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~ İHSAN FAZLIOGLU 

Hesap Sistemleri. A) Hesab-ı Hevai_ 
Sayıların gösterilmesinde parmak bağum
ları kullanıldığı için "hesab-ı akd" (hisabü' l
akd, hisabü 'l-uküd). parmaklar kullanıldı
ğı için "hesab-ı isba'" (hisabü'l-isba') . eller 
kullanıldığı için "hesab-ı yed" (hisabü'l
yed). işlemler zihinde yapıldığı için "he
sab-ı zihni" (el-hisabü'z-zihnl) ve işlemlerin 
yapılışı sanki hava boşluğunda yer kaplı
yor hissi verdiği için "hesab-ı hevai" (el-hi
sabü'l -heval) adını alan bu hesap sistemi. 
İslam medeniyetinde kullanılan hesab-ı 
Hindi (el-hisabü'I-Hindl) yanında ikinci bü
yük hesap sistemi olarak kabul edilmek
tedir. Ahmed b. İbrahim ei-Öklidisi, Kitd
bü'l-Fuşıll fi'J-J:ıisabi'J-Hindi adlı ese
rinde bu tür hesaba Bizanslılar'da da kul
lanıldığı için "hisabü'r-Rum ve'I-Arab" 
adını vermektedir. Müslümanlar. hesab-ı 
Hindi'yi tevarüs edip gerekli düzenleme
leri yaptıktan sonra da bu hesap türünü 
kullanmayı, tahta ve toprağa ihtiyaç duy
madan zihinsel olarak i cra edilmesi sebe
biyle sürdürmüşlerdir. 

Zihne, ele. parmaklara ve parmak bo
ğumlarına dayanarak hesap yapma ge
leneğinin tarihi çok eski olup hemen her 
kültürde görülmektedir. Matematik ta
rihçilerine 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 nak
şedilen sayıların çizgisel (hattı) temsili ola
rak görülmektedir. Bu bulgular. bugün 
hala yaşayan bazı ilkel kabilelerde kulla
nılan. elin parmakları gibi dikey olarak di
zilmiş veya sadece el gibi yatay duran 
doğru çizgi parçalarını andırmaktadır: I. 
ll, lll veya - · =· = ... gibi. Zaman içinde in
sanlar. bu hantal sembollerin sayı büyü
dükçe işe yaramadığını ve ihtiyacı karşı
lamadığını farkettiler. Nitekim Abdülka
hir el-Bağdadi et-Tekmile fi'l-J:ıisab adlı 
eserinde. hesab-ı taht (hisabü't-taht, el-hi
sabü'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 da-

ha çok defa hareket ettirmek zorunda 
kalmıştır. Sayının olmama durumu ise 
yumulmuş elle ifade edilmiştir; burada 
baş parmak içeride, diğer parmaklar üs
tünde 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 gös
termek için işaret parmağından serçe 
parmağına kadar olan dört parmak yu
karı kaldırılır. baş parmak ise avuç içine 
doğru kıvrılır. Yukarıda görülen sembol
lerin benzeri 1, ll, lll. IV. V. VI, VII. VIII. IX. 
X ... şeklinde Romalılar' ca da kullanılmış
tır. 

Araplar. uzun süre ilkel aritmetik bilgi
lerine paralel olarak hesab-ı yedi kullan
mışlardır. İslam'dan önce yaygın hesap 
türü bu olduğundan birçok hadiste ve ilk 
dönem sahabe ve tabiinin sözlerinde he
sab-ı hevai çokça zikredilmiştir. Müslü
man halk, en azından ilk dönemlerde he
sab-ı hevaiyi kullanmayı bazı alimierin 
Hint kültüründen tevarüs ederek geliş
tirdikleri Hint hesabına tercih etmiştir. 
Bunun en önemli sebebi hesab-ı hevai
nin insan bedeni dışında bir alete ihtiyaç 
d uymaması. böylece yapılan hesabın da
ha kolay, daha kısa ve hepsinden önemli
si de gizliliği muhafaza etmesidir. Bu son 
özelliğinden dolayı sadece tikir ve müş
teri arasında geçen hesap arneliyesi ter
cihe şayan görülmüş ve ticaret hesabının 
başlıca hesap sistemi olarak kabul edil
miştir. Bundan dolayı bu hesap türüne 
"hisabü's-suk ve't-tüccar" adı da veril
mektedir. Bu hesap türü yalnız aynı ülke
nin tacirleri arasında değil. okuma yaz
ma bilmeyen halk ve esnaf yanında baş
ka ülkelere mensup aynı dili konuşmayan 
taeirierin de yegane anlaşma aracı ol
muştur. Nitekim kaynaklarda bu hesap 
türünün Hicaz bölgesi ve Hint kıtasında 
özellikle tacirler arasında yaygın olduğu 
kaydedilmektedir. 

İslam medeniyetinde hesab-ı hevai ko
nusunda telif edilip bugüne ulaşan ilk 
eser. Ebü'I-Vefa ei-Buzcani'nin (ö. 388/ 
998) Kitabü'l-Menazili's-seb' adıyla ta
nınan Kitab !ima yeJ:ıtacü ileyhi'l-küt
tab ve'l-'ummal min 'ilmi'J-J:ıisab'ıdır 
(nşr. Ahmed Selim Saldan, Tarfl]u 'ilmi'l
/:ıisabi'l-'Arabfiçinde, Amrı:ıan 1971 , s. 64-
368). Bu eser. daha çok devlet muhase
be memurlarının ihtiyaçları gözetilerek 
kaleme alındığından uzun ve cebire yer 
vermeyen bir tarzda yazılmış . bu sebep
le de sonraki dönemlerde tutulmamıştır. 
Günümüze ulaşan ve hesab-ı hevaı konu
sunda İslam matematik tarihinde örnek 
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kitap olma özelliğini koruyan ikinci kitap 
Ebu Bekir ei-Kereci'nin el-Kafi ti'l-J:ıi
sab'ıdır (nşr. Sa m! ŞelhOb, H alep 1986). 
Bu eserle hesab-ı hevai kitaplarının ge
nel olarak tertibi belirlenmiş ve bu du
rum 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 ka
dar gelmiştir. Kolayca ezberlenmesi için 
nazım halinde yazılan bu metinler he
sab-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 ese
ri ( 'A lemü '1-{ikr, ll/ 1 ı Küveyt 1971 ı. s. 166-
168) 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-Han
beli'ye aittir ve hesab-ı hevainin bütün 
kurallarını ihtiva etmektedir. 

Hesab- ı hevai İslam tarihinde daha çok 
Abbasi katipleri arasında yaygındı ve di
ğer hesap türlerine. özellikle de hesab-ı 
Hindi'ye tercih ediliyordu. Nitekim Ebu 
Bekir es-Suli Edebü'l-küttab adlı eserin
de, 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 uy
gun aritmetik işlemler yapılmaktadır. 
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[il MUHAMMED SüVEYSI 

Osmanlılar'da Hesab-ı Hevai. Osmanlı 
dönemine gelinceye kadar. özellikle VII. 
(XIII.) yüzyıl boyunca hesab- ı hevaı bir 
aritmetik sistemi olarak gelişmesini ta
mamlamış ve son halini almıştı. Bu biri
kimi tevarüs eden Osmanlı matematik
çileri. hesab-ı hevai alanında selefieri ta
rafından ulaşılmış mevcut seviyeyi koru
malarının yanında telif. şerh. haşiye, ta'
lik ve tercümeler şeklinde çeşitli eserler 
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