
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) 
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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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çalışma Ebü'I-Anbes es-Saymerl'nin (ö. 

275/888) Kitô.b fi '1-J:ıisô.bi'n-nücuml'si

dir. Ancak İslam matematik tarihinde bu 
alanda gelenek oluşturan ilk eser. İbnü' I
Mecdl'nin (ö. 85 0/ 144 7 ) kaleme aldığ ı 

Keşfü'1-f:ıa~ö.'i~ fi f:ıisô.bi'd-derec ve'd
de~ö.'i~ adlı kitaptır. İbnü 'I-Mecdl'nin sit
tini hesap için bir mukaddime olarak ta
sarladığı eser, öğrencisi Sıbtu'I-Mardini 
tarafından önce Re~ö.'i~u 'l-f:ıa~ö.'i~ fi 
f:ıisô.bi 'd-derec ve'd-de~a'~ adıyla şer

hedilmiş. daha sonra da bu şerh et-Tu
ru~u 's-seniyye ti 'l -'ame1 bi'n-nisbe
ti 's-sittiniyye ve Zübdetü 'r-re~a'i~ fi 
f:ıisô.bi 'd -derec ve'd-de~a'i~ adlarıyla 

iki defa ihtisar edilmiştir (Sül eymaniye 
Ktp. , Hamidiye, nr. 873/1 ; King, ll , 967-968 ). 

Sıbtu'I-Mardini. şerhte altmış sayısından 

başlayarak ebced sıralamasından farklı 
bir tertip vermektedir. Ancak "eykaş" de
nilen bu farklı tertibin VIII. (XIV.) yüzyıl 

dan beri mevcut olduğu bilinmekte, ay
rıca yine bu yüzyıldan itibaren İslam dün
yasının doğu ve batı bölgelerinde konuy
la ilgili farklı terimierin gelişti rildiği gö
rülmektedir. 

Sıbtu 'l-Mardini şerhinin önsözünde, 
astronomi hesabında ve özellikle altmış lı 
nisbetlerde hocası İbnü'l-Mecdl'nin ese
rinin ilk olduğunu, ancak mukaddime ni
teliğinde kaleme alındığından çok veciz ve 
kapalı kaldığını belirtmekte ve çalışması

nın ilerleyen bölümlerinde cümel hesa
bının dayandığı rakam- harfleri, bunların 
tertipi erini. yalın ve bitişik olmalarını , de
receleri yle artış ve azalışlarını, yani alt
mış basamaklı sayı sistemine göre tek
rar ve kesirlerini. basamaklandırılmaları
nı ve üslerini geniş şekilde ele almaktadır. 

Onun verdiği rakam-harfler sırasıyla şu 
dokuz kelimede toplanmaktadır : , ._,;.;;~ı 

~ ' J>iı> ' ..>..: j ' i:-"' '~ ' ..:....~ ' ~ ' ~
Bu kelimelerden her birinin harflerinden 
birinciler 1 'ler, ikinciler 1 O'lar, üçüncüler 
1 OO'Ier ve birinci kelimedeki dördüncü 
harf de 1 OOO'Ier basamağına delalet et
mektedir. Bu dizi ile ebced dizisinde bu
lunan harflerin rakam değerleri arasın
daki farklar şu şekildedir: '-"' = 90 yerine 
60, U" = 60 yerine 300, t_ = 1 000 yerine 
900, ....;. = 300 yerine 1 000 . .ı; = 900 yeri
ne 90. ihtiyaca göre bu harflerin tama
mı, daha büyük olanı daha küçük olanın 

önüne konulmak suretiyle birleştirilebi

lir. Mesela 4o = 45, ~ = 1 z. ,ı = 36. ?!f = 
93. 1 OOO'Ier basamağına delalet eden 
miktar çoğalırsa çoğalma miktarı ebced 
hesabında gayn, eykaş hesabında şin har
finden önce yazılır; mesela ~ veya ._j.Jb = 
5000. Ba, cim, zay, "ya"nın noktaları kon-
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mazve cim de "ha"dan ayrılması için tam 
. olarak yazılınayıp eksik bı rakılır ; mesela 
....., = 1 z.} = 17, ç = 27. Cim harfi ( > ) 

şeklinde , ha harfi ( c ) şeklinde yazılır ; 

mesela ,.; = 33, ~ = 38. 

Astronomlar dereceleri artan (merfO) 
olarak düşünmüşler ve her 60 dereceyi 
"1" kabul ederek onu "bir kere artan" di
ye adland ı rmışlardır. Sonra da bir kere 
artanın her altmış devrini bir kat daha 
artırmışlar ve ona da "iki kere artan" de
mişlerdir; böylece artma yönünde bu iş
lem sonsuza kadar sürdürülmüştür. Ba
zı astronomlar kelime benzerliklerine ba
karak bunları "merfu, mesani, mesalis" 
olarak adlandırmışlardır. Sıbtü ' I-Mardini 

daha sonra şunları söylemektedir: "De
rec ortada kalacak şekilde derecin azala
nını (münhat) cetvelde satır boyunca sağ
dan sola, merfQunu da aynı satır boyun
ca soldan sağa yazarsın . Bu basamaklar
dan bazılarında sayı bulunmazsa sayının 
değerinin değişmemesini sağlamak için 
onun yerine sıfır koyarsın . Sıfırın şekli ise 
rn veya~ dır" . Bu matematikçiye. göre 
hesap işlemleri her satır bir birim kabul 
edilerek yapılır ; mesela toplama: 

:. ;>t.Q : . ç :. rn : . " :. ı; 
: . 4.o : . Lı : . if : . ~ : . r 
:. ~ : . .u :. ~ :. f' : . J 
Çıkarma : 

:. hı :. '>1 : . :>cJ : . .ı:.., : . L 

:. J :. '>1 :. :>cJ : . rn :. 4.o 

:. ,. :. rn : . rn :. L : . ..>J 

Müneccimler. harf- rakamları bir cet-
vel halinde düzenledikleri zaman her ba
samağın adını cetvelin üst tarafında, onun 
hizasına gelecek şeki lde yazmaktaydılar. 

Bazı durumlarda ise diğer basamakları 
tayin için sadece ya ilk ya da·son basama
ğı göstermekle yetinirlerdi; ancak hesap 
cetvelinde basarnaklara işaret eden baş

ka bir karine bulunursa hiç belirtmez
lerdi. Hesab-ı sittini genellikle kitabe ve 
manzumelerde edebi bir üslupla tarih 
kaydetmek için de kullanılmıştır (bk. TA

RiH DÜŞÜRME). 
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M MUHAMMED SüvEvsi 

Osmanlılar'da Hesab-ı Sittlnl. Osman
lı döneminde hesab-ı sittini, Taşköpriza
de'nin ifade ettiği şekliyle hesap ilminin 
ve takvim yapımı. zic hazırlanması gibi 
konularda kullanılmasından dolayı da 
ilm-i hey'etin (astronomi) bir şubesi ola
rak kabul edilmiştir (Miftaf:ıu's-sa'ade, ı . 

358) . 

Osmanlı riyaziyyat geleneğinin beslen
diği kaynakların başında , XIII. yüzyıl Sel
çuklu bölgelerinde özell ikle Meraga 
matematik- astronomi okulunda yazılmış 
eserler gelmektedir. Bunlar arasında, adı 
geçen okulun kurucusu Nasirüddin-i Tu
sl'nin telifleriyle tercümeler döneminde 
Arapça'ya çevrilen eski Yunan eserleri 
üzerine yaptığı tahrirler büyük bir önem 
taşımakta , sittini hesabını ilgilendiren 
başlıca tahririnin ise Türkiye kütüphane
lerinde onlarca nüshasıriın bulunmasın
dan Batlamyus'un astronomi eseri el
Mecisti'sine yaptığı tahrir olduğu anla
şılmaktadır. Öte yandan ilk dönemde Os
manlılar'da hesab-ı Hindi alanında kulla
nılan temel kitaplardan biri olan, Mera
ga okulu mensubu Nizameddin en-Nisa
buri'nin eş-Şemsiyye ti'l-f:ıisab ' ında he
sab-ı sittini ayrı bir bahis olarak ele alın
mıştır. Osmanlılar'da yaygınlıkla kullanıl

ması sebebiyle hesab-ı sitlininin bir he
sap sistemi olarak yerleşmesine de kat
kıda bulunan bu eser, Ali Kuşçu'nun ta
lebelerinden Ebu İshakei-Kirmani (TSMK, 
lll Ahmed, nr. 3153) ve Abdülali ei-Bircen
di (Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 879) 

tarafından şerhedilmiştir. 

Nasirüddin-i Tusi'nin talebelerinden İb
nü'I-Hawam 'ın e1-Feva'idü '1-Baha 'iyye 
ti '1-~ava'idi'l-f:ıisô.biyye adlı eseri (Sü
leymaniye Ktp., L.3leli. nr. 2715/ l ; Hasan 
Hüsnü Paşa , nr. 1292/8 ), Kemaleddin ei
Farisi'nin, hocasının bu eserine yaptığı 
Esô.sü'l-~avô.'id fi uşuli'1-Fevô.'id adlı 
şerh ile (Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali Pa
şa, nr. l 9 72;Miftaf:ıu's-sa'ade, I, 372) İma
düddin ei - Kaşi'nin yine aynı esere iza
f:ıu '1-ma~aşıd li'1-ferô.'idi'l-Feva'id is
miyle yaptığı şerhte (Süleymaniye Ktp., 
Hasan Hüsnü Paşa, nr. I 281) yer alan sit
tini hesap bölümleri Osmanlı matemati
ğinde kullanılmıştır. Kemaleddin el-Pari
si, şerhinde sittini hesabın matematik
sel kavram temeli hakkında önemli fikir
ler ileri sürmektedir. Ona göre hesap ilmi 
"hakiki 1"den, muamelat hesabı ise "ha
kiki olmayan 1"den kaynaklanan sayıların 


