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Riyazi ilimierin 
şekil ve cisimler arasındaki 

ilişkileri inceleyen dalı, geometri. 
L ~ 

Halil b. Ahmed'in açıklamasına göre ke
limenin aslı Farsça'da "ölçme" anlamına 
gelen endazedir. Araplar, bu ilimle ilk de
fa IX. yüzyılda Öklid'in Elementler'ini ter
cüme ederken tanışmışlar ve adına Grek
ler gibi. onlardan aldıkları geômetria (yer 
ölçümü) kelimesini kendi fonetiklerine 
uydurarak cı1matriya demişlerdir. Za
manla bu isim terkedilmiş ve yerine aynı 
anlamdaki misaha uygulamalı geomet
riyi , hendese de kuramsal geometriyi ifa
de etmek üzere benimsenmiştir. 

Kaynaklarda hendese "doğru parçası, 
yüzey ve elsim gibi sürekli nicelikleri ko
nu alan bilim dalı" olarak tanımlanır. İbn 
Haldun ise Mu]faddime'sinde "süreksiz 
nicelik" kavramının da hendese tarafın
dan ineelendiğini belirtir; ancak onun 
hendese çerçevesinde kastettiği. sürek
siz niceliklerin sürekli niceliklere uygulan
masıyla geometrik problemierin açıklan
ması şeklinde ortaya çıkan süreksiz nice
liktir. 

Geometrinin İslam medeniyetindeki 
gelişimini iki döneme ayırmak mümkün
dür. 1. Tercüme ve Nakil Dönemi (111./IX. 
yüzyıl) . Bu dönemle ilgili en geniş bilgi İb
nü'n-Nedlm'in el-Fihrist'inde bulunmak
tadır. Burada açıklandığına göre İslam 
medeniyetinde geometri alanında Grek
çe'den tercüme edilen ilk eser Öklid'in 
Kitabü 'l-Uşı11, Kitabü '1-Erkan, Kita
bü '1-Ustu]fussat gibi adlarla tanınan 
E1ementler'idir. Bu eser. ilk olarak Hac
cac b. Yusuf b. Matar (li.NIII. yüzyıl) ta
rafından iki defa tercüme edilmiştir. Bu 
tercümelerden birincisi Harunürreşld'e 
sunulduğu için Haruni, ikincisi Me'mun'a 
sunulduğu için Me'muni adıyla bilinir; 
ikinci tercüme daha düzenli ve tamdır. 
Kitap daha sonra İshak b. Huneyn tara
fından tekrar çevrilmiş, bu çeviriyi Sabit 
b. Kurre tas h i h etmiştir. E sere ilk şerhi 
Abbas b. Said el-Cevheri yazmış ve birçok 
bölümüne. özellikle birinci makalesine ba
zı yeni teoriler eklemiştir. Ardından çağ

ctaşı Muhammed b. Isa ei-Mahani eserin 
on beşinci makalesini şerhetmiş ve teori
lerin ispatında daha dikkatli davranarak 
"olmayana ergi" yöntemini kullanmaktan 
kaçınmıştır. Bunlardan başka Ebü'l-Ab
bas en-Neyrlzl ile Ebu Ca'fer el-Hazin'in 
de birer şerhi bulunmakta. Ebü'I-Vefa 
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ei-Buzcanl'nin ise yarım kalmış bir şerh 
kaleme aldığı bilinmektedir. Eser üzeri
ne tanınmış filozof Ya'küb b. İshak el-Kin
di Kitab li ışlaJ:ıi Kitabi Ö]flidis, Risale 
fi ış1a]J.i'l-ma]fdleti'r-rabi'ate nşer ve'l
l].amisete 'aşer min Kitabi Ö]flidis ve 
Kitabü Agrazi Kitabi Ölflidis adlı üç 
çalışma kaleme almış, özellikle bunların 
sonuncusunda E1ementler'in. gerçekte 
antik Yunan'da geometri alanında orta
ya konulan ilk bilgilerin Öklid tarafından 
yapılan bir derlernesi olduğunu, ayrıca on 
dört ve on beşinci makaleleri Öklid'in ta
kipçilerinden biri olan Hypsicles'in kitaba 
eklediğini ileri sürmüştür. Öklid'in geo
metri alanında tercüme edilen ve Latin
ce Data adıyla tanınan ikinci önemli ese
ri ise Kitabü '1-Mu'tayat'tır (eser hakkın
da geniş bilgi için bk. Sezgin, III, 116). 

Antik Yunan'dan Arapça'ya kazandırı
lan diğer önemli eser, Yunan geometrisi
nin zirvesi olarak kabul edilen Apolloni
os'un Kitabü '1-Mal]rutat'ıdır (Kônika; 
b k. APOLLONİOS, Pergeli). Sekiz makale
den meydana gelen kitabın ilk dört ma
kalesini Ahmed b. Musa b. Şakir'in yöne
timinde Hilal b. Ebu Hilal el-Hımsl(ö. 218/ 
833). diğerlerini de Sabit b. Kurre çevir
miştir. Daha sonra Menelaus'un Uşulü'l
hendese adlı eserinin ilk üç makalesi Sa
bit b. Kurre tarafından Arapça'ya akta
rılmış . arkasından da meçhul bir müellif 
tarafından üçgenlerle ilgili kısmı yeniden 
düzenlenmiştir. Kitapta bulunan "şeklü'l
katta" teoremi ve bunun koni kesitleri 
alanındaki uygulamaları, Sabit b. Kurre'
yi K,avl fi'ş-şekli'l-lfatta' ve'n-nisbeti'l
mü'ellefe adlı çalışmasını hazırlamaya 
yöneltmiş ve Sabit'in bu çalışması daha 
sonra erernonalı Gerarda tarafından Li
ber Thabit de figure alehata adıyla La
tince'ye çevrilmiştir. Nasirüddin-i Tusl de 
aynı teoremi incelemiş ve bu sırada Ki
tabü Şek1i'1-lfatta' adlı eserini kaleme 
alarak küresel trigonometrinin temel te
oremlerini ortaya koymuştur. Pappus'un 
Şer]J.u Kitabi'l-Batlamyus li tastiJ:ıi'l
küre'si ile Öklid'in E1ementler'inin onun
cu makalesine yaptığı şerh Sabit b. Kur
re, Archimedes'in ünlü el-Küre ve'l-üs
tuvane'si önce Beni Musa, ardından Sa
bit b. Kurre ile İshak b. Huneyn ve Archi
medes'in diğer önemli eserlerinden Ter
bi'u'd-da'ire de (Ff TeksTri'd-da'ire veya 
Misaf:ıatü'd-da'ire) Sabit b. Kurre ile Hu
neyn b. İshak tarafından Arapça'ya akta
rılmış. bunların sonuncusunu ayrıca Na
slrüddin-i Tüsl tekrar düzene koymuştur. 

Archimedes'in e1-Me']]u;:;at'ını ise yine 
Sabit b. Kurre çevirmiş. Ebü'l-Hasan Ali 

b. Ahmed en-Nesevl bu tercümeyi şerhet
miş. Nasirüddin-i Tüsi de kitabın aslını 
yeniden düzenlemiştir. Bunlardan başka 
Ebü Sehl el-Kuhi'nin Risale fi'stil]raci'Q.
Q.ıl'i'l-müsebba' fi' d-da'ire adlı kitabını 
yazarken Archimedes'in İslam kaynak
larında Tesbi'u'd-da'ire adıyla tanınan 
eserinden faydalanmış olduğu görülür. 
İskenderiyeli Heran'un en önemli geo
metri eserleri de Kitabü Şükuki Ö]flid 
ve Kitabü '1-lfiyeli'r-ru]J.aniyye adları 
altında Arapça'ya kazandırılmıştır. Son 
olarak Sanskritçe'den yapılan Sind-Hind 
adlı tercüme. müslümanların kuramsal 
geometri problemleri yanında en genel 
anlamıyla uygulamalı geometri konusun
da da bilgi sahibi olduklarını göstermek
tedir. 

Z. Eleştiri ve Üretim Dönemi (IV-IX./X
XV. yüzyıllar) . Bu dönemde müslümanlar 
keşfettikleri yeni geometrik ispatlara da
yalı olarak yukarıda haklarında kısaca bil
gi verilen tercüme eserlerdeki yanlış bil
gileri d üzeitmişler ve eksiklerini tamam
lamışlardır. özellikle IV. (X.) yüzyıldan son
ra İslam matematikçilerinin geometri
ye olan katkıları artmaya başlamıştır. Bu 
yüzyıldan itibaren müslümanlar, antik dö
nemden miras aldıkları geometri bilgile
rinin yanında yeni keşfettiklerini de ast
ronomi. optik ve cebir sahalarına uygu
lamaya başlamışlardır. Ayrıca geometri
yi mimari alanında ve süsleme sanatla
rında yaygın biçimde kullanıma sokmuş
lar, bunların yanında trigonometriyi de 
bir bilim dalı haline getirerek bu konuda 
geçmişten aldıkları bilgileri yeniden dü
zenlemişlerdir. İslam matematikçileri, 
kendilerinden önce geometri alanında 
eser veren Grek ve Hintli ilim adamlarını 
takdir etmekle birlikte akıl ve tecrübe 
yolu ile elde ettikleri bütün yeni bilgileri 
ve bunlara dayalı eleştirilerini açıklamak
tan da çekinmemişlerdir. Bu tavır, antik 
dönemde bilinmeyen değişik yönelimle
rin ortaya çıkmasına imkan sağlamıştır. 

Bu dönemde geometri alanında yeti
şen önde gelen alimler ve önemli eserle
ri şöylece sıralanabilir: III. (IX.) Yüzyıl. Ha
rizmi'nin. Babü'l-misa]J.a min Kitabi'l
Mul]taşar fi 'ilmi'l-cebr ve'1-mu]fabe
le; Cevheri'nin, Kitabü Tefsiri Kitabi 
Ö]f1idis, Kitabü'l-Eşka1 elleti zadehô. 
fi'1-ma]faleti'l-ula min Ö]f1idis, Ziya
dat fi'l-ma]fdleti'l-l]amise min Kitabi 
Ö]flidis (ibnü'n-Nedlm. s. 325: Suter, s. 
2 ı) : Beni Müsab. Şakir (özellikle Muham
med) , Ma'rifetü misa]J.ati'l-eşka1i'l-ba
sita ve'l-küreviyye (Süleymaniye Ktp., 
Carullah Efendi, nr. 1473/3 , 1502/9: Köp-



rülü Ktp ., nr. 9301! 4, 93 1/ 14). Mu~ad
dimetü '1-mal]rutôt ( Bodleian K tp .. ı . 

nr. 943/5; Leiden Ktp., nr. 979), Kısme
tü'z-zev ôyô bi-şelôşe ti a~sôm müte
sôvi ye (ibnü'n-Nedi m. s. 33 ı} ; Muham
med b. Isa ei-Mahanl. Risôle ii'n-nisbe 
(a.g .e., s. 33 I ; Bodleian Ktp , nr. 6009 ; 
Bib l iotheque Nationale, nr. 3467/ 1). Ri 
sôle ii'l-müşkil mine'n-nisbe (Biblio
t heque Nationale, nr. 2457/39), Risôle ii 
sittetin v e 'işrine şeklen mine 'l-ma~c'i

l e ti'l-ulô min Ö~lidis (a.g.e., s. 33 ı) ; 
Sabit b. Kurre. Kitôbü 'ş-Şekli 'l-~attô ' 

(a.g.e., s. 380; Bibliotheque Nat ional e, 
nr. 2457/37, 2467/1 3). Kitôb ii misôJ:ıati 
~at'i'l-mal]rut elle ı;i yüsemmô " el
Mükôfi" (Bibliotheque Nati onale . nr. 
2437/25) IV. (X.) Yüzyıl. Ebü'l-Abbas en
Neyrizi, ŞerJ:ıu Ö~lidis (a.g .e., s. 389 ; 
Suter, s. 363 ). Risôle fi 'l-müşôdere ti'l

meşhure li'l-Ö~lidis; Ebü'I-Vefa el-Buz
cani, Kitab iimô yeJ:ıtôcü ileyhi 'l-küt
tab ve'l-'ummôl min 'ilmi'l-J:ıisôb'ının 
üçüncü kısmı "Fi A'mali'l-misat:ıa" başlı
ğını taşımaktadır; ayrıca Ki tab iimô yeJ:ı
tôcü ileyhi'ş-şôni' min a'môli 'l-hende
se adlı eseri pratik geometri açısından 
mü him bir eserdir. Settani'nin özellikle tri
gonometriye olan katkıları da önemlidir; 
küresel trigonometrinin problemlerini 
(iskatü ' l-amGdi, orthographica l pro jec
t ion) yöntemiyle çözmüştür ve bu çö
zümler daha sonra Regiomontanus ta
rafından incelenerek kullanılmıştır. islam 
matematiğinin en önemli geometricile
rinden biri olan Ebu Said es-Siczi. Risôle 
ii il]rôci'l-l]utut ii 'd-devô'iri'l-m evzu'a 
mine 'n-nu~ati 'l-mu'tô t (Bi bl iotheque 
Nationale, nr. 2458/ 1). Risôle fi 'l-cevôb 
'ani'l-m esô'il elle ti sü'ile 'anhô ii 
ba'zi'l-eşkôli'l-me 'l]u ı;e min Kitôbi 'l
Me']]uı;ôt li 'l-Arşimidis (Bibliotheque 
Nationale, nr. 2458/8) ve TaJ:ışilü 'l -~avô

nini'l-hendesiyye ti'l-maJ:ıdude (Bibli 
otheque Nationa le, nr. 2458/2) adlı eser
ler i kaleme al mış. özellikle daireler ve ko
ni kesitleriyle ilgilenmiştir. V. (XL) Yüzyıl. 

ibnü'l-Heysem bilim tarihinde optik (il
mü'l-menazir) alanında yaptığı çalışma
larla ünlü olup özellikle kendi adını taşı
yan problemle (Alhazen problemi) tanınır. 

ibn EbG Usaybia, ibnü'l-Heysem'in bütün 
eserlerini kaydetmiştir ( 'Uyünü '1-enbfı' , 

s. 553-557, 559-560) ; bunların geometriy
le ilgili olanları ŞerJ:ıu Uşuli Ö~lidis ii'l
hendese ve'l- 'ade d ve tel}]işuhu, Kita
bü 't-TaJ:ılil ve 't-terki bi'l-hendesiyeyn, 
Ma~dJe i i J:ıalli şek redden 'ald Ö~li
dis fi'l-ma~c'ileti'l-l]ômise min kitabihi 
fi 'l-uşuli'r-riyôziyye, Ma~ale ii misô
J:ıati 'l-mücessemi 'l-mükôti, Ma~ale i i 

l]avôşşi'Hat'i'l-mükôii, Ma~dle ii l]a
vôşşi 'l-~at'i'z-zô'id, Ma~c'ile ii J:ıalli şü
kuki'l-maMleti'l-ulô min Kitabi Ö~li
dis ve Kav l ii ~ısme ti'l-l]at e lle ı;i is 
ta'melehu Arşimidis ii Kitôbi'l-Küre 
ve'l-üstuv ône'dir. Apollonios 'un Kitô
bü'l-Mal]rutôt'ıyla da ilgilenen ibnü'l
Heysem, geometri alanındaki teorik ça
lışma l arının sonuçlarını uygulama alanı
na da koymaya çalışmıştır. ibnü'I-Kıftl 
onun. Nil nehri üzerinde suların akışını 
düzenleme ve taşmasını önleme amacıy
la Asvan yakınında bir baraj yapma teşeb
büsünde bulunduğunu kaydeder (Tari
l]u'l-f:ıükema' , s. 166 ) VI. (XII .) Yüzyıl. 

Ömer Hayyam, Risôle ii şerJ:ıi ma eşke 
l e ii müşôderôti Kitabi Ö~lidis ( n ş r. Ab
dülhamid Sa b ra, iskenderiye I 96 I). Ma
~dle fi'l-cebr ve 'l-mu~abele ( nş r. Rü ş 

di Raşid- Ahmed Cebba r, Hal eb ı 98 ı) . 

Ömer Hayyam bu eserinde, matematik 
tarihinde ilk defa sistematik bir metotla 
daireler ve koni kesitlerini kullanarak 
üçüncü dereceden (kübik) cebirsel denk
lemleri çözmüştür. VII. (XIII.) Yüzyıl. Şe

refeddin et-Tu si, Kitôbü '1-Mu' ôdelôt 
adlı eserinde üçüncü dereceden cebirsel 
denklemleri Ömer Hayyam gibi daireler 
ve koni kesitleri kullanarak çözmüştür. 

Esirüddin el-Ebheri IşlôJ:ıu Ö~lidis baş
lığını taşıyan çalışmasında . dönemin is
lam dünyasında mütedavil olan Öklid nüs
ha l arını ve Uşulü Ö~lidis'teki bazı prob
lemli teoremleri düzeltmiş, ayrıca beşin

ci pastutatı (a ş. bk.) farklı bir şekilde is
patlamaya teşebbüs etmiştir. Nasirüd
din-i Tusi, TaJ:ıriru Uşuli Ö~lidis'te 
Uşul'ün mevcut tercümelerini karşılaş
tırmış ve bunlar arasındaki farkları belir
terek kendi üslubuyla kitabı yeniden dü
zenlemişti r. TaJ:ıriru Müşôderô ti Ö~li
dis adlı eserde Tusi'nin uyguladığı yön
tem daha sonra gelen Uşul şarihleri ta
rafından da benimsenmiş, özellikle Şern
seddin Muhammed b. Eşref es-Semer
kandi Eşkôlü 't-te 'sis ad lı çalışmasında , 

Kadızade- i Rumi bu eserin şerhinde ve 
Nizameddin en-NisabGri de Tusi'nin et
Teı;kire ii 'ilmi'l-hey'e'si üzerine kaleme 
aldığı e t-TavziJ:ı adlı şerhinde bu yöntemi 
takip etmişlerdir. Tusl. ayrıca Kitabü 
Şekli'l-~attô' adlı diğer bir eserinde kü
resel trigonometrinin temel teorilerini 
formüle etmiş . çeşitli ilim adamları tara
fından Arapça'ya tercüme edilen Arehi
medes ve Menelaus gibi matematikçile
rio geometri sahasındaki kitaplarını da 
yeniden düzenlemiştir. IX. (XV.) Yüzyıl. 

Cemşid el-Kaşi MiitôJ:ıu '1-J:ıisôb ( f:ıüssab) 

adlı kitabın dördüncü makalesini misa
haya tahsis etmiştir. Kaşi'nin matema-
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tik tarihi açısından büyük değer taşıyan 
diğer eseri de ondalık kesirieri kullana
rak "n" sayısını hassas bir şekilde hesap
ladığı ünlü er-Risôletü 'l-muJ:ıitiyye'dir. 

Müslüman Alimierin Geometrinin Ge
l işmesine Katkıları. islam medeniyetin
de geometri söz konusu olduğunda vur
gulanması gereken en önemli noktalar
dan biri . çeşitli ilim dallarında telif edilen 
eserlerde konuların daha iyi anlaşılabil
mesi ve mevcut problemierin çözülmesi 
için geometrinin yoğun bir şekilde kulla
nıldığıdır. Bunun en iyi örneklerini astro
nomi alanında görmek mümkündür. Bi
runi el-Kanunü 'l-Mes'udi'sinde ve Ha
san b. Ali el-Merraküşi Cômi'u 'l-mebô
di ve '1-gayôt'ında astronomi konularına 
bir giriş olarak geometriyi bütün alt bi
rimleriyle beraber geniş bir biçimde in
celemişlerdir. Mesela Merraküşi. adı ge
çen eserinde küre üzerine çizilen daire
lerin özellikleri, mesafe ve hacim prob
lemleri , düzlemsel ve küresel trigono
metri, bir derecelik yayın sinüsünün he
sabıyla ilgili problemler ve bunların yak
laşık hesapları gibi konuları bütün ayrın
tılarıyla ele almıştır. Bu girişlerde sadece 
mevcut geometrik bilgilerin incelenme
siyle yetinilmemiş . ayrıca orijinal katkılar
da da bulunulmuştur. Mesela Ebü'l-Vefa 
el-Buzcani el -M ecisti şerhinde. mevcut 
geometrik bilgilerin tefsiri yanında düz
lemsel ve küresel trigonometriyle ilgili 
birçok yeni teori ve ispatı da vermekte
dir. Biruni ise yukarıda zikredilen eserin
de "ta'dil ma beyne's-satreyn" adını ver
diği dahili tamamlama yöntemini ilk de
fa ele almıştır. 

islam matematikçiteri temelleri farklı 
olan geometriyle aritmetiği biribirine uy
gulamışlardır; böylece Öklidesçi gelenek
le Diophantos- Nikomakhosçu gelenek 
arasında bir ilişki kurulmuş ve bu durum 

_ hem geometride hem de aritmetikte ye
ni açıl ımlara sebep olmuştu r. Bunun ya
nında islam matematikçiteri Harizmi'den 
itibaren cebri geometri problemlerini. 
geometriyi de cebir problemlerini çözme
de kullanmışlardır. Bu çerçevede Ömer 
Hayyam üçüncü derece denklemleri dai
reler, paraboller ve hiperbelierin kesişim 
noktaları yardımıyıa ·çözmüş . böylece da
ha sonra XVII. yüzyılın başlarında Desear
tes tarafından sistemleştiritecek olan 
analitik geometrinin temellerini atmış
tır. ömer Hayyam ' ı takip eden Şerefed
din et-Tusi de bu yöntemi geliştirmiştiL 
Bu meyanda, kürenin düzlemsel kesit
leriyle ilişkisi bulunan ve Mahani proble
mi adıyla bilinen x3 + a2b = cx2 şeklindeki 
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üçüncü dereceden cebirsel denklem de 
geometri- ce bir ilişkisi açısından büyük 
önem taşımaktadır. 

Özellikle astronomide ve geometrinin 
bir alt dalı sayılan fiziği n hesap sistemin
de İslam medeniyetinde ortaya konan ye
nilikler üzerinde durulmalıdır. Müslüman
lar bu hesap sistemini yani trigonomet
riyi bağımsız bir ilim dalı olarak kurmuş
lar ve bu yeni ilim vasıtasıyla birçok astro
nomi ve fizik problemini çözmüş. ayrıca 
çok erken devirlerden itibaren dakik zlcler 
hazırlama imkanını bulmuşlardır. lll. (IX.) 
yüzyılda Bettani, "x"in çeyrek dairenin 
dörtte biri olması halinde sin x = k 
formülünü keşfederek sin x = a. cos x 
denklemini çözmüştür. Ayrıca Işlaf:ıu'l

Mecisti adlı eserinde tanjant tabloları 
hazırlamış. Habeş ei-Hasib bu tabloları 
daha mükemmel hale getirmiştir. IV. 
(X.) yüzyılda Ebü'I-Vefa ei-Buzcani trigo
nometride gerçek anlamda bir ilerleme 
kaydetmiş ve bu ilmin teorilerini düzen
leyerek bunlar üzerinde bağımsız çalış
malar yapmıştır. Düzlem trigonometride 
şu ilişkiler ilk defa onun tarafından ispat
lanmıştır: sin (a +b) =sin a. cos b+ sin b. 
cos a; 2 sina= 1 -cas 2 a; sin 2 a = 2 sina. 
cos a; see a = 1 1 cos a = V1+tg2a. Ebü'I
Vefa küresel üçgende de sinüs formülle
rini kurmuştur: sin a 1 sin A = sin b 1 sin B 
=sin c 1 sin C. Zicü'l-}jakimi müellifi 
İbn Yunus ise cos a. cos b= Vz [cos (a +b) 
+ cas a (a - b)] formülünü ispatlamıştır. 
Bu formül. bir çarpım işlemini ona eşit 
bir toplama işlemine dönüştürmek anla
mına gelmektedir ve bu düşünce daha 
sonra keşfedilen logaritmik hesap siste
minde önemli bir yer tutmuştur. VI. (XII.) 
yüzyılda Cabir b. Eflah küresel trigono
metride cos b = cos B. sin c ilişkisini bul
muştur. Böylece İslam medeniyetinde ge
liştirilen trigonometri, Batı'da Fibonacci 
tarafından 1220'1i yıllarda yüzey ölçüm
lerinde kullanıldığı ve Regiomontanus'un 
Nasirüddin-i Tusi'nin konuyla ilgili eser
lerinden faydalanarak 1 464 civarında ilk 
eserini telif ettiği ( 1485'te yayımlanmış
tır) dönemlerde belirli bir seviyeye ulaş
mıştır. 

İslam alimleri tarafından geometri 
özellikle coğrafi ölçümlerde kullanılmış
tır. Bu çerçevede, klasik Yunan'dan ge
len ve Batlamyus'un el-Mecisti adlı ese
rinde verilen rakamlar gözden geçirilmiş 
ve düzeltilmiştir. Beni Musa. 212 (827) 
yılında yeryüzünün eğimini ölçmek ve bu 
konuda daha önce bulunmuş sonuçları 
kontrol etmek için Palmira ve Rakka'da, 
daha sonra da Sincar'da çalışmalar yap-
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mıştır. Bettani, otuzu Batı İslam dünya
sında olmak üzere 310 şehrin, Hasan b. 
Ali ei-Merraküşi de ılelerinde yetmiş biri 
Batı Akdeniz'de olmak üzere 135 şehrin 
tul ve arzını tesbit etmiştir. Biruni ise 
harita çizim yöntemlerini. bir düz yüzey 
üzerinde yerküre ve gökküreyi temsil et
me problemlerini araştırmıştır. Bu bağ
lamda onun konik, silindirik. ortografik, 
stereografik yöntemleri denediği ve bir 
kürenin doğrularını elips. parabol ve hi
perbollerin yardımıyla çizmeye çalıştığı 

görülür. 

İslam medeniyetinde geometrinin gün
lük kullanımı üzerinde de önemle durul
muştur. İhvan-ı Safa risalelerinde şöyle 
denilmektedir: "Geometri, başta yüzey
lerin ölçümü olmak üzere bütün sanat
larla ilgilidir. Ölçüm ise işçilerin. katiple
rin, vergi memurlarının ve toprak sahip
lerinin birçok konuda ihtiyaç duydukları 
temel bir sanattır" (Resa'il, ı. 97). Özellik
le gelişmiş kemer ve düzgün çokgenler 
üzerine oturan kubbeler ve mukarnasla
rın hakim olduğu mimariyle dünyada ara
besk gibi geometrik üslup ve motiflere 
en fazla yer veren süsleme sanatlarında 
bu ilim dalından faydalanılmıştır. 

Sabit b. Kurre. yukarıda zikredilen Ki
tab ii misaf:ıati ~at'i'l-maJ:].nJ.t elle~i 
yüsemma el-Mükafi adlı eserinde Arc
himedes'i takip ederek parabol ün bir ke
sitinin yüzeyini ve ekseni veya odağından 
geçen herhangi bir doğru parçasının et
rafında dönen bir paraboloidin hacmini 
belirleyecek şekilde integral toplamını el
de edebilmek için integral hesabı kullan
mıştır. Bibliotheque Nationale'de (nr. 
2457) Sabit b. Kurre'ye ait bir risalede, 
antik Yunan'dan beri matematikçileri 
meşgul eden "kenarları doğru olan bir 
dar açının üç eşit parçaya bölünmesi" 
(tesiTsü'z-zaviye) probleminin orüinal bir 
geometrik çözüm denemesi bulunmak
tadır. Bu çözüm denemesindeki ana fi
kir. Gerasalı Nikomakhos'un (I. yüzyıl) he
lezonik kesişim noktaları ve hiperbol an
layışına dayanmaktadır. Benzer şekilde 
Beni Musa da yukarıda zikredilen geo
metri çalışmalarında aynı meseleyi dai
resel helezonlar kullanarak çözmeye ça
lışmıştır ki XVII. yüzyılda yaşayan Pas
cal'ın yaklaşımı da buna uygundur; bu 
sebeple söz konusu helezon tipleri daha 
sonra "Pascal helezonları" adıyla tanın
mıştır. 

İslam matematikçileri kendilerinden 
önce yaşamış meslektaşlarını, özellikle 
Grek matematikçilerini otorite olarak be
nimseyip takdir etmenin yanında onları 

tenkit de etmişler ve yaptıkları yanlışları 
düzeltmekten çekinmemişlerdiL Bu du
rum, en açık biçimiyle Öklid'e karşı takı
nılan tavırda görülmektedir. İslam mate
matikçileri. Öklid'in, geometrinin temeli 
saydığı tanımları ve postulatları ele ala
rak tartışmış ve eleştirmiş. hatta onun 
on üç kitabında bulunan birçok teoremi 
değiştirme yoluna gitmişlerdir. Bunu ya
parken özellikle Elementler üzerine te
lif ettikleri "şükuk" (şüpheler. zanlar) adlı 
kitaplarda ya ispatı verilen teoremlere 
yeni ve farklı ispatlar getirmiş veya Ök
lid'in ispatını daha dakikleştirmişler ya
hut da teoremi tadil ederekyapısal deği
şikliğe uğratmışlardır. Tamamen yeni te
oriler ileri sürdükleri ya da teoremlerde 
bulunan problematik noktalara dikkat 
çektikleri de görülür. Bu konuda en ta
nınmış örnek. "paraleller postulatı" deni
len beşinci postulat sorununa karşı yapı
lan tenkitlerdir. Büyük tartışmalara ve 
zamanla Öklid dışı geometrilerin dağma
sına sebep olan beşinci postulat başın
dan itibaren bir problem olarak ortaya 
çıkımış ve Öklid tarafından tam bir açıklı
ğa kavuşturulamamıştır. Batlamyus, Pap
pus ve Proclus gibi İskenderiyen mate
matikçiler tarafından incelenen postula
tı İslam matematikçileri yeniden ele al
mışlar, böylece Öklid dışı geometriye yö
nelik ilk çalışmaları başlatmışlardır. Bu 
çalışmaların ya postulatı yok sayarak nötr 
(mutlak) geometriyi geliştirme veya teo
rem haline getirip Eudoxos ve Arehime
des tarafından ileri sürülen aksiyom ve 
diğer postulatlardan yararlanarak ispat 
etme şeklinde olduğu görülür. Bu konu
da önemli katkıda bulunan matematik
çilerio başında Neyrizi, Cevheri, Sabit b. 
Kurre, Ebu Ca'fer el-Hazin, İbn Sina. 81-
runi, İbnü'l-Heysem, ömer Hayyam. Esi
rüddin el-Ebheri, Hüsameddin Salar, Na
sirüddin-i Tusi, Alemüddin Kayser, Muh
yiddin Mağribi ve Kutbüddin-i Şirazigel
mektedir. Bu alimierin konuyla ilgili eser
leri daha sonra İbranice ve Latince'ye ter
cüme edilmiştir. Öklid'in Elementler'i 
üzerine Levi ben Gerson (XIV. yüzyıl). Al
fonso (XIV-XV. yüzyıl) ve Clavius (XVJ-XVII . 
yüzyıl) tarafından kaleme alınan şerhler
de bu eserlerin tesirlerini görmek müm
kündür. Nasirüddin-i Tusi'nin beşinci pos
tulatı ispat denemesi 1594'te Roma'da. 
1657'de Londra'da basılmış ve J. Wallis 
ile G. Saccheri'nin çalışmalarına temel 
teşkil etmiştir. ömer Hayyam ve Nasirüd
din-i Tusi'nin ispatı, iki kenan eşit ve iki 
köşesi dik açı olan bir dörtgen (daha sonra 
"Saccheri dörtgeni" adıyla anılmıştır) oluş
turma imkanı üzerine dayanmaktadır. 



İslam matematikçilerinin yaptıkları ça
lışmalar geometrinin gelişmesinde önemli 
bir merhale taşı teşkil eder. Onlar. ayrı
ca bu alanda matematik açıdan olduğu 
kadar felsefi açıdan da önem taşıyan pek 
çok soruyu gündeme getirmişler. teorik 
geometriyle uygulamalı geometri arasın
da bir ahenk kurmuşlar ve geometri-sa
nat ilişkisine önemli katkılarda bulun
muşlardır. 
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s . 411 -415 . 
~ MUHAMMED SüVEYSI 

Osmanlı Dönemi. Osmanlı matematik
çileri düzlem ve uzay geometri, geomet
rik hesap ve cebir. koni kesitleri, düzlem
sel ve küresel trigonometri alanlarında 
kendilerinden önceki İslam matematik
çilerinin mevcut birikimlerini tevarüs et
mişlerdir. Bu tevarüsün, Osmanlı öncesi 
dönemde kaleme alınan matematik ki
taplarının çoğaltılması yanında. Osmanlı 

alimlerinin tahsil için İslam medeniyeti
nin ilim merkezlerine gitmeleri veya ora
larda yetişen alimierin Osmanlı toprak
larına gelip yerleşmeleri sayesinde sağ

landığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nin 

XVI. yüzyılın başlarından itibaren İslam 
coğrafyasının büyük bir kısmına hakim 
olması . Endülüs'ün düşmesiyle burada 
bulunan müslüman ve gayri müslim alim
lerin Osmanlı ülkesine göç etmeleri ve 
Şah İsmail'in İran ' a hakim olmasından 
sonra Sünni alimierin Osmanlılar'a sığın

ması da söz konusu tevarüsün diğer hal
kalarını oluşturmaktadır. Bu şekilde kla
sik İslam hendese geleneğinin Osmanlı 
alimleri eliyle sürekliliği sağlanmıştır. 

Hendese alanlarında Osmanlı Devleti'n
de diğer bir dönüşüm. XVIII. yüzyıldan 
itibaren görülen ve XIX. yüzyılın başların
da geliştirHip sonlarına doğru tamamla
nan , modern matematik anlayış ve tek
niklerinin öncelikle Fransızca eserlerden 
ve diğer Batı Avrupa kaynaklarından ak
tarılması, bunun neticesinde klasik İslam 
ve Osmanlı matematiğinin anlayış, kav
ram ve tekniklerinin tamamen terkedil
mesidir. Ancak Batı Avrupa'da gelişti
rilen hendese anlayış ve teknikleri, muh
teva itibariyle yeni olmakla beraber kav
ramsal temel açısından eski Yunan ve 
İslam matematiğiyle aynı zemini paylaş
tığından Osmanlı alimleri tarafından ko
layca anlaşılmış , dolayısıyla bu durum. 
klasik İslam ve Osmanlı hesap gelene
ğine hakim olan ve sürekliliği muhafaza 
eden alimler açısından herhangi bir güç
lük arzetmem iştir. 

Kaynaklar. Meraga matematik-astro
nomi okulundan önce klasik İslam ilmi bi
ri kimini Anadolu Selçukluları'na aktaran 
birçok alim mevcuttur. Bu alimler zaman 
içerisinde Anadolu 'ya üç ana yoldan ulaş
mışlardır. Bunlardan birincisi Orta Asya'
dan başlayıp İran'dan geçen yoldur; bu 
yolla pek çok Türkistanlı ve İranlı alim 
gelmiş , Anadolu'dan da bu istikamete 

· tahsil için gidenler olmuştur. İkinci yol 
Bulgar- Kırım- Kafkas güzergahıdır: bu 
yolla. Bulgar! nisbesini taşıyan bazı alim 
lerle m üslüman Kafkas kavimlerinden ve 
özellikle Gürcüler'den Tiflis! nisbesini ta
şıyan birçok alim Anadolu 'ya göç etmiş
tir. Üçüncü yol , Endülüs ve Mağrib'den 
başlayıp Mısır ve Şam üzerinden gelen 
yoldur. Bu yolla pek çok Endülüslü, Mısır
lı ve Şamlı alim gelmiştir. 

Anadolu'da bulunmuş önemli matema
tikçi- astronomlardan biri, aynı zaman
da filozof olan Eslrüddin ei-Ebherl'dir ( ö. 
663/1265) . Matematik, astronomi, man
tık ve f elsefe alanlarında birçok eser ya
zan Ebherl ömrünün bir kısmını burada 
geçirmiştir. Osmanlı matematiğinde ye
ri olan en önemli çalışması . Öklid'in Uşu
lü'l-hendese ve 'l-J:ıisdb'ı üzerine kale-

HENDESE 

me aldığı Işla]Ju Kitabi'l-Ustu~ussat 
fi ' l-hendese li-Ö~lidis' tir (DİA , X, 75-
76) . Osmanlı döneminde istinsah edilen 
geometri eserlerinde bulunan kayıtlar
dan. bu kitabın uzun yıllar Osmanlı ma
tematikçileri tarafından kullanıldığı an
laşılmaktadır (mese la bk. Arkeoloji Mü
zes i Ktp. , nr. 596; zahri yede Edirne'deki 
Kad ı Fahreddin Mehmed Medreses i'nin 
müderri si Yunus b. Mehmed ile Kuyucak
lızade Mehmed Atıf'ın temellük kayı tl a rı 
mevcuttur) . Sursalı Kadızade- i Rumi ve 
Ali Kuşçu 'nun öğrencisi Ebu İshak el-Kir
man! de bu eseri kullananlar arasındadır. 

Meraga matematik-astronomi okulun
dan önce Anadolu Selçukluları ile Osman
lılar' ı en çok etkileyen diğer bir ilim çevre
si de İran , Horasan ve Maveraünnehir böl
geleridir. Suralardan yetişen ilim adam
larından Harakl'nin (ö. 55311 158) et-Teb
şıra ii 'ilmi 'l-hey'e'si, Çağmini'nin (ö . 
618/ 1221) el-Müla.I]J:.ıaş fi ' l-hey'e'si ve 
Muhammed b. Eşref es-Semerkandl'nin 
Eşkalü ' t-te'sis'i, özellikle XIV. yüzyıldan 
sonra Beylikler ve Osmanlılar döneminde 
kullanılan başlıca eserler olmuştur. Bu
nunla birlikte klasik İslam matematik
hendese bilgileri Anadolu 'ya yoğun ola
rak Meraga matematik-astronomi okulu 
mensupları ile girmiştir. Anadolu üzerin
deki bu aktarım , okulun kurucu üyesi Na
slrüddln-i Tusl'nin ileri gelen öğrencilerin
den Kutbüddln-i Şlrazl ( ö. 71 Ol ı 31 ı) va
sıtasıyla gerçekleşmiştir. Kutbüddin'in 
Konya' dan başka 681-684 ( 1282-1 285) 
yılları arasında Malatya ve Sivas şehirle
rinde kadılıklarda bulunduğu , Mulnüd
din Süleyman Pervane'nin Kayseri'de in
şa ettirdiği medresedeve Sivas'taki Gök
medrese'de müderrislikyaptığı bilinmek
tedir. Onun. Nihdye tü 'l-idrô.k ii diraye
ti'l-efldk' i Gökmedrese'deki müderris
liği sırasında kaleme alması ve İJ:.ıtiya
rat-ı Mu?-afferi adlı astronomi-astroloji 
kitabını da Kastamonu 'daki Çobanoğlu 
Beyi Muzafferüddin YavlakArslan'a ithaf 
etmesi. XIII. yüzyıl sonlarında Anadolu'
ya yaptığı ilmi katkıları ve etkiyi göster
mesi bakımından son derece önemlidir. 
Gerçekten Sivas, Anadolu Selçukluları 
devrinde başlıca ilim merkezlerinden bi
riydi. Nitekim Naslrüddln-i Tusl'nin Ta]J_
rirü 'l-Mecisti adlı eserini, önsözünde 
"seyfü'l-münazirln" diye tanıttığı Hüsa
meddin Hasan b. Muhammed es-Sivas! 
adlı bir alimin teşvikiyle kaleme alması 
ve Kutbüddln-i Şlrazl tarafından Sivas'ta 
istinsah edilen bir N ihaye tü'l-idrak nüs
hasının (Köprülü Ktp ., ı. K ı s ım, nr. 967) 
istinsah kaydındaki ifadelerden , Ta]J.ri
rü 'l-Mecisti üzerine Müderris Muham-
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