapsamlı çalışmalarda bulunmuş ve şu sonuçlara varmıştır : Sayılar ardarda toplanırsa üçgenler, tekil sayılar ardarda toplanırsa kareler. birden başlayan ve üç farkla artan sayılar ardarda toplanırsa beş
genler vb. ortaya çıkar. Hazırladığı cetvelle ikili fonksiyonel terkip arasındaki iliş
kiyi de Kn2 = n (n -1) şeklindeki denklemle
2
izah etmektedir. Üçlü fonksiyon ise ikili
fonksiyonun bir değerin iki eksiğiyle çarpılıp üçe bölünmesi sonucu elde edilir:
K~ = Kn2 x n (n -z). Matematiksel tüme3
varım yöntemiyle bu kuralın genel bir kural olduğu görülür.

İslam matematikçileri asal sayılarla ve

ile de ilgilenmişler ve
bunun yanında mutlak, artık , eksik, dost
ve diğer sayı çeşitlerini araştırmışlardır.
Bu konuda öncü çalışmayı Sabit b. Kurre
Kitfıbü A'dadi'l-müteJ:ı(ıbbe adlı küçük
risalesiyle yapmış. daha sonra gelen matematikçiler de onun açtığı yolda yürüyerek konunun ayrıntılarını ele almışlardır.
Bilhassa Kemaleddin ei-Farisi. Sabit'in çalışmalarını daha ileri götürmüş ve asal sayıları her türlü sayı araştırmasının temeli yaparak aritmetiğin esas teoremini forsayıların çarpanları

mülleştirmiştir. Batı İslam dünyasında

ise özellikle İbnü'I- Benna konuyla ilgilenmiş. Sabit'in ulaştığı kurallara denk ve
muhtemelen ondan bağımsız kurallara
ulaşmıştır. Onun bazı eserlerinin şerhle
rinde. Pierre de Permat'dan üç buçuk asır
önce 17296 ve 18416 olan ikinci dost sayı çiftine rastlanılmaktadır. İbnü'I-Benna
ile Fermat arasında yapılacak bir karşılaş
tırma, ·islam ve Avrupa matematikçilerinin ortaya koydukları teoriler arasındaki
ilişkilerin tesbit edilmesinin İslam matematiğinin oran. denklemler teorisi ve sayılar teorisi konularında XVII . yüzyılda
Avrupa'da ortaya çıkan çalışmalara ne
kadar katkıda bulunduğunu göstermesi
açısından faydalı olacaktır.
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MUHAMMED SüVEYSl

Osmanlılar'da Hesap. Osmanlı matematikçileri, geometrik ve analitik hesap
a lanl arında kendilerinden önceki İslam
matematikçilerinin mevcut birikimlerini
tevarüs etmişlerdir. Bu mirasın. eski dönemlerde kaleme alınan kitapların çoğal
tılması ve öğrencilerin tahsil için İslam
medeniyetinin önemli ilim merkezlerine
gitmeleri veya bu merkezlerde yetişen
alimierin Osmanlı topraklarına göç etmeleriyle sağlandığı söylenebilir. Bunun yanında, Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyılın
başlarından itibaren İslam dünyasının yayıldığı coğrafyanın büyük bir kısmını ele
geçirmesi, Endülüs'ün düşmesiyle burada bulunan müslüman ve yahudi alimlerin. son olarak da Şah İsmail ve Şiiler'in
İran bölgesinde iktidara gelmeleriyle Sünni alimierin Osmanlılar ' a sığınmaları bu
tevarüsün diğer halkalarını oluşturmuş,
bu suretle klasik İslam hesap geleneği
Osmanlı alimlerinin eliyle sürdürülmüş
tür. Ancak klasik gelenekyerini daha sonra, XVIII. yüzyılda başlayıp XIX. yüzyılda
gelişen modern hesap anlayış ve tekniğine bırakmış. başta Fransa olmak üzere
Batı Avrupa kaynaklarından aktarılan bilgiler sebebiyle klasik İslam ve Osmanlı
matematiği tamamen terkedilmiştir. Batı Avrupa'da geliştirilen yeni hesap muhteva itibariyle yeni olmakla beraber kavramsal zemin açısından Grek ve İslam matematiğiyle aynı zemini paylaştığı için Osmanlı alimleri tarafından kolayca anlaşıl
mış, dolayısıyla kopma da kolay gerçekleşmiştir.

Kaynaklar. Meraga matematik- astronomi okulundan önce klasik İslam ilmi birikimini Anadolu Selçukluları'na aktaran
birçok alim bulunmaktadır. Bu alimler zaman içerisinde Anadolu'ya üç ana yoldan
ulaşmışlardır. Bunlardan birincisi Orta

