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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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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
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Asya'dan başlayan ve İran üzerinden geçen yoldur. Bu yolla pek çok Türkistanlı
ve İranlı alim Anadolu'ya gelmiş veya Anadolu'dan bu istikamete tahsil için gidenler olmuştur. İkinci yol Bulgar. Kırım ve
Kafkas güzergahıdır; bu yolla. Bulgar! n isbesi ni taşıyan bazı alimlerle müslüman
Kafkas kavimlerinden. özellikle müslüman
Gürcüler'den Tiflis! nisbesini taşıyan birçok alim Anadolu'ya göç etmiştir. Üçüncü
yol. I;:ndülüs ve Mağrib'den başlayıp Mı
sır ve Şam'dan Anadolu'ya yönelen yoldur. Bu yolla Endülüslü, Mısırlı ve Şamlı
pek çok alim Anadolu 'ya gelmiştir. Bu
alimlerden önemli bir kısmının ç alışma
larıyla ilgili bilgiler. hesap ilminin genel
olarak astronomi ve geometriyle birlikte
ele alınmasından dolayı hendese maddesinde verilmiştir (bk. HENDESE). İlml faaliyetlerini Anadolu'da sürdüren alimler
arasında özellikle tanınmış filozof Abdüllatlf e i -Bağdadl (ö. 629/ 12 3 1) zikredilebilir. Hayatının önemli bir kısmını Erzincan'da geçiren Bağdadl bu sırada zaman
zaman Halep'e ve başka bazı şehirlere de
gitmiştir. Abdüllatlf e i-Bağdadl felsefe
yanında matematik alanında da uzmandı ve bu sahada el-Mugni'l-celi fi'l-]Jisabi'l-Hindi adlı bir eser telif etmişti.
Anadolu'da İbn Fellüs diye bilinen İsmail
b. İbrahim ei-Mardlnl'nin (ö . 637/ 1240
ı ? ı) sayılar teorisiyle ilgili olarak kaleme
aldığı İ'dadü 'I-israr ii esrari'l-a'dad
(Sül eymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 11 78/
6, vr. 94'- ı 13' ) ve hesaba dair yazdığı İr
şa dü '1-]Jüssab fi'l-meftii]J min e '1-]Jisab adlı eserleriAnadolu-Osmanlı matematiği için önemlidir. Nitekim ikinci eserini Thşköprizade "'İimü ' Hıisabi ' l-heva "
bölümünde muhtasar kitaplar arasında
zikretmektedir (fvliftti]Ju's-sa'ade, 1, 372 ).
Anadolu'da yaşayan diğer önemli bir matematik ve astronomi alimi filozof Eslrüddin ei-Ebherl'dir (ö 663/1265 ı ? ı) . Onun
Öklid (Euclides) geometrisi üzerine yaptı 
ğı çalışmalar hesap iş l emleriyle ilgili olarak ayrıca önem taşımaktadır. Torunu
Emlnüddin ei-Ebherl de (ö . 733/1333)
matematik ve astronomi alanlarında zamanının en yetkili kişilerinden di. Emlnüddin'in günümüze astronomi ve hesaba
dair iki eseri gelmiştir (DiA, X, 75) .
Harakl (ö . 553/1 158). Çağmini (ö. 618/
ı 221 ı ? ı) ve Muhammed b. Eşref es-Sem erkandi (ö. 600/1203) gibi İran , Horasan ve Maveraünnehir bölgelerine mensup matematik bilginleri. astronomi ve
geometride olduğu gibi hesap ilmi açısın
dan da Anadolu Selçukluları ile Osmanlı
lar'ı etkilemiştir. Ancak bu çerçevede asıl

önemli etki Meraga matematik-astranomi okulundan (kurulu ş u 657/1 259) gelmiştir. Bu okula mensup Kutbüddln-i ŞI
razi (ö. 7 1O/ 1311) ve öğrencilerinin Osmanlı hesap ilmi geleneğinin oluşmasına
çok önemli katkılarda bulunduğu bilinmektedir. Bunlardan Kemaleddin ei-Farisl ile Nizameddin en-Nisabürl. İmadüd
din ei-Kaşl ve Cemaleddin Said b. Muhammed et-Türkistan! başta gelmektedir. Özellikle Kemaleddin el-Farisl'nin sayılar teorisiyle ilgili Te?,kir etü 'la]Jbdb ii b e yani't - tehdb'ı (Köprülü Ktp .,
I. Kı s ım. nr. 941 /2 , v r. 130b- 138'; R ü ş 
dl R aş i d . s. 3 17 -346) ve diğer hocası
İbnü ' l-Havvam'ın (ö. 724/ 1324) el- Feva'id ü '1-Baha'iyye fi '1-]favô.'idi '1-]Jisô.biyye'sine yazdığı Esasü '1-lfava'id fi
uşuli'l-Fevô.'id adlı hacimli şerh (Süleymaniye Ktp., Şe hid Ali P aşa , nr. 1972; n ş r.
Mu stafa Meva li d'ı', Kahire 1994) Osmanlı
matematiği açısından önemlidir. Nitekim
Taşköprizade Mitta]Ju 's-sa' ade'de her
iki eseri de zikretmekte ve bunların ikincisi için Farisi'nin nümerik analiz yoluyla
dost sayıları bu risalede elde ettiğini . dolayısıyla eserin müellifin riyazl ilimlerdeki derinliğini gösterdiğini söylemektedir
(I. 372 . 374) Ayrıca Fatih Sultan Mehmed
ve ll. Bayezid dönemi alimlerinden Molla
Lutfi'nin . Seyyid Şerif ei-Cürcanl'nin Ifaşiye 'ale'l-Metô.li'ini tenkit mahiyetinde kaleme aldığı Risô.le ii seb'i'ş-şidô.d
adlı eser. Kemaleddin el- Farisi'nin Esa-

sü'l-]fava'id adlı şerhine dayanmaktadır
(Sü leyman iye Ktp., Şe hid Ali Paşa, nr.
2829. vr. 6'-7 b) İmadüddin ei-Kaşl'nin İb
nü ' I-Hawam ' ın izô.]Ju'l-Ma]faşıd li'l-fera'idi'l-Feva'id'ine yazdığı şerh (Süleymaniye Ktp., Hasa n Hü snü Paşa, nr. 1281 ,
bir medrese nü s hasıdır ve üze rinde bulunan de ğ i ş ik t a' li ka tlar ya nınd a ibnü'I-Havva m ' ın el-Feuti'idü'l-Bahti'iyy e's inin t amamı say fa kena rları na yaz ılmı ş tır). Nizameddin en-Nisabürl'nin eş -Ş e msiyy e
ti'l-]Jisab'ı, Cemaleddin et-Türkistanl'nin er-Risô.letü'l-'Ala'iyye fi'l-mesa'ili 'l-]Jisabiyye'si (TSMK. lll. Ahmed . nr.
3 11 9/ 1. 127 va rak ) ve buna Celaleddin Ali
ei-Garbl'nin yazdığı el-Mu'cezatü'n-necibiyye fi şer]Ji'r-Risa l eti'l-'Ald'iyye
adlı şerh (TSMK, lll. Ahmed. nr. 3 117) diğer dikkat çeken eserlerdir.

VII. (XIII.) yüzyılın

sonları ile VIII. (X IV.)
Anadolu 'dan birçok
ilim adamının. bu dönemde matematik
ilimleri alanında yeni bir merkez haline
gelen Tebriz' e tahsil için gittiği görülmektedir. Bunların içinde en dikkat çekici sima İznik Medresesi başmüderrisi Davüd-i Kayserl'dir. Tebriz'den başka Buhara , Meraga. Dımaşk ve Kahire gibi önemli merkezlerde ilim tahsil eden ilk dönem
Osmanlı alimleri üzerinde matematik
açısından en etkili hocalar arasında Mlrek el-Buhar! ve Meraga okulu mensubu
İbn Sertak zikredilebilir. Davüd-i Kayseri.
İbn Sertak'ın Kitô.bü'l-İkmô.l fi'l-hende -

yüzyılın başlarında

ibn Se rtak ' ın KWi.bü'l·ikma l (i'l·hendesead lı eserinin ilk ve son sayfaları (Kahire Üniversitesi Ktp., nr. 23.209)
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semln: 2. Hassar; 3. Kalesadl; 4. İbnü'I
Benna ei-Merraküşl: s. Endülüs'ün düş
mesiyle Osmanlı Devleti'ne sığınan alimler.

nin dairede çevre - çap ilişkisini incelediği
zikredilen Risô.1etü '1-muf:ıitiy
ye'si de (Askeri M üze Ktp ., nr. 69. 22 varak) Osmanlı matematikçileri tarafından

yukarıda

kullanılmıştır.

Osmanlılar'da

önceleri hesap ders kitaolarak Muhammed b. Muhammed esSecavendl'nin et-Tecnis fi'1-f:ıisô.b'ı, Nizameddin en-Nisaburl'nin eş-Şemsiyye
fi '1-f:ıis<'ıb'ı ve İbnü'I-Hawam' ın el-Fe-

Osmanlı

Kemaleddin
ei- Farisi' nin
Esasü 'l~a vii'i d

fi

u ş ü li'l 

Feva,id
a d lı eserinden
bir sayfa
(Süleyma niye Ktp. ,
Ali Paşa,
nr. 1972/1,
vr. 2')
Şe hid

se'sini İznik'te okutmuştur. Eser Öklid geometrisi. koni kesitleri, düzlemsel ve küresel trigonometri yanında geometrik hesabı da (el-adedü'I-muttasıl il e ya pıl a n
hesap ) kapsayan geniş hacimli ve önemli
bir kaynaktır.
Semerkant matematik- astronomi okulunda tahsillerini tamamladıktan sonra
Anadolu'ya gelen Fethullah eş-Şirvanl (ö .
89 1/ 1496) ve Ali Kuşçu (ö 879/ 1474) gibi
matematik bilginleri , hesap ilmi açısın
dan da önem arzeden ilmi birikimleri bu
bölgeye taşımışlardır. Semerkant okulunun bu aracı rolü yanında okulun temsilcisi Cemşld ei-Kaşl'nin Miftô.J:ıu '1-J:ıisô.b
(l:ıüssab) adlı eserinin doğal sayılar hesabını ihtiva eden birinci makalesi, rasyonel
sayılar hesabını ihtiva eden ikinci makalesi ve sittlnl hesabı ihtiva eden üçüncü
makalesi Osmanlı matematiği açısından
önem taşımaktadır. Kitabın en önemli böl ürnlerinden biri de üçüncü makalesinin
"FI Tahvlli'l-erkami 's-sittlniyye ile'I-Hindiyye ve bi'l-aks sıhahan ve kusur an ve tahvii kusCıriha ila mahrecin ahar ve ma'rifeti'I~kusCır elieti vada'naha ala kıyasi'I

medreselerinde okutulan Teftazanl'nin Şerf:ıu '1-MaJsö.şıd'ı ve Cürcanl'nin Ş erf:ıu'1-Mev<'ı]fıf'ı gibi kelam kitaplarında hesapla ilgili bölümleri n yer
alması . din ilimleriyle meşgul olanların da
konuya ilgi duymalarını sağlamıştır. Ayrıca Osmanlı döneminde kullanılan başlı
ca astronomi cetvellerinin (zlc) mukaddimelerinde sittlnl hesabın teorik ve pratik
taraflarına geniş yer ayrılmıştır. Bu cetvellere Osmanlı alimleri tarafından yazı 
lan şerhler konuya duyulan ilginin devamını sağlamıştır.

Arka Plan ve Okutulan Eserler. Osmanmatematik-hesap geleneğinin arka planını şu şekilde özetlemek mümkündür :
a) Selçuklu-Meraga Kolu. ömer Hayyam
~ Şerefeddin et-Tusl~ Kemaleddin İbn
Yunus ~ ı. Eslrüddin ei-Ebherl vd .; ll.
Naslrüddln-i Tüsl (Meraga matem atik astronomi okulu) ~ 1. İbnü'l-Havvam :
Kemaleddin ei-Farisl. İmadüddin el-Kaşl:
2. Kutbüddln-i Şlrazl : Kemaleddin ei-Farisl vd. ; 3. Muhammed b. Sertak b. Çoban ei-Meragi : DavCıd-i Kayseri: 4. Nizameddin en-Nisaburlvd. b) Mısır-Şam Kolu. ı. Şemseddin Muhammed b. Mübarek Şah ~ Molla Fenari vd.; Il. İbnü'I-Ha
im vd.; lll. İbnü'I-Mecdl ~ Sıbtu'I-Mardl
nl vd. c) Anadolu-Semerkant Kolu. I. Kadızade-i Rumi : a) Ali Kuşçu vd .. b) Fethullah eş-Şirvanl, vd.; Il. Cemşld ei-Kaşl vd.;
lll. Bircendl. d) Mağrib Kolu. 1. İbnü 'I-Yalı
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v<'ı'idü '1-Bahô.'iyye fi'1-]fav<'ı'idi'1-J:ıisô.

biyye'siyle buna Kemaleddin ei-Farisl'nin yazdığı Esô.sü '1-]fav<'ı'id fi uşr11i'1Fevô.'id adlı şerh, ayrıca İbnü'I- Haim'in
eserleri ve özellikle Nüz hetü '1-J:ıüss<'ıb
fi 'i1mi'l-f:ıis<'ıb, el-Lüm'a fi'1-f:ıisô.b ve
e1-Ma'Cın e fi'1-f:ıis<'ıbi'1-hev<'ı'i, İbnü'I
Benna'nın Te 1l].işu a'm <'ı li'1-f:ıis<'ıb ' ı ve
bunun İbnü ' I-Mecdl tarafından }jô.vi'11üb<'ıb fi şerf:ıi Te1}].işi a'm<'ı1i'1-f:ıisô.b
adıyla yapılan şerhi, Kalesadl'nin Keşfü '1-

cilb<'ıb 'an 'i1mi '1-J:ıisô.b'ı okutulmuştur.

İstanbul'un fethinden sonra ise Ali Kuş
şehre gelmesiyle onun Risô.1e

çu 'nun bu

der 'İlm-i Ijis<'ıb ve er-Risô.1e tü'1-MuJ:ıamm e diyye 'si Osmanlı

medreselerinde orta seviyede ders kitabı olarak rağ
bet görmeye başlamıştır. İleri seviyede
ise Cemşld ei-Kaşl'nin Mitt<'ıf:ıu '1-J:ıis<'ıb'ı
tercih edilmiştir. XVII. yüzyılın başların
dan itibaren er- Ris<'ıle tü'1-Muf:ıamm e 
diyye'nin yerini Bahaeddin Arniii'nin lju1ô.şatü '1-J:ıisô. b 'ı almış , daha üst seviyede
bu eserin ömer b. Ahmed el-Mal eı-çum.
Ramazan b. Ebu Hüreyre ei-Cezerl ve Abdürrahim b. EbCı Bekir b. Süleyman eiMar'aşl şerhleri okutulmuştur. XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren Gelenbevl'nin
His<'ıbü '1-küsr1r adlı eserinin belli bir sü-
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~V1Ju.~!__,J})V.--/...JvJ:t-r ı.

Ali Kuscu·nun
Risa le der
'ilm-i /:fisab
adlı eserinin
son iki sayfas ı
(Süleymaniye Ktp .,
Ayasofya,

nr. 2733/3)
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ye adlı çalışmasında kullandığı ondalık
kesirieri ele almakta ve sittlnl kesirierin
ondalık kesiriere dönüşümünü örneklerle incelemektedir (Mi{taf:ıu'l-f:ıisab, n ş r.
Nadir en-Nablusl, Dım aş k 1977. s. 18 219 3). Bu bab, özellikle Osmanlı matematikçisi ve astronomu Takıyyüddin er-Rasıd üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca eser
ileri seviyede ders kitabı olarak akutulduğundan medreselerde yetişen öğrenciler
üzerinde önemli etkilere sahiptir. Kaşl'-
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HESAP
re hem medreselerde hem de modern
veren mühendishanelerde rağbet
bulduğu görülür.

eğitim

Literatür. Aşağıda, Osmanlı hesap literatürü alanında tanınmış matematikçilerio isimleri ve eserleri. bu dönem hesap
tarihi hakkında genel bir fikir oluşturma
amacıyla sınırlı bir şekilde verilmiş. dolayısıyla Osmanlı döneminde yazılan bütün
hesap kitapları sıralanmadığı gibi risale
türünden olan küçük eserlerin çoğu da
zikredilmemiştir. Bunların yanında. büyük bir yekün tutan müellifi meçhul eserlerle yaşadığı dönem tesbit edilemeyen
müellifler. özellikle de XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkan ve çoğu
matbu olan derleme-tercüme eserler çok
az istisna dışında literatüre alınmamış
tır.

Orhan Bey zamanında, muhtemelen
731 (1331) yılında kurulan İznik Medresesi'nin müderrisleri Davud-i Kayseri. Taceddin ei-Kerderi ve Alaeddin Esved gibi
alimler eliyle başlayan Osmanlı eğitim,
öğretim ve telif hareketi Selçuklular devrinin oluşturduğu birikim üzerine inşa
edilmiş ve o zeminde geliştirilmiştir. Molla Fenari'nin oğlu Mehmed Şah Çelebi,
Fahreddin er-Razl'nin ilimierin tasnifine
dair lfada'iku'l-envar adlı eserini (iü
Ktp., FY, nr. 392) klasik İslam bilim anlayışına bağlı olarak ele almış ve kırk yeni
ilim ilave ederek Ünmu~ecü'l-'ulO.m tı
bdkan li'l-mefhum adıyla yeniden düzenlemiştir. Eserin ilm-i hisab kısmında
hesabın temel kavramları ve konuları da
ele alınmıştır. Osmanlılar'da daha sonraki dönemlerde bu sahada telif edilen
eserlerde hesapla ilgili genel bilgilere her
zaman yer verilmiştir. Mesela Taşköpriza
de Ahmed Efendi Miftaf:ıu's-sa'ade'de,
hesap ve hesabın on bir dalı hakkında tanımlama ve temel kavramlar seviyesinde
kısa bilgiler vermektedir (1. 368-377). Hesap alanında benzer bilgiler ve hesabın
önemiyle ilgili vurgular. daha sonra telif
edilen ilimierin tasnifine dair kitaplarda
da devam etmiştir (mesela bk. Mollazade Mehmed Emin, el-Feva'idü 'L-I].ai):aniyye li-AJ:ımedi 'L-Haniyye, Süleymaniye Ktp.,
Hamidiye, nr. 774 , vr. I05•-l08b ilmü'l-hisab, vr. J09•·b iJmü 'l-aritmatik) .
Osmanlı ilim tarihinin kaydettiği gerçek anlamda ilk matematikçi ve astronom Kadızade-i Rumi'dir ( ö. 844/1440'tan sonra) . Onun Şerhu Eşkali't-te'sis
adlı eseri yalnız geometri açısından değil
Osmanlı hesap tarihi açısından da önem
taşımaktadır. Cebir ilminin gelişmesiyle
unutulan Öklid geometrik hesabının ye-

niden gündeme gelmesini sağlayan eser . çu . Semerkant matematik- astronomi
uzun yıllar Osmanlı medreselerinde okuokulunun ortak çalışması olan Zic-i Gürtulmuş. üzerine çok sayıda haşiye ve ta'gani'yi tamamlamış. astronomi eserlerinin yanında beş matematik kitabı kalelik yazılmıştır. Kitap Müftlzade Hoca Abdürrahim Efendi (ö. 1252/ 1836) tarafın
me almıştır. Bunlardan Farsça olan Risddan açıklamalarla Türkçe'ye çevrilmiştir.
Je der 'İlm-i lfisab bir mukaddimeve üç
Kadızade'nin Osmanlı hesap ilmi gelenemakaleden meydana gelmektedir. Günüğine en önemli katkısı. Cemşid ei-Kaşi'
müze eliiye yakın yazma nüshası gelen
bu eser (mesela bk. Süleymaniye Ktp.,
nin 1 derecelikyayın sinüsünün hesaplanması için geliştirdiği cebir yöntemi hakAyasofya, nr. 2733/3, vr. 170b-221•) ayrıca
kındaki eserine yazdığı şerhtir. Risale
Mizanü'l-J:ıisab adıyla basılmıştır ( 1266,
fi'sti]]raci ceybi derece lin vaf:ıide bi1269, 1280) . Bununla birlikte Ali Kuşçu'
'amelin mü'essesetin 'ald kava'ide J:ı_i
nun en önemli matematik kitabı , RisdJe
sdbiyye ve hendesiyye 'ala tarikati
der 'İlm-i lfisab'ın Arapça redaksiyon u
Gıyaşiddin el-Kaşi adındaki bu eser.
olan er-Risaletü'l-Muf:ıammediyye'dir.
daha sonra Kadızade'nin yine bir mateFatih Sultan Mehmed'e ithaf edilen eser
matikçi olan tarunu Mirim Çelebi'nin kobir mukaddime ve iki bölüm (fen) halinde
nuyla ilgili çalışmalarına ışık tutmuştur.
tertip edilmiştir. Birinci bölüm hesap,
Mlri m Çelebi, DüstUrü '1-'am el ve taşf:ı_i
ikinci bölüm misaha ilminden bahsetJ:ıu '1-cedvel adlı eserinde dedesinin çamektedir; eserin bugüne yi rm iye yakın
lışmalarından faydalanmıştır (Süleymanüshası gelmiştir (mesela bk. Süleymaniniye Ktp .. Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1284, vr.
ye Ktp, Ayasofya, nr. 27 33/2, vr. 7l b-168b).
52•, 56•·b; a.g.e., a.y.) . Ayrıca Cemşld eiDaha sonra Katib Çelebi tarafından AJ:ı
Kaşl'nin ve Kadızade'nin bu çalışmaları
senü '1-hediyye bi-şerf:ı_i'r- Risale ti '1Mlrim Çelebi'nin trigonometrik ifadeler
Muf:ıammediyye adı altında mukaddiüzerindeki eserlerinde etkili olmuştur.
mesinin sonuna kadar şerhedilmiştir. Ali
Benzer etki Takıyyüddin er-Rasıd'ın çalış
Kuşçu'nun her iki eseri de hesab-ı Hindi
malarında da görülmektedir.
hakkındadır; bu da muhtemelen Osmanlı resmi hesap geleneğinin hesab-ı Hindl
Bu dönemde matematik alanında yetişen diğer bir müellif Ali b. Hibetullah'- · olmasını sağlamıştır. Ali Kuşçu'nun öğ
rencisi Ebu İshak ei-Kirmani ise Nizamedtır. Yıldırım Bayezid devri matematikçilerinden olan Ali b. Hibetullah ljuldşa
din en-Nisaburi'nin eş-Şemsiyye fi'I-J:ıi
tü'l-mihnac ii 'ilmi'l-J:ıisab adlı bir kitap
sab'ına bir şerh yazmıştır (TSMK, lll. Ahmed, nr. 3153)
yazmıştır. Bir mukaddime ile altı bölümden (maksad) meydana gelen eserin 879
Fatih devri matematikçilerinden olan
(1474) tarihli bir nüshasını Sursalı MehHayreddin Ham b. İbrahim'in hayatına
med Tahir görmüştür ; ancak eserin güdair fazla bilgi yoktur; Taşköprizade'ye
nümüze ulaşan herhangi bir nüshası tesgöre Fatih Sultan Mehmed'in saltanatının
bit edilememiştir. Kadızade ile beraber
sonlarına doğru ölmüştür. Hayreddin'in
ilk dönem Osmanlı matematikçisi olması
matematik alanında telif ettiği ilk eser
dolayısıyla Ali b. Hibetullah'ın bu eseri OsFarsça MiftdJ:ı_-i Künuz-i Erbdb-i Kalem
manlı bilim tarihi açısından önemlidir; fave Misbdf:ı-i Rumuz-i Asf:ıdb-ı Rakam'kat İslam medeniyetinde cari olan hangi
dır ve mukaddimesinde ifade edildiği
tür hesap geleneğini ihtiva ettiği bilinmeüzere Fatih'e sunulmuştur. Müellif bir
mektedir. Aynı şekilde Yıldırım Bayezid,
mukaddime, on fasıl ve bir hatimeden
Çelebi Mehmed ve ll. Murad dönemlerinmeydana gelen kitabı divanlarda çalışan
de yaşayan Abdurrahman b. Muhammed
muhasipler için kaleme aldığını belirtel-Bistami'nin telif ettiği Mihdnicü '1-elmektedir (Süleymaniye Ktp., Şe h id Ali Pabdb ii menahici 'ilmi'l-J:ıisab adlı eseşa, nr. 1978/2 ) Eser daha sonra Hayredrin de zamanımıza ulaşmadığı için hangi
din Halil'in öğrencisi Edirneli Mahmud
hesap türünü içerdiği belli değildir.
Sıdkı tarafından tamamen (Süleymaniye
Osmanlılar'da ilmin gelişmesi. ilme ve
felsefeye ayrı bir önem veren ve alimleri
himaye eden Fatih Sultan Mehmed zamanında gerçekleşmiştir. Fatih, başşehir haline getirdiği İstanbul'un İslam dünyası
nın bilim ve kültür merkezi olması için
çalışmış ve buraya çeşitli vesilelerle ilim
adamlarını davet etmiştir. Fatih döneminin en dikkate değer siması olan Ali Kuş-

Ktp , Şe hid Ali Paşa , nr. 1973), Muhyiddin
Mehmed b. Hacı Atmaca tar:afından da
kısmen (on altıncı bab ı : Hisabü 'l-hataeyn)
Türkçe'ye çevrilmiştir (Süleymaniye Ktp.,
Halet Efendi , nr. 221/4). Hayreddin Halil'in
ikinci eseri, ll. Bayezid için telif ettiği
Müşkil-güşa-yı lfüssab ve Muçiil-nüma-yı Küttab'dır. Bir mukaddime, altı
fasıl ve bir hatimeden meydana gelen bu
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Farsça kitap, divan katiplerinin hesap alazor problemler hakkındadır (Sül eymaniye Ktp., Ayaso fya . nr.
273 1). Aynı dönemde Mehmed Musa Vafi'nin. matematik alanındaki birkaç Türkçe eserden biri olan Miftfıhu '1-mü şkilfıt
adlı bir risale yazması dikkat çekicidir. Bu
eser muhtemelen. Ke şfü '?;-z:unun ' da
zikredilen ( ll , 1770 ) Sa'dl b. Halil'in aynı
adlı kitabından daha eskidir ve muhtanında karşılaştıkları

sardır.

Fatih Sultan Mehmed'den sonra XVI.
kadar Osmanlılar'da matematik alanında yaklaşık kırk üç müellif
tarafından altmış üç eser kaleme alınmış
olup bunlardan elli biri Arapça. onu Türkçe. ikisi Farsça'dır.

yüzyılın sonlarına

Hayatı ve tahsiliyle ilgili herhangi bir
bilgi bulunmayan Hamza Bali b. Arslan ,
ll. Bayezid'in oğlu Şehzade Mahmud'a ithafen Misbahu 'l-künu z adında Türkçe
bir matematik kitabı kaleme almıştır
(M illi Kütüph ane. nr A 29 47). Fatih ve ll.
Bayezid dönemlerinde yaşayan ve yine
Türkçe yazan bir müellif de Muhyiddin
Mehmed b. Hacı Atmaca' dır. Divan katipleri ve muhasipler için kaleme aldığı Mec-

mau '1-kavfıid adlı kitabını899'da

(1494)

ll. Bayezid'e sunmuştur. Üç kısımdan olueserin birinci kısmı tam sayılarl a, ikinci kısm ı rasyonel sayılarla yapılan hesaplara dairdir; üçüncü kısım çözümlü kırk
problem ihtiva etmekte, sonunda da bir
tetimme bulunmaktadır (Sül ey mani ye
Ktp ., Esad Efendi. nr. 3 176) . Fenarizade
Ali Çelebi olarak da tanınan Alaeddin Fenar!, matematik alanında Muhammed
b. Muhammed es-Secavendl'nin et-Tecnis fi'1-f:ıisfıb ' ına hacim li bir şerh yazmış
tır. Eserin mukaddimesinde müellif, islam medeniyetinde mevcut olan farklı sayı anlayışları hakkında önemli bilgiler vermektedir (TSMK, lll. Ahmed , nr. 3 154) .
Ebü'I-Cud Muhyiddin Abdülkadir b. Ali b.
Ömer es-Sehavl Mısır'da doğdu ve orada
yetişti. Ezher'de ünlü astronom- matematikçi Sıbtu'I-Mardlnl'nin öğrencisi oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra yine
Ezher'de ders verdi. Bugüne gelen tek
matematik eseri, daha sonraları er-Risfıletü's-Se]].fıviyye fi 'ilmi'l-gubfır (eiMukaddimetü 's-Sel].auiyye fi 'ilmi '1-gubar) diye tanınan ve Mısır medreselerinde ders kitabı olarak okutulan Mu]].taşar fi 'ilmi'l-f:ıisfıb'dır. Daha çok eğitim
amacıyla yazılan ve bir mukaddime. on
bir bab, bir hatimeden oluşan eser İb
nü'I-Haim'in Nüzhetü'l-J:ıüssfıb'ına giriş
kabul edilmiştir (Süleymaniye Ktp. , Hasan Hü snü Paş a , nr. 1292/ 1). Kitap üzerişan
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ne daha sonra başta Sehavl'nin oğlu Muhammed ed-Dencavl olmak üzere beş Osmanlı matematikçisi şerh yazmıştır. Hayatı hakkında hemen hemen hiç bilgi bulunmayan diğer bir matematikçi de Katib Alaeddin Yusuf'tur. Alaeddin Yusuf
matematik alanında iki Türkçe eser ka~
leme almıştır. Bunlardan özellikle divan
katipleri ve muhasipleri için yazdığı bir
mukaddime. iki makale ve bir hatimeden
meydana gelen Mtirş idü '1-muhfısibin
dikkate değer bir çalışmadır (Süleymaniye Ktp , Süleymaniye, nr. 309/2 ). Diğer eseri ise ez-Zübde fi 'l-his fıb adını taşımak
tadır.

Bu dönemde matematik alanında Farsça telif edilen iki eserden birinin sahibi
olan ve tıp, astronomi. matematik alanlarındaki eserleriyle tanınan Hüseyin eiHüseynl el- Hattabi ei-Cllanl iran'ın Gllan
şehrinden istanbul'a gelmiş ve 89S'te
(1490) Tuf:ıfe tü 'l-J:ıü s sfıb fi 'l-J:ıisfıb adlı

ll. Bayezid'e sun muştur ; eser bir
mukaddime. altı makale ve bir hatimeden meydana gelmiştir. Dönemin diğer
bir matematikçisi Ahmed b. Musa el-Medeni, İbnü ' I - Haim ' in e1-Lüma' fi 'l-J:ıisfıb
adlı eserine Arapça bir şerh kaleme almıştır. Şafii alimi Zekeriyya ei-Ensarl. Mı 
sır matematik geleneğinin bir temsilcisi
olarak İbnü'I-Haim'in el- Ve sil e fi 'l-J:ıisfıb
ve Mu]].taşaru Mürşideti't-tfılib ila esne'1-metfılib olarak da bilinen Nüzhetü'l-J:ıüssfıb ' ını şerhetmiştiL IX-X. (XVXVI.) yüzyıllarda iran'da ve Osmanlı ülkesinde yaşayan alimlerden olan Abdülall eiBircendl, Nizameddin en-Nisaburl'nin e ş 
Şemsiyye fi'1-J:ıisfıb ' ına hacim li ve önemli bir şerh yazmıştır (9 24/l 51 8 ). Bu eserin
özelliği, sittlnl hesabı geniş sekilde ele
alan eserlerden biri olmasıdır (Sül eym aniye Ktp., Hamidiye, nr. 879 ). Bu dönemin
diğer bir matematikçisi olan Abdülvasi '
Dimetokavl. Bedfıyi'u'ş -şıJ:ıfıJ:ı adlı Arapça bir matematik kitabı telif etmiştir.
Muhammed b. Ebü'I-Feth es-Sufi. irrasyonel sayıların kökleriyle ilgili eserinin yanında İbnü'I-Haim 'in el-lfavi fi 'l-J:ıisfıb'ı 
na bir şerh yazmıştır. Kanuni devri muhasiplerinden olup daha çok edebi kişiliğiy
le tanınan Sa'dl b. Halil Maktul İbrahim
Paşa'ya katiplik yapmış ve Mittah u '1müşkilfıt fi'l -hisfıb adıyla Türkçe hacimli bir eser kaleme almıştır (iü Ktp ., TY. nr.
kitabını

517) .

XVI. yüzyılda ayrıca Abdülazlz b. Abdülvahid ei-Miknasl Nüzhetü'1- e lbfıb v e
z übdetü't - te1]].iş li 'l-J:ıisfıb (i zmir Milli
Ktp ., nr. 784/ 2). İlyas b. isa el-Akhisar!
MiftfıJ:ıu'l-J:ıisfıb (Mii!T Kütüph ane, nr.

4077/ 2) ve TaşköprizadeRisfıJe fi'l-f:ıisfıb

(Millet Ktp., Ali Emlrl Efendi , Arapça , nr.
2789) adıyla bazı eserler kaleme almışlar
dır.

Dönemin

diğer

bir matematikçisi Ra-

dıyyüddin İbnü'I-Hanbell de dört eser vermiştir. Bunlardan biri İbnü'I-Haim'in Nüz-

hetü '1-J:ıüssfıb fi 'ilmi '1-J:ıisfıb' ının şerh i
olan 'Udd e tü'l-J:ıfısib ve 'umdetü'l-muJ:ıfısib'dir (9 57/1550) . Diğer bir eseri doğ
rudan telif olup Ret'u '1-J:ıicfıb 'an kavfı
'idi 'ilmi '1-J:ıisfıb adını taşımaktadır. Bu
dönemin önemli bir matematikçi ve astronomu da matematik alanında iki eser
veren Garsüddin Ahmed b. İbrahim eiHalebl'dir. Günümüze ulaşan et-Te?;kire
fi 'ilmi '1-f:ıisfıb adlı kitabı (TSM K. Reva n
Köş kü. nr. 201 3/1 O; Türkçe'si : KöprülüK tp.,
nr. 9 36 ). Derviş b. Lutfitarafından ll . Selim için Türkçe'ye çevrilmiştir. Eserin en
önemli özelliği, Cemşld ei-Kaşl'nin er-Risfıle tü '1-muf:ıitiyye'sini " n" sayısıyla ilgili
bilgi verirken kullanması ve Kaşl'nin tesbitiyle Archimedes'in tesbiti arasında bir
karşıla ştırma yapmasıdır. Müellif bu arada ondalık kesirierden de bahsetmektedir (Köprülü Ktp ., nr. 936, vr. 12o•·b) .

Bu yüzyılda matematik, tarih, coğraf
ya, kartografya, topografya, silahşorluk
ve hat gibi alanlarda tanınan Matrakçı
Nasuh da (ö. 971 / 1564 [?[)görülmektedir. Aslen Bosnalı olan Matrakçı Nasuh
Enderun'da yetişti ve matematik alanın
da. daha çok divan katipleri ve devlet muhasiplerini gözeterek iki Türkçe eser kaleme aldı. Bu eserler, Osmanlılar'daki muhasebe matematiğinin seyrinin incelenmesi ve o dönemde Osmanlı Türkçesi'nin
matematik dili olarak bulunduğu seviyenin tesbiti açısından önemlidir. Matrakçı önce C e mfı1ü '1-küttfıb v e kemfılü '1f:ıüssfıb 'ı kaleme alarak Yavuz Sultan Selim'e ithafetmiş (H ac ı Selim Ağa Ktp .,
Keman keş Emir Hoca. nr. 363), arkasından
onun genişletilmiş şekli olan 'Umdetü'1J:ıisfıb'ı yazmıştır. İki kısımdan meydana
gelen bu eserin birinci kısmı yirmi iki fasla ayrılır. ikinci kısımda farklı elli problem
örnek olarak çözülür. 'Umdetü '1-J:ıisfıb ' ın
bugüne on kadar nüshası gelmiştir (mesela bk. N uruosmaniye Ktp , nr. 2984) . Bu
dönemde Şehabeddin Ahmed b. Muhammed el-Gazzl. İbnü'I-Haim 'in Nüzhe'sini
Arapça olarak şerhetmiş (Darü 'l-kütübi'IMısri yye, Ri yaza. nr. 12 3: King, Fihrisü ' lmal].tutat, ı. 583), Yahya b. Nureddin eiAmritl, eğitim amacıyla e1-Manz;ume
fi'1-J:ıisfıb adlı Arapça bir eser kaleme almış ve Ahmed b. Muhammed b. Hümam
da İbnü'I - Haim'in el-Ma'une fi'1-J:ıisfı
bi'l-heva'i'sine bir şerh yazmıştır. Yüz-

HESAP
yılın diğer

önemli bir matematikçisi Akova! ı zade Hatem'dir. Akovalızade, İbnü'I
Haim'in e1-Lüma' fi'1-J:ıisô.b'ını öğrenci
lerine okuturken onların isteği üzerine
eseri şerhetmiştir. Şerh hacim li bir çalış
ma olup dönemin matematiği açısından
önemlidir (Süleymaniye Ktp., Giresun. nr.
166). Cemaleddin Abdullah b. Muhammed eş-Şinşevrl'nin matematikle ilgili,
kendinden önce telif edilmiş eseriere şerh
olmak üzere altı eseri mevcuttur. İbnü'I
Haim 'in Mürşidetü 't-tô.1ib ilô. esne'1metô.1ib, e1 -Ma'ı1n e fi'1-J:ıisô.bi'1-hevô.'i
ve Sıbtu'I-Mardlnl'nin Tu]J_fetü '1-af:ıbô.b
ii 'ilmi'1-J:ıisô.b adlı eserleri üzerine hacimli şerhler kaleme almıştır. Bu şerhler
kendinden sonraki matematikçiler tarafından yaygın biçimde kullanılmıştır.
X. (XVI.) yüzyıl da Osmanlı sahasında
tahmin edilen matematikçilerden biri de Abdülmecld b. Abdullah esSamull ei-Hindl'dir. Hayatı hakkında hemen hemen hiç bilgi bulunmayan Sam ull, bugüne ulaşan er-Risô.1etü'n-nô.fi'a
fi'1-f:ıisô.b ve'1-cebr ve'1-hendese adlı
hacimli eseri dolayısıyla tanınmaktadır.
Kitap bir mukaddime, üç makale ve bir
hatimeden meydana gelir. Birinci makale hesaba, ikinci makale cebire. üçüncü
makale misahaya dairdir (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 2003). Kanunidöneminde yaşayan divan mu hasiplerinden Yusuf
Bursevl'nin de hayatına dair herhangi bir
bilgi yoktur. Ancak Kanuni'ye ithaf ettiği
Cô.miu'1-hisô.b adlı eseri günümüze ulaş
mıştır. On fasla ayrılan ve hesap, cebir,
misaha konularını ihtiva eden kitap divan
muhasipleri için Türkçe telif edilmiş hacimli bir çalışmadır (Süleymaniye Ktp., Lala ismail, nr. 288) Yine X. (XVI.) yüzyılda
yaşamış olduğu tahmin edilen Hacı Mahmud Ağa Akpınar! hesap alanında Şems-i
Ley1ô.n (?)adlı Türkçe bir eser (izmir MilIT Ktp. , nr. 317), Derviş b. Süleyman ise IL
Selim'e ithafen Risô.1e ii 'ilmi'1 -vefki'1a'dô.d adlı bir risale yazmıştır. Ayrıca Yahya b. Muhammed ei-Hattab er-Ruaynl
de İbnü'I-Haim'in Nüzhe'sini ihtisar etmiştir. Dımaşk'ta yetişen Osman b. Alaeddin Ali b. Yunus ei-Hasib ed-Dımaşki '
nin hayatı hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Matematik alanında günümüze gelen üç eserinden e1-İs'ô.fü '1-etem bie]J_ô.sini'1-fünı1n min J:ıisô.bi'1-ka1em bir
mukaddime. iki kısım. yedi makaleden
oluşan bir tekmile ve bir hEltimeden ibarettir. Diğer bir eseri de Şemsü 'n-nehô.r
ti şınô.'ati'1-gubô.r adını taşımaktadır ve
hesap alanında genel bir eserdir. Bir mukaddime, iki kısım ve bir hatimeden mey-

yaşadığı

dana gelir (Süleymaniye Ktp., Laleli, nr.
2721; Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1292/3) Lübbü'1-lübô.b ti 'ilmi'1-J:ıisô.b adlı üçüncü
eseri ise öğrenciler için kaleme alınmış
küçük bir çalışmadır (Süleymaniye Ktp.,
Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1292/7).
Osmanlı

matematik-astronomi bilgini
(ö. 993/1585) Hint
hesabı, müneccim hesabı, meçhullerin ve
müteferrikatın çıkarılmasını ihtiva eden
Bugyetü't-tullô.b min 'ilmi'1-f:ıisô.b adlı
bir el kitabı hazırlamıştır (Süleymaniye
Ktp., Carullah Efendi, nr. 1454). Cemşld eiKaşl'nin er-Risô.1etü '1-m uf:ı itiyye'si üzerine kaleme aldığı çalışmada ise Kaşl'nin
ondalık sayılarla işlem yaptığı ve bir çemberde çevre -çap ilişkisini araştırdığı fikirleri tartışmıştır. Araştırmalara göre Takıyyüddin'in matematiğe en önemli katkısı. daha önce Ahmed b. İbrahim ei-Öklldisl ve Kaşl gibi matematikçiler tarafın
dan geliştirilen ondalık kesirieri trigonometriye ve astronomiye uygulaması. buna uygun sinüs ve tanjant tabloları hazır
laması ve bunları Ceridetü'd-dürer ve
l]arid etü '1-fiker adlı zlcinde kullanması
dır (Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 184) .
Takıyyüddin , konunun teorik çerçevesini
de Bugyetü't-tullô.b'ın ikinci makalesinin dokuzuncu babında oluşturmuş ve
bunlarla nasıl işlem yapılacağını örnekleriyle göstermiştir (geniş bilgi için bk. Demir, bibl). Böylece Takıyyüddin, İslam matematiğindeki rasyonel sayılar kümesini
genişletmiş ve uygulamaya koymuştur.
Astronomi alanındaki Sidretü müntehe'1-efkô.r ti me1ekı1ti'1-fe1eki'd-dev
vô.r (ez-Zfcü'ş-ŞehinşahQ adlı eserinin ilk
kırk sayfasında da trigonometrik hesabı
inceler ( Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 208/
ı) Daha sonra altmışlık tabana göre hesap edilmiş sinüs ve diğer trigonometrik
fonksiyonların incelenmesi gelir. Bu eserde onun, açıların ölçülmesinde kir iş leri
değil İslam astronomi geleneğine uyarak
sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi
trigonometrik fonksiyonları kullandığı görülür. Diğer taraftan, Uluğ Bey'den esinlenerek Cemşld ei-Kaşl'nin üçüncü dereceden bir denklem şekline soktuğu sinüs
1°'nin değerini tesbit için farklı bir yöntem geliştirmiş ve bu değeri tam olarak
bulmaya çalışmıştır. Takıyyüddin'in astronomi alanında ikinci önemli eseri Ceridetü'd-dürer ve l]aridetü'1-fiker adını
taşır. Yukarıda da belirtildiği gibi Takıy
yüddin bu eserinde ilk defa ondalık kesirleri trigonometriye ve trigonometrik
fonksiyenlara uygulamış. sinüs-kosinüs
ve tanjant- kotanjant tabloları hazırlaTakıyyüddin er-Rasıd

mıştır. Ayrıca bu eserinde ondalık kesirleri astronomiye uygulayarakyine kendisinin hazırladığı Teshi1ü Zici'1- 'aşeriyye
ti'ş-Şehinşô.hiyye adlı zlcde olduğu gibi
bu zlcinde de yay ve açıların derece aksamını ondalık kesirlerle ifade etmiş ve hesaplamalarını da buna uygun olarak yapmıştır. Bunların dışında yine bu zlcde sabit yıldızlar tablosundan başka bütün
astronomik tabloları ondalık kesiri er le hazırlamıştır.

XL (XVI I. ) yüzyılda matematik alanın
da yaklaşık otuz müellif ta rafından kırk
altı eser telif edilmiştir. Bunların kırk ikisi Arapça, dördü Türkçe'dir; Farsça kaleme alınmış herhangi bir esere rastlanmamıştır. Bu yüzyılın Osmanlı matematiği açısından önemli bir yönü, Sahaeddin Arnili'nin (ö 1031/1622) Risô.1e-i Bahô.'iyye olarak bilinen lju1ô.şatü '1-J:ıisô.b
adlı eserinin. Osmanlı medreselerindeki
matematik eğitiminde Ali Kuşçu'nun erRisô.1etü'1-Muf:ıammediyye adlı kitabı
nın

yerini almasıdır. Diğer taraftan bu
telif edilen bazı önemli matematik eserleri Risô.1e-i Bahô.'iyye'ye şerh
olarakyazılmıştır (/julaşatü '1-/:ıisab'ın burada zikredi len önem li şerh l eri dışındaki
diğer şerh leri için b k. HULASATÜ'l-HiSAB)
Yüzyılın başında "katib-i meşahlre" olarak tanınan Yusuf b. Muhammed adlı bir
muhasip Osmanlı muhasebe matematiği açısından önem tasıyan Ken'ô.niyye
(Beyazıt Devlet Ktp., Umumi, nr. 4509),
Hayreddin b. Abdürrezzak b. Mekkl de
Risô.1e fi 'ilmi'1-f:ıisô.b (Konya Bölge Yazma Eserler Ktp., nr. 581/1) adıyla hacimli
birer eser telif etmişlerdir. Bu dönemde
Mısır'da yetişen ve Mısır matematik geleneğinin temsilcisi olan Ebu Abdullah
Şemseddin Muhammed b. Muhammed
eş-Şerif ei-Ermeyunl önemli matematikçi-astronomlardandır. Ermeyunl matematik alanında üç Arapça eser kaleme
almıştır. Bunlardan özellikle İbnü ' I-Ha
im'in Nüzhe'sine yazdığı şerh dikkat çeker (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 881/
2). Diğer iki eseri küçük risaleler şeklinde
olup bazı matematik problemlerine verilen cevaplar hakkındadır. Bu yüzyılın diğer bir önemli matematikçi-astronomu
ömer b. Ahmed el-Mal ei-Çulll'dir. Matematik alanında tek eseri, Bahaeddin
Am ili' nin lju1ô.şatü '1-J:ıisô.b'ına yazdığı
Ta'likiit 'a1e'1-mevô.zı'i'1-müşkile ve
tenbihô.t 'a1ô. rumuzi'1-mebô.J:ıişi'l-mu'
dile min e 'r-Risô.leti'1-Bahô.'iyye adlı
şerhtir. Şerhin önemi. Osman lı medreselerinde lju1ô.şatü '1-J:ıisab 'dan sonra
ders kitabı olarak okutulmasından kayyüzyılda
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naklanmaktadır.

Bugüne daksana yakın
gelmesi (mesela bk. Süleyman iye Ktp., Aş ir Efendi , nr. 22 5) eserin yaygınlıkla kullanıldığını göstermektedir.

lerinden biri de Ramazan Efendi b. Ebü
Hüreyre ei-Cezerl'dir. Ramazan Efendi,
1076 (1665) yılında tamamladığı lfallü '1lju1ô şa 1i-eh1i'r-riyôse adlı lju1ôşatü '1-

Xl. (XVII.) yüzyıl Osmanlı matematikçilerinin en önemlilerinden biri olan Ali b.
Veli b. Hamza el-Cezairl el-Mağribl999'
da (1590) Mekke'de bulunduğu süre içinde Tuhfetü'1-a 'dôd 1i- zevi'r-rü ş d ve'sse d ôd adlı önemli Türkçe matematik
eserini yazmış , 1002 ( 1593-94) yılında da
Yemen'in San'a şehrinde istinsah etmiş
tir. Ali b. Veli bu çalışmasında Sinan elFeth el-Harranl. Ebü'l-Hasan İbn Yunus
es-Sadefi el -Mısrl. İbnü' I-Haim ve İbn Gazi gibi matematikçiferden faydalanmış 
tır. Kitap bir mukaddime, dört makale.
bir hatimeden meydana gelir ve genel
olarak klasik matematiğin aritmetik, hesap , misaha ve cebir konularını inceler.
ba zı konularda da orijinal tesbitiere yer
verir. Ali b. Veli'nin eseri, Anadolu Türkçesi ile yazılmış en hacim li ve kapsamlı
matematik kitabıdır. Bu çağ Osmanlı matematiğinin en önemli aritmetikçilerinden biri olan Muhammed b. Muhammed
b. Ali eş -Şebramellisl. sayılar teorisi alanında telif ettiği önemli iki kitap yanında
Mısır vilayetindeki muhasip ve kalem erbabı için !zaJ:ıu'1-mu~te tem ii J:ıisôbi 'r
ra~am (Da rü ' l -kü tü b i ' I -M ı s r iyye, Mu st afa Faz ı! , Riyaza, nr. 3) ve Bugye tü '1-J:ıôsib
ve b u1gatü'1-kôtib ( Da rü ' l - kütübi ' l- M ı s
ri yye, Riya za , nr. 1065 ) adlı iki eser daha
kaleme almıştı r. Bu yüzyılın diğer bir matematikçisi. Molla Çelebi diye tanınan Muhammed b. Ali ei-Amidl, ŞerJ:ıu Eşkô1i 't
te'sis'e hacim li bir haşiye ve lju1ôşatü '1./:ıis ô b'a da bir şerh yazmıştır (S ül eymaniye Ktp., Serez, nr. 1928/2) .

J:ıisa b şerhi dolayıs ıyla tanınmaktadır.

nüshasının

Xl. (XVII.} yüzyılın en velüd matematik
müellifi. İbnü'l-Cemmal olarak tanınan
Ali b. Ebü Bekir b. Aliel-Ensarı el-Mekki''dir (ö. ı 07 2/ 1662 ). Klasik kaynakların bildirdiğine göre İbn ü'l-Cemmal matematik alanında, özellikle hesap ve cebir sahasında sekizi aşkın kitap telif etmiştir.
Bunların günümüze ulaşan ikisinden
önemli olanı İbnü'l-Haim 'in Nüzh e'si üzerine 1039 ( 1630) yılında yazdığı şerhtir.
Bu yüzyılın diğer bir matematikçi- astronomu Tekturdağlı Mustafa Efendi'dir.
Yanyalı Esad Efendi'nin hocalığını yapan
Mustafa Efendi , Arnili'nin lju1ôşatü '1J:ıis ô b ' ını Ravzatü'1-a./:ıbôb fi ş erJ:ıi lju1ôşati'1-./:ıisôb adıyla şerhetmiştir. Hacimli olan eser bu yüzyılın Osmanlı matematiği açısından önemlidir (Arif Hi kmet Ktp. , Meca mi ', nr. 132/ 1). Xl. (XVII. }
yüzyılda yaşayan Osmanlı matematikçi-
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Eser, Osmanlı medreselerinde en çok rağ
bet gören lju1ôşatü '1-./:ıis ôb şerhlerin 
dendir ve bugüne gelen eliiyi aşkın nüshası (m ese la bk. Sü leymaniye Ktp., Laleli,
nr. 2 135/3 , vr. 6h- J33•, mü ellif nü s h as ı)
yaygın olarak kullanıldığını göstermektedir.
XVIII. yüzyılda da Osmanlı matematiği
büyük oranda klasik matematik geleneğine bağlı kalmış . ancak yüzyılın sonuna
doğru modern matematik kavram ve
yöntemleri yavaş yavaş yerini almaya baŞ
Iamiştır. Bu yüzyıla bakıldığında yaklaşık
elli beş müellifin telif ettiği doksan dört
eser tesbit edilebilmektedir. Bunlardan
seksen biri Arapça, on üçü Türkçe olarak
kaleme alınmıştı r. Dönemin önemli matematikçilerinden Mü n eccimbaşı Derviş
Ahmed Dede (ö . 1114/ 1702 ) başta tarih
olmak üzere tefsir, mantık, tıp ve müsiki
gibi alanlarda eserler vermiş, 1078 (166768) yılınd a da müneccimbaşı olmuştur.
Ahmed Dede, aritmetik sahasında bir mukaddime ve dört makaleden oluşan Gay etü'1-'ud ed fi 'ilmi'1-'ad ed adlı bir kitap telif etmiştir; eserinde İbn Sina'nın
eş - Şifô'sının ve Kutbüddin eş-Şirazl'nin
Dürre tü't-tôc' ının aritmetik bölümlerinden faydalandığı görülür. Yüzyılın diğer
önemli bir astronom -matematikçisi Cablzade Halil Faiz, ce bir ve astronomi alanında telif ettiği eserlerinin yanında sit tin! hesabı konu alan Fez1eketü'1-hisôb
adlı Türkçe bir eser kaleme almıştır. Bu
çalışma, muhtemelen hesab-ı sittlnl sahasında müstakil yazı l mış ilk Türkçe eserdir (TSMK, Hazin e, nr. 600) . Bu yüzyılda
Hekimbaşı Mehmed Efendi , İbnü'l-Ha
im 'in Nü zh etü 'n -nü :p:ôr ii 'ilmi'1-gu bôr' ına hacimli bir şerh yazmıştır (Beyazıt Devlet Ktp ., Umumi , nr. 4485/2) . Aynı
yüzyılın tanınmış geometricisi Bedreddin
Mehmed. Yanyalı Esad Efendi'nin oğlu 
dur. Sursalı Mehmed Tahir kendisine hesap. geometri ve astronomiye dair birçok
eser nisbet etmektedir (Osmanlı Müellifleri, lll , 257) . Ancak hesaba ait eserlerinin muhtemelen hiçbiri bugüne gelmem i ştir.

Bu yüzyılda da Bahaeddin Arnili'nin Risô1e-i Bahô'iyye'si üzerine şerh yazmaya devam edilmiştir. özellikle fıkıh ilmi sahasında mütehassıs olan Abdürrahim b.
Ebu Bekir b. Süleyman el-Mar' aşi bu esere bir şerh kaleme almıştır. Ma r 'aşl'nin

şerhi Osmanlı

medreselerinde rağbet görve ders kitab ı olarak okutulmuştur.
Günümüze gelen otuz dört nüshasından
yaygın biçimde kullanıldığı anlaşılmakta
d ı r. Salih Zeki'ye göre Osmanlılar ' da lju1dşatü '1-J:ıisôb üzerine yazılan en iyi şerh
Abdürrahim Efendi'nin şerhidir. Eserdeki örneklendirmeler sayısaldır (Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 274 2). Yine ljuJQşa
tü '1-J:ıisôb ·a İstanbul'da Kasirizade Mehmed Emin Üsküdari tarafından 1140
( 1727-28) yılında bir şerh kaleme alınm ı ş
tır (H ac ı Selim Ağ a Ktp ., Ke m a nke ş Emir
Hoca, nr. 373, müellif nü s ha s ı) . Bu dönemde aynı esere dikkate değer bir şerh de
Abdurrahman b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim ei-Çulll tarafından yazıl
mıştır. TuJ:ıfe tü' t- tullab fi J:ıalli lju1aşa
ti'1c./:ıisôb adını taşıyan bu şerh . 1186'da
(1772) müellif tarafından memleketi
I rak'ın kuzeyindeki Köysancak'a bağlı Çul
köyünde tamamlanmıştır (Methafü 'l-lraki, nr. 28.344/ 1, müell if n ü s h as ı ).
müş

XVIII . yüzyılın diğer onemli bir matematikçisi olan İbrahim b. Mustafa ei-Halebl (ö. ı ı 90/ ı 776) matematik alanında
beş Arapça eser yazmıştır. Halebi'nin bugüne gelen eserlerinden biri İbnü'I-Ha
im'in e1-lfôvi fi '1-J:ıisôb'ına yazılmış hacimli bir şerhtir (Süleymani ye Ktp ., Hamid iye, nr. 873/4). Bir diğeri e1- Gırbô1 fi'1J:ıisôb adını taşımaktadır ve yine hacimlidir (Sül eymani ye Ktp ., Yazma Bağ ı ş l a r. nr.
2060 ) Gelenbevl İsmail Efendi (ö . ı 205/
ı 79 ı) , Osmanlılar ' ın XVIII. yüzyılda yetiş
tirdiği son büyük klasik matematikçidir.
Hesap, cebir, geometri, astronomi, mantık, belagat ve kelam alanlarında Türkçe
ve Arapça otuz beş ri sa le ve kitap yazmış
tır. Matematik alanındaki eserleri üçü
Türkçe. biri Arapça olmak üzere dört tanedir. Gelenbevl'nin en önemli matematik kitabı Hisôbü '1-küsur adını taşımak
tadır ve Türkçe'dir. Beş bab üzere tertip
edilen kitap genel olarak klasik İslam matematiği, özel olarak klasik İslam cebiri
konusunda yazılmış son derli toplu eserdir; giri ş bölümü de klasik kesir hesabı
konusunda yazılan en geniş metinlerden
biridir (iü Kt p., TY. nr. 1592). Gelenbevl,
klasik matematikteki teliflerinin yanında
modern matematiğin konularından olan
logaritma alanında da Ş e rh-i Cedavi1i'1-ensab adlı bir eser kaleme a l mıştır.
Şerh-i Logaritma olarak da tanınan kitap logaritma cetvellerinin çıkarılmasına
ve pratiğine. dairdir (B ey az ıt Devlet Ktp .,
Umumi , nr. 4 5 ı 6 ). Gelenbevl'nin ayrıca,
astronomi hesapla rında kullanılan altmışit kesirler için hazırlanmış logaritma
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cetvellerinden bahseden Usul-i Cedavil-i Ensab-ı Sittini adlı Türkçe eseri
önemlidir. Bu dönemde, klasik astronomi geleneğinin önemli temsilcilerinden
biri de Kahire'de yaşayan fakih, matematikçi ve astronom Bedreddin Hasan b. ibrahim el-Ceberti olup hesab-ı sittiniye
dair Jja~ii'i~u'd-de~ii'i~ 'ald de~ii'i~i'l
J:ıa~ii'i~ adlı eseri önemlidir (N uruosmaniye Ktp., nr. 2542).
XVIII-XIX. yüzyıl Osmanlı biliminin en
önemli özelliği. yeni kurulan eğitim müesseselerinin de tesiriyle yönünü tamamen Doğu'dan Batı'ya doğru çevirmesidir. Ancak bu dönemde yine de klasik geleneği takip eden bilim adamları mevcuttur. Bu devirde yaklaşık 190 müellifin telifve tercüme ettiği 296'sı Türkçe. sekseni Arapça. biri Arapça- Türkçe. biri de ingilizce olmak üzere 378 matematik eseri
mevcuttur.
Mühendishane-i Berri-i Hümayun'un
olan Hüseyin Rıfkı Tamani (ö.
12321181 7) ve Başhoca ishak Efendi (ö.
1252/1836), XIX. yüzyılın başındaki modern matematik çalışmaları açısından en
çok dikkat çeken simalardır. Doğu dilleri
yanında ingilizce, Fransızca, i talyanca ve
Latince'yi de bilen Hüseyin Rıfkı. tercüme ve telif ettiği ilmi eserlerle modern
Batı biliminin Türkiye'ye girişine öncülük
etmiştir. Özellikle matematik alanında
yazdığı eserler birçok defa basılmış ve
ders kitabı olarak uzun yıllar mühendishanede okutulmuştur. Hüseyin Rıfkı'nın
matematik alanında dört Türkçe eseri
mevcuttur. Bunlardan tercüme ve telif
yoluyla hazırladığı Logaritma Risalesi
bir mukaddime. iki fasıl ve bir hatimeden
meydana gelmekte ve logaritma alanın
da ismail Gelenbevi'nin eserinden sonra
kaleme alınan üçüncü bağımsız çalışma
yı teşkil etmektedir.
ishak Efendi 1830 yılında mühendishane başhocalığına getirilmiş, 1834'te bazı
yapıların tamiri için gönderildiği Medine'den istanbul'a dönerken yolda ölmüştür.
ishak Efendi, Avrupa dilleriyle kaleme
alınmış kaynaklardan faydalanarak fen
bilimlerinde tercüme ve telif yoluyla birçok Türkçe eser hazırlamıştır. Bunların en
önemlisi, modern bilimleri islam dünyasına derli toplu biçimde sunan ilk eser
olarak kabul edilen dört ciltlikMecmua-i
Ulum-i Riyaziyye'dir. Kitabın ı ve ll. ciltleri tamamen modern matematiğe ayrıl
mış ve aritmetik, geometri, cebir, diferansiyel, integral vb. düzenli bir şekilde
incelenmiştir. Birçok eseri basılan ishak
Efendi'yi sıradan bir mütercim olarak kabaşhocaları

bul etmek doğru değildir. Hakkında eser
ilimleri ve Batı dillerini iyi bildiği
için pek çok terimin Osmanlı Türkçesi'ndeki karşılıklarını ortaya koymuş ve modern bilimlerin Osmanlı dünyasına aktarılmasında öncülük etmiştir.

yazdığı

Modern matematiğin Osmanlı dünyailk temsilcilerinden bir başkası
da ibrahim Edhem Paşa' dır. lll. Selim zamanında mühendishanede ikinci halife
olarak görev yaptı: daha sonra Mehmed
Ali Paşa'nın hizmetine girerek Mısır Mühendishanesi'nde hoca oldu ve ardından
Avrupa'ya gönderildi. ibrahim Paşa. logaritma alanında Osmanlılar'da dördüncü
müstakil kitap olan Tercemetü'l-Kitdb
li-isti'mali cedavili'l-ensab adlı tercüme-telif bir eser hazırlamıştır (TSMK, Hazine. nr. 592, 100 va rak, müellif nüshası) .
Bu yüzyılın modern matematikçilerinden
biri olan Emin Paşa. mühendishanenin ilk
başhocalarından Hüseyin Rıfkı Tamani'nin oğludur. 1835 yılında Londra'ya gönderildi ve Cambridge Üniversitesi'nde
tahsilini tamamladı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu. Matematik ve harp sanatı
konularında geniş bilgisi olan Emin Paşa. hayatının büyük bir kısmını idarecilikle geçirdiği için fazla eseri yoktur. Önemli eseri. Cambridge Üniversitesi üyeliğine
kabul edilmesi münasebetiyle tebeddülat (variation) hesabı hakkında hazırladığı
Calcul de Variations adlı ingilizce seminer çalışmasıdır. Modern Osmanlı matematiğinin en önemli isimlerinden biri de
matematik, astronomi ve fizik alanında
eserler kaleme alan Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa'dır (ö. 1319/190 ı) Matematik
alanında altı kitabı mevcuttur ve bunlardan ingilizce olan Line ar Algebra önemlidir. Lineer ce bir alanında yazılan ilk kitaplardan olan eserin istanbul'da yayımlanan
iki farklı edisya nu vardır (ı 882, ı 892).
sındaki

XIX. yüzyılda, yukarıda genel hatları ile
özetlenen Osmanlı modern matematiği
yanında klasik geleneğe bağlı kalarak çalışma yapan müellifler de mevcuttur. Bunların en önemlisi Kuyucaklızade Mehmed
Atıf'tır (ö. 1263/1847). Kuyucaklızade, astronomi ve matematik alanlarında klasik
geleneği takip ederek eserler kaleme almıştır. Matematik alanındaki dört kitabından dikkati en çok çeken, XVII. yüzyıl
dan o döneme kadar Osmanlı medreselerinde matematik ders kitabı olarak okutulan Bahaeddin Arnili'nin Ijuldşatü'l
J:ıisab ' ının Türkçe'ye Nihfıyetü '1-elbdb
ii Tercümeti Huldsati'l-hisfıb adıylaya
pılan tercüme ve şerhidir (Kandilli Rasat-

hanesi Ktp., nr. 127/2, müellifnüshası; Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr.
572 ı). Eserin önemi, Osmanlı medreselerinde üç asırdan fazla okutulan bir eserin Türkçe'ye yapılmış ilk ve tek tercümesi olmasından kaynaklanmaktadır. Beşik
taş ulema grubunun önde gelen isimlerinden Kethüdazade Mehmed Arif Efendi'nin talebesi olan Ahmed Tevhid Efendi, klasik geleneğe bağlı kalarak matematik alanında dört eser kaleme almış
tır. Bunlardan özellikle 14 Şaban 1245'te
(8 Şubat 1830) tamamlayıp ll. Mahmud'a
sunduğu Nuhbetü'l-hüssfıb adlı Türkçe
kitabı dikkati çekmektedir. Bir mukaddime. yedi makale ve bir hatimeden meydana gelen eser istanbul'da basılmıştır
( 1270) .
Osmanlı Devleti'nde fen bilimlerinin lise ve üniversite seviyesinde yerleşmesi
ne ve yaygınlaşmasına çalışan bilim adamlarının başında Salih Zeki (ö . 1921) gelir.
istanbul Darülfünunu'nda matematik,
astronomi ve fizik bölümlerinin kurucusu ve Türkiye'de bilim tarihi çalışmaları
nın başlatıcısı olan Salih Zeki aynı zamanda matematik, fizik ve astronomi alanlarında birçok ders kitabı hazırlamış ve bütün bir neslin hacası olmuştur. Matematik ve astronomi tarihi üzerine Salih Zeki'nin iki önemli eseri bulunmaktadır. Birincisi Asar-ı Bakıye adını taşımaktadır.
Eserin yayımlanan ı. cildinde islam trigonometri. ll. cildinde islam aritmetik tarihi yazma eseriere dayanılarak verilmektedir. ikinci eseri Kamus-ı Riyfıziyydt'ın
yalnız ı. cildi neşredilmiştir. Salih Zeki
bunların dışında cebir, düzlem geometri,
pratik geometri, ihtimal hesabı, aritmetik, düzlem trigonometri, uzay geometri
vb. konularda on yedi eser kaleme almış
tır. Bunların bazıları birkaç cilttir: bazıla
rı ise birçok baskı yapmış ve döneminde
lise ve üniversite seviyesinde ders kitabı
olarak okutulmuştur. Salih Zeki bilim felsefesiyle de ilgilenmiş. kendi orijinal araş
tırmalarının yanı sıra Henri Poincare ve
diğer bazı Avrupa düşünürlerinin konuyla ilgili çalışmalarını Türkçe'ye tercüme
etmiş, böylece bilim felsefesi alanında
Türkiye'de belirli bir entelektüel zümrenin oluşmasına önemli katkılarda bulunmuştur. Onun özellikle matematik ve astronomi tarihi alanındaki çalışmalarını öğ
rencileri Mehmet Fatin Gökmen, Hüsnü
Harnit Sayman ve Ahmet Harnit Dilgan
devam ettirmiştir.

ikinci yarısından sonra Oshesap alanında tercüme ve
telif olarak yüzlerce eser kaleme alınmış
XIX.

yüzyılın

manlılar' da
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ve bunların çoğu basılmıştır. Bu konuda
M. Seyfettin Özege'nin Eski Harflerle
Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu'nda
gerekli bilgiler mevcuttur (l-V, istanbul
1971-1980)
Anadolu merkezli Osmanlı matemabu alanda eser veren ilim adamları
esas alınarak şu şekilde özetlenebilir: Klasik Gelenek. a) Kadızade-i Rumi~ 1. Fethullah eş-Şirvani(Anadolu kolu); ll. Ali Kuş
çu (istanbul kolu) ~ 1. Molla Lutfi, Sinan
Paşa; z. Ebu İshak ei-Kirmanl ~ Alaeddin Fenarl, Mlrim Çelebi, Takıyyüddin erRasıd, Ali b. Veli, Ramazan b. Ebu Hüreyre ei-Cezerl, Yanyalı Bedreddin Mehmed,
Abdürrahim b. Ebu Bekir ei-Mar'aşl; b)
Mustafa Sıdkı, Şekerzade Feyzullah Sermed, İsmail Gelenbevl, Kuyucaklızade
Mehmed Atıf. Ahmed Tevhid Efendi. Modern Gelenek. a) Mustafa Sıdkı ~ Şeker
zade Feyzullah Sermed ~ Kuyucaklızade
Mehmed Atıf. Ahmed Tevhid Efendi. İs
mail Gelenbevl; b) Hüseyin Rıfkı Tamani
~ Başhoca İshak Efendi. İbrahim Ed hem
Paşa~ Emin Paşa~ Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa. Mehmed Nadir. Salih Zeki ~
Mehmet Fatin Gökmen. Hüsnü Harnit
Sayman ~ Ali Allahyar. Kerim Erim, Nazım Terzioğlu, CahitArfvb. (Cumhuriyet
dönemi).
tiği.

Osmanlı

Katkıları.

Hesap Anlayışı ve Matematiğe

Grekler hesap ilmini "logistika"
ve "aritmetika" olmak üzere iki ana bölümde inceliyorlardı. Logistika pratik matematiğe (aritmetik) tekabül etmekte ve
fazla önemsenmemekteydi. İslam dünyasında logistikanın tam bir tercümesi
olmadığı gibi kelimenin kendisi de aynen
kullanılmamıştır. Bu kelime, temel aritmetik işlemlerini konu alan hesap kelimesiyle - istisnaları çok olmakla beraberkarşılanabilir. İslam matematiğinde hesap iki ana bölümde ele alınabilir: Hint
hesabı ve zihin hesabı. Bu iki ana başlık
yanında sadece astronomların kullandı
ğı sittlnl hesap da logistika başlığı altın
da incelenebilir. Ancak İslam dünyasında
kullanılan hesap kelimesi Grekler'in anladığı manada sadece el işlemlerinden ibaret pratik bir teknik değildi. İslam matematikçileri, hem zihin hem de Hint ve ayrıca sittlnl hesabın teorik çerçevesini teori- ispat mantığı içinde ele almışlardır.
Pratik hesaba İslam matematiğinde verilebilecek en önemli örnek. Osmanlı muhasebe kalemlerinde muhasip ve katipler tarafından kullanılan muhasebe matematiğidir. Bu konuda kaleme alınan
eserlerde elden geldiğince temel aritmetik işlemlerinin, ispatları verilmeksizin
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teknikleri üzerinde durulur. Osmanlılar
döneminde bu alanda telif edilen eserler
büyük oranda muhasipler ve katipi er tarafından yazılmıştır. Medrese mensuplarının bu sahadaki eserleri fazla değildir.
Bunların bir kısmı. Fatih Sultan Mehmed
dönemiyle XVI. yüzyılın sonları arasında
kaleme alınmıştır. Muhyiddin Mehmed
b. Hacı Atmaca. Hamza Bali b. Arslan.
Matrakçı Nasuh, Muhammed Musa Vafi,
Hasib Osman b. Alaeddin Ali b. Yunus'un
eserleri (yk. bk.) ve müellifi meçhul beş
çalışma bu dönemde telif edilmiştir. XVI.
yüzyıldan sonra bu alanda telif edilen bağımsız eserler olduğu gibi genel hesap
kitapları içinde de bu hesap türü ayrıca
ele alınmıştır. Buna en iyi örnek. Ali b. Vell' nin Tuhfetü'l-a'ddd ve Mustafa b. Yusuf ei-İstanbull'nin Ma'denü'J-esrdr'ın
daki konuyla ilgili kısımlardır ( Tuh{etü '1a'dad li-zeui'r-rüşd ue's-sedad, Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Tal 'at . Riyaza, Türki, nr. I;
Ma'denü '/-esrar fi 'ilmi'l-f:ıisab, Süleymaniye Ktp., Şe hid Ali Paşa, nr. 1995) .
Aritmetika İslam medeniyetinde iki
ele alınıyordu. Bunların birincisi, sürekli niceliği (el-adedü'l-muttasıl)
temel alan Öklid geometrik- aritmetik geleneği idi ki buna İslam matematikçileri
"ilm-i aded" diyorlardı. Bu gelenek Osmanlı dünyasında. Öklid'in Uşul'ünün ve
diğer Grek geometri eserlerinin Naslrüddln-i Tusl tarafından yapılan tahriri, İbn
Sertak'ın Kitabü '1-İkmal'i. Kadızade-i
Rumi'nin Tul:ıfetü'r-re'is adlı Eşkdlü't
te'sis şerhi ve buna Osmanlı matematikçileri tarafından yazılan haşiyeler vb.
eserlerle son dönemlere kadar devam etmiştir. Hüseyin Rıfkı Tamanl. İngiliz matematikçilerinden John Bonnycastle'nin
1789 yılında yayımladığı Euclide's Elements adlı kitabını Terceme-i Usulü'Ihendese adıyla 1797'de tercüme edince
geometrik aritmetik anlayışı yavaş yavaş
terkedilmiş. İbrahim Edhem Paşa'nın Legendre'in EJements de geometrie'sinden Terceme-i Usul-i Hendese adı altında Türkçe'ye yaptığı tercüme ile de bu
yeni anlayış yerleşmiştir. İkinci anlayış.
süreksiz niceliği (el -adedü'l-munfasıl) esas
alan ve istikra yolu ile ispat yapan Phytagorasçr matematik geleneğidir ki İslam
matematikçileri bunu. Grekçe kelimeyi
aynen muhafaza ederek "aritmatlki" olarak adlandırıyorlardı. Bu gelenek, sayıla
rın özelliklerini ve birbirleriyle olan ilişki
lerini incelerneyi hedef edinmişti (ibnü'IHeysem . Şerf:ıu muşaderali Öklfdis fi 'lUşul , Millet Ktp., Feyzullah Efendi. nr.
1359/2). Osmanlı matematikçileri de zabaşlık altında

man zaman ilm-i aded ile aritmetika aramuhteva farkı konusunda tartış
mışlardır. Mesela Moİia Lutfi. Seyyid Şe
rlf'in f:!dşiye 'aJe'J-Metdli'ini tenkit mahiyetinde yazdığı Risdle ii seb'i'ş-şiddd
adlı eserinde bu iki kavramı incelemekte
ve kendisine delil olarak Kemaleddin eiFarisl'nin Esasü '1-l:mvd".id'ini almaktadır.
Molla İzarl ise Molla Lutfi'ye yazdığı cevapta İbn Sina'dan hareket ederek düşün
celerini temellendirmektedir (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa. nr. 2829. vr. 6•7b; Molla izarl'nin cevapları için aynı yazma. vr. 34•- 36•). Bunun yanında Hint hesabı. zihin hesabı ve muhasebe hesabın
da kullanılan nicelik anlayışı da süreksiz
nicelik anlayışının pratik kullanımıdır. Ancak gerek ilm-i ad ed gerekse aritmetika,
modern matematikte sayılar teorisi adı
verilen alana tekabül etmektedir. Bu anlamıyla sayılar teorisi ilm-i hesabctan farklıdır. Alaeddin Fenari'nin tanımıyla ilm-i
hesab. "Bilinen aritmetiksel niceliklerden
hareketle bilinmeyen aritmetiksel niceliklerin tesbiti yolunu öğreten bilimdir ve
konusu bu tesbiti sağlama bakımından
sayıdır"; aritmatika ise "Mutlak sayı, yani sayı olarak sayının tekli k, çiftlik vb. zat! özelliklerini araştıran bilimdir". Fenart'ye göre bu tanımlar çerçevesinde aritmatika riyazl ilimierin usulünden, hesap ise
füruundandır (Şerhu't-Tecnfs, TSMK. lll.
Ahmed, nr. 3154. vr. ı b). Ancak yukarıda
ki tanımların dışında ilm-i aded ile aritmatikayı aynı konunun ismi kabul eden
ve hesabı da ilm-i adedin füruu olarak gören alimler mevcuttur. Fakat bu alimler
birinci sınıf matematikçi değil daha çok
ilimierin tasnifi sahasında eser sahibi
olan kişilerdir (örnekler için bk. Taşköpri
zade. Mi{taf:ıu's-sa'ade, 1, 349-350, 368).
Bu tanımlardan sonra Osmanlılar'ın her
iki alandaki çalışmaları ayrıntılara girmeden şu şekilde özetlenebilir:
sındaki

Pozitif tam sayılar (doğal sayılar) konusunda Osmanlı matematikçileri, klasik
İslam matematiğinin konuyla ilgili ulaş
tığı sonuçları tevarüs etmiş ve kullanmış
lardır. Osmanlı döneminde nicelik ve nicelikle ilişkili diğer matematiksel kavramlar sürekli nicelik, süreksiz nicelik, zaman
vb .. bir (vahid). birlik (va hde) ve diğer kavramlar genel hesap kitaplarının mukaddimelerinde ele alınmıştır. Ayrıca felsefe
ve felsefi kelamla ilgiliŞerJ:ıu'l-Ma~aşıd,
Şeri:ıu'l-Mevd~ıf, Şeri:ıu't-Tecrid gibi
eseriere yazılan şerh. haşiye ve ta'liklerde, bu alanlarda kaleme alınan risalelerde adı geçen kavramlar hem felsefi hem
de matematiksel anlamları yönünden in-
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celenmiştir. Bunun yanında daha önce
telif edilmiş Öklid'in Uş ıll'ü. ihvan -ı Safa
risalelerinin konuyla ilgili bölümü. ibn Slna ' nın eş -Şifô.' adlı eserinin aritmetik
kısmı . Kutbüddln-i Şlrazl'nin Dürre tü 'ttô. c 'ının aritmetik bölümü. Sabit b. Kurre ve Kemaleddin el-Farisl gibi konuya dair bağımsız risaleler kaleme almış alimierin eserleri Osmanlı matematikçileri tarafından incelenmiştir.
Osmanlı matematiğinde sayılar teorisi üzerine -özellikle süreksiz niceliği esas
alan- genel hesap kitaplarının içinde verilen bilgiler yanında (mese la bk. Muhammed b. Ahmed el-Ka bba nl. 'Umdetü 'Hullab fi ma'ri{eti 'l- f:ıisa b, Sül eyman iye Ktp.,
Ham id iye , nr. 88 III, vr. 49a_5 ı al sayıların
özellikleri hakkında da önemli bilgiler verilmektedir. Mesela Hüseyin b. Muhammed el-Mahalli (ö. ı ı 7 0/ ı 756), Keşf ü '1estô.r
nü zh eti '1-g ubô.r adlı eserinde
klasik konuları. mutlak. artık. eksik ve
dost sayılarla sayıların diğer özelliklerini
incelemektedir (Sü leymani ye Kt p., Kılı ç
Al i Paş a , nr. 680, vr. ı 78a- ı 80b). Bağımsı z
eserler olarak da Muhammed b. Muhammed b. Ali eş-Şebramellisl'nin K i tô.bü '1İrşô.d 1i'l-'ilm bi-l)avô.şşi'1-a'dô. d'ı (Be rlin Staatsbibli oth ek, nr. 5997 ), Müneccimbaşı Ahmed Dede'nin Gaye tü'1-' ud ed fi
'i1mi'1-nded'i ( Beyaz ıt Devlet Kt p., Ve li yyüdd in Efend i, nr. 2329/1 ), Ezher şeyhi
Demenhürl'nin İi). yô.'ü '1-fevô.'id bi-ma'r ife ti l)avô.şşi'1-a' dô.d'ı (ei-Hi za netü 'tTeymuriyye, Riyaza, nr. 86; Kin g, Fihrisü '1ma tıtu ta t, ı , 578; ll, 95 4-9 55) ve Mustafa
b. Muhammed b. Yunus et-Tal'nin edDürre tü ' t- Tô.'iyye fi '1-uşı11i'1-aritmô.ti
kiyye'si (D a rü ' l-kütübi ' I-Mı s ri yy e , FelekRi yaza, nr. 965 9/2, a.g.e. , 1, 35 7; ll , 956 )
zikredilebilir. Ayrıca Şebramellisl'nin. Muhammed el-Buhayrl'nin Urcıl ze fi l).a1li'1-a'dô.d'ına yazdığı hacimli şerh de bu
alanda dikkati çeken eserlerdendir (Çorum il Halk Ktp. , nr. 2523/6 , ı 42 va rakl

un

Eski Grek ve klasik islam matematiğin
de doğal sayılar konusunda önemli teorik problemlerden biri " 1" sayısının tanı
mıdır. Tanımdan maksat 1'in kavram. sayı ve nicelik açılarından anlamının ne olduğunun (mahiyet ) araştırılmasıdır. Bu
problem Osmanlı matematikçilerini de
uğraştırmış ve konuyla ilgili farklı yaklaş ıml a r ortaya konmuştur. Osmanlı döneminde farklı yaklaşımların oluşmasında
ki temel sebep . matematiksel yapıların
( say ı , şe kil vb.) ayni veya zihnlyapılar olup
olmadığı sorusuna verilen cevaplardır.
Matematiksel yapıların ayni varlığı olduğunu (u zayda yer ka pl a dı ğ ını) kabul eden

matematikçiler 1'in sayı olmadığını. aksine sayıların ilk illeti olduğunu. bütün sayıl arın birierin (birli klerin) toplamından
meydana geldiğini , ilk ilietin malulü buIunmayacağından 1'in sayı olamayacağı
nı ifade etmişlerdir. Bu görüşü benimseyen matematikçiler büyük oranda. "Sayı. iki tarafında bulunan iki sayının toplamının yarısıdır'' ve , " Sayı birierin (birlikl erin ) toplamıdır " tanımlarını benimseyen
Phytagoras- Euclides- ihvan-ı Safa geleneğini takip eden alimlerdir (O sman b.
Alaeddi n Ali b. Yunu s ed- Dıma ş ki, Şem
sü 'n-nehar fi şına'a ti 'l-g ubar, Sül ey maniye Kt p., Hasan Hü snü Paşa, nr. 1292/3, vr.
28b, Dı maş ki 'y e gö re cu mhurun gö r üş ü
bu dur) . Öte yandan Ali Kuşçu ' nun temsil
ettiği diğer bir grup. matematiksel yapı
ları zihnl kabul ettiğinden Ali Kuşçu' n un
e r - Risô.1e tü '1-Mui).amm e di yye 'deki
ifadesiyle. "1 dahil sayılabilen her şey sayı dır " (Sül ey mani ye Ktp. , Ayaso fya , nr.
2733/2 , vr. 75a ) ve. "Kaç sorusuna cevap
olan her şey sayıdır" (Alae ddi n Fena ri,
Şe rhu 't- Tecnls, TSMK, lll. Ahmed, nr. 3154,
vr. ı bl anl ayışını benimsemişler ve 1 dahil
sayıları hesap içindeki fonksiyonel ilişki
leriyle değerlendirmişlerdir. Bu iki grup
arasında Alaeddin et-Tusl'nin de bulunduğu diğer bir grup en azından bazı temel matematiksel yapıların ayni olduğu
nu. diğerlerinin zihnl olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir (Gazza iT, s.
243). Ali b. Veli ise Tuhfe tü 'l - a'dô.d ' ında
aritmetiksel 1 ile cebirsel 1'in farklı olduğunu . aritmetikte sayı olarak kabul edilmeyen 1'in ce birde sayı kabul edilmesi.
hatta cebirde kesirierin bile sayı olarak
alınması gerektiğini belirtmektedir (Darü'l - kü t ü b i'l-Mı s ri yye , Ta l'at, Ri yaza, Tü rki , nr. ı ' vr. 3a, ı4 2b -ı 43a ).
Bahaeddin Amill. lju1ô.şatü'1-l).isô.b
eserinin mukaddimesinde özetle 1
sayısı hakkında ileri sürülen her iki anlayı ş ı da verm ekte ve 1'i sayı olarak almam akla birlikte matematik içinde kalıp
üretme cihetine gitmektedir. Ona göre
1 [-!- + 1 -!-] ; 2 = 1 bağlantısı ile elde edilir.
Ancak Am ili. sayılar birierin toplamından
meydana gelse de 1'in sayı olarak alına
mayacağını belirtip bu duruma. cismin
atomlardan (cevher-i ferd ) meydana gelmesine rağmen atomun cisim olmamasını örnek verir ( n şr. Ce lal Şev ki , Beyrut
198 1, s. 33 ) Arnili'nin analoji yoluyla dahi
olsa 1'i atomik kabul etmesi Phytagoras
geleneğiyle uygunluk içindedir ve islam
dünyasındaki atomik nicelik anlayışının
yaygınlığını göstermektedir. Ayrıca Eş ' a
rl atomculuğunun matematik üzerindeadlı

ki etkisini göstermesi açısından da önemlidir. Arnili'nin farklı yönelişleri kısaca vermesi ve kendi tercihini belirtmesi. daha
sonra gelen Ömer el-Çulll. Ramazan elCezerl, Abdürrahim el-Mar' aşi gibi şarih
Ieri tarafından ele alınmış ve 1 konusuyla ilgili bütün tartışmalar ayrıntılı biçimde incelenmiştir (mese la bk. Abdürrahim
e l- Ma r 'aşT, Şe rf:ıu 'r-Risa l e ti ' l -Ba h a 'iyy e

fi 'l-f:ıisa b, Sül eymaniye Ktp., ibrahim Efendi , nr. 766 i m üke rrerJ, vr. 5b- 9b; Ha sa n b .
Muh amm ed , Şerf:ıu'r-Risa leti ' l-Baha'iyy e
fi'l-f:ıisa b, Sü leymaniye Ktp., Beş ir Ağa, nr.
658/5, vr. 376a-378a. Hasa n b. Muhammed
1 üze rin de ki t a rtı ş m as ınd a Ari sto , ibn STna, Şe m sedd in en- NTsab urT, ibnü 'l-Benna gibi birço k fil ozof ve mate matikçinin
gö rü ş l e ri n i el e alm akt a, ay rı ca say ıl a rın
so nlu ve so nsuz o lma s ı y l a ilgili tartı ş m a 
l a rı ince lemektedir) . Bu tartışma. modern
sayı anlayışının Osmanlı matematiğine

girmesinden sonra şiddetini kaybetmekle beraber son zamanlara kadar devam
etmiştir (m ese la bk. K u y u cak lı za de Me hmed Atıf, N ih ayetü '1-elbab fl Tercüme tl
Hulasati 'l-hisab, Sül eymani ye Ktp ., H ac ı
Ma hmu d Efe ndi, nr. 572 1, vr. 5a).
Osmanlı matematiğinde doğal sayılar

kümesi çerçevesinde incelenen diğer bir
konu da aritmetik dizilerle geometrik diziler arasında ilişki kurma teşebbüsüdür.
Bu teşebbüs. özellikle Ali b. Veli'nin Tuh fetü '1-a'dô.d ' ında (Sa lih Ze ki, ll , 289- 290)
ve son dönemde Kuyucaklızade'nin Nih ô. ye tü '1-e1bô.b ' ında görülmektedir (s ü leymani ye Ktp., H ac ı Ma hmud Efendi , nr.
572 ı . vr. 33• -34a). Osmanlı matematiğin
de toplama . çıkarma. çarpma. bölme. üs
ve kök hesapları konularında klasik gelenek ve birikim muhafaza edilmekle birlikte farklı yollar ve yöntemler geliştiril
miş . ayrıca değişik milletlerden farklı
usuller alınıp matematik eserlerinin hesap bölümleri nde işlenmişti r. Mesela hesap metinlerinde "el-cem' u'l-kadlm. tef rlku ' ş-şimall. darbü'I-yahGdl. takslmü'lFrengl. takslmü'z-zenclri" vb . ifadelere
sıkça rastlamak mümkündür (mese la bk.
Mü'minza de Hü seyin b. Hasa n, f'vlir 'atü 'lkulüb, iü Ktp ., TY, nr. 677, müellif nü s h as ı;
ibrahim b. Abdülkadir b. ibrahim el-Al aT ,
Kelimat fi 'l-hisab, Sül eymaniye Ktp ., Yazma B ağ ı ş l a r, nr. 2044/4; Mustafa b. Yu suf
el-istanbull, f'vla'denü 'i-esrar fl 'ilmi ' l-f:ıi
sab, Sül eymaniye Ktp ., Şe hid Ali Pa şa , nr.
ı 995)
Osmanlı matematiğinin

en önemli babiri . rasyonel sayılar kümesinde hesab-ı heval ve hesab - ı H indi'de
kullanılan dokuz kesirle hesab - ı sittini de
şarılarından
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kullanılan altmışlı kesirler yerine ondalık
kesirieri kullanma teşebbüsü ve bu teşebbüsün teorik zeminini oluşturma gayretlerinde görülmektedir. Ondalık kesirierden bahseden ilk islam matematik metninin bugün dünyada mevcut iki nüshasının da Türkiye kütüphanelerinde bulunması üzerinde ayrıca durulması gereken
bir konudur (Süleymaniye Ktp .. Yenicami.
nr. 802) . Ali b. Ahmed en-Nesev'i. Abdülkahir ei-Bağdad'i ve Semev'el ei-Mağri
b'i'nin metinleri için de benzer durumun
söz konusu olabileceği, bu eserlerin yazma nüshalarının üzerlerinde bulunan istinsah , temellük vb . kayıtlardan çıkarıla 
bilir. Ancak muhtemelen Osmanlılar ' ın
ondalık kesirler konusundaki ana kaynağı. Semerkant matematik-astronomi
okulunun ileri gelen mensubu Cemş'id
el-Kaş'i'nin Risô.letü '1-muJ:ıitiyye ve Mittô.J:ıu'l-J:ıisô.b adlı eserleridir (ondalık kesirlerin islam matematik tarihi içindeki
yeri için b k. Rüşdl Raşid . s. ı 05-ı63). Osmanlı Anadolusu'nda ve istanbul'da matematik bilimlerinin kurucusu olan Fethullah eş-Şirvan'ive Ali Kuşçu'nuri bu okul
mensubu olduğu göz önüne alınırsa bu
kaynağın muhtevası daha iyi anlaşılır.
Ondalık

kesirler hakkında Osmanlılar'
teorik çalışmayı yapan alim
halihazır tesbitiere göre Tak.ıyyüddin erRasıd'dır. Takıyyüddin, konunun teorik
çerçevesini de Bugyetü't-tullô.b adlı eserinin ikinci makelesinin dokuzuncu babın
da oluşturmuş ve bunlarla nasıl işlem yapılacağını örnekleriyle göstermiştir. Tak.ıyyüddin ondalık kesirler hakkındaki teorik çalışmasında Cemş'id ei-Kaş'i'yi aş
makla kalmamış. aynı zamanda tarihte
ilk defa ondalık kesirieri trigonometriye
da en

geniş

~~~.ı..ıtv.ı·J.ıtı-uu/,;.ı~:;,..;ııflJ

ve astronomiye uygulayıp buna uygun sinüs ve tanjant tabloları hazırlamıştır. Ondalık kesirierin Osmanlılar'da ne derece kullanıldığı ve bunun sebepleri ayrıca
araştırılması gereken bir konudur. Ancak
bu konunun Osmanlı alimlerince, zannedildiğinin aksine unutulmadığı ve son zamanlara kadar bilindiği söylenebilir. Nitekim Ahmed Tevhid Efendi, Nuhbetü'lhüssô.b adlı eserinin mukaddimesinde
"hisab-ı küsur-ı a ' şar'iyi" icat edenin Cemş'id ei-Kaş'i olduğunu belirtmektedir. Tak.ıyyüddin'in çalışmalarının takip edilmemesi ise geleneğe ters. farklı bir terkim
usulü kullanmasından kaynaklanmış olmalıdır (aş. bk.).
irrasyonel sayılar konusunda Osmanlı
matematikçileri. klasik geleneği muhafaza etmelerinin yanında ayrıca konuyla
ilgili yeni çalışmalarda bulunmuşlardır.
Bu çalışmalar iki ana problem etrafında
gelişmiştir. Bunlardan birincisi "re" sayı
sının tesbiti. ikincisi ise tam kökü olmayan sayıların kare. küp ve n.- dereceden
yaklaşık kökünü bulma teşebbüsleridir.
Osmanlılar'da genel matematik eserlerinde " re" sayı sı konusunda Archimedes'in
yaptığı çalışmalara sıkça atıfta bulunulmakla beraber bu konudaki bilgiler özellikle Kaş'i'nin telif ettiği Risô.letü'l-muJ:ıi
tiyye adlı eserine dayanmaktadır (Garsüddin Ahmed b. ibrahim ei-Halebl. etTe?kire fi 'Umi'l-f:ıisab, Türkçe tercüme.
Köprülü Ktp ., nr. 936, vr. ı2o•-b) . Osmanlı
matematiğinde genel hesap kitapları dı
şında konuyla ilgili az da olsa bağımsız
çalışmalar mevcuttur (mesela bk. Cemaleddin Yusuf b. Muhammed ei-Kureşl. Risa/efi ma'rifeti kemmiyyeti muf:ıfti'd-da
'ire, Süleymaniye Ktp .. Laleli . nr. 2723/7.
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Ali Kusçu'nun
er-Risaletü '1Muf:ıammediyye
adlı

eserinin
. ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp. ,
Ayasofya ,
nr. 2733/ 2)
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miştir.

irrasyonel sayılar üzerine genel kitapaz da olsa bağımsız çalışma
lar yapılmıştır. Bunların başlıcaları. Şern
seddin Muhammed b. Ebü'I-Feth es-Sufi'nin Reşô.dü'l-'acem li-a'mô.li cü~u
ri'ş -şamm'ı ile (Darü'l-kütübi ' I-Mısriyye ,
Riyaza. nr_63, 55 varak) Cemaleddin Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. P'ir'i'nin el-Yevô.]fitü '1 -mufaşşalô.t li'l-le'ô.li'n-neyyirô.t ii a'mô.li ~evô.ti'l-esmô.'
ve'l-munfaşılô.t'ıdır (Süleymaniye Ktp.,
Hasan Hüsnü Paşa. nr. ı292/4. vr. 3 5b·59a) .
ibn Pir! eserinde ibnü'I-Haim. Kalesad'ive
ibn Gazi'nin konuyla ilgili bilgilerini de
ların yanında

tartışmaktadır.

-i:ılf;'ıti vJ!..~ı:;,W''9•!.Q:-.ıVl.ı ~/i
. .!;.t

vr. 4 7b-49'). irrasyonel sayılar konusunda
diğer bir çalışma türü de Öklid'in Uşu1ü'1-hendese'sinin onuncu makalesi vasıtasıyla devam etmiştir. Köklü ifadeler
ve irrasyonel sayı l arın sürekli nicelik açı
sından incelenmesini ihtiva eden onun cu
makale klasik dönemde Uşul'ün en çok
şerhedilen makalesi olmuştur. Osmanlı
matematiğinde bu makaleye yazılmış bağımsız bir şerh tesbit edilememekle beraber Osmanlı matematikçilerinin konuyla olan ilgilerini klasik dönem metinlerini
mütalaa ederek sürdürdükleri görülmektedir (mesela bk. Abdullah b. Hüseyin eiAhvazl. Şerf:ıu '1-makaleti'l-'aşire min Kitabi Öklfdis, Süleymaniye Ktp .. Yazma Bağı ş lar. nr. ı34 7, vr. ı b_ ı3b. istinsah Şeker
zade Feyzullah Sermed; Risale 'ala Öklfdis fi'n-nisbe, Beyazıt Devlet Ktp., Umumi , nr. 4590/2, istinsah ıı27). Kökhesapları hakkında ise hemen hemen her hesap kitabının konuya dair bölümünde
bilgi bulmak mümkündür. Ali Kuşçu. Tak.ıyyüddin er-Rasıd. Ali b. Veli gibi müelliflerin eserlerinde özellikle kare. küp,
dördüncü ve beşinci dereceden yaklaşık
kök bulma hesapları ve bunların formülleri verilmektedir (mesela bk. Yusuf Bursevl . Cami'u'l-J:ıisab, Süleymaniye Ktp.,
La la ismail. nr. 288 . vr. 53' vd.) . Aynı konulardaki bilgiler ljulô.şatü'l-J:ıisô.b şerhle
rinde de geniş olarak ele alınıp incelen-

Sitt'in'i hesap Osmanlı matematiğinde
en çok işlenen konulardan biridir. Bu konudaki mevcut bilgiler. astronomi alanın
da telif edilen z'iclerin mukaddimelerinde veya ister Hi ndi ister zihn'i olsun hesap alanında telif edilen genel hesap kitaplarında bulunmaktad!r. Mesela Ali
Kuşçu. er-Risô.letü '1-MuJ:ıammediyye
ad lı eserinin birinci fenninin ikinci makalesini sitt'in'i hesaba ayırmış (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2733/2. vr. ıl7'-134b).
Abdülal'i ei-Bircend'i ise ŞerJ:ıu'r- Risô.le-
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ti'ş-şemsiyye fi'1-J:ıisab~ında bu konuyu
iyi bir astronom olması sebebiyle geniş
biçimde incelemiştir (Süleymani ye Ktp. ,
Hamidi ye, nr. 879. vr. 12 1b-16 3• ). Osmanlılar ' da sittini hesap alanında temel kaynak, Sıbtu'I-Mardini'nin Dekii'iku (rel!:a'i/!:u) '1-J:ıakii'ik ii ma'rifeti J:ıisabi 'd-d e 
r ec ve 'd-dekii'ik adlı kitabıdır. Bu eser
Muhammed b. Ebü 'I-Feth es-SCıfi. Kasım
paşah Osman Efendi, Muhammed Gamri ei-Feleki. Hasan b. İbrahim ei-Ceberti.
İbrahim b. Mustafa ei-Halebi. Halil b. İb
rahim ei-Azazi gibi matematikçiler tarafından şerh. ihtisar. tes h il ve ten ki h edilmiştir. Kitabı Yunus Efendi Mekteb-i Harbiyye'deki hocalığı esnasında özet halinde Türkçe'ye çevirmiştir (Darü'l -kütübi'IMı s ri yy e, Tal'at , Felek-Türkl, nr. 51 / 1; King,
Fihrisü'L-mal]tuta t, ı. 527; ll , 11 83 ). Os manlılar' da sittini hesap konusunda Sıb
tu'I-Mardini'nin eserine bağlı kalmadan
izzeddin Abdülaziz b. Muhammed ei-Vefai ve Ramazan b. Salih el- Haneki de birer eser kaleme almışlardır. Sonuçta islam medeniyetinde sittini hesapla ilgili
en çok Osmanlı döneminde telif eser verildiği söylenebilir. Bu eserlerin muhteva
analizleri henüz yapılmamıştır. Ancak hazırlanan astronomik cetvelleri n. D. King'in
de ifadesiyle şaşırtıcı dakikliği bu alandaki çalışmaların neticesi olsa gerektir. Osmanlı döneminde sittini hesap konusunda diğer önemli bir adım Mezopotamya'dan başlayan . eski Grek ve klasik İslam
medeniyetinde ve daha sonra Osmanlı 
lar'da devam eden astronomik hesapların sittini hesap üzere yapılması geleneğinin ilk defa terkedilerek -tek örnek de
olsa- ondalık kesiriere dayalı zicin. diğer
bir ifadeyle astronomik hesabın Takıyyüd
din er-Rasıd tarafından yapılmasıdır. Bu
hesap tarihinde atılan önemli bir adım
dır. Sittini hesap alanında diğer bir deği
şim de Halifezade İsmail Efendi'nin Cassini zici t ercüm esi s ır asında ort aya çıkan
ve İsmaiiGelenbevitarafından tam anlamıyla Osmanlı hesap tekniğine yerleşti
rilen logaritmik hesap tekniğinin astronomik hesaplamalara uygulanmasıdır (aş.
bk)

Hesap alanında görülen diğer bir başa
da trigonometrik ifadelerin hesaplanmasında kaydedilen ilerlemelerdir. Bu
alandaki çalışmaların ana hareket noktası sin 1o değerinin tam olarak tesbit edilmesidir. Cemşid ei-Kaşi'nin bu değeri
üçüncü dereceden cebirsel bir denklem
haline getirip çözmesi meseleye farklı bir
boyut kazandırmıştır. Kadızade. Kaşi'nin
yöntemini yeniden ele alıp basitleştirmiş.
rı

torunu Mirim Çelebi de geliştirmiş ve
beş farklı yöntemle istenilen değeri bulmuştur (Sa lih Zeki . ı. 133- 139) . Mirim Çelebi, trigonometrik ifadelerin değerleriy
le özel olarak ilgilenen matematikçilerin
başında gelmektedir ve bu konuda Frantz
Woepcke'nin tesbitlerine göre oi"üinal çalışmalar yapmıştır ("Discussion de deux
method es arab es pour determiner une
val eur approchee de sin 1°". Etudes sur
fes mathematiques araba- islamiques [ nş r.

Fu at Sezg in[. Frankfurt 198 6 . s. 6 14-638 ).
Trigonometrik değerler Mezopotamya,
Yunan ve klasik İslam medeniyetinde sittini hesaba göre hesaplanmaktaydı. Osmanlılar' da da bu gelenek sürmüştür; ancak bu alanda bir istisna mevcuttur. Takıyyüddin er- Rasıd . zic hesaplamalarında
yaptığı işlemin benzerini trigonometrik
ifadelere de uygulam ış ve trigonometrik
değerleri ilk defa olarak ondalık kesirler
cinsinden ifade etmiştir. Trigonometrik
değerlerin tesbiti ve kullanımı üzerinde
Osmanlı döneminde hemen hemen her
astronom ve matematikçi durmuştur.
Mesela Muhammed b. Katib Sinan el-Konevi. Müneccimbaşı Mustafa Çelebi diye
meşhur olan Mustafa b. Ali el-Muvakkit.
Salih Efendi istanbuli gibi astronom- matematikçiler bunların başında gelmektedir.
Osmanlı hesap tarihinde diğer önemli
bir gelişme. logaritmik hesap tekniklerinin İslam medeniyeti açısından ilk defa
kullanılmasıdır. Logaritmi k hesabın dayandığı temel zihniyet. klasik İslam (ibn
Yünus es-Safecff) ve Osmanlı (Ali b. VeiT) matematiğinde de mevcut olmakla beraber.
bir hesap tekniği niteliğiyle 1614'te İskoç
yalımatematikçi Napier tarafından icat
edilmiştir. Tesbit edildiğine göre Osmanlı matematiğinde logaritmadan bahseden ilk matematikçi. İstanbul'da yetişen
astronomlardan Halifezade İsmail Efendi' dir. İ s m ail Ef endi. Fransız ast ronomu J. Cassini'nin Tab1es astronoiniques adlı zicini 1186'da (1772) Tuhfe-i Behic-i Rasi ni Terc em e -i Zic-i Kasini
adıyla Türkçe'ye kazandırmıştır. Halifezade'nin en önemli katkısı. Zic-i Kasini
tercümesinin başında ilk defa logaritma
cetvellerini vermesi ve 1'den 1O.OOO'e kadarki pozitif tam sayıların cetvelleri yanında oo 'den 45° 'ye kadar yayların dakika dakika sinüs ve tanjantlarının logarit malarını gösteren birer cetvel ilave etmesi dir. Ancak bu alanda ilk bağımsız teliftercüme eser. Cevat İzgi'nin tesbitine göre. Şekerzade lakabıyla tanınan Seyyid
Feyzullah Sermed İstanbuli'ye aittir. Mak-

sadeyn f i halli'n-nisb eteyn adını taşı
yan bu eser. bir Macar matematikçisinin
çalışmasından hareketle 1194 ( 1780) yı
lında tercüme- telif tarzında hazırlanmış
tır (izg i, ı . 253). Kitap büyük oranda logaritmanın astronomi işlemlerinde kullanıl
masından bahsetmektedir (i stanbul Beledi yesi Ata türk Kit ap lı ğ ı, Mua llim Cevdet, nr. K 78, müellif nü s h as ı) . Osmanlı 
lar'da bu alanda hazırlanan ikinci müstakil kitap Gelenbevi'nin Ş e rh-i Cedav i1ü '1-ensab 'ıdır. Şerh -i Logaritma olarak
da tanınan eser. logaritma cetvellerinin
çıkarılması ve kullanılmasına dair olup iki
makale üzerine tertip edilmiştir. Birinci
makalede pozitif tam sayılarla sinüs ve
tanjantların logaritma cetvellerinin çıka
rılması. ikinci makalede bu üç cetvelin
kullanım şekilleri ele alınmaktadır. Eserin
sonunda 1'den 1O.OOO 'e kadar olan pozitif tam sayıların logaritmaları ile 0° 'den
goo·ye kadar olan yayların dakika dakika
sinüsleriyle tanjantlarının l ogaritmalarını
içeren bir cetvel bulunmaktadır. Gelenbevi. hesap ve cebire dair Hisabü'1-küs ılr'unda da Osmanlı matematiğinde ilk
olarak logaritmik üs almadan bahsetmekte ve konunun teorik çerçevesini vermektedir (iü Ktp ., TV, nr. 1592 , vr. 35b36•). Bu alanda yukarıda literatür bölümünde zikredilen Hüseyin Rıfkı Tamani
ve İbrahim Edhem Paşa'nın eserleriyle
Müneccimbaşı Müftizade Osman Saib b.
Hoca Abdürrahim'in Logaritma Risa1esi gelmektedir. Bütün bu eserler Türkçe'dir. Tercüme ve telif esnasında bu yeni tekniğin dayandığı temel kavramlar
Arapça'dan türetilen kelimelerle ifade
edilmişti r. Bugün hala logaritmik hesapta kullanılan Arapça terimler Osmanlı ulemasının tesbit ettikleridir (l oga ritmanın
O s m a nlı m a te mati ğ i ne g iri ş i için bk. izgi,
1, 252-260).
Osmanlı matemat i ğinde yer l eşik olan

usulünü bir kenara b ıraka r a k yenisini icat etme teşebbüsleri de vardır.
Bunlardan en çok bilineni Takıyyüddin erRasıd ' ın giriştiği, ancak kendisinden sonra tutulmayan ve devam ettifilmeyen teşebbüstür. Belki de Takıyyüddin'in bazı
çalışmalarının daha sonraki Osmanlı matematiğinde dikkat çekmemesinin temel
sebebi budur. Takıyyüddin ' in bu teşebbü
sünün sebepleri arasında . mevcut terkım
usulünün ondalık kesirieri ifade etme konusundaki yetersizliği sayılabilir.
ter kı m

Matematikte ve hesap anlayışında büyük dönüşüm XIX. yüzyılın başlarında yaşanmıştır. Bu döneme kadar devam eden
kısmi tercümelerle. Osmanlı matematik-
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çilerinin modern Batı Avrupa matematiğinin temel kavram ve teknikleriyle tanış
mış olmalarına rağmen köklü bir dönüşüm yaşanmamıştı. Bu konuda ünlü tabip Şanlzade Mehmed Ataullah Efendi'nin. Fransız matematikçisi Bossut'nün
Cours complet de mathematiques adlı
eserini Türkçe'ye çevirmesi bir merhale
teşkil etmektedir. Ancak ilk defa Başho
ca İshak Efendi'nin Mecmua-i UlUm-i
Riyaziyye adlı eserinin hesap bölümüyle modern sayı anlayışı sistematik bir biçimde Osmanlı matematiğine girmiştir.
Böylece Osmanlı matematikçileri reel sayılar. karmaşık sayılar ve diğer sayı çeşit
leriyle tanıştılar. Öte yandan integral ve
diferansiyel gibi yeni hesap teknikleri,
modern sayılar teorisi ve sınıflandırma
ları da Osmanlı matematiğine girmiş oldu. Bu modern hesap anlayış ve teknikleri, XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra
özellikle İstanbul'da basılan hesaba dair
eserlerle tam anlamda yerleşti. Bu yüzyılın sonunda dikkati çeken bir olay da Osmanlı matematiğinde ismi bilinen ilk kadın matematikçi olan Ahmed Cevdet Paşa'nın kız ı Emine Serniye Hanım'ın HuJQsa-i İlm-i Hisab adlı Türkçe eserini kaleme alarak (istanbul ı 309) müslüman kadınlar için matematik eğitiminin gerekliliği üzerinde durmasıdır.
Matematik kavramlarının felsefi boyutu Osmanlı döneminde genelde felsefe.
kelaml felsefe ve matematik eserlerinin
mukaddimelerinde ele alınırdı. XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra bu konuyla
ilgili Batı Avrupa matematiğinden çevriIen eserlerin etkisi Osmanlı matematikçileri arasında ilgi uyand ı rmıştır. Bu alanda ilk dikkate değer çalışma, Ahmed Cevdet Paşa'nın oğlu Ali Sedad'ın Mizanü'lukül ti'l-mantık ve'l-usul adlı eserinde
mantığın modern cebire uygulanması konusunda verdiği bilgilerdir (istanbul ı 303,
s. 204-241 ). Ali Sedad ayrıca, Kavaidü'ttahavvüJQt ii harekati'z-zerrat adlı eserinde modern matematiğin integral ve
diferansiyel bölümlerinde ortaya koyduğu limit, sonsuzluk vb. kavramları klasik
Eş'arl kelamı birikimine uygulamakta,
böylece muhtemelen ilk olarakmodern
matematik verileriyle klasik birikimi yorumlama teşebbüsüne girişınektedir (istanbul ı 303, s. I 23- I 29). Ancak Osmanlı
lar'da modern matematik felsefesiyle ilgili ciddi bir literatür oluşturan alim Salih Zeki'dir. Salih Zeki, H. Poincare'den
yaptığı çeviriler yanında Darülfünun Fen
Fakültesi Mecmuası'nda da konuyla ilgili telif makaleler yayımlamıştır. Ayrıca

256

bu alanda Mühendis Misbah, Mehmed
Nadir, Ali Allahyar. Hüsnü Ham it Sayman
gibi matematikçilerin aynı mecmuada
yayımlanan çalışmaları da dikkate alın
malıdır (I 9 I 6- I 933 yılları ara s ında yayım
Ianan sayılar) .
Osmanlılar'da hesap konusunda dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta hesap tarihiyle ilgili çalışmalardır. Osmanlı
dönemi boyunca çeşitli matematik eserleri üzerine yazılan şerhlerde bu ilmin
geçmişine ilişkin bilgi verildiği görülmektedir. Ancak tarih anlayışı çerçevesinde
hesap tarihi ilk defa Salih Zeki tarafından
ele alınmıştır. Salih Zeki. konuyla ilgili
Batı Avrupa kaynaklarını da göz önünde
tutarak, ancak yer yer onları eleştirerek
doğrudan İstanbul kütüphanelerindeki
yazmalar üzerinde çalışmış ve bu çalış
malardan elde ettiği verilerin yardımıyla
İslam ve Osmanlı aritmetik. geometri,
trigonometri ve astronomi tarihi hakkın
da orüinal tesbitlerde bulunmuştur. Onun
Asar-ı Bakıyesi'nin ll. cildi, ilk sistemli
İslam ve Osmanlı matematik tarihi kabul edilebilir; Kamus-ı Riyaziyyat adlı
eserinde de konuyla ilgili maddelerde
önemli bilgiler vermektedir. Salih Zeki'nin bu çalışmaları öğrencileri Mehmet Fatin Gökmen. Hüsnü Harnit Sayman, Ahmet Harnit Dilgan gibi matematikçiler
tarafından devam ettirilmiştir.
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Hesap Sistemleri. A) Hesab-ı Hevai_
gösterilmesinde parmak bağum
ları kullanıldığı için "hesab-ı akd" (hisabü' lakd , hisabü 'l-uküd). parmaklar kullanıldı
ğı için "hesab-ı isba'" (hisabü'l-isba') . eller
kullanıldığı için "hesab-ı yed" (hisabü'lyed). işlemler zihinde yapıldığı için "hesab-ı zihni" (el-hisabü'z-zihnl) ve işlemlerin
yapılışı sanki hava boşluğunda yer kaplı
yor hissi verdiği için "hesab-ı hevai" (el-hisabü'l-heval) adını alan bu hesap sistemi.
İslam medeniyetinde kullanılan hesab-ı
Hindi (el-hisabü'I-Hindl) yanında ikinci büyük hesap sistemi olarak kabul edilmektedir. Ahmed b. İbrahim ei-Öklidisi, Kitdbü'l-Fuşıll fi'J-J:ıisabi'J-Hindi adlı eserinde bu tür hesaba Bizanslılar'da da kullanıldığı için "hisabü'r-Rum ve'I-Arab"
adını vermektedir. Müslümanlar. hesab-ı
Hindi'yi tevarüs edip gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra da bu hesap türünü
kullanmayı, tahta ve toprağa ihtiyaç duymadan zihinsel olarak icra edilmesi sebebiyle sürdürmüşlerdir.
Sayıların

Zihne, ele. parmaklara ve parmak bodayanarak hesap yapma geleneğinin tarihi çok eski olup hemen her
kültürde görülmektedir. Matematik tarihçilerine göre. tarih öncesi dönemde
parmak şekilleri insana ilk sayı sayma
fikrini ilham etmiştir. Bir parmak 1'e, iki
parmak Z'ye, üç parmak 3'e ... şeklinde
devam eden bu sembolleştirme , çeşitli
tarihi dönemlerden kalma eserlerde nakşedilen sayıların çizgisel (hattı) temsili olarak görülmektedir. Bu bulgular. bugün
hala yaşayan bazı ilkel kabilelerde kullanılan. elin parmakları gibi dikey olarak dizilmiş veya sadece el gibi yatay duran
doğru çizgi parçalarını andırmaktadır: I.
ll, lll veya - · =·
gibi. Zaman içinde insanlar. bu hantal sembollerin sayı büyüdükçe işe yaramadığını ve ihtiyacı karşı
lamadığını farkettiler. Nitekim Abdülkahir el-Bağdadi et-Tekmile fi'l-J:ıisab adlı
eserinde. hesab-ı taht (hisabü't-taht, el-hisabü'I-Hindl) sayı basamakları sonsuz iken
iki elin ifade edebileceği en büyük sayının
9999 olduğunu söyler (s . 35). BağdMI'
nin zikrettiği sebepten dolayı hasib, dört
basamaklı sayıdan daha büyük bir sayıyı
ifade etmek için tamamen ele dayanmak
ve elini gerektiği zaman bir. iki veya dağumlarına

=. .

ha çok defa hareket ettirmek zorunda
kalmıştır. Sayının olmama durumu ise
yumulmuş elle ifade edilmiştir; burada
baş parmak içeride, diğer parmaklar üstünde olacak şekilde bütün parmaklar
avucun içine kıvrılır. 1 için işaret (şahadet)
parmağı. 2 için orta parmak kaldırılır ve
bu şekilde devam eder. Mesela 4'ü göstermek için işaret parmağından serçe
parmağına kadar olan dört parmak yukarı kaldırılır. baş parmak ise avuç içine
doğru kıvrılır. Yukarıda görülen sembollerin benzeri 1, ll, lll. IV. V. VI, VII. VIII. IX.
X ... şeklinde Romalılar' ca da kullanılmış
tır.

Araplar. uzun süre ilkel aritmetik bilgilerine paralel olarak hesab-ı yedi kullanmışlardır. İslam'dan önce yaygın hesap
türü bu olduğundan birçok hadiste ve ilk
dönem sahabe ve tabiinin sözlerinde hesab-ı hevai çokça zikredilmiştir. Müslüman halk, en azından ilk dönemlerde hesab-ı hevaiyi kullanmayı bazı alimierin
Hint kültüründen tevarüs ederek geliş
tirdikleri Hint hesabına tercih etmiştir.
Bunun en önemli sebebi hesab-ı hevainin insan bedeni dışında bir alete ihtiyaç
d uymaması. böylece yapılan hesabın daha kolay, daha kısa ve hepsinden önemlisi de gizliliği muhafaza etmesidir. Bu son
özelliğinden dolayı sadece tikir ve müş
teri arasında geçen hesap arneliyesi tercihe şayan görülmüş ve ticaret hesabının
başlıca hesap sistemi olarak kabul edilmiştir. Bundan dolayı bu hesap türüne
"hisabü's-suk ve't-tüccar" adı da verilmektedir. Bu hesap türü yalnız aynı ülkenin tacirleri arasında değil. okuma yazma bilmeyen halk ve esnaf yanında baş
ka ülkelere mensup aynı dili konuşmayan
taeirierin de yegane anlaşma aracı olmuştur. Nitekim kaynaklarda bu hesap
türünün Hicaz bölgesi ve Hint kıtasında
özellikle tacirler arasında yaygın olduğu
kaydedilmektedir.
İslam medeniyetinde hesab-ı hevai konusunda telif edilip bugüne ulaşan ilk
eser. Ebü'I-Vefa ei-Buzcani'nin (ö. 388/
998) Kitabü'l-Menazili's-seb' adıyla tanınan Kitab !ima yeJ:ıtacü ileyhi'l-küttab ve'l-'ummal min 'ilmi'J-J:ıisab'ıdır
(nşr. Ahmed Selim Saldan, Tarfl]u 'ilmi'l/:ıisabi'l-'Arabfiçinde, Amrı:ıan 1971 , s. 64368). Bu eser. daha çok devlet muhasebe memurlarının ihtiyaçları gözetilerek
kaleme alındığından uzun ve cebire yer
vermeyen bir tarzda yazılmış . bu sebeple de sonraki dönemlerde tutulmamıştır.
Günümüze ulaşan ve hesab-ı hevaı konusunda İslam matematik tarihinde örnek

kitap olma özelliğini koruyan ikinci kitap
Ebu Bekir ei-Kereci'nin el-Kafi ti'l-J:ıi
sab'ıdır (nşr. Sa m! Şe lhOb, H alep 1986).
Bu eserle hesab-ı hevai kitaplarının genel olarak tertibi belirlenmiş ve bu durum daha sonra bu alanda telif edilen
eseriere örnek teşkil etmiştir.
Hesab-ı hevai alanında yazılan genel
hesap eserleri yanında urcuze tarzında
kaleme alınan birçok eser günümüze kadar gelmiştir. Kolayca ezberlenmesi için
nazım halinde yazılan bu metinler hesab-ı hevainin bütün kavram ve işlemle
rini ele almaktaydı. Bu urcuzelerden en
çok bilineni, İbnü'I-Mağribi diye tanınan
Ebü'I-Hasan Ali e i -Mağribi'ye ait Man?ılme ii ('ilmi) J:ıisabi'J-yed'dir. Ahmed
Selim Said an tarafından yayımlanan eseri ('A lemü '1-{ikr, ll/ 1 ı Küveyt 1971 ı. s. 166168) daha sonra Abdülkadir b. Ali b. Şa'
ban ei-Avfı şerhetmiş ve bu şerh de neş- ·
redilmiştir (MMiADm., V/2 ı l925ı. s. 70-79) . Bunların yanında meşhur diğer bir
manzume de Ebu Abdullah Şemseddin
Muhammed b. Ahmed ei-Mevsıli el- Hanbeli'ye aittir ve hesab-ı hevainin bütün
kurallarını ihtiva etmektedir.
Hesab-ı hevai İslam tarihinde daha çok
Abbasi katipleri arasında yaygındı ve diğer hesap türlerine. özellikle de hesab-ı
Hindi'ye tercih ediliyordu. Nitekim Ebu
Bekir es-Suli Edebü'l-küttab adlı eserinde, Abbasi divanında çalışan katipierin
mali işlemlerde hesab-ı hevaiye öncelik
verdiklerini , bu hesapta ileri seviyede bir
maharet kazandıklarını belirtmektedir.
Bugün bile hala çöllerde göçebe Araplar
arasında hesab-ı hevainin kurallarına uygun aritmetik işlemler yapılmaktadır.
BİBLİYOGRAFYA :

Ökl!disi. el-Fuşül {ı'l-/:ıisabi'l-Hindf (nş[ Ahmed Selim Sa!da n) , Arnman 1985, s. 47 , 118,
135; Abdülkahir ei - Bağdad!, et-Tekmile {i'l-f:ıi
sab (nş[ Ahmed Sel!m·Sa!da n). Küveyt 1406/
1985, s. 35; Sül!. Edebü'l-k üttab, s. 239; Gıya
seddin Cemş!d ei-Kaş!. Miftat:ıu '1-/:ı.isab (n ş[ Nadiren-Nablii s!). Dımaşk 1977,tür.yer.; Mahmüd
Şükr! ei-Aiüs!, Bulügu 'l-er eb, Kahire 1304/1885,
lll , 380-384.

[il

MUHAMMED SüVEYSI

Osmanlılar'da Hesab-ı Hevai. Osmanlı
dönemine gelinceye kadar. özellikle VII.
(X III.) yüzyıl boyunca hesab - ı hevaı bir
aritmetik sistemi olarak gelişmesini tamamlamış ve son halini almıştı . Bu birikimi tevarüs eden Osmanlı matematikçileri. hesab-ı hevai alanında selefieri tarafından ulaşılmış mevcut seviyeyi korumalarının yanında telif. şerh. haşiye, ta'lik ve tercümeler şeklinde çeşitli eserler
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