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ayrıca bk. Smith , ll, 196-202). Ancak genel 
olarak Osmanlı hesab-ı hevalsinin muh
teva itibariyle klasik dönemde kullanı
lanın bir devamı olduğu söylenebilir. Bu 
çerçevede Osmanlı hesab-ı heval gelene
ğinin şu temel özelliklere sahip olduğu 
görülmektedir: a) Hesap esnasında yazı 
malzemesine başvurulmaz, bütün arit
metik işlemler zihinde yapılır, sonuç iki 
elin ve on parmak boğumunun farklı du
ruşları 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 
(Fazlıoğlu, ibn el-Havvam ve Eseri, tenkit
li metin, s. 8). İbnü'I-Hawam'ın bu cüm
lesi, onun iki şarihi olan Kemaleddin ei
Farisl ve imadüddin ei-Kaşl arasında he
sabın usulü konusunda ciddi bir tartış
ma başlatmıştır (Sa lih Zeki, ll, 237, 240-

24 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 pozi
tif tam sayıları bir kenara bırakmış. doğ
rudan rasyonel sayıları ele almıştır. Nite
kim eserinin adı da bu durumu yansıt
maktadır. Benzer bir tavır. Osmanlı ma
tematikçisi Gelenbevl'nin Hisôbü'l-kü
sur'unda da görülmektedir. Gelenbevl de 
tam sayılarla aritmetik işlem yapmanın 
malum olduğunu söyleyerek doğrudan 
rasyonel sayıları ele almaktadır. c) Bu he
sap türünde telif edilen eserlerin mukad
dimelerinde hesabın konusu, sayının ta
nımı ve tek. çift, asal, mutlak. eksik, ar
tık. dost gibi çeşitli özellikleri incelenir; 
daha sonra pozitif tam sayılarla rasyonel 
sayılarda çarpma. bölme ve oran kural
ları 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 basit
leştirilerek zihnen kolay işlem yapılacak 
hale getirilir. Bunu gerçekleştirmek için 
ondalık konumlu sayı sisteminin temel 
özellikleriyle 10m x 10" = 1Qm+n ve 10m: 
1 0 " = 10m-n gi_bi kurallardan faydalanılır. 
Ayrıca çarpma işlemi elden geldiğince 
toplama, bölme işlemi ise çıkarma cinsin
den 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 ke
sirler "irrasyonel kesirler" olarak görülür. 
Salih Zeki 'ye göre bu durum. islam mate
matiğinde ondalık kesir kavramının geliş
mesine olumsuz etki yapmıştır ve bilimin 
gelişmesine dilin olumsuz etkisinin gü
zel bir örneğidir (Asar-ı Bakıye, ll. 161-
163). Gerçekte hesab-ı hevalnin bu kesir 
anlayışının kökleri, aynı tarz birimkesir 
anlayışına dayanan eski Mısır aritmetiği
ne kadar iner. Muhtemelen bundan do
layı bazı yazma eserlerde bu tür hesaba 
"hisabü'l-kıbt" adı verilmiştir. f) Hesab-ı 
hevalde, yukarıda ifade edilen dokuz ke
sir sistemi dışında ölçü sistemlerine bağ
lı olarak kullanılan . bu sebeple zamana ve 
mekana göre değişen kesir türü ile Ba
bil- 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 , 149-
160, 232-236). 
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li'!l IHSAN FAZLIOGLU 

B) Hesab-ı Hindi. Bu hesap sistemin
de kullanılan rakamlar (hurQf) Hint kay
naklı olduğundan "hesab- ı Hindl" (el-hisa-

bü'I-HindT) ve kenarlı bir tahta levha (kü
çük ahşap tepsi) içindeki toz. toprak ve
ya kum üzerine yazıldığı için "hesab-ı gu
bar" (hisabü'l-gubar). "hisabü't-taht ve't
türab" yahut "hisabü't-taht ve'r-reml" 
(mTI) adlarıyla anılan ve İslam medeniye
tinde belli bir dönem kullanılan en önem
li hesap sistemidir. 

Müslümanlar lll. (IX.) yüzyıldan önce 
Hint matematiğiyle ilişki kurmuşlardır. 
İlk temas Halife Mansur döneminde vu
ku bulmuş ve 770 yılının sonunda Hindis
tan'dan Bağdat'a gelen elçilik heyetinde
ki bir kişinin beraberinde getirdiği -tam 
anlamıyla otantik olmasa da- Sidhanta 
adlı matematik kitabı o devirde Muham
med b. İbrahim ei-Fezarl tarafından 
Sin d -Hind adıyla Arapça'ya tercüme 
edilmiştir. Muhtemelen daha sonra Ha
rizml gibi büyük matematikçilerin üze
rinde çalıştıkları bu tercüme sayesinde 
müslümanlar ilk defa sıfırı da içeren on
dalık konumlu sayı sistemini tevarüs et
mişlerdir. Kadi Said ei-Endelüslve İbnü'I
Kıftl bu hesabı Harizml'nin düzenlediğini 
bildirmektedirler; ancak sistemi Endelü
sl "hisabü'l-gubar". İbnü'I-Kıftl ise "hisa
bü'l-aded" adıyla anmaktadır. 

Son yıllarda yapılan araştırmalar. Feza
rl'nin Sind-Hind tercümesinden önce de 
islam coğrafyasında Hint rakamlarının 
bilindiğini göstermektedir. Bu konuda 
Süıyanl rahip Severus Soboht 622'de Dey
rikınnesrln'de yazdığı kitapta, "Hintliler 
sadece dokuz rakam kullanarak her tür
lü sayıyı ifade edebiliyorlar" demektedir 
(ÖklTdisT, naşirin mukaddimesi, S. 7) . Fa
kat 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 im
kan vermemektedir. Blrünl. "Hintliler tıp
kı bizim hesab-ı cümelde (hisabü'l-cümmel) 
olduğu gibi kendi harfleriyle hesap yap
maktadırlar. Ayrıca Hintliler'de harflerin 
şekilleriyle buna bağlı olarak hesapta kul
lanılan rakamların şekilleri bölgeden böl
geye değişmektedir. Bugün bizim kullan
dığımiz 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 de
ğişik türleri bulunan ebced benzeri bir 
sistem olduğu ve müslümanların bu tür
lerden en iyisini aldıkları söylenebilir. Bl
rünl'nin kaydettiği bu bilgi. klasik mate
matik metinlerinde "dokuz rakam" (el-er
kamü't-tisa ') yerine çokça kullanılan "do-



kuz harf" (el-hurOfü't-tisa') terkibinin de 
anlamını açıklamaktadır. Buna göre müs
lümanların, en azından ilk dönemlerde 
bu rakamların Hint dilleriyle ili şkisinden 

haberdar oldukları ve zamanla bunları 
sadece sembolik değere sahip işaretler 
şeklinde kabul edip kullandıkları sonucu
na varılabilir. 

islam dünyasında hesab-ı Hindl alanın
da telif edilen, ancak zamanımıza orijinal 
Arapça nüshası gelmeyen ilk eser Hariz
ml'nin Kitô.bü '1-lfisô.bi'l-Hindi adlı ça
lışmasıdır. Bu kitabın en önemli özelliği, 
sıfırla beraber Hint rakamlarını ve onda
lık konumlu sayı düzenini sistemli bir şe
kilde islam dünyasına taşımasıdır. Eser, 
Algoritmi de numero indorum adıy l a 

XII. yüzyılda Latince'ye tercüme edilmiş 
ve bu tercüme ile beraber düzenli hesap 
yapma tekniği Avrupa'da "algorithm" 
olarak bilinegelmiştir (bk. HARİZMI, Mu

hammed b. Müsa). Bugüne gelen ilk eser 
ise 341 (952-53) yılında Dımaşk'ta kale
me alınan Ahmed b. İbrahim ei-Öklldisl'
nin el-Fuşul ii 'J-J:ıisô.bi 'J-Hindi'sidir. Ök
lldisl hesab-ı Hindl'nin temel özelliklerini 
şu şekilde açıklamaktadır : "Hesab-ı Hin
dl, üzerinde kum bulunan bir tahtanın 
kullanılmasını gerektirir. Sayılar kum üze
rinde parmak veya kalemle(çubuk) çizilir. 
Bundan dolayı bu hesap sistemi 'hisa
bü'l-gubar' veya 'hisabü't-taht ve't-türab' 
olarak isimlendirilmiştir". Ona göre, bu 
özelliklere sahip olan hesab-ı H indi ilk dö
nemlerde islam dünyasında fazla rağbet 
görmemiştir. Çünkü hesap işleriyle uğra

şan kimseler işlemler için kum kullanma
yı uygun bulmamış. halk da bu hesap için 
gereken malzemeyi her zaman yanında 
bulundurmayı külfet saymıştır. Hatta Ök
lldisl'nin ifadesiyle birçok hasib, el ile he
sap yapamayacak kadar büyük işlemler
de hesab-ı Hindl'ye ihtiyaç duymasına 
rağmen yine de hesab- ı gubarlden ka
çınmıştır (s. 47-48). 

islam dünyasında zaman içinde hesab-ı 
gubarlye yönelik yaklaşımların içeriği, ib
nü'I-Benna ei-Merraküşl'nin el-Ma]falô.t 
ii 'ilmi'l-J:ıisô.b adlı eserindeki açıklama
lardan takip edilebilir. Ona göre hesap 
işlemlerinde kullanılan gubarl harfler (ra
kamlar) dokuz tanedir. Bu harfler gubarl 
olarak isimlendirilmiştir ; çünkü bu hesap 
sisteminde hasip, tahtadan yapılmış ve 
üzerinde çok ince toz bulunan bir levha 
alır. daha sonra bir çubukla toz üzerinde 
harfleri çizer ve hesap meselelerini çö
zer, işlem bittikten sonra tozu eliyle dü
zeltir. Sistemin bu şekilde kullanılması 

kolaylık sağlamasından dolayıdır; zira her 
zaman yazı malzemesine ihtiyaç duymaz 
(s. 1 28). 

Modern dönemde genelde matematik. 
özelde islam matematik tarihçileri ara
sında önemli ve ciddi tartışmalara yol 
açan hesab-ı Hindl, bu hesap sisteminde 
kullanılan rakamların menşei ve islam 
dünyasına girişi konuları. en azından şim
dilik benimsenen teklife göre hesab-ı Hin
dl veya Batı islam dünyasındaki yaygın 
ismiyle hesab-ı gubarlnin Hint medeniye
tinden hesap sahasında tevarüs edilen 
sisteme denildiği şeklinde özetlenebilir. 
Bu hesap sisteminde kullanılan rakam
lar Doğu ve Batı islam dünyalarında ol
mak üzere iki farklı gelişim göstermiştir. 
Doğu islam dünyasındaki rakamlar Hin
dl, Batı islam dünyasındakiler ise gubarl 
ismiyle anılmıştır. Kuzey Afrika ve Endü
lüs yoluyla Avrupa'ya geçen rakamlar gu
barl rakamlardır ve bugün de bunlara 
"Arap rakamları" denilmektedir. 

İslam medeniyetinde ilk dönemlerde 
hesab-ı H indi alanında telif edildiği halde 
günümüze kadar gelmeyen birçok kitap 
vardır. ibnü'n-Nedlm bu eserleri müellif
ler iyle birlikte kaydetmiştir (mesela bk. 
el-Fihrist, s. 334, 339-340, 342). Zamanı
mıza ulaşan bu hesap sisteminin tarihi 
gelişiminde önemli yeri olan eserler. Ha
rizml'nin ve Ahmed b. İbrahim ei-Öklldi
sl'nin yukarıda anılan kitapları yanında 
Doğu islam dünyasında Kuşyar b. Leb
ban'ın Kitab ii uşuli'l-J:ıisabi'l-Hindi'si 

(nşr. Ah medSelim Saldan, MMMA ı 19671, 
s. 41-1 57). Ali b. Ahmed en-Nesevl'nin 
el-Mu]fni' ti'l-J:ıisabi'l-Hindi'si, Nasl
rüddln-i TOsl'nin Cevami'u'l-J:ıisab bi't-

Hesab -ı H indi'de kullanılan rakamların gelişim çizelgesi 

ı. 1 .(, 3 )" t' t J (_,. e_. 

II. 1 Z, t 'i "i s l (_ f 
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tal]t ve't-türab'ı (nş[ Ahmed Selim Sa
Tdan, Mecelle tü '1-EbhJ,ş, XX/2 ı Beyrut 
19671. s. 91-164:XX/3, s. 21 3-292), Batı is
lam dünyasında ise özellikle Ebu Bekir 
el-Hassar'ın Kitô.bü'l-lfaşşar ii 'ilmi'l 
gubô.r'ı. ibnü'I-Benna ei-Merraküşl'nin 
Tell)işu a'mô.li'l-J:ıisô.b'ı (nş[ Muham
med Süveysl. Tunus ı 969) ve el-Ma]fdlat 
ii 'ilmi'l-J:ıisô.b'ı ile (n ş r. Ahmed Selim Sa
ldan, Arnman 1984) Ebü'l-Hasan ei-Kale
sadl'nin Keşiü'l-esrar 'an 'ilmi J:ıuruii'l
gubar'ıdır (nşr. Muhammed Süveysl, Tu
nus 1 988). 

Hesab-ı Hindl çerçevesinde islam ma
tematiği aritmetiğe önemli katkılarda 
bulunmuştur. Bu katkılar şu şekilde sıra
lanabilir : 1. Dokuz rakam ve sıfırla bera
ber ondalık konumlu sayı sistemi ve bu 
sisteme dayanan hesap algoritma man
tığı içinde kurulmuştur. z. Ondalık kesir
ler bu hesap sistemi içinde keşfedilmiş
tir; bu konuda özellikle Ahmed b. İbrahim 
ei-Öklldisl. Semev'el ei - Mağribl, Cemşld 
ei-Kaşl ve Takıyyüddin er-Rasıd'ın katkı
ları önemlidir. 3. Bu hesap sistemi içeri
sinde daha sonra Pascal üçgeni diye ad
l andırılacak olan (a + b)n açılımı tesbit 
edilmiştir. Bu konuda Kuşyar b. Lebban. 
Kerecl. Ömer Hayyam. Semev'el. Naslrüd
dln-i TOslve imadüddin ei-Kaşl'nin önem
li katkıları bulunmaktadır. 4. Kök hesabı 
geliştirilmiş . özellikle yukarıda zikredilen 
bin om açılımından da faydalanılarak tam 
kökü olmayan sayıların yaklaşık köklerinin 
tesbit edilmesinin kuralları konulmuştur. 
s. Sayılar teorisine ait konular geliştiril
miştir. 6. Sonuç olarak bugün bütün dün
yada kullanılan aritmetik anlayışı hem 
mantık hem de muhteva olarak islam 

IV. (X). yüzy ıl 

340 (950) dolayiarı 

ibnü' I-Ben na ei-Merraküş1'nin (ö. 721/321 )?))el· 
Ma/ı:tilii.t {i 'ilmi'L-f:ıisab'ına göre 

ibnü ' I-Benna'nın Telf:ıişu a'mii.Li'L·f:ıisii.b adl ı ese-
ri ne Xl. (XVII.) yüzyılda yap ı lm ı ş bir şehre göre 

Ka lesiidi'nin (ö. 89 1/1486) Keş{ü'L-cilbii.b 'an 'il-
mi'l-f:ıisii.b' ına göre 

Beşlevi'ni n (ö. 1020/16111 Risii.le (i'L-f:ıisii.bi'L-me{-
tüf:ı'una göre 

Los Ubros del saber de astrônomia adıyla bil i-
nen ve Islam biliminin Batı'ya intika li nde önemli 
rolü olan esere göre 

XIV. yüzy ılda Avrupa'da Arap rakamları 
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medeniyetinde bu hesap sistemi içerisin
de kurulmuştur. 
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~ MUHAMMED SüvEYST 

Osmanlılar'da Hesab-ı Hindi. Osmanlı 
Devleti, klasik İslam kültür ve medeniye
tinin tabii bir devamı olduğundan hesab-ı 
H indi (el-hisabü'I-HindT) alanında da bu me
deniyetin birikimini devralmıştır. Osman
lı riıatematikçileri. selefierinin hesab-ı 
Hindl alanında ulaştığı seviyeyi hem muh
teva hem de eser düzeyinde korumaları
nın yanında bu hesap sistemine son şek
lini vermişlerdir. Nitekim modern aritme
tik Osmanlı ülkesine girmeye başladığı za
man teknik ayrıntı dışında. hesab-ı H indi 
çerçevesindeki Osmanlı aritmetiği muh
teva olarak modern aritmetiğin taşıdığı 
özelliklerin aynısına sahipti. Osmanlı ma
tematiğinde hesab-ı hevalnin sürekli!Jği
ni korumasına ve hesab-ı sittininin astro
nomik ve trigonometrik hesaplarda kul
lanılmasına rağmen muhasebe kalemle
rinde uygulanan muhasebe aritmetiğiy
le medreselerde okutulan temel aritme
tik hesab-ı Hindl'yi esas aldığından res
ml Osmanlı matematiğinin hesab-ı Hindl 
olduğu söylenebilir. Nitekim Taşköpriza
de, MittaJ:ıu s-sa'ade'sinde on bir alt da
la ayırdığı "ilmü'l-aded" içinde "ilmü hi
sabi't-taht ve'l-mll" adıyla andığı hesab-ı 
H indi'yi birinci sıraya koyarak incelemek
te ve bu alanda sayılamayacak kadar eser 
telif edildiğini belirtmektedir(!, 368-369). 
Osmanlılar'da hesab-ı Hindl'nin resmi ka
rakter kazanmasının sebebi büyük oran
da. kağıdın yaygınlaşması ile Osmanlı da
rütta'llm ve medreseleri sayesinde oku
ma yazma oranının belirli bir seviyeye 
ulaşmış olmasıdır. Nitekim Osmanlılar'
da hesab-ı Hindl'nin yaygın bir adı da "he
sab-ı kalem"dir (hisabü'l-kalem) (Abdürra
him b. Ebu Bekir b. Süleyman el-Mar'aşl. 

Şerf:ıu ljulaşati'l-f:ıisab, Süleymaniye Ktp., 
Şehid Ali Paşa, nr. 1982, vr. 3b). Bu da kla
sik dönemde hesab-ı H indi'nin icrası sıra
sında kullanılan tahta. kum. toprak vb. 
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araç gerecin yerini kısmen kağıt ve kale
min aldığını göstermektedir. 

Katib Çelebi'nin hesab-ı H indi konusun
da verdiği tanımlar oldukça dikkat çeki
cidir. Ona göre bu hesap tarzı mutlak an
lamda sayılara delalet eden rakamların 
biçimlerinin (sQretler) ilmidir. Bu çerçeve
de her milletin "birlikler" e delalet eden 
farklı rakamları vardır: Hindl. ROm!. Mağ
ribl. Efrencl. nücGml, siyaki gibi. Dolayı
sıyla hesab-ı H indi. "birliklere delalet eden 
rakamlar ile hesaba dair işlemlerin ya
pılması keyfiyetini öğreten bir ilimdir" 
(Keşfü'?·?unan, ı, 663). Katib Çelebi, bu 
tanımıyla hesab-ı heval ile hesab-ı Hindi'
nin özdeki farkını en iyi şekilde ortaya 
koymaktadır. Bu anlayış. daha sonra Ab
dürrahim b. Ebu Bekir b. Süleyman el
Mar'aşl tarafından da vurgulanmıştır. 

Kaynaklar ve Arka Plan. Osmanlı Dev
leti'nin, kuruluş döneminde henüz klasik 
islam coğrafyası içinde yer almayışı ve 
kurucularının göçebeliğinden dolayı oku
ma yazma oranının düşüklüğü sebebiyle 
bu yıllarda yaygın biçimde kullanılan he
sap sisteminin hesab-ı heval olduğu dü
şünülebilir. Bu düzeydeki halkın ve ayn~ 
dili konuşmayan taeirierin insan bedenı 
dışında herhangi bir araca ihtiyaç göster
meyen hesab-ı hevalyi, yazı ve buna bağ
lı unsurları gerektiren hesab-ı Hindi'ye 
-tercih etmeleri tarihi gelişim e tamamen 
uygun düşmektedir. Nitekim Fatih Sultan 
Mehmed öncesi Osmanlı literatüründe 
hem hesab-ı Hindl hem de hesab-ı heval 
alanında yazılmış kayda değer bir esere 
pek rastlanmamakta, 1331 'de kurulan 
İznik Medresesi ile Yıldırım Bayezid dö
neminde belirli bir sayıya ulaşan medre
selerin oluşturduğu ortamda Osmanlılar'
dan önce telif edilmiş eserlerin elde do
laştığı görülmektedir. 

Ahmed b. İbrahim ei-Öklldisl. İbnü'l
Heysem. Ali b. Ahmed en-Nesevl, İhvan-ı 
Safa. Abdüllatif ei-Bağdadi ve Naslrüd
din-i TGs! gibi klasik müelliflere ait he
sab-ı H indi eserlerinin Osmanlı öncesinde 
istinsah edilen nüshalarının üzerinde bu
lunan temellük. istishab, şira vb. kayıtla

rı ile Osmanlı döneminde istinsah edilen 
nüshaları bu eserlerin Osmanlılar'da kul
lanıldığını göstermektedir. Anadolu'da 
diğer birçok ilirnde olduğu gibi hesab-ı 
Hindl alanında da ilk ve ana kaynaklar Me
raga matematik-astronomi okuluna, da
ha sonra ise Mağrib- Mısır ve Semerkant 
okullarına mensup müelliflerin eserleridir. 

Meraga matematik-astronomi okulu
nun kurucusu Naslrüddln-i TCısl'nin Ce-

vami'u'l-hisab bi't-tal].t ve't-türab'ı, 
Cemaleddi~ Said b. Muhammed et-Tür
kistani'nin er-Risaletü'l-'Ala'iyye ti'l
mesa'ili'l-J:ıisabiyye'si (TSMK, lll. Ah 
med, nr. 3119/ l) ve buna Celaleddin Ali 
el-Garbi'nin yazdığı el-Mu'cezatü 'n-ne
cibiyye ii şerJ:ıi'r-Risaleti'l-'Ala'iyye 
adlı şerh (TSMK, lll. Ahmed, nr. 3117) he
sab-İ Hindi açısından önemli eserlerden
dir. Nitekim Taşköprizade , Naslrüddln-i 
TCısi'nin kitabını bu sahada "kuşatıcı" ka
bul etmektedir (Miftaf:ıus-sa'ade, ı, 369). 
Türkistanl'nin kitabının da sadece Türki
ye kütüphanelerinde onu aşkın nüshası
nın bulunması ve Osmanlı döneminde is
tinsah edilen nüshalarının fazlalığı onun 
da çokça kullanıldığını göstermektedir 
(mesela bk. Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 2737/2 , Şe h id Ali Paşa , nr. ı 989; Afyon 
il Halk Ktp., nr. 1830/ 5) . Ancak devletin 
kuruluş döneminde hesab-ı Hindl alanın
da kullanılan temel kitap muhtemelen 
Nizameddin en-NisabGrl'nin eş-Şemsiy
ye fi'J-J:ıisdb'ıdır. Bu eser daha sonraki 
dönemlerde de yaygın biçimde kullanıl 

maya devam etmiştir ve bugün sadece 
istanbul kütüphanelerinde yirmiye yakın 
nüshası bulunmaktadır (mesela bk. Sü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2659/3; Ra
gıb Paşa Ktp., nr. 919/l, bu nüsha idrls-i 
BitlisT'nin hattıyladır; Süleymaniye Ktp., 
Carullah Efendi, nr. 1476; TSMK, lll. Ah
med, nr. 3149, 3150). Bu kitap, Osmanlı
lar döneminde Ali Kuşçu'nun talebele
rinden Ebü İshak el-Kirmanl (TSMK, ııı. 
Ahmed , nr. 3153) ve Abdülall ei-Bircendl 
tarafından şe~hedilmiştir (Süleymaniye 
Ktp., Hamidiye, nr. 879) . 

Osmanlı matematiğinde Mısır-Şam ma
tematik okulunun en önemli ismi sayılan 
ve hesab-ı hevalde olduğu gibi hesab-ı 
H indi'de de eserleri en çok okunup şer
hedilen matematikçi İbnü'l-Haim'dir (ö 

815/ 1412). İbnü'l-Haim hesab-ı Hindl ala
nında bir mukaddime, iki kısım ve bir 
tekmileden oluşan Mürşidetü't-talib ila 
esne'l-metalib adlı bir eser kaleme al
mış (Keşfü .'?-?Unün, ll, 1655; Hediyyetü'l
'ari(in, ı , ı 21 ) , Cemaleddin eş-Şinşevri de 
bunu Bugyetü'r-ragıb ii şerJ:ıi Mürşi
deti'Halib adıyla şerhetmiştir (Arif Hik
met Ktp., nr. 2838). Eser, daha sonra mü- · 
ellifi İbnü'I-Haim tarafından Nüzhetü'l
hüssab ii 'ilmi'l-J:ıisab adı altında (Nüz

hetü'n-nü??ar (i şına'ati'l-gubaradıyla da 
bilinmektedir) bir mukaddime, iki babve 
bir hatime halinde ihtisar edilmiştir. Po
zitif tam sayılar, pozitif rasyonel sayılar 
ve oran- or antı aritmetiğinin ele alındığı 
bu muhtasar (Keşfü '?-?Unün, ll , l655;İza-


