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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-



f:ıu'l-meknün, ll. 643), Osmanlılar'da he
sab-ı H indi alanında en çok işlenen eser
lerden biri olmuş ve Zekeriyya ei-Ensarl. 
Arafe b. Muhammed ei-Urmevi, Radıy
yüddin İbnü'I-Hanbeli, Şehabeddin Ah
med b. Muhammed ei-Gazzi, Cemaled
din Muhammed b. Eaz ed-Dımaşki , Ebu 
Abdullah Şemseddin Muhammed b. Mu
hammed eş-Şerif ei-Ermeyuni, İbnü'I
Cemmal ve Hekimbaşı Mehmed Efendi 
tarafından şerhedilmiştir. Yahya b. Mu
hammed el-Hattab er-Ruayni adlı bir 
alim de İbnü'l-Haim'in bu eserini ihtisar 
etmiştir. 

Mağrib okulunun en önemli isimlerin
den biri olan İbnü'l-Benna el-Merrakü
şi'nin Tell]işü a'mali'l-J:ıisab'ı, hesab-ı 

Hindi alanında Osmanlı matematiğinde 
önemli bir yere sahiptir. Ebu Zekeriyya 
el- Hassar'ın el-Kitdbü'ş-Şagir fi'l-J:ıi

sab'ının telhisi olan eser birincisi hesab-ı 
H indi' den. ikincisi cebir ve mukabeleden 
bahseden iki bölüme ayrılmıştır. Birkaç 
asır boyunca medreselerde okutulması
nın yanında (sadece istanbul kütüphane
lerinde Osmanlı alimlerinin eliyle istinsah 
edi lmi ş ona yakın nüshas ı va rdır; mesela 
bk. Sü leymaniye Ktp., Laleli, nr. 2700/2; 
Ham id iye, nr. 869/1; Bağdat lı Vehbi Efen
di. nr. 1756) kitabın en önemli iki özelliği 
mağribl (gubarT) rakamları düzenli bir şe
kilde kullanması ve rasyonel sayılar arit
metiğinde Doğu islam matematiğine gö
re ileri bir seviyeyi yansıtmasıdır. İbnü'I
Haim bu eseri el-lfavi fi 'ilmi'l-J:ıisab 
adıyla dört babda ihtisar etmiştir. Birinci 
babda sayı, tam sayılarda toplama, çıkar
ma. çarpma. bölme. ikinci babda rasyo
nel sayılarda dört temel aritmetik işlem. · 
üçüncü babda kökler hesabı, dördüncü 
babda oran-orantı ile ce bir ve mu kabele 
ele alınmaktadır. Eserin modern neşri 
Hudayr Abbas Muhammed el-Münşidavl 
ve Reşld Abdürrezzak es-Salih! tarafın
dan yapılmıştır (Bağda d 1988) . İ bn Ha
im'in bu ihtisarı. Osmanlı döneminde Mu
hammed b. Ebü'l-Feth es-Sufi ve Ragıb 
Paşa Hocası diye tanınan İbrahim b. Mus
tafa ei-Halebl tarafından şerhedilmiştir. 
Mustafa Sıdkı'nın talebesi Şekerzade Fey
zullah Sermed de hacasından matematik 
tahsil ederken İbnü'l-Benna'nın Tell]iş'i 
ile İbnü'l-Haim'in eJ-/favi'sindeki örnek 
problemleri çözümleriyle beraber bir ara
ya getirmiştir (Süleymaniye Ktp., Esad 
Efendi, nr. 3150/2, müellif hattıyla). Şe
kerzade'nin eseri ayrıca. hesab-ı Hindl iş
lemlerinde kullanılan sembol ve notasyon 
sisteminin Osmanlı matematikçileri eliy
le ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından 

önemlidir: çünkü çözümleri lafzl yapılara 
başvurmadan tamamen sembolik olarak 
vermiştir. İbnü'I-Mecdi'nin talebelerin
den Zeynelabidln Abdülkadir b. Ali b. Şa'
ban ei-Avfi de el-If avi'ye bir şerh yaz
mış ve bu şerh de Osmanlılar'da kullanıl
mıştır (Süleyma niye Ktp., Hafld Efendi , 
nr. 215/1 ). 

İbnü'I-Benna'nın Tell]iş'ine Memlüklü 
astronomu İbnü 'I-Mecdl tarafından lfa
vi'l-lübdb fi şerJ:ıi Tell]işi a'mali 'l-J:ıi

sab adıyla yapılan hacimli şerh ile (ese
rin sadece istanbul kütüphanelerinde ona 
yakın nü sha s ı va rdır; mese la bk. Sü leyma
niye K tp ., Esad Efendi. nr. 3167, 3 I 68; La
leli , nr. 274 1) İbnü'I-Benna'nın talebesi 
Abdülazlz b. Ali b. Davud ei-Hewarl'nin 
el-Lübdb fi şerf:ıi Tell]işi a'mali'l-J:ıisab 
adlışerhide (Süleymaniye K tp ., Şehid Ali 
Paşa, nr. 197713, istanbul 'da 880 ı 1475 ı yı

lında istin sa h edilmiştir ; Laleli , nr. 2740; 
Kılıç Ali Paşa, nr. 673) Osmanlılar döne
minde kullanılmıştır. Yine bu devirde İb
nü'l-Benna'nın eseri, eğitimdeki yaygın

lığından dolayı adı bilinmeyen bir müellif 
tarafından Nüzhetü'l-elbab ve zübde
tü't-Tell]işi'l-J:ıisab adıyla nazma çekil
miştir ( iü K tp ., AY. nr. ı 566/4). İbnü'I-Ben
na'nın Osmanlı matematiğinde sadece 
Tell]iş'i değil aynı zamanda Ref'ü '1-J:ıi
cab 'an vücuhi a'mali 'l-J:ıisi'ıb (Süley
maniye Ktp., Bağdatlı Ve hbi Efendi, nr. 
1006/2) ve el-Ma~aldt fi 'ilmi'l-J:ıisab 
(Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 2720) gibi 
eserleri de okutulmuştur. 

Mağribli matematikçi Ebu Bekir Mu
hammed b. Abdullah b. Ayyaş ei-Has
sar' ın hesab-ı Hindl alanındaki eserleri, 
Taşköprizade'nin ifadesiyle muhtevaları
nın Osmanlı matematiğinden farklı olma
sına rağmen bu dönemde kullanılmıştır 
(Miftaf:ıu 's-sa'ade, 1, 369). Bunların içinde 
özellikle el-Beyan ve't-ti~kar fi 'ameli 
m esa'ili'l-gubdr ile (iü Ktp., AY, nr. 6112) 

· Kitabü '1-lfaşşar fi ~lmi'l-gubdr (Sü ley
maniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 1509/4) 
başta gelmektedir. Osmanlı matemati
ğinde bu alanda elde dolaşan diğer bir 
önemli eser de Mağribli matematikçi Ka
lesadl'nin Keşfü 'I-esrar 'an 'ilmi J:ıuru
fi'l-gubar' ıdır (Süleymaniye Ktp ., Hasan 
Hüsnü Paşa, nr. 1292/2,0smanlı matema
tikçisi Mustafa Sıdkı'nın h attıyla ; iü Ktp., 
nr. 61 14/2; Süleymaniye Ktp., Esad Efen
di, nr. 3173; nş r. MuhammedSüveysl, Tu
nus 1988) . 875 (1470) yılında Gırnata'da 
telif edilen eser. gubari rakamların Avru
pa'da bugünkü şekilleriyle yaygınlaşma
sında etkili olmuştur. KalesMI'nin Tebşı
ratü'l-mubtedi bi'l-~alemi'l-Hindi adlı 
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eseri de hesab-ı Hindl sahasında bu böl
gede revaç bulan eserlerdendir (Atıf Efen
di Ktp., nr. 1717/3; Süleymaniye Ktp., La
leli , nr. 2702). 

Osmanlı matematiğinde eserleri kul
lanılan bir Mağribli matematikçi de İbn 
Gazi ei-Miknasi'dir (ö. 9 ı 9/1513). İbn Ga
zi. hesab-ı Hindl alanında kaleme aldığı 
333 beyitlik Münyetü'l-J:ıisab adlı ese
rini (Süleymaniye Ktp ., Laleli , nr. 2765/1) 
Bugyetü't-tullab ii şerJ:ıi Münyeti'l
J:ıisab adıyla şerhetmiştir (Süleymaniye 
Ktp., Laleli. nr. 2765/3; Selim iye, nr. 4777/ 
17) . Bu şerh. hem genel olarak X. (XVI.) 
yüzyıl İslam matematiği hem de Osman
lı matematiği açısından önem taşımakta
dır. Eserin yazımında Ebu Bekir el-Has
sar, İbnü'l-Benna gibi daha önceki Mağ
ribli matematikçilerin çalışmaları da göz 
önünde tutulmuştur. Xl. (XVII. ) yüzyılda 
matematik alanında meşhur olan alim
lerden biri de Ali b. Veli b. Hamza ei-Mağ
ribl'dir. 999 ( 1590) yılında telif ettiği Tuh
fetü'l-a'dad li-zevi 'r-rüşd ve's-sedad 
adlı Türkçe eserinde İbnü 'I-Haim yanın
da İbn Gazi'den de faydalanmıştır. Ay
nı yüzyılın bir diğer matematikçisi Ce
maleddin Muhammed b. Ahmed b. Mu
hammed b. Plrl, el-Yeva~itü '1-mufaş
şalat li'l-le'ali'n-neyyirdt fi a'mdli ~e
vati'l-esma' ve'l-munfaşıldt adlı eserin
de İbnü'l-Haim ve Kalesadi'den. ayrıca 
İbn Gazi'nin Bugyetü 't-tulldb'ından da 
istifade etmiştir (Süleymaniye Ktp., Ha
san Hüsnü Paşa, nr. 1292/4 , vr. 35b- 59•). 
Bu durum eserin Osmanlı matematik
çileri tarafından kaynak olarak kullanıl
dığını göstermektedir. Kitabın modern 
neşrini Muhammed Süveysl yapmıştır 
(Haleb 1983). 

Hesab-ı H indi alanında Doğu İslam ma
tematiğinde telif edilen en önemli eser 
hiç şüphesiz. Osmanlı matematiğinin ana 
kaynaklarından kabul edilen ve medrese
lerde ileri seviyede ders kitabı olarak oku
tulan Gıyaseddin Cemşld el-Kaşi'nin Mif
tdf:ıu'l-J:ıisab (f:tüssab)'ıdır. Bu eserin bi
rinci makalesi pozitif tam sayılar, ikinci 
makalesi pozitif rasyonel sayıların aritme
tiğini konu almaktadır. Eser. hesab- ı Hin
dl alanında İslam matematiğinin ulaştığı 
seviyeyi göstermesi yanında ondalık ke-

. sirlerin temel dört aritmetik işlernde al
goritmik kullanımını veren ilk kitap olma 
özelliğini de taşımaktadır. Bu eserin sa
dece istanbul kütüphanelerinde yirmiye 
yakın nüshası bulunmaktadır (Süleyma
niye Ktp., Yenicam i, nr. 814; TSMK, lll. Ah
med, nr. 3474; Nuruosmaniye Ktp ., nr. 
2967). Ayrıca Miftdf:ıu '1-J:ıisdb'ın bizzat 
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Kaşl tarafından yapılan tel h isi de Osman
lı matematiğinde kullanılmıştır (iü Ktp., 
nr. 79 7 ; Millet Ktp., Ali Emi r! Efendi , nr. 
2738 ). 

Osmanlı matematiğinde hesab-ı Hindl 
alanında kullanılan daha önceki dönem
lere ait pek çok eser vardır. Bunlardan 
müellifi meçhul olan et-Tu]J.fe fi'l-J:ıisab 
özellikle dikkati çekmektedir. ei-Melikü'l
Müeyyed Ebü'l-Muzaffer Gıyaseddin 1\.ı
luk Timur Bey adlı bir Türk beyine sunu
lan kitabın zahriyesinde ve son yaprağın
da (vr. ı 08•) ll. Bayezid'in mührü ve ayrı
ca zahriyede 1. Mahmud'un mührü ile va
kıf kaydı yer almaktadır. Matematik muh
tevası yanında islam aritmetik tarihi açı
sından da önemli bilgiler ihtiva eden eser
de ünlü islam matematikçisive astrono
mu Muhammed b. Musa el-Harizml'den 
ve Abdülkahir el -Bağdadl'den ikişer alın

tı yapılmış ve f ikirleri eleştirilmişti r (S ü
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2723, vr. 3b, 

54• , 54b, ss•-b, 70b). Müellif hesap. misaha 
ve cebiri ispat (burhan) açısından inceler
ken son derece önemli fikirler ileri sür
mektedir. Ona göre genel olarak hesap
ta. özel olarak hesab- ı Hindl'de kaideler 
burhansız ele alınırken misahada hissi 
burhan. ce bir ve mukabelede ise akli bur
han kullanılmaktadır. 

Osmanlı öncesi döneme ait hesab- ı Hin
dl'yi konu alan birçok Arapça matematik 
eserinin yanında Farsça olanlar da vardır. 
Bunların arasında. N uruosmaniye Kütüp
hanesi'nde bulunan (n r. 2985) mecmua
nın ihtiva ettiği adı bilinmeyen bir mü
ellife ait Risa1e fi'1-f:ıisab ' ı (vr. ı b_ ı 5b). 

Ebü'l-Velld Abdülazlz b. Ali'nin el-İ~na' 
ti 'ilmi 'l-J:ıisab'ı (vr. I 6b -60 •). Ebu Halef 
Muhammed b. Abdülmelik es-Selml et
Taberl'nin Nevadi r-i Hisab' ı (vr. 6 ı b-74• ) 

ve yine aynı müellifin If isab-ı Hindi'si 
örnek olarak zikredilebilir. Ayrıca Şerefed

din Hüseyin b. Hasan es-Semerkandl'nin 
Risale ii tari]fi'l-mesa'ili'1-'adediyye'si 
de (TSMK. lll. Ahmed, nr. 3455/7) Osman
lılar döneminde kullanılan Farsça eserler
dendiL 

XVII. yüzyılda telif edilen ve islam ma
tematiğinde hesab-ı Hindl alanında bir 
merhale sayılan Muhammed Bakır el-Yez
dl'nin 'Uyunü '1-J:ıisab ' ı iran-Hint dünya
sı yanında Osmanlılar'ca da tanınmakta
dır. Hesab-ı Hindl çerçevesinde pozitif 
tam sayılar. pozitif rasyonel sayılar arit
metiğiyle geniş kök hesabını ihtiva eden 
eser ayrıca cebiri ve misaha konularını da 
ele alır (iÜ Ktp ., AY, nr. 1 023; TSMK, Ema
net Hazinesi, nr. 1993). 
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Osmanlı Döneminde Telif Edilen Eser
ler. Hesab-ı Hindl alanında bu dönemde 
birçok eser telif edilmiştir. Yıldırım Baye
zid devri matematikçilerinden Ali b. Hi
betullah ' ın Ijulô.şatü 'l-minhac li 'ilmi'I
J:ıisab'ı ile Yıldırım Bayezid, Çelebi Meh
med ve ll. Murad zamanlarında yaşamış 
olan Abdurrahman b. Muhammed el-Bis
taml'nin telif ettiği M ebahicü '1-e1bab 
fi men ahici 'ilmi 'l-J:ıisab bugüne ulaş
madıkları için hangi tür hesap geleneği
ni ihtiva ettikleri bilinememektedir. Bu 
yüzden hesab-ı Hindl alanında Osmanlı
lar'da kaleme alınan eserlerden ilk ikisi
nin. fetihten sonra istanbul'a gelen Ali 
Kuşçu ' nun Tebriz'de iken yazdığı Risa1e 
der 'İlm-i l:fisab ve istanbul'da Fatih 
Sultan Mehmed'e ithaf ettiği er-Risale
tü '1-Mu]J.ammediyye olduğu söylenebi
lir. Bunların yanında Ebü'I-Cud Muhyid
din Abdülkadir b. Ali b. Ömer es-Sehavl'
nin er-Risa1etü 's-Sel].aviyye fi 'ilmi'1-
gubar' ı , bu eseri şerheden Sehavl'nin 
oğlu Muhammed ed-Dencavl, Hüseyin b. 
Muhammed el-Mahalli, Ebu Şühbe Mu
hammed b. Ahmed ei-Menfelutl, Abdül
fettah b. ibrahim ed-Deysatl ve Ahmed 
b. Mustafa b. Abdülvehhab ei-Halebl ile 
Hüseyin ei-Hüseynl el-Hattabl ei-Cilanl, 
Garsüddin Ahmed b. ibrahim ei-Halebl. 
Abdülmedd b. Abdullah es-Samull ei 
Hindl. Takıyyüddin er-Rasıd , Osman b. 
Alaeddin Ali b. Yunus ei-Hasib ed-Dımaş
ki, Muhammed b. Ahmed el-Kabbanl. 
Ali b. Veli b. Hamza el-Mağribl, Baha
eddin Arnili'nin Ij u1aşatü '1-J:ıisab'ı üzeri
ne şerh yazan pek çok matematikçin in, 
özellik-le ömer b. Ahmed el-Mal ei-Çulll. 
Cezerl Ramazan Efendi. Abdürrahim b. 
Ebu Be-kir b. Süleyman el-Mar' aşi ve Ah
med Tev-hid Efendi'nin kaleme aldığı 

eserler sayılabilir. 

Osmanlı döneminde hesab-ı H indi gele
neğine bağlı olan muhasebe matematiği 
alanında Abdurrahman b. Muhammed 
el-Bistaml. Hayreddin Ham b. ibrahim. 
Muhammed Musa Vafi. Hamza Bali b. 
Arslan. Muhyiddin Mehmed b. Hacı At
maca, Katib Alaeddin Yusuf. Sa' di b. Ha
m. Matrakçı Nasuh, Yusuf Bursevl, Yusuf 
b. Muhammed, ibnü'l-Melik olarak tanı
nan Osman b. Alaeddin, Muhammed b. 
Muhammed b. Ali Şebramellisl gibi mü
ellifler müstakil kitaplar yazmışlardır. 

Bunların yanında bu hesap türü ayrıca 
genel hesap kitapları içinde de ele alın
mıştır. 

Ali Kuşçu 'nun Risa1e der 'İ1m-i l:fi 
sab' ı ile er-Risaletü '1-Mu]J.ammediy 
ye'si, Bahaeddin Arnili'nin Ijulaşatü '1-

]J.isab 'ının XVII. yüzyılın başlarından iti
baren yerlerini almasına kadar Osmanlı 
medreselerinde orta seviyeli temel ma
tematik ders kitabı olarak okutulmuş. bu 
tarihten sonra da yoğun olmamakla bir
likte ulema arasında dolaşmaya devam 
etmiştir. Daha üst seviye için de Cemşld 
el-Kaşl'nin Miftaf:ıu ~1-J:ıisab 'ının yanında 

Iju1aşatü '1-J:ı isab' ın Ömer ei-Çulll. Ra
mazan Efendi ve Abdürrahim ei -Mar'aşl 

tarafından yapılan şerhleri kullanılmıştır. 

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren ise Av
rupa'da gelişen modern aritmetik önce 
tercüme ve telif eserlerle Batı tarzında 
eğitim veren mühendishanelerde , XIX. 
yüzyılın ortalarından itibaren de yeni ku
rulan eğitim müesselerinin tamamında 
okutulmaya başlanmıştır. 

Menşei islam medeniyetinde geliştiri
len hesab-ı H indi'ye dayanan modern arit
metik. XVIII. yüzyılın sonlarında Osmanlı 
dünyasına Şanlzade Mehmed Ataullah 
Efendi, Mühendishane-i Berrl-i Hüma
yun başhocaları Hüseyin Rıfkı Tamani ve 
Başhoca ishak Efendi gibi alimierin ter
cüme ve telif eserleriyle girmiş . XIX. yüz
yılın özellikle ikinci yarısında bu alanda 
çoğu matbu olan pek çok eser telif edil
miştir (Özege , tür. yer.) . 

Osmanlılar'da Hesab-ı Hindi'nin Temel 
Özellikleri. Osmanlılar'da hesab-ı Hindl'
nin tarihi üzerine eser ve muhteva seviye
sinde herhangi bir çalışma yapılmamış
tır. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda 
da Salih Zeki Asar-ı Bakıye'de klasik is
lam dönemiyle Osmanlı dönemini bir 
bütün içinde ele alarak bu ilim dalının is
lam medeniyeti tarihi içindeki gelişimini 
incelemiştir (ll , 92- 183 ). Onun bu çalışma
larından hareketle Osmanlı döneminde 
hesab-ı Hindl'de görülen gelişim seyrinin 
klasik islam geleneği çerçevesinde ger
çekleştiği söylenebilir. Ancak bunun ya
nında Osmanlılar'da bu alanda şekil ve 
muhteva açısından şu önemli gelişmeler 
olmuştur: a) Bu hesap, muhasebe kalem
lerinde kullanılan ve medreselerde oku
tulan resmi aritmetik sistemi haline gel
miş, böylece geniş halk kitlelerine yayıla
rak günlük hayata girmiştir. b) Hesab- ı 

Hindl'nin bu derece yaygınlaşmasının te
mel sebebi muhtemelen. medreseler sa
yesinde okuma yazma oranının belirli bir 
seviyeye ulaşması ve kağıt kalem kulla
nımının artmasıdır. c) Önceki dönemde 
bu alanda telif edilen pek çok eser Os
manlı kütüphanelerinde korunduğu gibi 
zamanımıza gelen bu döneme ait eserle
rin çoğu da Osmanlı matematikçiteri ta
rafından istinsah edilmiştir. d) Nicelik ba-



kırnından hesab-ı Hindl alanında en çok 
telif, şerh ve tercüme Osmanlı dönemin
de ortaya konmuştur. e) Bu alanda Doğu 
ve Batı gelenekleri beraberce kullanılmış
tır. f) Tarihte Anadolu Türkçesi ile hesab-ı 
H indi sahasında kaleme alınan en hacim
li ve orüinal kitap. Osmanlılar döneminde 
Ali b. Veli b. Hamza el-Mağribl'nin lll. Mu
rad'a sunduğu Tuhfetü'l-a'dô.d adlı ese
ridir. g) Bu dönemdeki hesab-ı Hindl'nin 
bir özelliği de süreç içerisinde -bütün di
renişine rağmen- hesab-ı hevalyi içine al
ması ve bünyesinde eriterek pratik arit
metik kuralları haline getirmesidir. h) İlk 
defa Osmanlılar döneminde -terkim usu
lü farklı olsa da- hesab-ı Hindl mantığın
dan hareketle ondalık kesirler uygulama
ya konularak rasyonel sayılar kümesine 
eklenmiş. ayrıca buna dayanarak zk ve 
trigonometrik fonksiyonların hesabı ya
pılmıştır.j) Osmanlı hesab-ı Hindl alanın
da telif edilen eserlerde öncelikle dokuz 
sayı ile sıfır tanıtılır ve on tabanlılıkla ko
numluluk fikri etrafında rakamlarla sayı
ların gösterimi verilir. k) Daha sonra po
zitif tam sayılarda dört temel aritmetik 
işlem incelenir; ardından üsve kök kavra
mı verilerek tam ve irrasyonel sayıların 
kare. küp vb. kök hesapları ele alınır. I) 
Tam sayılardan sonra ""k"" şıkkındaki an
latım pozitif rasyonel sayılar kümesinde 
uygulanır. Sonuç olarak hesab-ı Hindl, 
Muhammed b. Musa el-Harizml tarafın
dan ortaya konulan algoritma anlayışı 
çerçevesinde Osmanlı matematikçilerinin 
eliyle en olgun seviyesine ulaşmıştır; do
layısıyla Osmanlılar modern aritmetikten 

sadece ""modern"" anlayışın getirdiği tek
nik ayrıntılarla yeni formlardan istifade 
etmişlerdir. 
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C) Hesab-ı Sittini. Rakam yerine harf 
konulduğu için ""hesab-ı cümel"" (el-hisa
bü'l-cümmel). altmış tabanlı sayı sistemi 
esas alındığı için "hesab-ı sittlnl" (el-hisa
bü 's-sittinT), derece ve dakika taksimatma 
dayandığı için ""hisabü'd-derec ve'd-deka
ik" ve yalnız astronomi alanında geçerli 
olduğu için ""hisabü'n-nücCım. hisabü'l
müneccimln, hisabü'z-zlc"" adlarıyla anı
lır. Bu hesap sisteminde kullanılan rakam
lar, ilk dönem islam toplumundaki hesab-ı 
cümelin harf-rakamları olup cümmel ke
limesi toplan m ayı ve büyüklüğü ifade eder 
(Lisanü'l-'Arab, "emi" md.). Ali el-Müzhi
rl, sözlüklerde ""kalın ip, halat"" anlamı da 
verilen (b k. a.y.) bu kelime ile İbranice'-

Sıbtu'I-Mardini' nin 
Reh:a'ih:u'l-

fi /:ıisiibi'd-derec 
ue 'd-deh:a'ih: 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Hamidiye, 
nr. 873/1) 

HESAP 

deki kabbalin (düğümlü ip) kaynağı olan 
Farsça'daki kabbele kelimesi arasında ir
tibat kurmaktadır. Gerçekten de bugün 
dahi Hindistan'ın bazı bölgelerinde say
ma işlemi için düğümlü ip kullanıldığı gö
rülmektedir. Eski Yunanlılar'da da harf
ler aynı zamanda rakam değeri taşıyor
du: a = 1. ~ = 2. y = 3, o= 4. E= S, c;= 6, 
ç = 7. ll = a. e = 9. ı = 1 o ... 

Sumerler'in icadı olan hesab-ı sittıninin 
dayandığı altmış tabanlı ve konumlu sayı 
sistemi, Babilliler tarafından yoğun bir 
şekilde astronomi alanına uygulanmış. 
milatta n önce I. binyılın ikinci yarısında 
eski Yunan'a ve daha sonra da tercüme
ler yoluyla islam dünyasına geçmiştir. Bu 
sistemin kısmen de Zicü'ş-Şô.h gibi eser
Iere sahip bulunan İran astronomi gele
neği vasıtasıyla ve İslam medeniyeti he
nüz teşekkül halinde iken, Mezopotam
ya'da zayıf da olsa hala varlığını sürdüren 
Babil geleneğinden doğrudan doğruya 
alındığı düşünülmektedir. Nitekim ünlü 
astronom Ebü'l-Hasan İbn Yunus (ö. 399/ 
ı 009) zkinde 470 ve 630 tarihli İran ra
satlarından söz etmekte, diğer islam ast
ronomi eserlerinde de Babilli astronom
lara bazı atıflar yapıldığı görülmektedir. 
Kaldeli Su din es ve Kidenas ile milattan 
önce I. yüzyılda yaşamış olan Teukros bun
ların başında gelir; ayrıca Batlamyus'un 
çağdaşı olan, fakat Hiparchus yöntemini 
takip eden ve kaynaklarda Vettius Valenz 
adıyla geçen Falis adlı diğer bir Babilli 
astronom da zikredilmektedir. Bu bilgin
Ierin yanında, BlrOnl gibi doğrudan Babil 
astronomi hesap sistemini anlatan İslam 
alimleri de vardır. Gerçekten de BlrOnl'
nin verdiği bilgiler. modern araştırmacı
ların çivi yazılı tabietlerden elde ettikleri 
bilgilerle aynıdır. Sonuçta Babil. Babil-Yu
nan ve Babil- Fars mirasından hareket 
eden müslümanlar. Arap alfabesinde bu
lunan harfiere çeşitli sayısal değerlerve
rerek bu rakam sistemini oluşturmuş ve 
bu sistemi diğer birçok alanda olduğu gi
bi altmış tabanlı sayı anlayışına dayanan 
astronomi hesaplarında da kullanmışlar
dır (bu sistem ve harflerin sayısal değer
leri için bk. EBCED). 

İlk dönemlerde hesab-ı sittlnl genel he
sap kitapları içinde incelenmekte veya zlc
lerin giriş kısımlarında ele alınmaktaydı . 

Mesela Ahmed b. İbrahim el-Öklldisl. 341 
(952-53)' yılında Dımaşk'ta yazdığı Kitô.
bü'l-Fuşul fi'l-J:ıisô.bi'l-Hindi adlı ese
rinde (nşr. Ahmed Selim Saldan. Halep 
ı 985) bu hesap türüne de oldukça geniş 
yer ayırmıştır (s. 118- ı 32). Sittın ı hesap 
alanında zamanımıza gelen ilk bağımsız 
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