HESAP
çalışma

Ebü'I-Anbes es-Saymerl'nin (ö.

275/888 ) Kitô.b fi '1-J:ıisô.bi'n-nücum l'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-dere c v e 'dde~ö.'i~ adlı kitaptır. İbnü 'I-Mecdl'nin sittini hesap için bir mukaddime olarak tasarladığı eser, öğrencisi Sıbtu'I-Mardini
tarafından önce Re~ö.'i~u 'l-f:ıa~ö.'i~ fi
f:ıisô.bi 'd-d e re c ve'd-de~a'~ adıyla şer
hedilmiş.

daha sonra da bu şerh et-Tuti 'l -'ame1 bi'n-nisb eti 's-sittini yye ve Zübdetü 'r- re~a'i~ fi

ru~u 's-seniyye

f:ıisô.bi 'd - derec ve' d-de~a'i~ adlarıyla

iki defa ihtisar edilmiştir (Sül ey mani ye
Ktp. , Ham idiye, nr. 873/1 ; King, ll , 967-968 ).
Sıbtu'I-Mardini. şerhte altmış sayısından
başlayarak ebced sıralamasından farklı
bir tertip vermektedir. Ancak "eykaş" denilen bu farklı tertibin VIII. (XIV.) yüzyıl 
dan beri mevcut olduğu bilinmekte , ayrıca yine bu yüzyıldan itibaren İslam dünyasının doğu ve batı bölgelerinde konuyla ilgili farklı terimierin gelişti rildiği görülmektedir.
Sıbtu ' l-Mardini şerhinin önsözünde ,
astronomi hesabında ve özellikle altmış lı
nisbetlerde hocası İbnü'l-Mecdl'nin eserinin ilk olduğunu, ancak mukaddime niteliğinde kaleme alındığından çok veciz ve
kapalı kaldığını belirtmekte ve ça lı şması
nın ilerleyen bölümlerinde cümel hesabının dayandığı rakam- harfleri, bunların
tertipi erini. yalın ve biti şik olmalarını , dereceleri yle artış ve azalışlarını, yani altmış basamaklı sayı sistemine göre tekrar 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 1O'lar, üçüncüler
1OO'Ier ve birinci kelimedeki dördüncü
harf de 1OOO'Ier basamağına delalet etmektedir. Bu dizi ile ebced dizisinde bulunan harflerin rakam değerleri arasın
daki farklar şu şekildedir: '-"' = 90 yerine
60, U" = 60 yerine 300, t_ = 1000 yerine
900, ....;. = 300 yerine 1000 . .ı; = 900 yerine 90. ihtiyaca göre bu harflerin tamamı, daha büyük olanı daha küçük o l anın
önüne konulmak suretiyle birleştirilebi 
lir. Mesela 4o = 45, ~ = 1z. ,ı = 36. ?!f =
93. 1OOO'Ier basamağına delalet eden
miktar çoğalırsa çoğalma m i ktarı ebced
hesabında gayn, eykaş hesabında şin harfinden 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 yazı l ınayıp eksik bı rakılır ; mesela
....., = 1z.} = 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" diye adland ı rmışlardır. Sonra da bir kere
artanın her altmış devrini bir kat daha
artırmışlar ve ona da "iki kere artan" demişlerdir ; böylece artma yönünde bu iş
lem sonsuza kadar sürdürülmüştür. Bazı astronomlar kelime benzerliklerine bakarak bunları "merfu, mesani, mesalis"
olarak adlandırmışlardır. Sıbtü ' I-Mardini
daha sonra şunları söylemektedir: "Derec ortada kalacak şekilde derecin azalanını (münhat) cetvelde satır boyunca sağ
dan sola, merfQunu da aynı satır boyunca soldan sağa yaza rsın . Bu basamaklardan bazılarında sayı bulunmazsa sayının
değerinin değişmemesini sağlamak için
onun yerine sıfı r koyarsın . Sıfırın şekli ise
rn veya~ dır" . Bu matematikçiye. göre
hesap işlemleri her satır bir birim kabul
edilerek yapılır ; mesela toplama:
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Müneccimler. harf - rakam l arı bir cetvel halinde düzenledikleri zaman her basamağın adını cetvelin üst tarafında, onun
hizasına gelecek şeki l de yazmaktaydılar.
Bazı durumlarda ise diğer basamakları
tayin için sadece ya ilk ya da·son basamağı göstermekle yetinirlerdi; ancak hesap
cetvelinde basarnaklara işaret eden baş
ka bir karine bulunursa hiç belirtmezlerdi. Hesab-ı sittini genellikle kitabe ve
manzumelerde edebi bir üslupla tarih
kaydetmek için de kullanılmıştır (bk. TARiH DÜŞÜRME).
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JA1
M MUHAMMED SüvEvsi
Os manlıl ar'da Hesab - ı Sittlnl. Osmandöneminde 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 olarak kabul edilmiştir (Mifta f:ıu's-sa'ade, ı .
lı

358) .
Osmanlı

riyaziyyat geleneğinin beslenXIII. yüzyıl Selçuklu bölgelerinde özell ikle Meraga
matematik- astronomi okulunda yazılmış
eserler gelmektedir. Bunlar arasında, adı
geçen okulun kurucusu Nasirüddin-i Tusl'nin telifleriyle tercümeler döneminde
Arapça'ya çevrilen eski Yunan eserleri
üzerine yaptığı tahrirler büyük bir önem
taşımakta , sittini hesabını ilgilendiren
başlıca tahririnin ise Türkiye kütüphanelerinde onlarca nüshasıriın bulunmasın
dan Batlamyus'un astronomi eseri elMecisti'sine yaptığı tahrir olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan ilk dönemde Osmanlılar ' da hesab-ı Hindi alanında kullanılan temel kitaplardan biri olan, Meraga okulu mensubu Nizameddin en-Nisaburi'nin eş-Ş emsiyye ti'l-f:ıisab ' ında hesab-ı sittini ayrı bir bahis olarak ele alın
diği kaynakların başında ,

mıştır. Osmanlılar' da yaygınlıkla kullanıl
ması sebebiyle hesab-ı sitlininin bir hesap sistemi olarak yerleşmesine de katkıda bulunan bu eser, Ali Kuşçu ' nun talebelerinden Ebu İshakei-Kirmani (TSM K,
lll Ahmed , nr. 3 153) ve Abdülali ei-Bircendi (Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 879)

tarafından şerhedilmiştir.

Nasirüddin-i Tusi'nin talebelerinden İb
e1-Fev a'idü '1-Baha 'iyye
ti '1-~ava'idi'l-f:ıisô.biyye adlı eseri (Süleyman iye Ktp., L.3leli. nr. 2715/ l ; Hasan
Hü snü Paşa , nr. 129 2/8 ), Kemaleddin eiFarisi'nin, hocasının bu eserine yaptığı
Esô.sü'l-~avô.'id fi u ş uli'1-Fevô.'id adlı
şerh ile (Süleymaniye Ktp ., Şe hid Ali Panü ' I-Hawam ' ın

şa, nr. l 9 72;Miftaf:ıu's-sa'ade, I, 372) İma

düddin ei - Kaşi'nin yine aynı esere izaf:ıu '1-ma~aşıd li'1-ferô.'idi'l-Feva'id ismiyle yaptığ ı şerhte (Süleymaniye Ktp.,
Hasan Hüsnü P aş a, nr. I 281) yer alan sittini hesap bölümleri Osmanlı matematiğinde kullanılmıştır. Kemaleddin el-Parisi, şerhinde sittini hesabın matematiksel kavram temeli hakkında önemli fikirler ileri sürmektedir. Ona göre hesap ilmi
"hakiki 1"den, muamelat hesabı ise "hakiki olmayan 1"den kaynaklanan sayıların
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hesabı dır;

sittini hesap ise derece kavra(faraziye) ve uzlaşıma (ıstılahiye) dayalı hakiki olmayan samına, dolayısıyla varsayım
yıların hesabıdır.
Osmanlı matematiğinde hesab-ı sittlni en çok işlenen hesap türlerinden biridir. Bu konudaki mevcut bilgiler zlclerin
mukaddimelerinde ve Hindi veya heval
genel hesap kitaplarında bulunmaktadır.
Mesela Ali Kuşçu er-Risaletü '1-MuJ:ıam
mediyye li '1-J:ıisab'ının birinci fenninin
ikinci makalesini sittlnl hesaba ayırmış
{Süleymaniye Ktp .. Ayasofya. nr. 2733/ 2.
vr. ı 17•- I 34b). iyi bir astronom olan Abdülall ei-Bircendl ŞerJ:ıu 'r-Risaleti'ş
Şemsiyye fi'l-J:ıisab adlı eserinde {Süleymaniye Ktp .. Hamidiye. nr. 879. vr. I 2 I b_
163•) ve Cemşld ei-Kaşl de Osmanlı matematiğinin hesap alanında istiksa rütbesinde kullanılan MiftaJ:ıu'l-J:ıisab'ının
üçüncü makalesinde {s. ı 53-193) bu hesabı geniş bir şekilde incelemiştir.

Sittlnl hesap konusunda yukarıda anı
lan ve aşağıda anılacak olan bağımsız eserler yanında, klasik dönem islam dünyasın
da kaleme alınmış zlclerin mukaddimelerinde bulunan bu hesapla ilgili teorik ve
pratik bilgileri açıklayan çalışmalar da
mevcuttur. Osmanlı döneminde kullanı
lan Zic-i İll].ani, Zic-i Ulug Bey, Zic-i

İbnü'ş-Şatır ile Ebü'I-Vefa ei-BQzcanl'nin ez-Zicü'ş-şamil'i vb. zlclerin mukaddimelerinde yer alan sittlnl hesap bilgileri {astronomik ve trigonometrik ifadeleri n hesabı) ve bu zlclere Osmanlı alimleri
tarafından yapılan şerhler konuya duyulan ilginin devam etmesini sağlamıştır.
Özellikle Ali Kuşçu. Mlrim Çelebi. Abdülall ei-Bircendl. Muhammed b. Katib Sinan ei-Konevl, Mustafa b. Ali ei-Muvakkit. Takıyyüddin er-Rasıd. Salih Efendi istanbull gibi matematikçi- astronomların
bu alandaki eserleri Osmanlılar"daki sittın! hesap geleneği açısından önem taşı
maktadır. Bunun yanında Osmanlı öncesinde ve Osmanlı döneminde hazırlanan
diğer astronomi cetvelleri de önemlidir.
Osmanlı

sittlnl

hesabının

ana kayna-

ğı Sıbtu'I-Mardlnl'nin PeJsa'ilsu (Ref!:a'i·
f!:u)'l-J:ıaJsa'ils ii J:ıisabi'd-derec ve'ddeJsa'.iJs'idir {Süleymaniye Ktp .. Hamidiye . nr. 873/ 1 ). Bu eseri, Muhammed b.
Ebü'I-Feth es-SQfi Nihfıyetü 'r-rütbe li'l'amel bi-cedveli'n-nisbe adıyla ihtisar
etmiş {King . 11. 969) . Fatih Camii muvakkiti Kasımpaşalı Osman Efendi aynı esere dayanarak Tenl}iJ:ıu J:ıisabi'n-nücum
li ma'rileti'd-derec ve'd-de]Sa'ils ve'rrüsum {N uruosmaniye Ktp .. nr. 2947/1)
ve Muhammed Gamrl el-Feleki' adlı mate-
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(Süleymaniye Ktp .•

Hasan
Hüsnü Paşa ,
nr. 1292/8)

matikçi de daha sonra nazma çevirdiği
ReJsa'iJsu 'I-esrar ii J:ıisabey dere c ve
de]fa'iJsi a'?am devvar adlı birer kitap
kaleme almıştır {a.g.e., ı. 388; ll. 972). Hasan b. ibrahim ei-Cebertl yine bu esere
lf aJsa'iJsu 'd -deJsa'ils 'ala DeJsa'ilsi '1-J:ıa
Jsa'ils adıyla bir ta'lik (Nuruosmaniye Ktp ..
nr. 2977. müellif nüshası) ve İbrahim b.
Mustafa ei-Halebllfavôşi 'ald ReJsa'iJsi'lJ:ıaJsa'iJs li J:ıisabi'd-derec ve'd-del}a'ils
adıyla bir haşiye yazmıştır {Süleymaniye
Ktp .. Hamidiye. nr. 873/ 2). Aynı kaynağı
esas alan Halil b. ibrahim ei-Azazl'nin telif ettiği TaşJ:ıiJ:ıu'l-J:ıaJsa'ils li J:ıisabi'd
derec ve'd-delsd'ils adlı kitap 1299 (1882)
yılında Mısır'da taş baskısı usulüyle basılmıştır {SerkTs. s. 1323). Yine aynı eseri
Yunus Efendi de Mekteb-i Harbiyye'deki
hocalığı sırasında özet halinde Türkçe'ye
çevirmiştir (King . ı . 527; 11. I 183) . Osmanlı
döneminde sittlnl hesap konusunda Sıb
tu'I-Mardlnl'nin yukarıda zikredilen eserine bağlı kalmadan izzeddin Abdülazlz
b. Muhammedei-Vefal Nüzhetü't-tullfıb li ma'rifeti'l-J:ıisab adıyla bir kitap
kaleme almış . daha sonra da bunu elLü'lü'etü '1-muçii'e li'I- 'am el bi'n-nisbeti's-sittiniyye adıyla ihtisar etmiştir
(a.e., 11. 970-971 ). Ayrıca Ramazan b. Salih ei-Hanekl'nin Metali'u'l-büdur fi '<içiarb ve'l-]fısme ve'l-cti zur adlı derlernesi konuyla ilgili kayda değer çalışma
lardandır (a.e. , ll. 97 I) . Osmanlı döneminde sittlnl hesap konusunda yazılmış
önemli Türkçe eserlerden biri de Cablzade Halil Faiz'in, Uluğ Bey zkinin mukaddimesinden de faydalanarak kaleme aldığı Fezleketü '1-hisab'ıdır ve istanbul
kütüphanelerinde bulunan ona yakın nüshası astronomların elinde mütedavil olduğunu göstermektedir {TSMK. Hazine.
nr. 600; Beyazıt Devlet Ktp .. Veliyyüddin
Efendi . nr. 2330. 2332/4; Kandilli Rasathanesi Ktp .. nr. 68 ; Süleymaniye Ktp .. Esad
Efendi. nr. 3 ı 72) . Neticede islam medeniyetinde sittlnl hesap konusunda en çok
telifin Osmanlı döneminde verildiği söylenebilir. Bu eserlerin muhtevaları henüz
tahlil edilmemiştir; ancak hazırlanan astronomik cetvelierin hayranlık uyandıran
dakikliği Osmanlı alimlerinin bu alandaki
başarılarını ortaya koymaktadır.
Osmanlı matematiğinde kullanılan

hesittininin muhtevası bugüne kadar
ciddi bir araştırmaya konu teşkil etmemiştir; ancak genelde bunun klasik islam
hesab-ı sittlnl geleneğinin bir devamı olduğu söylenebilir. Bu çerçevede ele alın
dığında konunun şu temel özellikleri taşıdığı görülür: a) Bu sistem astronomik
sab-ı
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zlc hesaplarında, takvim hazırlamada ve
trigonometrik fonksiyonların hesaplanmasında kullanılır. b) Pozitif tam sayılar
la ilgili temel aritmetik işlemlerinde, özellikle üs hesaplarında kolaylık sağlamak
için önceden çeşitli cetveller hazırlanır. c)
Telif edilen eserlerin mukaddimelerinde
bu hesap türünde kullanılan harf- rakamlar tanıtılır ve her harfi n sayı değeri verilir; arkasından da rakamların terkibi örneklerle gösterilir. Daha sonra pozitif tam
sayılarla rasyonel sayılarda toplama, çı
karma. çarpma, bölme ve oran kuralları
ele alınır. Ayrıca kök kavramı, tam kök ve
yaklaşık kök işlemi hem tam hem de rasyonel sayılarda örneklendirilir. d) Altmış
tabanlı sayı sisteminin temel özelliklerinden faydalanılarak toplama ve çıkarma
yapılır ; çarpma için 6om x 6on = 6om +n
bölme için 6om -i- 6on = 6om-n ve karekök için ise v'6Q2m = 6Qm gibi kurallardan
faydalanılır. e) Kesirler altmış tabanlı sayı sistemine göre düzenlenir. Dolayısıyla
sistemde ondalık sisteme oranla, tabanın büyük olmasından dolayı daha fazla
tam sayı veren kesir bulunmaktadır. Ondalık kesirierin ilk dönemlerde bilinmediği, keşfedilmesinden sonra da yaygın
l ıkla kullanılmadığı göz önüne alınırsa.
daha fazla tam sayılı kesir veren sittlnl
hesabın büyük rakam gerektiren astronomi hesapları ile küçük rakam gerektiren trigonometrik hesaplamalarda tercih edilmesinin sebebi anlaşılabilir. f) Osmanlı döneminde sittlnl hesap konusunda diğer önemli bir adım Mezopotamya'dan başlayan. eski Grek ve klasik islam
medeniyetinde devam eden ve Osmanlı
lar'da da varlığını sürdüren astronomik
ve trigonometrik hesapların bu hesap
üzere yapılması geleneğinin ilk defa Takıyyüdd\n er-Rasıd (ö . 993/1585) tarafın
dan terkedilmiş olmasıdır. Bu konudaki
tek örneği oluşturan ünlü bilgin, astronomi ve trigonometri hesaplarını ondalık
kesiriere dayandırmış. zlcini bu usule göre düzenlemiş olup bu, hesap tarihinde
atılan önemli bir adımdır. g) Bu konuda
Osmanlı döneminin sonlarında görülen
diğer bir değişiklik de astronomi hesaplarında Halifezade ismail Efendi'nin, Zic-i
Kasini tercümesi sırasında ortaya çıkan
ve Gelenbevl tarafından tam anlamıyla
Osmanlı hesap tekniğine yerleştirilen logaritmik hesap tekniğinin kullanılmış olmasıdır.
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İHSAN FAZLIOGLU

Hesap Yö ntemleri. A) Hesab- ı A'dad-i
Erbaat-i Müten asibe. islam matematiğin

de, ilmü'l-cebr ve'l-mukabele dışında bilinmeyenin tesbitinde kullanılan "tarik"ler veya diğer ismiyle "kanun"lar oldukça
çeşitlidir (mesela bk. ibn Fei!Gs, Nisabü'l/:ıabr fi /:ıisabi'l-cebr, Süleymaniye Ktp .,
Laleli , nr. ı 23 ı, vr. ı b; Risale fi'l-/:ıisab, Süleymaniye Ktp ., Reşid Efendi, nr. ı ı85, vr.
ı ı b; AllameSelahaddin Musa. Mul].taşar
fi'l-/:ıisab, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1992/1, vr. 9b vd ., vr. 19' vd.). Ancak
bunlardan "el-a'dadü'1-erbaatü'l-mütenasibe" (dört orantılı sayı). "hisabü'l-hataeyn" (çift yanlış hesabı) ve "hisabü'ttahlll ve't-teaküs" (çözümleme ve ters
çevirme) en çok kullanılan üç yöntemdir
(Bahaeddin Am ili, s. 75-77,78-81. 82-83;
Risale fi'l-/:ıisab , Süleymaniye Ktp., Hacı
Mahmud Efendi, nr. 4246/ı, vr. ıb-48b).
Müellifi bilinmeyen Risale fi'l-J::ıisab, islam matematiğinde bilinmeyenin tesbiti
yöntemlerini en iyi özetleyen eserlerden
biridir. Nitekim eserin üçüncü babı (İstih
racü'l -mechQiat) dört asla ayrılmış ve sıra 
sıyla el-erbaatü'l-mütenasibe , el-hataeyn, el-amel bi'l-aks, el-cebr ve'l-mukabele incelenmiştir.
Matematik metinlerinde "istihracü'lmechı11at" başlığı altında verilen ilk yön tem "hisabü'l-a'dadi'I-erbaati'l-mütenasibe" adını taşımaktadır. Özellikle birinci
dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin
bütün türlerine uygulanan dört orantılı
sayı ve bunun özel bir durumu olan "esselasetü'l-mütenasibe" yönteminin dayandığı oran ve orantıyla ilgili temel kurallar, Öklid'in Uşulü'l-hendese adıyla
bilinen Elementler'inin V. kitabında bul unmaktadır (Heath, ı. 384-39 ı). islam
dünyasında bu yöntem büyük oranda para bozumu ve değişimi, ücretler, vergiler,

gibi işlemlerde
için bu hesaba "hisabü'l-muamelat" adı da verilmektedir. Nitekim
Muhammed b. Musa ei-Harizml. ünlü
eseri Kitô.bü'l-Cebr ve'l-mu]fabele'de
"Babü'l-muamelat" başlığ ı altında dört
orantılı sayı yöntemini kullanarak muamelatla ilgili birinci dereceden denklemleri çözmüştür (s. 53-54). islam matematiğinde. daha sonra da Harizml'nin uygulamasına benzer şekilde dört orantılı sayı
yöntemi büyük ölçüde muamelat problemlerine tatbik edilmiştir. Ayrıca bu yöntem. pratik muamelat problemleri yanın
da birinci dereceden bir bilinmeyenli saf
cebir denklemlerinin çözümü için de kullanılmış: bundan dolayı genel hesap kitaplarında daima bu tür denklemlerde
bilinmeyenin tesbit yöntemi olarak özel
bölümlerde incelenmiştir. Öyle ki islam
matematikçileri problemleri, dört orantılı sayı ile çözümlenebilen (sual yeteallak
bi'l-muamelat) ve çözümlenemeyen (sual yeteallak bi'z-ziyade ve'n-noksan) şek
linde ikiye ayırınışiardır (bu ikisi arasında
ki fark için b k. Salih Zeki, II, ı 93- ı 95 ).
kar ve

zararın paylaşımı

kullanıldığı

Bu yöntem a : b = c : d kaidesi esas olmak üzere oran ve orantın ın temel kurallarına dayanır. Burada a ve c "öncüller"
(mukaddiman). b ve d "ekler" (taliyan). a ve
d "dışlar" (tarafan). b ve c"içler" (vasitatan)
adını alır. Eğer orantı bilinmeyen ihtiva
ederse genel formüller şu şekilde verilebilir :

1] -E- =

%: : } x = bac veya% = f ::::} x = bac

a c
a.d
a x
a.d
2] x =d::::} x =b veya b = d::::} x =b
Burada, eğer % =
uygulanabilir:

%ise şu özellikler

1] ~=ı Jdöndürme (taklib) ı

2]% =% !ters çevirme (aks) ı
c-a d-b
c-a d-b
3] a= b ve -c-= d !parça 1ama
(tafsll)ı

C+a d+b
C+a d+b b'
.
4] a- = b ve --c= d 1 ır 1eştırme
(terkib) ı
Yukarıda verilen formüllerle, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem haline
gelebilen muamelat problemleriyle kesir
ihtiva eden birinci dereceden bir bilinmeyenli saf cebir denklemleri çözülebilir.

Dört orantılı sayı yöntemi islam matehemen hemen bütün klasik
matematik metinlerindeki muamelat hesabında birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin çözümü için kullanılmış ve
bu konuya rriüstakil bir bölüm ayrılmış
tır. Yukarıda belirtildiği gibi Harizml'nin
matiği nde,

