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zlc hesaplarında, takvim hazırlamada ve 
trigonometrik fonksiyonların hesaplan
masında kullanılır. b) Pozitif tam sayılar
la ilgili temel aritmetik işlemlerinde, özel
likle üs hesaplarında kolaylık sağlamak 
için önceden çeşitli cetveller hazırlanır. c) 
Telif edilen eserlerin mukaddimelerinde 
bu hesap türünde kullanılan harf-rakam
lar tanıtılır ve her harfi n sayı değeri veri
lir; arkasından da rakamların terkibi ör
neklerle 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 ras
yonel sayılarda örneklendirilir. d) Altmış 
tabanlı sayı sisteminin temel özelliklerin
den faydalanılarak toplama ve çıkarma 
yapılır ; çarpma için 6om x 6on = 6om +n 
bölme için 6om -i- 6on = 6om-n ve kare
kök için ise v'6Q2m = 6Qm gibi kurallardan 
faydalanılır. e) Kesirler altmış tabanlı sa
yı sistemine göre düzenlenir. Dolayısıyla 
sistemde ondalık sisteme oranla, taba
nın büyük olmasından dolayı daha fazla 
tam sayı veren kesir bulunmaktadır. On
dalık kesirierin ilk dönemlerde bilinme
diği, keşfedilmesinden sonra da yaygın
l ıkla kullanılmadığı göz önüne alınırsa. 
daha fazla tam sayılı kesir veren sittlnl 
hesabın büyük rakam gerektiren astro
nomi hesapları ile küçük rakam gerekti
ren trigonometrik hesaplamalarda ter
cih edilmesinin sebebi anlaşılabilir. f) Os
manlı döneminde sittlnl hesap konusun
da 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 Ta
kıyyüdd\n er-Rasıd (ö. 993/1585) tarafın
dan terkedilmiş olmasıdır. Bu konudaki 
tek örneği oluşturan ünlü bilgin, astrono
mi ve trigonometri hesaplarını ondalık 
kesiriere dayandırmış. zlcini bu usule gö
re düzenlemiş olup bu, hesap tarihinde 
atılan önemli bir adımdır. g) Bu konuda 
Osmanlı döneminin sonlarında görülen 
diğer bir değişiklik de astronomi hesap
larında Halifezade ismail Efendi'nin, Zic-i 
Kasini tercümesi sırasında ortaya çıkan 
ve Gelenbevl tarafından tam anlamıyla 
Osmanlı hesap tekniğine yerleştirilen lo
garitmik hesap tekniğinin kullanılmış ol
masıdır. 
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Hesap Yö ntemleri. A) Hesab-ı A'dad-i 
Erbaat-i Mütenasibe. islam matematiğin
de, ilmü'l-cebr ve'l-mukabele dışında bi
linmeyenin 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, Sü
leymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. ı ı85, vr. 
ı ı b; AllameSelahaddin Musa. Mul].taşar 
fi'l-/:ıisab, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Pa
şa, nr. 1992/1, vr. 9b vd ., vr. 19' vd.). Ancak 
bunlardan "el-a'dadü'1-erbaatü'l-müte
nasibe" (dört orantılı sayı). "hisabü'l-ha
taeyn" (çift yanlış hesabı) ve "hisabü't
tahlll 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, is
lam 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-hata
eyn, el-amel bi'l-aks, el-cebr ve'l-mukabe
le incelenmiştir. 

Matematik metinlerinde "istihracü'l
mechı11at" başlığı altında verilen ilk yön
tem "hisabü'l-a'dadi'I-erbaati'l-mütena
sibe" adını taşımaktadır. Özellikle birinci 
dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin 
bütün türlerine uygulanan dört orantılı 
sayı ve bunun özel bir durumu olan "es
selasetü'l-mütenasibe" yönteminin da
yandığı oran ve orantıyla ilgili temel ku
rallar, Öklid'in Uşulü'l-hendese adıyla 
bilinen Elementler'inin V. kitabında bu
l unmaktadır (Heath, ı. 384-39 ı). islam 
dünyasında bu yöntem büyük oranda pa
ra bozumu ve değişimi, ücretler, vergiler, 

kar ve zararın paylaşımı gibi işlemlerde 
kullanıldığı için bu hesaba "hisabü'l-mu
amelat" 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 mua
melatla ilgili birinci dereceden denklem
leri çözmüştür (s. 53-54). islam matema
tiğinde. daha sonra da Harizml'nin uygu
lamasına benzer şekilde dört orantılı sayı 
yöntemi büyük ölçüde muamelat prob
lemlerine tatbik edilmiştir. Ayrıca bu yön
tem. pratik muamelat problemleri yanın
da birinci dereceden bir bilinmeyenli saf 
cebir denklemlerinin çözümü için de kul
lanılmış: bundan dolayı genel hesap ki
taplarında daima bu tür denklemlerde 
bilinmeyenin tesbit yöntemi olarak özel 
bölümlerde incelenmiştir. Öyle ki islam 
matematikçileri problemleri, dört oran
tılı sayı ile çözümlenebilen (sual yeteallak 
bi'l-muamelat) ve çözümlenemeyen (su
al 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 ). 

Bu yöntem a : b = c : d kaidesi esas ol
mak üzere oran ve orantın ın temel kural
larına 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 verile
bilir : 

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 % = % ise şu özellikler 
uygulanabilir: 

1] ~=ı Jdöndürme (taklib) ı 

2]% =% !ters çevirme (aks) ı 

3 c-a d-b c-a d-b 1 ] a- =b ve -c-= d !parça ama 
(tafsll)ı 

C+a d+b C+a d+b b' 1 . 4] a- = b ve --c= d 1 ır eştırme 
(terkib) ı 

Yukarıda verilen formüllerle, birinci de
receden bir bilinmeyenli denklem haline 
gelebilen muamelat problemleriyle kesir 
ihtiva eden birinci dereceden bir bilinme
yenli saf cebir denklemleri çözülebilir. 

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



başlattığı bu gelenek devam etmiş, ayrı
ca oran ve or antı konusu saf bir şekilde 
de incelenmiştir. Mesela ünlü cebirci Ebu 
Bekir ei-Kerecl. Kitô.bü'l-Bedf' ti'l-l)isô.b 
adlı eserinde oran ve orantı kurallarını 
Öklid'in Uşulü'l-hendese'sinden fayda
lanmak suretiyle fakat sayısal olarak in
celemiştir (s. 9-17). İbnü'I-Hawam. el-Fe
vô.'idü '1-Bahô.'iyye fi'l-]favô.'idi'l-l)isô.
biyye adlı eserinin "Hisabü'l-muamelat 
ve kavanlnü'l-büyOat" adını taşıyan ikinci 
makalesini dört orantılı sayı ve bu yön
temle çözümlenebilen problemlere tah
sis etmiştir (bk. Fazl ı oğ lu . metin. s. 52-
69). Öğrencisi Kemaleddin ei-Farisl, ho
casının bu eserine yazdığı Esô.sü '1-]favô.
'id fi uşuli'l-Fevô.'id adlı şerhinde ikinci 
makalede dört orantılı yöntem hakkında 
verilen ku ralları sıkı bir ispat sürecine tabi 
tutmuş. ayrıca zikredilen örnekleri ayrın
tılarıyla ele almıştır (s. 263-308) Daha son
ra imadüddin Yahya b. Ahmed ei-Kaşl. İb
nü'I-Hawam ' ın aynı eserine yazdığı lzô.
l)u '1-ma]faşıd li'l-ferô.'idi'l-Fevô.'id isim
li şerhinde bu makaleyi geniş bir şekilde 
incelemiştir (Süleymaniye Ktp., Laleli , m 
2745, vr. 75b-89b). İbnü'I-Benna ei-Merra
küşl. Teli)işu a'mô.li'l-i)isô.b'ının ikinci 
cüzünün birinci kısmında "fi'I-Amel bi'n
nisbe" başlığı altında (s . 69-7 ı) dört oran
tılı sayıyı incelemektedir (Osmanl ı mate
mati ğ i içindeki yeri için yk. bk. ) . Şerefed

din et-Tibl de Mu]faddime ii 'ilmi'l-l)i
sô.bi'l-yed adlı eserinin hatimesinin bi
rinci faslını dört orantılı sayı yöntemine 
tahsis etmiştir (Beyazıt Devlet K tp .. nr. 
4503). AllameSelahaddin Musa Mui)ta
şar fi'l-]Jisô.b adlı kitabında dört orantılı 
sayıyı incelemekte (Süleymaniye Ktp., Şe
h id Ali Paşa, nr. 1992/1, vr. 9bvd.), eserin 
müellifi meçhul şerhinde de konu geniş 
bir şekilde ele alınmaktadır (Süleymani
ye K tp. , Şehid Ali Paşa, nr. I 992/2) İbnü'I
Haim, 791 (1389) yılında telif ettiği eJ
Ma'une ti ]Jisô.bi'l-hevô.'i adlı eserinde 
dört orantılı sayıyı geniş olarak ele almak
ta ve muamelat sahasındaki kullanımına 
örnekler vermektedir (s. 253-269, 295-
302, 305-329). Ünlü matematikçi- astro
nom Cemşld ei-Kaşl. Miftô.]Ju'l-]Jisô.b'ı
nın beşinci makalesinin üçüncü babında 
(s 465-4 74), bilinmeyenin tesbiti için zik
rettiği elli kuralın 17-39. kurallarında dört 
orantılı sayı yöntemini incelemektedir 
(Osmanlı matematiği içindeki yeri için yk. 
bk.). Batı İslam matematiğinin önemli is
mi Kalesadl. Keştü'l-esrô.r 'an 'ilmi ]Ju
rufi'l-gubô.r adlı eserinin dördüncü cü
zünün birinci bölümünü dört orantılı sa
yıya tahsis etmiştir (Süleymaniye Ktp., 

Hasa n Hüsnü Paşa , nr. 1292/2: iü Ktp., 
AY, nr. 6 ı ı 4/2). istanbul'da bazı kütüpha
nelerde mevcut olan hesaba dair müelli
fi meçhul eserlerde de dört orantılı sayı 
yöntemi ele alınmaktadır (mesela bk. Ri
sale{f'ilmi'l-b.isab, Sü leymaniyeKtp., Ha
cı Mahmud Efendi, nr. 4246/1, vr. Jb-48b, 
üçüncü bab birinci asi). 

Abdülmedd b. Abdullah es-SamOII el
H indi. er-Risô.letü 'n-nô.ti'a ti'l-hisô.b 
ve'l-cebr ve'l-hendese adlı hacimli 
eserinin ikinci makalesinde birinci babın 
ilk faslını dört orantılı sayıya ayırmıştır 
(TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 2003, vr. 49• 
vd ) . Ali b. Veli b. Hamza ei-Mağribl. İslam 
matematik tarihinde dört orantılı sayı 
konusu üzerinde en geniş şekilde duran 
matematikçilerden biridir. Tuhtetü '1-
a'dô.d li-zevi'r-rüşd ve's-sedô.d adlı ese
rinin üçüncü makalesinin birinci babında 
beş fasıl içinde bu yöntemi genel kural
lar. toplama. çıkarma, çarpma ve bölme 
açısından incelemekte ve muamelat 
problemlerine uygulanışını ele almakta
dır (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Tal'at, Riyaza, 
Türkl.nr. l ,vr. 125b-I43 • ) . 0smanlımate

matiğinde konuyla ilgili daha sonraki te
lifler. Bahaeddin Arnili'nin Ijulô.şatü '1-
hisô.b'ının üçüncü babını esas alarak de
vam etmiştir (s. 75-77) Gelenbevl İsmail 
Efendi de Hisô.bü '1-küsur'unun ikinci 
babını dört orantılı sayıya tahsis etmiştir 
(İÜ Ktp., TV, nr. I 592) . 

Dört orantılı sayı, Osmanlı muhasebe 
kalemlerinde çalışan mu hasip ve katip
Ierin de kullandığı bir hesap yöntemi ol
muştur. Bundan dolayı telif edilen hemen 
hemen bütün muhasebe matematiği ki
taplarında dört orantılı sayıya yer veril
miştir. Nitekim Muhyiddin Mehmed b. 
Hacı Atmaca, telifini 899'da (1494) ta
mamladığı Mecmau '1-kavô.id adlı Türk
çe eserinin birinci bölümünün on beşinci 
faslını dört orantılı sayıya ayırmıştır (Sü
leymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3 I 76) . 
Aynı gelenek diğer muhasebe matemati
ği kitaplarında da sürmüştür (yk. bk.) 

B) Hesab-ı Hataeyn. Matematik tari
hinde hesab-ı hataeynin kaynağı konu
sunda henüz neticelendirilmeyen birçok 
tartışma mevcuttur. Modern araştırma
lara göre yöntemin kökü Mısır hesap sis
temine kadar gitmektedir. Mısırlılar. bi
rinci dereceden bir bilinmeyenli denklem 
haline getirilebilecek bazı hesap problem
lerini "aha" veya "hau" (grup, öbek) deni
len bir yöntem kullanarak çözmekteydi
ler. Bu yöntem, çift yanlış hesabının ipti
dai hali olan tek yanlış yöntemi olması 
açısından dikkati çekmektedir. Bu yön-
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temde, verilen problemin şartlarına uy
gun biçimde çözümü gerçekleştirebile
cek bir tahminde bulunmak, daha sonra 
gerekli aritmetik işlemlerle doğru çözü
mü tesbit etmek esastır. Bu açıdan Mısır 
cebiri "aha hesaplaması" olarak da kabul 
edilmektedir (Gillings, s. I 54-161: Sayılı, 
S. 45-46) 

Mısırlılar'ın kullandığı ve daha sonra is
lam dünyasında formüle edilen tek hata 
yöntemi şu şekilde özetlenebilir : ax = c 
denklemindex = x1 alınırsa denklem ax 1 

= c1 olur; buradan x = c~~· elde edilir. Böy
le bir çözüm yoluna başvurulmasının te
mel sebebi, denklemin kökünün tesbiti 
sırasında çok sayıda kesrin hesabından 
kaçınma düşüncesi olabilir. Nitekim birim 
kesir anlayışına dayalı Mısır kesir anlayı
şının ve bu kesir anlayışını tevarüs edip 
geliştiren İslam matematiğindeki kesir 
sisteminin karmaşık yapısı hatırlanırsa 
niçin böyle bir yola başvurulduğu daha 
kolay anlaşılabilir (is lam matematiğinde
ki kesir sistemi için yk. bk.). 

Çift yanlış hesabının ortaya çıkmasının 
en önemli sebebi, bilinmeyen şeklinde 
ifade edilebilecek cebirsel nicelikle temel 
cebir kavram ve yöntemlerinin bulunma
dığı bir ortamda denklem çözümüne yar
dımcı olmasıdır. Çift yanlış hesabıyla ilgili 
ilkyazılı metin. miladi ı. yüzyılda Çinli ma
tematikçiler tarafından kaleme alınan 
Chiu Chang S uan Sh u adlı eserin yedin
ci bölümünde kullanılan "ying pu tsu" 
(çok fazla ve yeteri i deği 1) yöntemi hakkın
da verilen bilgilerdir (Needham, lll, I I 7-
1 ı 9). Ancak bazı klasik matematik me
tinlerinde zikredildiği ve Salih Zeki'nin de 
vurguladığı gibi hesab-ı hataeyn İslam 
medeniyetine Hint dünyasından gelmiş
tir. Nitekim Yunanlılar'dan tevarüs edilen 
matematik eserlerinde bu hesap yönte
mine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut de
ğildir. Bunun yanında İbnü'l-Benna ve İb
nü'l-Haim gibi bazı İslam matematikçile
ri eserlerinde hesab-ı hataeynin menşei
nin hendesl temelli olduğunu söylemek
tedir. 

İslam matematiğinde bu hesap yönte
minin hesab-ı hataeyn yanında "el-amel 
bi'l-keffat, hisab bi'l-keffeteyn" gibi deği
şik adları vardır. İkisi arasındaki en önem
li fark. hataeynde çözüm sayısal olarak 
yapılırken keffatta sayısal çözüm iki te
razi kefesi şeklindeki bir geometrik çi
zimle temsil edilmektedir. Bu hesap yön
temiyle birinci dereceden bir bilinmeyen
li her türlü aritmetik problem tam de
ğer olarak, yüksek dereceli denklemler 
ise yaklaşık olarak çözümlenebilir. Cem-

269 



HESAP 

şld ei-Kaşl de bu yöntemin sadece lineer 
denklemlerde tam çözüm verdiğini , yük
sek dereceli denklemler için sahih olma
dığını belirtmektedir. Gerçekte çift yan
lış hesabı. birinci dereceden olmak şartıy
la daha karmaşık problemler için de ko
layca kullanılabilir. Çok bilinmeyenli birin
ci dereceden bir denklem sisteminin çö
zümü de bu yöntemle yapılabilir. Nitekim 
bu yöntem yukarıda zikredilen Çin mate
matik eserinde iki bilinmeyenli. daha son
ra Avrupa'da XIII. yüzyıldan itibaren iki, 
üç ve hatta dört bilinmeyenli lineer denk
lem sistemleri için kullanılmıştır. 

İslam matematiğinde ax + b = c denk
leminin çift yanlış hesabına göre çözümü 
için -negatif sayılar olmadığından- verilen 
kural modern matematik diliyle şu şekil
de özetlenebilir: ax + b = c denkleminde 
1. x = x1 alınırsa ax1 + b = c1 ve 2. x = x2 

alınırsa ax2 + b = c2 elde edilir. Çift yanlış 
ise L'ı. 1 =c- c1 ve L'ı.2 =c- c2 olacaktır. L'ı. 1 
ve L'ı. 2 yanlışları aynı işaretli iseler x = 
x,L>z-Xzt:.,; farklı işaretli iselerx = x,L>z+Xzt:., 

l>z L>, l>z+L>, 
olur. 

Hemen hemen bütün klasik matema
tik metinlerinde birinci dereceden bir bi
linmeyenli denklemin çözümü için kulla
nılan ve özel bölümde ele alınan hesab-ı 
hataeyn islam matematiğinde. hesap ki
tapları içinde bir yöntem olarak kabul 
görmüş. ayrıca hakkında birçok risale ya
zılmıştır. Muhammed b. Ahmed ei-Hariz
ml Mefô.ti]J.u '1-<ulilm'unda hesab-ı hata
eynden bahsetmiş ve genel kuralını ver
miştir (s. ı 79). Ebu Kamil Şüca' b. Eslem 
Kitô.bü'l-Ijata'eyn, EbQ YQsufYa'küb b. 
Muhammed ei-Hasib ei-Maslsl Kitô.bü'l
Ijata'eyn, Ebu Yusuf Ya'küb b. Muham
med er-Razi Kitô.bü Jjisô.bi'l-tıata'eyn 
adlı birer eser telif etmişlerdir(ibnü'n-Ne
dim, s. 563-564). Ünlü matematikçi, ast
ronom ve f izikçi İbnü'I-Heysem , bu yön
tem hakkında Kitô.b ii ]J.isô.bi'l-tıata'eyn 
adıyla bir eser kaleme almıştır (Kadri Ha
fızTGkan, s. 305). İbnü'I-Hawam. 67S'te 
(1 277) telif ettiği el-Fevô.'idü'l-Bahô.'iy

ye fi'l-~avô.'idi'l-]J.isô.biyye adlı eserin 
dördüncü makalesinin son babını hesab-ı 
hataeyne ayırm ış (Fazlıoğlu, tenkitli me
tin, s. ı 29), öğrencisi Kemaleddin ei-Fa
risl bu esereyazdığı Esô.sü'l-~avô.<id ii 
uşuli'l-Fevô.'id adlı şerhinde verilen kai
deyi üç mukaddime üzerine kurarak sıkı 
bir ispat sürecine tabi tutmuştur (s . 525-
529). Daha sonra imadüddin Yahya b. Ah
med ei-Kaşl adlı matematikçi, İbnü'I-Hav
vam'ın aynı eseri için kaleme aldığı izô.
J:ıu '1-ma~iişıd li'l-ferô.'idi'l-Fevô.'id adlı 
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şerhinde hesab-ı hataeyn babını Kema
leddin ei-Farisl'den farklı bir şekilde ele 
alarak incelemiştir (Süleymaniye Ktp., L.3.
leli, nr. 2745 , vr. 162a-164a; her üçeserin 
Osmanlı matematiği içindeki yeri için yk. 
b k.). imadüddin ei-Kaşl. ayrıca Lübô.bü '1-
J::ıisô.b adlı eserinin ikinci makalesinin ikin
ci babını hesab-ı hataeyne tahsis etmiş
tir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2757) 
Ebü'I-Hasan ed-Düskerl Tari~a fi'stitı
rô.ci'l-tıata'eyn adlı bir risale kaleme al
mıştır (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3439/ 
21, vr. 235b-236b; Sezgin, V, 392). İbnü'I
Benna ei-Merraküşl. Telbişu a<mô.li'l-J:ıi
sô.b'ının ikinci cüzünün birinci kısmında 
"fi'I-Amel bi'n-nisbe" başlığı altında kef
fatı vermektedir (s. 69-71). İbnü'I-Haim, 
791 (1389) yılında telif ettiği el-Ma'une 
ii ]J.isô.bi'l-hevô.'i adlı eserinde (s . 303-
304) hesab-ı hataeyni incelemektedir (Os
manlı matematiği içindeki yeri için yk. bk.) . 
Cem şi d ei-Kaşl. Miftô.]J.u '1-J::ıisô.b'ının be
şinci makalesinin ikinci babını (s. 422-426) 
bu yönteme ayırmaktadır. Batı islam ma
tematiğinin önemli ismi Kalesadl. Keş
fü'l-esrô.r can 'ilmi ]J.urufi'l-gubô.r adlı 
eserinin dördüncü cüzünün ikinci bölü
münde "fi'I-Amel bi'l-keffat" adıyla he
sab-ı hataeyni incelemektedir (Süleyma
niye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 1292/2). 
İstanbul'da çeşitli kütüphanelerde he
sab-ı hataeyni konu alan müellifi meçhul 
onlarca risale bulunmaktadır (mesela bk. 
Risale fi J:ıisabi'l-i]ata'eyn, Süleymaniye 
Ktp., Reşid Efendi, nr. I 147/ 3, vr. 40b-44a, 
istinsahı ı 148; Teli]fşu mesa'ili'l-J:ıisab, is
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı , Mual
lim Cevdet, nr. K 352/1, vr. I b-57a, dördün
cü bölüm). 

Osmanlı döneminde Ali Kuşçu. er-Ri
sô.letü'l-Mu]J.ammediyye adlı eserinin 
birinci fenninin dördüncü makalesini he
sab-ı hataeyne ayırmış (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. 2733/2, vr. 149a-15Ib), Ab
dülmecld b. Abdullah es-SamQII ei-Hindl, 
er-Risô.letü 'n-nô.filı fi'l-]J.isô.b ve'l-cebr 
ve'l-hendese adlı hacimli eserinin ikinci 
makalesinin birinci babının ikinci faslın
da "ei-Amel bi'l-keffat ve yüsemma zali
ke bi'l-hataeyn" başlığı altında bu konu
yu incelemiş (TSMK, Emanet Hazinesi, nr. 
2003, vr. 50b vd.), Ali b. Veli b. Hamza ei
Mağribl ise Tuhfetü'l-a'dô.d li-zevi'r
rüşd ve 's-sedô.d adlı eserinin üçüncü 
makalesinin ikinci bölümünde aynı konu
yu ele almıştır (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, 
Tal'at, Riyaza, Türki, nr. I, vr. 143a-ı 53b). 
Konuyla ilgili daha sonraki telifler Saha
eddin Arniii'nin Ijulô.şatü'l-]J.isô.b'ının 
dördüncü babını (s. 78-8 I) esas alarak 

devam etmiştir (mesela bk. Abdürrahim 
b. Ebu Bekir b. Süleyman el-Mar'aşi, Şer
J:ıu 'r-Risaleti'l-Baha'iyye fi'l-J:ıisab, Süley
maniye Ktp., İbrahim Efendi (mükerrer), 
nr. 245, vr. I 32a vd .; Hasan b. Muhammed, 
Şerfw 'r-Risaleti'l-Baha'iyye fi 'l-f:ıisab, Sü
leymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa, nr. 658/5, 
vr. 37lb-450b, dördüncü bab) . Gelenbevl 
de Hisô.bü'l-küsı1r'unun üçüncü babını 
hesab-ı hataeyne tahsis etmiştir (i ü K tp., 
TY, nr. 1592, vr. 16bvd.). Gelenbevibura
da keffatı verirken farklı bir sembol ya
pısı kullanmaktadır. 

Hesab-ı hataeyn. Osmanlı muhasebe 
kalemlerinde çalışan muhasip ve katip
Ierin sıkça kullandığı bir hesap yöntemi 
olmuştur. Bundan dolayı Osmanlı döne
minde telif edilen hemen hemen bütün 
muhasebe matematiği kitaplarında he
sab-ı hataeyne yer verilmiştir. Nitekim 
Fatih Sultan Mehmed devri matematik
çilerinden olan Hayreddin Ham b. İbrahim . 
divan muhasipleri için kaleme aldığı Mif
tô.]J.-ı K ün uz-i Erbô.b-ı Kalem ve Miş
bô.J::ı-ı Rumuz-ı Aşf:ıô.b-ı Ra~am adlı 

Farsça eserinin on altıncı babını hesab-ı 
hataeyne tahsis etmişti r (Süleymaniye 
Ktp., Şe h id Ali Paşa, nr. ı 978/2) . Eserin 
tamamı. ll. Bayezid döneminde Hayred
din Halil'in öğrencisi Edirneli Mahmud 
Sıdkı tarafından (Süleymaniye Ktp., Şe
hid Ali Paşa, nr. ı 973), on altıncıbabıda 
yine aynı dönemde Muhyiddin Mehmed 
b. Hacı Atmaca tarafından Türkçe'ye ter
cüme edilmiştir (Süleymaniye Ktp., Ha
let Efendi, nr. 22 1/4). Muhyiddin Mehmed 
ayrıca Mecmau '1-kavô.id adlı Türkçe 
eserinin birinci bölümünün on altıncı fas
lım hataeyne ayırmıştır (Süleymaniye Ktp., 
Esad Efendi, nr. 3 I 76). XVI. yüzyılın son
larında kaleme alınan Gencinetü'l-hüs
sô.b ve hizô.netü '1-küttô.b adlı müellifi 
meçhul Türkçe eserde hesab-ı hataeyn 
örnekleriyle beraber geniş bir şekilde iş
lenmiştir. Bu kitapta dikkati çeken hu
sus rakam ların yazılışı. işlemlerin yapılışı 

ve keffat ile temsilin diğer matematik ki
taplarına göre farklı olmas ı dır (i ü. K tp ., 
TY, nr. I 792, vr. 78•-82b). 

Hesab-ı hataeyn, Arapça eserlerden ya
pılan tercümeler sırasında Batı Avrupa'
ya aktarılmıştır. İtalyan matematikçisi Le
onarda Fibonacci (XIII. yüzyıl), Liber Aba
ci'de bu yönteme Arapça aslının bozuk 
şekliyle "elchataym" adını vermektedir. 
Pacioli, 1494'te telif ettiği S uma'da muh
temelen Fibonacci'den esinlenerek "el
cataym" kelimesini kullanmış. XVI. yüz
yılda Avrupalı yazarlar da onu takip ede
rek aynı tabiri bazan "il cataino, del cat-



taino" (Pagnani , XVI. yüzyıl). "helcataym" 
(Tartaglia , XVI. yüzy ıl) ve "catain" şekille
rinde yazmış! ar, bazan da Latince tercü
mesi olan "regula duarum falsorum"u 
kullanmışlardır. Daha sonra da çeşitli 

farklı adlar verilmiştir. Bugün matema
tikte "rule of < double> fal se position" 
olarak adlandırılmaktadır. ei-Amel bi'l
keffata Latince'de "regula lancium" veya 
"regula bilancis" denilmektedir. Bu he
sap yöntemi Avrupa'da XVIII. yüzyıl okul 
kitaplarında yaygınlaşmış. XIX. yüzyılda 
da bu yaygınlık nisbi şekilde devam et
miştir. Bu kadar yaygınlaşmasının temel 
sebebi , sayısal analize ve ce bire ihtiyaç 
duyulmaksızın bir bilinmeyenli lineer 
denklemlerin çözümünde algoritmik bir 
hesap yöntemi olarak kullanılmasına bağ

lanmaktadır. 

C) Hesab- ı Tahlil ve Teaküs. Matema
tik metinlerinde " istihracü'I-mechGiat" 
başlığı altında verilen üçüncü yöntem 
"hesab-ı tahiii ve teaküs" (çözümleme ve 
ters çevi rme) adını taşımaktadır. Bunun 
yanında bu yöntem "tarlku'r-red ve'I
aks. el-amel bi'I-aks" gibi adlarla da anı
lır ; ancak matematik metinlerinde he
sab-ı a'dad-i erbaa ve hesab-ı hataeyn 
gibi fazla yer almaz. İslam matematiğin
de. çözümü mümkün olan her dereceden 
bir bilinmeyenli denklemlerin bütün tür
lerine uygulanan ters çevirme yöntemi
nin dayandığı temel kural. "soruda veri
Ieni denklem haline getirdikten sonra 
eşitliğin sağında yer alan unsur üzerine 
istenilen işlemlerin tersini yaparak bilin
meyeni bulma" şeklinde özetlenebilir. 
Mesela 1 o [ ıxz~zl+3 ] = 50 şeklinde verilen 
bir denklemde, işlemler en son istenilen
den başlayarak eşitliğin sağında yer alan 
unsura ters şekilde uygulanır. Buna gö
re, a) 50/10 = 5, b) 5 x 5 = 25, c) 25 - 3 = 
22. d) 22/2 = 11 • e) 11 - 2 = 9 ise x2 = 9 ~ 
x = 3 bulunur (bk. Sa lih Zeki , ı ı . 2 13). 

Bu yönt em, İslam matematiğinde dört 
orantılı sayı ve çift yanlış hesabı gibi yay
gın olmasa da birçok klasik matematik 
metninde denklem çözümü için kullanıl
mış ve kendisine müstakil bir bölüm tah
sis edilmiştir. Mesela Şerefeddin et-Tibl, 
Mul:mddime ii 'ilmi'l-J:ıisabi'l-yed adlı 
eserinin hatimesinin ikinci faslında "Ne
vadirü'l-hisab" başlığı altında ters çevir
me yöntemiyle ilgili problemleri de çöz
mektedir (Beyazı t Devlet Ktp., nr. 4503). 

AllameSelahaddin Musa. MuJ:.ıtaşar fi'l
J:ıisiib adlı eserinin hatime kısmında "ta
rlku'I-aks" adıyla ters çevirme yöntemini 
incelemekte (Süleymaniye Ktp., Şeh id Ali 
Paşa, nr. ı 992/ 1, vr. 19• vd.). eserin meç-

hul şarihi de şerhinde konuyu geniş bir 
şekilde ele almaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Şe h id Ali Paşa. nr. 1992/2). istanbul'da ba
zı kütüphanelerde mevcut olan müellifi 
meçhul hesaba dair eserlerde de ters çe
virme yöntemine yer verilmektedir (m e
se la b k. Risale {f 'ilmi 'L-b.isab, Süleyman i
ye Ktp., Hac ı Mahmud Efendi. nr. 4246/ 1, 

vr. Jb-48b, üçüncü bab üçüncü asi) . 

Osmanlı matematiğinde telif edilen he
saba dair eserlerde konuyla ilgili kısımlar 
mevcuttur. Ancak bu konudaki en yaygın 
metin Bahaeddin Amill'nin. ljulaşa tü 'l
J:ıisab'ının beşinci babıdır (s. 82 -83 ); aynı 

şekilde bu eser üzerinde kaleme alınan 
şerhlerde adı geçen bab geniş olarak in
celenmiştir. Gelenbevl de Hisabü'l-kü
sur'unun dördüncü babını ters çevirme 
yöntemine ayırmıştır (i ü K tp , TY. n r. 
ı 592 ). 
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HEST BİHİST 

HEŞT BİHİŞT 
( ~.:,..a ) 

idris-i Bitlisi 
(ö. 926/ 1520) 

tarafından yazılan 

Farsça Osmanlı ta rihi. 
_j 

Müellifinin Kitabü Şıta ti'ş-şemaniy

ye ii ~ikri 'l -]fayaşıre ti'l-'Oşmaniyye 

adını verdiği eser. Il. Bayezid devri dahil 
ilk sekiz padişah dönemini içine aldığı için 
Heşt Bihişt (sekiz cennet ) adıyla şöhret 
bulmuştur. idrls-i Bitlisl eserin giriş kıs
mında . ll. Bayezid'in herkesin rağbet ede
ceği "belagatlı. zarif ve Iatif" bir tarih ki
tabı yazmasını emretmesi üzerine eseri
ni teli fe başladığını belirtir (N Uruosma
niye Ktp., nr. 3209 , vr. 8•). Müellifin, ese
rini otuz aylık bir çalışma sonunda 912 
(1506) yılında tamamladığı ve karşılığın
da 50.000 akçe in'am aldığı bilinmekte
dir (Erünsa l. X-Xl 1198 1 ı. s. 3 14) . Ayrıca 

her CÜZÜ yazdıkça ll. Bayezid'in caize ve 
ihsanlarına mazhar olmuştur. Bununla 
birlikte İdrls. daha sonra hac için gittiği 
Mekke'de yazmış olduğu ve kitabının so
nuna ekiediği "şikayetname"sinde. ken
disine yapılan vaadierin yerine getirilme
diği gerekçesiyle VIII . bölümü tamamla
dıktan sonra bunun hatime ve dlbace kıs
mını kaleme almadığını belirtir. Yine bu
rada yazdığına göre II. Bayezid kendisine 
sunulan kısımları okumuş . çok beğendi
ğini söylemiş. fakat kitabı görenler bun
da bazı noksanlıklar ve hatalar olduğunu , 

İran hükümdarlarına çok fazla yer verilip 
bunların övüldüğünü , VIII. bölüm yazıldı
ğı halde dlbace kısmının eksik olduğunu 
ve belagata fazla önem verilip gereksiz 
yere sözün uzatıldığını belirterek padişa
hı etkilemişler, padişah da vaadini yerine 
getirmeyip küçük bir tahsisat vermekle 
yetinmiştir. idrls-i Bitlisl Mekke'de iken 
II. Bayezid'e gönderdiği bir arzda da, her
kesin çok beğendiği kitabına yazacağı dl
bacede kendisine yapılan haksızlıklara te
mas edeceğini . hatta bu kısmın Mekke'
ye gelen tanınmış kimselere bir kopyası
nı verdiğini , böylece herkesin bundan ha
berdar olduğunu anlatıp daha önce tes
lim ettiği hazine-i hümayundaki nüsha
ların bu haksızlıkların bir yadigarı olarak 
dlbacesiz bir şekilde eksik kalmasını özel
likle istediğini yazmıştır. Müellif. daha 
sonra Yavuz Sultan Selim'in hükümdarlı
ğı zamanında Heşt Bihiş t'e mensur bir 
dlbace ve sonunda şikayetnamenin de 
yer aldığı manzum bir hatime ekleyerek 
eserini ona takdim etmiştir. 
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