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~ İHSAN FAZLIOGLU

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.
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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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ortaya koymuşlardır. Osmanlı muhasebe
kalemlerinde kullanılan muhasebe aritmetiğiyle, medreselerde Bahaeddin AmiH'ninljulaşatü'l-J:ıisab'ı veAli Kuşçu'
nun er-Risaletü'l-MuJ:ıammediyye'si
gibi belli metinlere dayalı olarak tahsil
edilen temel aritmetik hesab-ı Hindi'ye
dayanmasına rağmen hesab-ı hevai de
varlığını sürdürmüş ve zamanla hesab-ı
Hindi içerisinde erimeye başlamışsa da
bağımsız bir hesap sistemi olma özelliği
ni tamamen kaybetmemiş, bu alanda telif eser verme geleneği devam etmiştir:
ancak bütün yenileme çabalarına rağmen
modern dönemle birlikte ortadan kalkmıştır.

VII. (XIII.)

yüzyılın sonları

ile VIII. (XIV.)
hevai için bir dönüm noktasıdır. O zamana kadar bu konuya dair yazılan eserler. Ebu Bekir el-Kereci'nin el-Kafi fi 'l-J:ıisab'ındaki tasnife
uygun biçimde birinci bölümü hesab-ı
hevai. ikincisi misaha. üçüncüsü cebirve
mukabele olmak üzere üç ana bölümden
meydana geliyordu: bazı e.serlerde ise
ikinci ile üçüncü bölüm yer değiştirebil
mekteydi. Ancak bu dÖneme kadar bütün hesab-ı hevai literatüründe birinci
bölümde verilen kurallar sayısal örneklerle temellendirilmeye çalışılmakta. zikredilen kaideler için sıkı bir ispat mantığı
dikkate alınmamaktaydı. Bu durum muhtemelen hesab-ı hevainin pratik fonksiyonu ile alakalıdır. İbnü'l-Hawam'ın 675
yüzyılın başları hesab-ı

(1277) tarihinde telif ettiği el-Feva'idü'l-Bahd'iyye fi'l-]fava'idi'l-J:ıisabiy
ye adlı eseri, tertip ve muhteva olarak
Kereci'nin eserine benzemekle beraber
hesab-ı hevai tarihinde önemli bir yere
sahiptir. Zira onun öğrencisi Kemaleddin
el-Farisi. hocasının bu eserine Esasü'l]fava'id fi uşuli'l-Feva'id adlı bir şerh
yazmış ve eserde birinci makalede verilen kura lları hem geliştirmiş hem de sıkı
bir ispat işlemine tabi tutmuştur. Bu ispat esnasında Farisi, Öklidci sayı anlayı
şını (el-adedü'l-muttası l) kullanarak hesab-ı
hevai kurallarını geometrik ispatla temellendirmiştir. Daha sonra imadüddin
Yahya b. Ahmed el-Kaşi(ö. 745/1344). İb
nü'I-Hawam'ın aynı eserine izaJ:ıu'l-ma
]fö.şıd li'l-fera'idi'l-Feva'id adlı bir şerh
yazmış. Farisi'nin şerhinden de faydalanarak kuralları analitik yaklaşımla ispat
etmiştir. İbnü'l-Hawam'ın eserine yazılan
bu şerhlerle beraber hesab-ı hevai pratik
bir sistem olmaktan çıkmış ve teorik bir
hesap mahiyetini kazanmıştır. Osmanlı
dönemi matematikçileri ise. hesab-ı hevainin pratik tarafını muhafaza etmenin
yanında İbnü'l-Hawam'ın (mesela bk. Süleymaniye Ktp., Laleli , nr. 2715/1; Hasan
Hü snü Paşa, nr. 1292/8). Farisi'nin (Taş
köprizade. ı. 372; Süleymaniye Ktp., Şehid
Ali Paşa. nr. 1972) ve İmadüddin el-Kaşi'
nin (mesela bk. Süleymaniye Ktp ., Hasan
Hüsnü Paşa, nr. 1281; Laleli , nr. 2745)
anılan eserlerini tevarüs etmiş ve kullanmışlardır.
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tadır.

ma~aşıd

dönemindeki matematiğin hehevai konusuyla ilgili ikinci önemli
kaynağı Muhammed b. Muhammed esSecavendi'nin (ö. 596/1200'den sonra) etTecnis fi'l-J:ıisab'ıdır (Süleymaniye Ktp.,
Şehid Ali Pa şa, nr. 1989/2). Bu eser tertip

li'l-fera~di 'I

FeviHd
ad lı eserinin
ilk iki sayfası
(Süleymaniye Ktp.,
Laleli,

nr. 2745)
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Bu dönemde hesab-ı hevai için ikinci bir
önemli gelişme de imadüddin el-Kaşl'nin
Lübdbü'l-J:ıisab adlı bir eser telif ederek
bu hesap sistemi için bilindiği kadarıyla
ilk defa hesab-ı hevai tabirini kullanması
ve adı geçen eserinde yine ilk defa ve bel~
ki de tek kalmış bir örnek olarak hesab-ı
hevai ile hesab-ı Hindi'yi karşılaştırmış olmasıdır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.
2757, vr. 5•; Salih Zeki, 11 . 277-279) . Bu kesin ayırımdan sonra hesab-ı hevai ile uğ
raşan matematikçilere özellikle Osmanlı matematikçileri arasında "hevaiyyun",
hesab-ı Hindi ile uğraşanlara da "gubariyyun" adı verilmeye başlanmıştır (Celaleddin Ali el-Garbl, vr. 23•; ayrıca bk. Muhammed el-Gamrl. vr. 41 b-42•). Osmanlı dönemi matematiğinde görülen bu adlandır
ma Batı dünyasındakini çağrıştırmakta
dır. Avrupa'da bu hesap yöntemini benimseyenler "algorists". hesab-ı Hindi'yi
takip edenler ise "abacists" olarak tanın
mışlardır. Daha sonra Osmanlı matematikçisi Ali b. Veli b. Hamza el-Mağribi bu
hesap sistemine "hisabü'l-muhayyile"
adını vermiştir (Tuh{etü'l-a'dad, vr. 28b).
Osmanlılar'ın son dönemine kadar bu
ayırım devam etmiş. aritmetikle ilgili iş
lemler dahi "amel-i hevai, darb-ı hevai"
vb. adlarla anılmıştır (Kuyucaklızade Mehmed Atıf. vr. I 9b). XII. (XVIII.) yüzyılın ileri
gelen Osmanlı matematikçisi Abdürrahim b. Ebu Bekirob. Süley~an el-Mar'aşi'ye göre hesab-ı hevainin diğer bir ismi
de "hesab-ı meftuh"tur. Zira hesab-ı meftQh kendisine salt belirli kuralları konu
olarak alır: "hesab-ı kalem" denilen diğer
hesap türü ise belirli kuralları incelemesine rağmen yalnız olanla uğraşmaz, daha çok belirli sayılar için konulmuş şekil
leri resmetmeyi konu edinir. Bu sebeple
sathi benzerliklerine rağmen her iki hesap türü için kendilerine has deyimiere
ve ifadetere sahip olduklarından ayrı ayrı
eserler yazılmıştır. Dolayısıyla bu iki hesap türü ortak bir çerçevede birleştirilir
se hem anlamada hem de anlatırnda karışıklıklar doğacaktır (Abdürrahim b. EbO
Bekir b. Süleyman e l-M ar'aşl, vr. 3b). Müellif bu ifadeleriyle döneminde hesab-ı
hevainin hesab-ı Hindi içinde eritilmesine. diğer bir söyleyişle iki hesap türünün
biribirine karıştınlmasına karşı çıkmak- ·
Osmanlı

sab-ı
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açısından kendisine Kerecl'nin el-Kô.li'sini örnek alır; ayrıca verdiği kurallar için
sayısal örneklendirmelerle yetinir. Osmanlılar döneminde bu esere Alaeddin
Fenarl. Osmanlı matematiği açısından
önemli olan hacimli bir şerh yazmıştır
(TSMK, lll . Ahmed, nr. 3154).
Osmanlılar'da hesab-ı hevalnin bir diğer kaynağı. ibn FeiiGs olarak tanınan matematikçi ismail b. ibrahim el-Mardlnl'nin (ö . 637/1240) İrşô.dü'l-]J.üssô.b fi 'lmeftCı]J. mine'l-]J.isô.b adlı eseridir (Süley mani ye Ktp., Hasan Hüsnü Pa şa, nr.
1292/5; bu nü sha Osmanlı matematikçisi
Mustafa Sı d kı t a rafından istinsah edilmiş
tir) . Taşköprizade Miftô.]J.u's-sa'ô.de'nin
"ilmü'l-hisabi'l-heva" bölümünde (ı, 372)
bu eseri konuyla ilgili muhtasar kitaplar
arasında zikretmektedir.
IX. (XV.) yüzyılın ikinci yarısından sonra
Osmanlı matematiğinin hesab-ı heval alanındaki temel kaynakları ibnü'l-Haim'in
konuyla ilgili eserleridir. Onun 791 (1389)
yılında telif ettiği el-Ma'Cıne fi'l-]J.isô.bi'l-hevô.'i adlı eseri daha sonra bu sahanın temel kitaplarından olmuştur (nşr.
Hudayr Abbas Muhammed el-Mün ş idavT ,
Bağdad ı 988) ibnü'l-Haim bu kitabında
hesab-ı hevalnin hemen hemen bütün kurallarını ele almış ve sayısal örneklendirmelerle açıklamıştır. Ayrıca eserini telif ederken ibnü'l-Benna'nın Tell].işü '1a'mô.l'inden, Kerecl'nin el-Bedi' fi'l-]J.isô.b'ından ve diğer islam matematikçilerinin çalışmalarından faydalanmıştır. Eser
bir mukaddime, üç kısım, bir hatime ve
bir tetimmeden oluşmaktadır. Burada
tam ve rasyonel sayılar üzerine yapılan
aritmetiksel işlemlerle ilgili islam dünyasındaki mevcut birikim tamamen ortaya
konmuştur. Ancak el-Ma'Cıne, misaha
ve cebire yer vermemekle hesab-ı heval
kitaplarının Kerecl'den beri yerleşen tertibinin dışına çıkmıştır. Bu duruma, cebir alanında telif edilen kitapların sayısı
nın artması ve cebir bilgilerinin hesab-ı
Hindl'den bahseden hesap kitaplarında
işlenmesi sebebiyet vermiş olmalıdir.
. Öğrencilerin isteği üzerine yazılan bu
eser yaygınlaşınca müellifi tarafından
el- Ve sil e ilô. şınô.'ati'l-hevô.' adıyla ihtisar edilmiştir. Bu ihtisar da bir mukaddime. üç kısım ve bir hatimeden oluşmak
tadır.

el-Ma'Cıne'ye Muhammed b. EbG Bekir el-Ezherl bir haşiye (Keşfü '?-?Un ün, ı ı ,
ı 743). Ahmed b. Muhammed b. Hümam
ile ( Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 122/2 )
Cemaleddin Abdullah b. Muhammed eş
Şinşevrl de birer şerh yazmışlardır. el-Ve-

sile ise Sıbtu ' l-Mardlnl tarafından İr
şô.dü 't-tullô.b ilô. Vesileti'l-]J.isô.b adıyla
şerhedilmiş ve bu şerh Osmanlı matematiğinde çok kullanılan eserlerden biri olmuştur (Keşfü '?-?Unün, ll, 2010; Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2700/1 ). Zekeriyya elEnsarl el-Vesile'ye öğrencilerinin isteği
üzerine Fet]J.u'd-dô.'im bi-şer]J.i Vesileti İbni'l-Hô.'im adıyla bir şerh kaleme almıştır (iü Ktp., AY, nr. 2855) . Döneminin
tanınmış astronomu ibnü'n-Nakib diye
bilinen Ahmed b. ibrahim el- Halebi etTablb el- Vesile'ye. Ebü'l-Latlf el-Hısnı
keyfi'nin el-Kavô.'idü'l-celile li makaşıdi'l- Vesile adıyla yaptığı ihtisarın üzerine bir şerh yazmıştır.

ibnü'l-Haim'in hesab-ı heval alanın
daki ikinci önemli eseri el-Lüma' li'l-]J.isô.b adını taşımaktadır (Keşfü '?-?Unün, ı ı,
ı 562) . Bu kitap sadece hesap tarihi açı
sından değil aynı zamanda feraiz hesaplarına giriş olmak üzere kaleme alındığın
dan fakihler için de önem arzetmektedir.
Bir mukaddime ile üç babdan oluşan eserin birinci babında pozitif tam sayıların
çarpımı. ikinci babda pozitif tam sayıla
rın bölümü, üçüncü babda rasyonel sayı
lar üzerinde dört temel aritmetik işlemi
nin icra edilişi ele alınmaktadır. Eser 1241
( 1825-26) yılında Bulak'ta basılmış. ayrı
ca Kahire'de tarihsiz olarak Metnü '1-Lô.mi' adıyla ikinci defa yayımlanmıştır. Kitap sırasıyla Sıbtu'l-Mardlnl (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3 166). Ahmed b.
Musa el-Medeni (Süleymaniye Ktp., Fatih , nr. 3447) ve Akovalızade Hatem (Süleymaniye Ktp., Giresun, nr. !66)tarafın
dan şerhedilmiştir. Akovalızade bu şer
hini eseri öğrencilerine okuturken onların isteği üzerine telif etmiştir. Şerh hacimli olup dönemin matematik bilgisinin
seviyesi açısından önemlidir. el-Lüma'
üzerine diğer bir şerh de Ali b. Muhammed b. Ali el-Ezherl tarafından kaleme
alınmıştır.

Osmanlı

döneminde hesab-ı heval alaçok kullanılan bir diğer eser de Sıb
tu'l-Mardlnl'nin Tu]J.letü'l-a]J.bô.b ii 'ilmi'l-]J.isô.b'ıdır. Kitap aynı zamanda feraiz hesaplarına bir giriş olmak üzere kaleme alınmıştır. Bir mukaddime. üç bab
ve bir hatimeden oluşan eserin mukaddimesinde sayıların tahlil ve terkip açısın
dan özellikleri, birinci babda pozitif tam
sayılarla pozitif tam sayıların çarpımı,
ikinci babda pozitif tam sayıların pozitif
tam sayılara bölümü, üçüncü babda rasyonel sayılar üzerinde dört temel aritmetik işlem, hatimede ise feraiz hesapların
dan örnekler ele alınmaktadır (Süleymanında

niye Ktp., Laleli, nr. 2701/2, 2704/ 1; Hacı
Mahmud Efendi, nr. 5732/ 1). Bu dönemde aynı konuda yazılan önemli eserlerden
biri de ll. Bayezid'e sunulan İrşô.dü't-tul
lô.b ilô. 'ilmi'l-]J.isô.b adlı kitaptır. Müellifi meçhul olan eserde klasik islam ve Osmanlı matematiğinin o döneme kadar
ulaştığı hesab-ı heval kuralları verilmiş.
yer yer de bazı kurallar sayısal örneklerle açıklanmıştır (TSM K, lll. Ahmed, nr.
3144).
Osmanlı döneminden önce kaleme alı
nan Ebü'l-Hasan el-Mağribl'nin Man{:ume li 'ilmi ]J.isô.bi 'l -yed (l:ıisabi'l-'u~üd)
ve Abdülkadir b. Ali b. Şa'ban el-Avfi'nin
buna yazdığı şerh Osmanlılar zamanında
da kullanılmıştır (Man?üme'nin nüshaları için b k. Beyazıt Devl et Ktp ., nr. I 088,
7973/9; şerhiiçin bk. Köprülü Ktp., nr. 1304/
6; TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 1725). Ayrıca EbG Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed el-Mevsıll'nin Man{:ume
li ]J.isô.bi'l-yed'i de mütedavil olan eserlerdendi (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr.
2727/4). Aynı dönemde kullanılan diğer
bir eser de Şerefeddin et-Tıbl'nin Mukaddime li 'ilmi'l-]J.isô.bi'l-yed adlı çalışma
sıdır (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 4503; Salih
Zeki, ll, 279-281 ). Bu devirdeyukarıda zikredilen eserlerden başka hesab-ı hevalnin çeşitli meselelerini konu alan, özellikle yapılan işlemlerin el ve parmak bağum
ları ile nasıl gösterileceğini anlatan birçok risale ve manzum eser kaleme alın
mıştır. Ahmed el-Hüseynl'nin Risô.le li
zabti'l-'uküd fi'l-a'dô.d'ı (Ragıb Pa şa
Ktp., nr. 918/7). hatız-ı kütüb Muhammed
b. Muhammed'in Risô.le li ]J.isô.bi'l-yed'i
(Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr.
2766/4), Isa b. Ali b. Ahmed b. Hasan elHanefı'nin el-UrcCıze fi'l-a'dô.d bi'l- 'akd' ı
ve bu eserin Şeyhülislam Gall ei-Farazl
tarafından yapılan şerhi (Süleymaniye
Ktp., Esad Efendi, nr. 3748/ 18). Sakız müftüsü Abdülkerlm b. Ya'küb'un Risô.le li'l]J.isô.b min m erô.tibi 'l-a'dô.d ve'l-cümel
ve'l-erkami'l-Hindiyye ve'l- 'uküd' ü
(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi , nr. 3748/
16), meçhul bir müellifin Risô.le ii 'ilmi'l'akd'ı (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
3748/17), Karabağizade Mehmed Emin
Üsküdarl'nin (ö. 1222/ 1807) Risô.le fi'l]J.isô.b bi-'uküdi '1-eşô.bi'i (Süleymaniye
Ktp., Yahya Tevfik, nr. 445/ 15) bu tür eserIere örnek olarak verilebilir.

Osmanlı matematiğinde kullanılan

hehevalnin muhtevası bugüne kadar
Salih Zeki'nin yaptığı genel araştırmalar
dışında herhangi bir araştırmaya konu
olmamıştır (Asar-ı Bakıye, Il. 215-244;
sab-ı
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ayrıca bk. Smith , ll, 196-202) . Ancak genel
olarak Osmanlı hesab-ı hevalsinin muhteva itibariyle klasik dönemde kullanı
lanın bir devamı olduğu söylenebilir. Bu
çerçevede Osmanlı hesab-ı heval geleneğinin şu temel özelliklere sahip olduğu
görülmektedir: a) Hesap esnasında yazı
malzemesine başvurulmaz, bütün aritmetik işlemler zihinde yapılır, sonuç iki
elin ve on parmak boğumunun farklı duruşları ile ifade edilir. b) Hesab-ı hevalde
pozitif tam sayılarda toplama ve çıkarma
önceden biliniyor kabul edilir; dolayısıyla
eserlerde bu işlemlere yer verilmeden
doğrudan pozitif tarri sayılarda çarpma.
bölme ve oran (nisbe) incelenir. Nitekim
İbnü'I-Hawam. "Hesabın temeli üçtür :
Çarpma. bölme ve nisbe" demektedir
(Fazlı oğlu, ibn el-Havvam ve Eseri, tenkitli metin, s. 8). İbnü'I-Hawam'ın bu cümlesi, onun iki şarihi olan Kemaleddin eiFarisl ve imadüddin ei-Kaşl arasında hesabın usulü konusunda ciddi bir tartış
ma başlatmıştır (Sa lih Zeki, ll, 237, 24024 1: Fari si' nin konuyla ilgili fikirleri için
bk. Esasü'l-~ava'id, s. 79). Muhammed b.
Muhammed es-Secavendl ise et-Tecnis
fi'l-J:ıisôb'ında daha da ileri giderek pozitif tam sayıları bir kenara bırakmış. doğ
rudan rasyonel sayıları ele almıştır. Nitekim eserinin adı da bu durumu yansıt
maktadır. Benzer bir tavır. Osmanlı matematikçisi Gelenbevl'nin Hisôbü'l-küsur'unda da görülmektedir. Gelenbevl de
tam sayılarla aritmetik işlem yapmanın
malum olduğunu söyleyerek doğrudan
rasyonel sayıları ele almaktadır. c) Bu hesap türünde telif edilen eserlerin mukaddimelerinde hesabın konusu, sayının tanımı ve tek. çift, asal, mutlak. eksik, artık. dost gibi çeşitli özellikleri incelenir;
daha sonra pozitif tam sayılarla rasyonel
sayılarda çarpma. bölme ve oran kuralları ele alınır. Ayrıca kök kavramı. tam kök
ve yaklaşık kök işlemi hem tam hem de
rasyonel sayılarda örneklerle gösterilir. d)
Hesab-ı hevalde çarpma ve bölme basitleştirilerek zihnen kolay işlem yapılacak
hale getirilir. Bunu gerçekleştirmek için
ondalık konumlu sayı sisteminin temel
özellikleriyle 10m x 10" = 1Qm+n ve 10m:
10 " = 10m-n gi_bi kurallardan faydalanılır.
Ayrıca çarpma işlemi elden geldiğince
toplama, bölme işlemi ise çıkarma cinsinden ifade edilmeye çalışılır. e) Bu hesap
türünde kesirler, ya tam veya yaklaşık
olarak birim kesir anlayışı çerçevesinde
1/a cinsinden ifade edilir. Bu işlem sıra
sında Arapça'nın Vz'den Yıo'a kadar olan
özel kesir terminolojisine dayanılır. Bu do-
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kuz kesir cinsinden ifade edilemeyen kesirler "irrasyonel kesirler" olarak görülür.
Salih Zeki'ye göre bu durum. islam matematiğinde ondalık kesir kavramının geliş
mesine olumsuz etki yapmıştır ve bilimin
gelişmesine dilin olumsuz etkisinin güzel bir örneğidir (Asar-ı Bakıye, ll. 161163). Gerçekte hesab-ı hevalnin bu kesir
anlayışının kökleri, aynı tarz birimkesir
anlayışına dayanan eski Mısır aritmetiği
ne kadar iner. Muhtemelen bundan dolayı bazı yazma eserlerde bu tür hesaba
"hisabü'l-kıbt" adı verilmiştir. f) Hesab-ı
hevalde, yukarıda ifade edilen dokuz kesir sistemi dışında ölçü sistemlerine bağ
lı olarak kullanılan . bu sebeple zamana ve
mekana göre değişen kesir türü ile Babil- Yunan üzerinden tevarüs edilen ve
derece. dakika vb. taksimatma dayanan
altmışlı kes ir türü gibi iki değişik .kesir
sistemi daha kullanılır (a.g.e., ll , 149160, 232-236).
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B) Hesab-ı Hindi. Bu hesap sisteminde kullanılan rakamlar (hurQf) Hint kaynaklı olduğundan "hesab - ı Hindl" (el-hisa-

bü'I-HindT) ve kenarlı bir tahta levha (küçük ahşap tepsi) içindeki toz. toprak veya kum üzerine yazıldığı için " hesab-ı gubar" (hisabü'l-gubar). "hisabü't-taht ve'ttürab" yahut "hisabü't-taht ve'r-reml"
(mTI) adlarıyla anılan ve İslam medeniyetinde belli bir dönem kullanılan en önemli hesap sistemidir.
Müslümanlar lll. (IX.) yüzyıldan önce
Hint matematiğiyle ilişki kurmuşlardır.
İlk temas Halife Mansur döneminde vuku bulmuş ve 770 yılının sonunda Hindistan'dan Bağdat'a gelen elçilik heyetindeki bir kişinin beraberinde getirdiği -tam
anlamıyla otantik olmasa da- Sidhanta
adlı matematik kitabı o devirde Muhammed b. İbrahim ei-Fezarl tarafından
Sin d -Hind adıyla Arapça'ya tercüme
edilmiştir. Muhtemelen daha sonra Harizml gibi büyük matematikçilerin üzerinde çalıştıkları bu tercüme sayesinde
müslümanlar ilk defa sıfırı da içeren ondalık konumlu sayı sistemini tevarüs etmişlerdir. Kadi Said ei-Endelüslve İbnü'I
Kıftl bu hesabı Harizml'nin düzenlediğini
bildirmektedirler; ancak sistemi Endelüsl "hisabü'l-gubar". İbnü'I-Kıftl ise "hisabü'l-aded" adıyla anmaktadır.
Son yıllarda yapılan araştırmalar. Fezarl'nin Sind-Hind tercümesinden önce de
islam coğrafyasında Hint rakamlarının
bilindiğini göstermektedir. Bu konuda
Süıyanl rahip Severus Soboht 622'de Deyrikınnesrln'de yazdığı kitapta, "Hintliler
sadece dokuz rakam kullanarak her türlü sayıyı ifade edebiliyorlar" demektedir
(ÖklTdisT, naşirin mukaddimesi, S. 7) . Fakat islam matematiğinde ve özellikle
hisabü'I-Hindl'de kullanılan rakamların
menşeiyle ilgili klasik dönemden bugüne
kadar gelen tartışmalar bu konuda sağ
lıklı bir değerlendirme yapılmasına imkan vermemektedir. Blrünl. "Hintliler tıp
kı bizim hesab-ı cümelde (hisabü'l-cümmel)
olduğu gibi kendi harfleriyle hesap yapmaktadırlar. Ayrıca Hintliler'de harflerin
şekilleriyle buna bağlı olarak hesapta kullanılan rakamların şekilleri bölgeden bölgeye değişmektedir. Bugün bizim kullandığımiz rakamlar onlarda bulunan en iyi
sistemden alınmıştır" demektedir ( Taf:ı
~~~u ma li'l-Hind, S. 82-83 ). Bu durumda
hesab-ı Hindl'de kullanılan rakamların
Hint medeniyetinde çeşitli bölgelerde değişik türleri bulunan ebced benzeri bir
sistem olduğu ve müslümanların bu türlerden en iyisini aldıkları söylenebilir. Blrünl'nin kaydettiği bu bilgi. klasik matematik metinlerinde "dokuz rakam" (el-erkamü't-tisa ') yerine çokça kullanılan "do-

