
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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~ 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-
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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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med b. Muhammed ei-Hacci adındaki bir 
alimle tartışmada bulunduğunun öğre
nilmesi. Sivas'ın ve Sivaslı alimierin Ana
dolu'nun ilmi faaliyetlerindeki seviyesini 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir. 
Kutbüddln-i Şlrazl'nin Osmanlı matema
tiğine tesir eden çalışmalarından biri de 
Dürretü 't-tfıc li-gurreti' d-dibfıc'ının 
hendese bölümüdür. Ayrıca yetiştirdiği 
öğrencilerden Kemaleddin Hasan b. Ali 
el-Farisi ile Nizameddin ei-A'rec en-Nisa
burl. Kaşl ve Cemaleddin Said b. Muham
med b. Musaddık Kaşgarl Türkistan! gibi 
ilim adamları da onun etkisini sürdür
müşlerdir. Özellikle Cemaleddin Türkis
tani'nin de öğrencisi olan Kemaleddin ei
Farisl'nin, diğer hacası İbnü'I-Hawam'ın 
el-Fevfı'idü '1-bahfı'iyye fi'l-]favfı'idi'l
J:ı_isfıbiyye 'sine yazdığı Esfısü '1-]favfı'id 
fi uşCıli'l-tevfı'id adlı hacimli şerh Os
manlılar'da misaha (uygulamalı geomet
ri) açısından önemlidir (Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. ı972 ; n ş r; Mus
tafa Mevaldl, Kah i re ı 994, s. 309-459, 
üçüncü makale) ; nitekim Taşköprizade 
MiftfıJ:ı_u's-sa'ade'sinde bu şerhi zikret
mektedir (ı. 374). Yahya ei-Kaşl'nin ise 
özellikle İbnü'l-Hawam'ın eserine yaz
dığı !za]J.u'l-ma]fö.şıd li'I-ferfı'idi'l-Fe
vfı 'id'inin yanında (Süleymaniye Ktp., 
Hasan Hüsnü Paşa, nr. ı 28 ı) hendesenin 
çeşitli konularını içeren risaleleri önemli
dir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2742/ 
3; Atıf Efendi Ktp., nr. ı 7ı4/2 ı) . 

Gazan Han'ın ve Reşldüddin Fazlullah'ın 
Tebriz'de yaptırdıkları Şenb-i Gazan ve 
Rab'-ı Reşldl adlı külliyelerden sonra Me
raga matematik-astronomi okulu es
ki önemini kaybetmiştir. Bu külliyelerin 
açılmasının ardından özellikle XIII. yüzyı
lın sonları ile XIV. yüzyılın başlarında Ana
dolu'dan pek çok ilim adamının Tebriz'e 
gittiği görülmektedir. Bunlar arasında Şe
habeddin Muld diye tanınan MakbOl b. 
Asli ei-Kırşehrl. ilk Osmanlı medresesi 
olan İznik Medresesi'nin başmüderrisi 
Davud-i Kayseri. Ahmed Efiakl ve Gülşeh
ri sayılabilir. 

İlk dönem Osmanlı alimleri tahsillerini 
İran. Türkistan. Suriye ve Mısır gibi yer
lerdeki önemli merkezlerde yapmaktay
dılar. Bu merkezlerdeki hocalar arasın
da, Osmanlı alimleri üzerinde matematik 
açısından etkili olan Mlrek el-Buhar! diye 
meşhur Şemseddin Muhammed b. Mü
barek Şah ile Meraga okulu mensubu Mu
hammed b. Sertak b. Çoban el-VararkYni 
ei-Meragi zikredilebilir. Davud-i Kayseri. 
İbn Sertak'ın el-İkmfıl fi'J-hendese'sini 
(Kahire Üniversitesi Ktp., nr. 23.209) Nik-
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sar'da 714-71 S (1 314-131 5) yıllarında is
tinsah etmiş ve muhtemelen bu kitabı 
orada bizzat İbn Sertak'tan okumuş. da
ha sonra da İznik'te okutmuştur. İleri se
viyede bir geometri çalışması olan ve Ök
lid geometrisinin yanında koni kesitleriy
le düzlemsel ve küresel trigonometriyi 
de kapsayan bu geniş hacimli eser, Sara
kusta Emlri Yusuf ei-Mü'temen ei-Hudl'
nin meşhur el-İstikmfıl fi'l-hendese'si
nin tahriridir. Kahire nüshasının zahriye
sinde ll. Bayezid dönemi alimlerinden Mü
eyyedzade Abdurrahman Efendi'nin müh- · 
rü vardır. Bu eserin ayrıca Enderun Mek
tebi 'nde de okutulduğu düşünülebilir; 
çünkü Askeri M üze Kütüphanesi'nde bu
lunan (nr. 64) ve ll. Bayezid'in mührünü 
taşıyan bir nüshası Enderun Kütüphane
si'nden Mühendishane Kütüphanesi'ne 
verilmiş ve 1806'dan 1836'ya kadar ora
da kalmıştır. İbn Sertak'ın Osmanlı geo
metrisindeki yeri sadece Davud-i Kay
seri'nin istinsah ettiği kitapla sınırlı 
değildir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
mevcut (Ayasofya, nr. 4830) bir astrono
mi ve hendese mecmuasına bakıldığın
da onun 725 (1325) yılında Niksar Ni
zamiye Medresesi'nde. mecmuadaki Ya'
küb b. İshak ei-Kindl, Muhammed b. MG
sa ei-Harizml gibi ilk dönem alimlerine 
ait astronomi eserleri yanında Pergeli 
Apollonius'un K u tu'u '1 -mal].rCıtfı t'ını, 
Akaton'un Kitfıbü'l-MefrCıdfıt'ını. İbn 
Salah diye tanınan Ebü'l-FütGh Ahmed 
b. Muhammed b. Sırri el-Bağdadl'nin Ök
lid geometrisine ilişkin İbnü'l-Heysem'in 
fikirlerini eleştirdiği risalelerini ve Ebu 
Sehl el-KGhl'nin hendese risalelerini mü
talaa ve tashih edip öğrencilerine okut
tuğu görülür. Muhtemelen bu mecmua, 
yine DavGd-i Kayseri tarafından Osmanlı 
coğrafyasının diğer yerlerine (belki de iz
ni k Medresesi'ne) götürülmüştür; üze
rinde ll. Bayezid'in mührünün olması bu 
kanaati güçlendirmektediL Öte yandan 
DavGd-i Kayseri'nin 714-715 (1314-1315) 
tarihli istinsahı ile İbn Sertak'ın 725 
(1325) tarihli notları. İbn Sertak'ın uzun 
yıllar Niksar Nizarniye Medresesi'nde Me
raga okulunun bir temsilcisi olarak ma
tematik dersleri verdiğini göstermekte
dir (vr. 2'.89', I08b, 12ıb . 165', 17Qb, 180b, 
235') . 

Osmanlı matematiğinin önemli bir kay
nağı olan Semerkant matematik-astro
nomi okuluna mensup Fethullah eş-Şir
vanl. Fatih Sultan Mehmed döneminde 
Kastamonu'yayerleşerek matematik bi
limlerinin Anadolu'da yaygınlaşmasını 
sağlamıştır. Fatih'in Ayasofya Medrese-

si'ne müderris tayin ettiği aynı okulun ile
ri gelen mensuplarından Ali Kuşçu da is
tanbul'a gelirken Semerkant'ta bulunan 
matematikle ilgili çeşitli eserleri berabe
rinde getirmiştir (mesela bk. Askeri Mü
ze Ktp., nr. 83'te kayıtlı ünlü optikçi-ma
tematikçi Kemaleddin el-Farisl'nin istin
sah ettiği on yedi adet mutavassıtat !Yu
nan ve klasik islam matematik ve astro
nomi kitaplanı tahrir) . Ayrıca ibnü'l-Hey
sem'in geometri çalışmalarını da ihtiva 
eden bir mecmua bu dönemde İstan
bul'a gelmiş olmalıdır (Askeri Müze Ktp., 
nr. 3025). Yukarıda adı geçen eserlerde 
Fatih'in ve ll. Bayezid'in mühürlerinin bu
lunması bu fikri doğrular mahiyettedir. 
Daha sonra bunlar istanbul'da istinsah 
edilerek istifadeye sunulmuştur (mesela 
Fatih ' in emriyle ve onun mütalaası için 
çoğaltılan Nasirüddin-i TOsl'nin tahrirle-

. ri gibi: Askeri M üze Ktp., nr. 82; ayrıca bk. 
istanbul Teknik Üniversitesi Bilim ve Tek
noloji Tarihi Araştırma Merkezi Ktp., nr. 
36). Zaman içerisinde ihtiyaç duyulduk
ça Osmanlı matematikçiteri mutavassı
tatı yeniden üretme yoluna gitmişlerdir. 
Mesela Naslrüddln-i TGsl'nin TaJ:ı_rirü'l
uşCıJ'ü, Takıyyüddin er-Rasıd'ın istanbul 
Rasathanesi'nde rasathane katibi olan 
Tırhalalı Ahmed b. Şeyh Muhammed el
imam tarafından istinsah edilmiştir (Sü
leymaniye Ktp., Yenicami, nr. 797/ 1 ). Ben
zer şekilde XVIII. yüzyılın önemli matema
tikçisi Mustafa Sıdkı , 1144-11 59 ( 1 731-
1746) yılları arasında mutavassıtatı iki 
defa istinsah etmiş ve başta Şekerzade 
Feyzullah Sermed olmak üzere öğrencile
rine akutmuştur (Darü'l-kütübi'l-Mısriy
ye, Mustafa Fazı!- Riyaza , nr. 40 122 eser 
227 yaprak!. 41 131 eser 187 yaprakJ). 
Mustafa Sıdkı . sadece Meraga kaynaklı · 
olanları değil aynı zamanda Mağrib kay
naklı geometri çalışmalarını da çoğalt
mıştır. Meraga Rasathanesi'nde Tusl ile 
birlikte çalışmalara katılan Muhyiddin 
Yahya b. Ebü'ş-Şükr el-Mağribl'nin Ta]J.
riru uşCıli'l-hendese'si Mustafa Sıdkı'nin 

istinsah ettiği eserler arasındadır (Sü
leymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr. 337) . 
Yine Muhyiddin el-Mağribl'nin Kitfıbü'I
Üker'i Osmanlı matematikçisi Muham
med eş-Şebramellisl tarafından 1 011'de 
(1602-1603) istinsahedilmiştir (istanbul 
Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Ta
rihi Araştırma Merkezi K tp., nr. 16) . Bu ye
niden üretim faaliyetine diğer bir örnek 
olarak, klasik islam hendesesinin önemli 
isimlerinden biri olan Ebu Said Ahmed b. 
Muhammed es-Siczl'nin (V./Xl. yüzyıl) on . 
üç geometri risalesini ihtiva eden bir 
mecmuanın 1121 (1709) yılındaki istinsa-



hı gösterilebilir (Süleymaniye Ktp., Reşid 
Efendi, m 1191). 

Sonuç olarak Osmanlı öncesi dönemde 
kaleme alınan önemli geometri eserleri
nin bugüne gelen nüshalarının büyük bir 
kısmının Osmanlılar zamanında istinsah 
edilmiş olduğu söylenebilir. Bu eserler
den Naslrüddln-i Tusl'nin Tal).riru uşu
li'l-hendese'si 1216'da (1801 ) Matbaa-i 
Amire'de basılmıştır. Ayrıca 1 594'te Ro
ma'da Naslrüddln-i Tusl'ye nisbet edile
rek basılan Tal).riru Uşuli'I-Ö]flidis adlı 
eser, lll. Murad'ın 996 ( 1588) tarihli bir 
fermanla Osmanlı Devleti sınırları içinde 
satışına izin vermesi üzerine piyasaya çı
karılmış ve Osmanlı uleması tarafından 
kullanılmıştır (Süleymaniye Ktp., Carul
lah Efendi, nr. 1453). Semerkant okulu
nun bu aracı rolü yanında, okulun tem
silcisi Kaşl'nin Miftal).u'I-J:ıisab adlı ese
rinin misaha hakkındaki dördüncü ma
kalesi de Osmanlı matematiği açısından 
önem taşımaktadır. Makale bir mukad
dime ile dokuz babdan oluşmakta, mu
kaddimede misahanın ve geometrik şe
killerin tanımı verildikten sonra bab 
başlıkları altında sırasıyla üç kenarlı
ların, dört kenarlıların, düzgün çok ke
narlıların, daire ve daire kesitlerinin, 
diğer düzlemsel şekillerin, silindir ve kü
re gibi şekillerin ve koni kesitlerinin yü
zeylerinin, cisimlerin, koni kesitlerinin ve 
kürenin, madenierin özgül ağırlıklarının, 
çeşitli yapıtarla bu yapılarda görülen tak, 
ezec, kubbe, mukarnas vb. mimari şekil
lerin çevre, alan ve hacimlerinin tesbiti 
konuları işlenmektedir. Kaşl konuları el
den geldiğince tafsilatlı işlemiş ve bu 
konularda İslam matematiğinin ulaştığı 
bilgilerin tam bir dökümünü vermiştir 
(nşr. NadirNablusl, Dımaşk 1977,s. 193-
391 ). Bu eser ileri seviyede ders kitabı 
olarak okutulduğundan hem medreseler
de yetişen öğrenciler üzerinde, hem de 
dokuzuncu babda mimari yapı ve inşa ko
nularında içerdiği bilgiler sebebiyle Os
manlı mimarisi üzerinde büyük bir etki 
yapmıştır. Dördüncü makale öneminden 
dolayı XVIII. yüzyılın başlarında İbrahim 
Karni tarafından Türkçe'ye çevrilmiş ve 
şerhedilmiştir. Mühendishane-i Bahri-i 
Hümayun hocası olan İbrahim Karni, ter
cüme sırasında Batı Avrupa kaynaklı hen
dese bilgilerinden de faydalandığını be
lirtmektedir (TSMK, Hazine, m 606, mü
tercim nüshası). Ayrıca Kaşl'nin dairede 
çevre-çap ilişkisini incelediği ve ondalık 
kesiriere yer verdiği Risaletü '1-mul).itiy
ye adlı eseri de Osmanlı matematikçileri 
tarafından kullanılmıştır (Askeri Müze 
Ktp., nr. 69) . 

Semerkant matematik- astronomi oku
lunun Osmanlı geometrisine yaptığı kat
kılardan biri de koni kesitleri alanında te
lif edilen klasik eserleri ve bu alanda okul 
mensuplarının gerçekleştirdiği telif ve is
tinsahları istanbul'a ulaştırmasıdır. Bun
lar arasında, Naslrüddln-i Tusl'nin Tal).
riru Kitabi Apollonius fi'l-ma]]n1tat ii 
'ilmi'l-hendese (Askeri Müze Ktp., nr. 
3023). Ebü'l-Hüseyin Abdülmelik b. Mu
hammed'in Taşafful).u Kitabi Apollo
nius fi'l-ma]]rutat (Askeri Müze Ktp., 
nr 3025/3 , vr. 29b-43a), Mahmud b. Kasım 
b. Fazı el-İsfahanl'nin Kitabü Tel]]işi'I
ma]]rutat fi'I-hendese (Askeri M üze Ktp., 
3022/1 , vr. Jb-74b), Abdürrezzak b. Mu
hammed ei-Kaşanl'nin el-Eşkalü ' ll eti 
yül).tacü ileyhô. ii teshili fehmi Kitabi 
Tel]]işi'I-ma]]rutat fi'l-hendese (Askeri 
Müze Ktp., nr. 3022/2, vr. 75b-25la, müel
lif nüshası) ve Farsça Risale der Şekl-i 
Mugni ve ~ıllih (Süleymaniye Ktp , Yaz
ma Bağışlar, nr. 1362) adlı eserleri zikre
dilebilir. Bu kitapların bazılarında Fatih 
Sultan Mehmed'in, ll. Bayezid'in, lll. Se
lim'in ve Hasköy Mühendishane-i Hüma
yun Kütüphanesi'nin mühürlerinin bulun
ması resmi kullanımda olduklarını (muh
temelen Enderun'da). daha sonra da ye
ni tarz üzere kurulan mühendishanelere 
kaydırıldıklarını göstermektedir. Kandilli 
Rasathanesi Kütüphanesi'nde (nr. 83) bu
lunan Nasirüddin-i Tusl'nin Tal).riru Ki
tabi Apollonius fi'l-ma]]rutaUi 'ilmi'l
hendese'nin üzerindeki istanbul medre
selerinde müderris Muallazade Mehmed, 
Mustafa Sıdkı, Kuyucaklızade Mehmed 
Atıf'a ait temellük kayıtları , eserin Os
manlı alimlerinin elinde dotaştığını açık 
şekilde ortaya koymaktadır. 

Osmanlı medreselerinde okutulan Tef
tazanl'nin Şerl).u '1-Ma]fiişıd, Cürcanl'nin 
Şerl).u'l-Meva]fıf, Ali Kuşçu'nun Şer

l).u 't- Te cr id gibi ketama dair eserleri 
önemli geometrik bilgiler içerir. Nitekim 
Osmanlı medreselerinin ders program
larında geometri, bağımsız olarak oku
tulmasının yanı sıra, adı geçen kelam ki
tapları mütalaa edilirken de okutulmak
taydı. Bu eserlerde, özellikle Öklid geo
metrisinin problemli teoremlerinin fark
lı kelami iddiaları ispatlamak için kullanıl
ması geometrinin felsefi kelam açısın
dan ele alınmasını sağlamıştır. Ayrıca is
bat-ı vacib gibi diğer kelaml- felsefi ça
lışmalarla mantıkl-tasawufi metinlerin 
açıklanmasında da geometrik bilgilerden 
faydalanılmıştır. Bunların yanında "enmu
zec" türü eserlerin hendese bölümlerin
de önemli bazı geometrik teoremlerin in
celendiği görülmektedir. 

HENDESE 

Klasik dönem İslam dünyasında astro
nomi ve matematiksel coğrafya alanında 
yazılan eserlerde geometri ve trigono
metriye geniş yer verilmiştir. Bunların Os
manlılar'da mütalaa edilmelerinin yanı 
sıra Batlamyus'un el-Mecisti'sinin Nasi
rüddin-i Tusi tahririne (Nuruosmaniye 
K tp., nr. 2941, Kutbüddlri-i Şirazl'nin hat
tıyladır). Çağmini'nin el-Müla]]]]aş fi'l
hey'e'sine, Nasirüddin-i Tusl'nin et-Te?;
kire fi'l-hey'e'sine ve Kütbüddin-i Şira
zl'nin Nihô.yetü'l-İdrô.k ii dirayeti'l-ef
lak ile et-Tul).fetü'ş-Şô.hiyye fi'l-hey'e'
sine Osmanlı alimlerinden başta Kadıza
de-i Rumi. Ali Kuşçu. Fethullah eş-Şirva
ni, Abdülali el-Bircendi. Kuruzade Ali ta
rafından şerhler ve haşiyeler kaleme alın
mıştır. Semerkant okulu mensubu Ali 
Kuşçu'nun er-Risaletü '1-fetl).iyye fi'l
hey'e, Cemşid el-Kaşl'nin Süllemü's-se
ma' ve Bahaeddin Arnili'nin Teşril).u'l-ef
lak adlı eserleri. içerdikleri astronomi 
bilgileri yanında geometri ve trigonomet
ri konularını da işlemişlerdir. Ayrıca Os
manlı döneminde kullanılan Zic-i İl]]ani, 
Zic-i Ulug Bey, Zic-i İbnü 'ş-Şô.tır vb. 
ziclerin mukaddimelerindeki geometrik
trigonometrik bilgiler ve bu ziclere Os
manlı alimlerinin yazdığı şerhler konuya 
olan ilginin devamını sağlamıştır. Bunun 
yanında Osmanlı öncesinde ve Osmanlı 
döneminde astronomi aletleri hakkında 
yazılan eserler de geometri ve trigono
metri açısından önemli bilgiler ihtiva et
mektedir. Mesela Sıbtu'I-Mardinl'nin (ö. 

912/ I 506) er-Risaletü '1-fetl).iyye fi'l
a'mali'l-ceybiyye adlı Arapça kitabı ile 
Müneccimbaşı Mustafa b. Ali b. Muvak
kit'in ( ö. 979/1571) Türkçe çalışmaları 
hem kapsadıkları bilgiler hem de yaygın
lıkları açısından önem taşımaktadır. 

Osmanlı medreselerinde veya fen bi
limlerinin okutulduğu mektep ve konak
larda hendese alanında ders kitabı ola
rak Kadızade'nin Şerl).u Eşkô.li't-te'sis'i. 
Nasirüddin-i TCısl'nin Tal).riru uşuli'l

hendese'si. Apollonios'un Konika'sı ve 
bu eserler üzerinde İslam dünyasında ya
pılan çalışmalarla diğer mutavassıtatın 

önemlileri başta geliyordu. Ayrıca Osman
lılar'da hesap sahasında okutulan eserle
rin misaha bölümleri de pratik geometri 
açısından önemli bilgiler ihtiva etmekte
dir (bk HESAP). 

Literatür. Aşağıda Osmanlı matematik 
hendese literatürü alanında tanınmış 
matematikçilerin isimleri ve eserleri, Os
manlı hendese tarihi hakkında genel bir 
fikir oluşturma amacıyla sınırlı bir şekil
de verilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bu-
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HENDESE 

rada Osmanlı döneminde yazılmış bütün 
hendese eserleri gösterilmediği gibi risa
le türünden olan küçük eserlerin de ço
ğu zikredilmemiştir. Bunların yanında, 

önemli bir yekün tutan müellifi meçhul 
hendese eserleriyle yaşadığı dönem tes
bit edilemeyen müellifler literatüre alın
mamıştır. Ayrıca genel hesap kitapları 
içinde yer alan misaha bölümleri başlıca 
eserlerin zikriyle sınırlandırılmıştır. Özel
likle XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
ortaya çıkan ve çoğu matbu olan derle
me-tercüme eserler de çok az istisna dı
şında kaydedilmemiştir. 

Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde 
kurulan medreselerde DavCıd-i Kayseri ( ö. 

75111 350). Taceddin Geredevi ve Alaed
din Esved gibi alimler vasıtasıyla baş
layan eğitim. öğretim ve telif hareketi 
Selçuklular devrinin oluşturduğu birikim 
üzerinde inşa edilmiş ve geliştirilmiştir. 

Molla Fenari'nin oğlu Mehmed Şah da 
827 ( 1424) yılında, Fa h reddin er-Razi'
nin ilimierin sınıflandırılmasıyla ilgili lfa
dô.'i~u'l-envô.r adlı eserini klasik İslam 
bilim anlayışına bağlı olarak ele almış ve 
kırk ilim daha ekleyerek Ünmı1zecü'l
'ulı1m tıb~an li'l-mefhı1m adıyla tekrar 
düzenlemiştir. Kitabın en önemli özelliği, 
döneminde mevcut olan bütün ilimierin 
temel kavram ve konularını ihtiva etme
sidir. İlmü'l-hendese kısmında geomet
rinin temel kavramları ve konuları da ele 
alınmıştır. Abdurrahman b. Muhammed 
ei-Bistaml, 100 ilim dalını verdiği el-Fe
vô.'idü'l-miskiyye fi'l-fevô.tiJ:ıi'l-Mek

kiyye adlı çalışmasında hendese ve onun
la ilgili diğer dalları zikretmiştir. Osman
lılar'ın daha sonraki dönemlerinde bu sa
hada kaleme alınan eserlerde hendeseye 
dair genel . bilgilere her zaman yer veril
miştir. Mesela Taşköprizade Miftô.J:ı u 's
sa'ô.de ve mişbô.J:ıu 's-siyô.de'sinde hen
dese ve hendesenin on beş dalı hakkında 
tanım ve temel kavramlar seviyesinde kı
sa bilgiler aktarmaktadır (I, 347-348. 352-
356). Hendese alanında benzer bilgiler ve 
hendesenin önemi hakkındaki vurgular 
Mollazade Mehmed Emin Şirvanl'nin el
Fevô.'idü'l-]]ô.~ilniyye li-AJ:ımedi'l-Ijô.
niyye'sinde (Süleymaniye Ktp., Hamidi
ye, nr. 774, vr. 109b- ı ı ı a ilmü'l-misaha, vr. 
121'-12lb ilmü'l-üker, 12lb-123' ilmü'l
menazır). Saçaklızade Mehmed'in Terti
bü'l-'ulı1m'unda (nşr. Muhammed is
mail es-Seyyid Ahmed, Beyrut 1988, s. 
ı 80) ve Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın 
Tertibü'l-ulı1m'unda da yer almaktadır. 

İlk önemli Osmanlı matematikçisi ve 
astronomu olan Kadızade-i Rumi'nin (ö. 
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835/1431 [?J) teorikgeometri açısından 
en önemli çalışması, Muhammed b. Eş
ref es-Semerkandl'nin Eşkô.lü 't-te'sis'i
ne TuJ:ıietü'r-re'is fi şerJ:ıi Eşkô.li't-te'
sis adıyla yazdığı şerhtir. 81 S ( 1412) yılın
da Uluğ Bey' e ithaf edilen eser daha çok 
ŞerJ:ıu Eşkô.li't-te'sis adıyla tanınmakta-

. dır. Semerkandl bu kitabında Öklid'in Ele
mentler'inden otuz beş şekil alarak fark
lı tarzda tertip etmiştir. İlk otuz şekil da
ha çok geometrik ifadeleri kapsarken son 
beş şekil geometrik ce biri inceleyen Ele
mentler'in ikinci kitabından alınmıştır. 
Kadızade şerhinde birçok noktada Se
merkandl'den farklı bir bakış açısı sergi
Iemiştir. Görüşlerini desteklemek için 
özellikle Naslrüddln-i TCısl'nin TaJ:ıriru 

Uşuli Ö~lidis ve Eslrüddin ei-Ebherl'nin 
Işlô.J:ıu Ö~lidis'inden faydalanmıştır. 
ŞerJ:ıu Eşkô.li't-te'sis'in Osmanlı mate
matik tarihi açısından en önemli özelliği. 
uzun yıllar medreselerde orta seviyeli bir 
geometri kitabı olarak okutulmasıdır. 
Bundan dolayı bugün dünya kütüphane
lerinde 200'ü aşkın yazma nüshası mev
cuttur; ayrıca 1268 ve 1274 yıllarında İs
tanbul'da basılmıştır. Eser üzerine Kadı
zade'nin öğrencisi Tacüssaldl diye tanı
nan Ebü'I-Feth Muhammed b. Said ei-Hü
seynl, Faslhuddin Muhammed. Molla Çe
lebi diye tanınan Muhammed b. Ali ei
Amidl (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Pa
şa, nr. ı 775/2). Şeyhülislam Bolulu Mus
tafa Efendi , Abdülber b. Abdülkadir b. 
Muhammed ei-FeyyCıml ei-Mısrl (el-Met
hafü'l-Iraki, nr. 30 .340). Muhammed b. 
Yar Muhammed el-Buhar! ve Muham
med b. Hüseyin ei-Attar ei-Halebl gibi 
birçok matematikçi tarafından haşiyeler 
ve ta'likler yazılmış ve bunlar Osmanlı 
geometri eğitiminde kısmen kullanılmış
tır. Ayrıca eser, lll. Selim 'in emriyle 1209 
(1794-95) yılında matematikçi Müftlza
de Hoca Abdürrahim Efendi tarafından 
açıklamalı olarak Türkçe'ye çevrilmiştir 
(iü Ktp., TY, nr. 6838). Eşkô.lü't-te'sis as
lında ders kitabı olma özelliğine sahip de
ğildir; çünkü hendeseye dair konuları be
lirli bir düzene göre sunmamıştır. Ayrıca 
bazı teoremlerde müellifle şarih zaman 
zaman farklı ekolleri öne çıkarmakta ve 
farklı düşünceleri tercih etmektedirler. 
Özellikle bu durum beşinci postulat me
selesinde görülmektedir. Müellif İbnü'I
Heysem, ömer Hayyam. Cevherl. Nasl
rüddln-i TCısl ve Ebherl'nin beşinci pos
tulatla ilgili düşüncelerini eleştirmekte. 
bunların "fasid" olduğunu iddia etmek
tedir. Şarih Kadızade ise müellifin zikret
tiği Naslrüddln-i TCısl'nin TaJ:ırir'i ile Eb
herl'nin Işlô.J:ı'ını incelediğini, onların fi-

kirlerinde "fesad" görernediğini belirt
mekte ve yeri geldiğinde Ebherl'nin be
şinci postulata getirdiği ispatı zikretmek
tedir. Yukarıda kısaca belirtilen özellikle
riyle Eşkô.l, islam medeniyetinde geliş
miş olan farklı geometri anlayışlarını içe
ren bir karaktere sahiptir. Ayrıca eser. is
lam medeniyetinde Harizml'nin kurduğu 
cebir sayesinde unutulan Öklid'in geo
metrik cebirinden de bazı örnekler ihtiva 
etmektedir. Bu da Osmanlılar'da muhte
melen geometrik nicelikle (el-adedü'l-mut
tasıl) ce bir ve aritmetik yapma geleneği
nin devamlılığını sağlamıştır. Kadızade, 
şerhinde temel geometrik kavram ve şe
killeri vermesinin yanında geometrik te
ori ve ispat anlayışını da başarılı bir şekil
de uygulamıştır. Bu özellikleriyle Eşkô.l, 
geometrik mantığı orta seviyede verebi
lecek bir ders kitabı olarak Osmanlılar'da 
ve diğer İslam ülkelerinde yüzyıllar boyu 
okutulmuştur. 

Kadızade'nin geometri alanında yazdı
ğı en orüinal eser, şüphesiz Risô.le ii is
til]rô.ci ceybi derece vô.J:ıide bi- 'ome
lin mü'essese 'alô. ~avô.'ide J:ıisô.biyye 
ve hendesiyye 'ald tari~ati Gıyô.şiddin 
el-Kô.şi'dir. Eser. adından da anlaşıldığı 
üzere Cemşld ei-Kaşl'nin 1 derecelik ya
yın sinüsünün hesaplanması için geliştir
diği cebir yöntemi hakkındaki risalesinin 
şerhidir (Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 
76). Ancak Kadızade, Kaşl'nin üçüncü de
receden bir denklem haline getirip çözdü
ğü bu problemde onun yöntemini geniş
letmiş ve basitleşti rm iş, daha sonra teru
nu ll. Bayezid dönemi matematikçi-ast
ronomlarından Mlrim Çelebi de Düstı1-
rü '1- 'am el ve taşJ:ıiJ:ıu '1-cedvel adlı ese
rinde 1 derecelik yayın sinüsünü hesap
larken bu çalışmasından faydalanmıştır. 
Katib Çelebi'nin bildirdiğine göre Kadıza
de ayrıca TCısl'nin TaJ:ıriru uşuli'l-hen
dese'si üzerine de bir haşiye yazmaya 
başlamış, ancak yedinci makaleye kadar 
gelebilmiştir. 

Fatih Sultan Mehmed döneminin en 
dikkate değer siması ve istanbul merkez
li Osmanlı ilminin en önemli ismi Semer-

' kant okulunun temsilcisi olan Ali Kuşçu'-
dur (ö. 879/1474). Kuşçu'nun Risô.le der 
'İlm-i ljisô.b'ı muhtemelen Semerkant'
ta telif edilmiştir ve bir mukaddime, üç 
makaleden meydana gelmektedir. Üçün
cü makale misaha ile ilgilidir. Osmanlı 
medreselerinde orta seviyeli matematik 
kitabı olarak kullanılan bu eserin günü
müze eliiye yakın yazma nüshası gelmiş
tir (mesela Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 2640/2, 2733/3); ayrıca eser Mizô.-



nü '1-J:ıisab adıyla 1269 ( 1853) yılında ba
sılmıştır. Ali Kuşçu'nun en önemli mate
matik kitabı. Risd1e der 'İ1m-i Jfisdb'ın 
Arapça redaksiyon u ve genişletilmiş şekli 
olan er-Risa1etü'1-MuJ:ıammediyye fi'1-
J:ıisdb'dır. Bu eserin önemi, Bahaeddin 
Arnili'nin (ö. 1031/1622) Iju1aşatü'1-
J:ıisab'ına kadar Osmanlı medreselerinde 
orta seviyeli matematik ders kitabı ola
rak okutulmasından kaynaklanmaktadır. 
Fatih Sultan Mehmed'e ithaf edilen eser 
bir mukaddime ile iki bÖlüm (fen) üzeri
ne tertip edilmiştir. Birinci bölüm hesap. 
ikinci bölüm misaha ilminden bahset
mektedir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 2733/2, vr. ı 53b-168b) İkinci bölüm bir 
mukaddime ve üç makaleye ayrılmış olup 
mukaddimede geometrik şekillerin ve 
misahaya ilişkin temel kavramların ta
nımları, birinci makalede yüzeylerin alan
ları, ikinci makalede düzgün altıgenin ala
nı ve üçüncü makalede cisimlerin hacim
leri incelenmektedir. Misaha bölümünde 
verilen bazı formüllerin ispatları da ya
pılmıştır. Ayrıca bu bölümde şekil ve ci
simlerin alan ve hacim formüllerinin ya
nında bazı temel trigonometrik fonksi
yonlarla ilgili formüller de verilmiştir. Ki
tabın zamanımıza yirmiye yakın nüsha
sının gelmesi yaygın biçimde kullanıldı
ğını göstermektedir. Ali Kuşçu'nun ma
tematik alanındaki diğer çalışması trigo
nometriyle ilgili küçük bir ris.aledir. Salih 
Zeki'ye göre onun en önemli eseri Zic-i 
U1wj Bey' e yazdığı Farsça şerhtir. Kuşçu 
bu şerhinde. Zic'in mukaddimesinde zik
redilen teoremlerin ve problemierin ge
ometrik ve trigpnometrik ispatlarını ver
mektedir. Onun astronomi konusundaki 
çalışmalarında da geometri ve trigono
metri açısından birçok önemli bilgi mev
cuttur. Mesela Kutbüddln-i Şirazl'nin et
TuJ:ıfetü'ş-Şahiyye adlı teorik astrono
mi eserine yazdığı muhtasar şerhte bu 
ilim dalında kullanılan geometrik bilgile
rin izahı yapılmaktadır (Süleymaniye Ktp., 
Carullah Efendi, nr. 2060/ı, vr. ıb-35a). 

Kuşçu'nun ayrıca üçgen-açı ilişkisine dair 
küçük bir çalışması daha vardır (Süley
maniye Ktp , Carullah Efendi, nr. 2060/8). 

Ali Kuşçu'nun öğrencilerinden Ebu İs
hak el-Kirmanl. Naslrüddln-i Tusl'nin 
Tai:ıriru uşı11i'1-hendese'sinin ilk dört 
makalesini İ1J:ıô.lw'1-İs./:ıô.]f adıyla şerhet
miştir. Her ne kadar bu hacimli şerh Ak
koyunlu Hükümdan Uzun Hasan'ın oğlu 
Yakub Sahadır Han'a sunulmuşsa da za
manımıza gelen üç nüshasından ikisinin 
İstanbul'da bulunması. diğerinin de bu
radan Kahire'ye gitmiş olması ve ayrıca 
nüshalar üzerinde Osmanlı ulemasına ait 

temellük kayıtlarının yer alması. Ali Kuş
çu ile beraber gelen Ebu İshak tarafın
dan İstanbul'a getirildiğini düşündür
mektedir. Eserde Ebu İshak kendi tesbit
lerini de kaydetmektedir. Şerhin diğer 
bir özelliği de şarihin beşinci postulatla 
ilgili bahiste aynen Kadızade gibi Ebherl'
nin ispatını vermesidir (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, m 274 ı. vr. 65b-7 ı a). Bu durum. 
Ebherl'nin Işld]Ju Kitabi'1-Ustu]fussat 
fi'l-hendese 1i-Ö]flidis (Arkeoloji Mü
zesi Ktp., nr. 596) adlı eserinin o dönem
lerde ulema arasında son derece yaygın 
olduğunu göstermektedir. 

Fatih Sultan Mehmed döneminde ma
tematik ve astronomi alanında birçok 
eser veren Kafiyeci (ö. 879/1474). geo
metriye dair lfallü '1-işka1 ii mebd]Jişi'1-
eşkd1 adlı bir kitap telif etmiştir. Aynı dö
nemin önemli matematikçi -astronom
larından Fethullah eş-Şirvanl de (ö. 891/ 

ı 486) Anadolu'da Semerkant okulunun 
bir temsilcisi olarak matematik ve astro
nomi öğretiminin yaygınlaşmasına kat
kıda bulunmuş bir alimdir; hacası Kadıza
de'nin Şer}Ju Eşka1i't-te'sis'ine bir haşi
ye kaleme almıştır. Ancak eserin zamanı
mıza gelen herhangi bir nüshası tesbit 
edilememiştir. Şirvanl'nin en önemli ese
ri. astronomi alanında Naslrüddln-i Tu
sl'nin et-Te?,kire fi'1-hey'e'si üzerine yaz
dığı hacimli şerhtir. Şirvanl bu şerhte. 
kendinden önce Tusl'nin aynı eserine Sey
yid Şerif el-Cürcanl ve Nizameddin en-NI
saburi'nin yazdıkları şerhlerden faydalan
miŞ ve astronomi eğitiminde ileri seviye
de olan öğrenciler için hazırladığı bu kita
bı 879'da (1475) tamamlamıştır. Eserde 
astronominin yardımcı dalı olarak geo
metri ve optik üzerinde geniş bir şekilde 
durulmuştur. Ayrıca Şirvanl eserinde, Ka
dızade ile Uluğ Bey hakkında ve başta 
kendisi olmak üzere öğrenciler arasında 
Öklid'in E1ementler'i üzerine. özellikle 
beşinci postulat konusunda yapılan tar
tışmalarla ilgili önemli bilgiler vermekte
dir (bk FETHULLAH eş-ŞİRVANi). 

Fatih Sultan Mehmed'e sunulan müel
lifi meçhul e1-İ]fna' ii 'i1mi'1-misa]Ja ad
lı Arapça kitap misaha alanında Osman
lılar'da telif edilen önemli eserlerdendir. 
üç kısımdan oluşan kitabın birinci kısmın
da yüzeylerin misahası, ikincisinde cisim
lerin misahası, üçüncü kısmında ise mi
saha konusundaki nadir problemler ele 
alınmaktadır. En önemli özelliklerinden 
biri "n" sayısı incelenirken konuyla ilgili 
olarak Archimedes'e atıf yapılması ve 
doğru çizginin eğri çizgiye oranlanıp oran
lanamayacağının tartışılmasıdır (Süley-
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maniye Ktp., Ayasofya, nr. 715). Diğer bir 
özelliği de klasik geometri felsefesinin 
önemli problemlerinden biri olan nokta
nın mahiyeti hakkında seviyeli mülaha
zalar ileri sürmesidir (vr. 3b-4a). Eserde 
ayrıca Ebü'I-Vefa el-Buzcanl ve İbnü'I
Heysem gibi klasik İslam geometricilerin
den isimleri zikredilerek çeşitli alıntılar 
yapılmıştır. 

Fatih Sultan Mehmed ve ll. Bayezid dö
nemi alimlerinden Sinan Paşa olarak bili
nen Sinaneddin Yusuf (ö. 89t/ı486). Fa
tih'in huzurunda Ali Kuşçu'nun bilmece 
tarzında sorduğu bir geometri sorusuna 
c~vap olarak Risa1e ti'z-zaviyeti'1-}Jad
de i~ d füri:Zat }Jareketü e}Jadi çlı1'ayhô. 
ta]Jşu1ü zô.viye münferice adıyla bir 
eser yazmıştır. Risale özellikle, o dönem
de bizzat hükümdarın teşvikiyle ulema 
arasında ilmi tartışma sonucu ortaya ko
nulan çalışmaları göstermesi bakımın
dan önem taşımaktadır. Dönemin ünlü 
isimlerinden biri de Molla Lutfi'dir. Kıs
men derleme kısmen telif olan Taz'ifü'1-
me~baJ:ı adlı geometri çalışmasında "De
los problemi" adıyla bilinen bir küpün iki 
katına çıkarılması problemini ele alır. 

Eser Geliocerus tarafından Leiden nüsha
sı esas alınarak yayımianmış (Leiden 
1825), M. Şerefettin Yaltkaya ve A. Ad
nan Adıvar tarafından mevcut üç nüsha
sına dayanılarak Fransızca'ya tercüme 
edilmiştir (Paris ı 940). Bu dönemin ileri 
gelen alimlerinden Müeyyedzade Arnasi 
( ö. 922/15 ı 6) Risô.1e ii ta}J]fi]fu '1-küre
ti'1-müdehrece adlı bir çalışma yapmış
sa da bu eserin zamanımıza herhangi bir 
nüshası gelmemiştir. Müeyyedzade ayrı
ca riyazl ilimler sahasında önemli kabul 
edilebilecek büyük bir kitap koleksiyonu 
meydana getirmiştir. Bu koleksiyonun 
önemli bir özelliği. Müeyyedzade'nin bir 
süre İran topraklarında Celaleddin ed
Dewanl'nin talebeliğini yapmasından do
layı o dönemde Osmanlı coğrafyası dışında 
telif edilen kitapları da ihtiva etmesidir. 

Mısırlı büyük Şafii alimi Zeynüddin Ebu 
Yahya Zekeriyya b. Muhammed ei-Ensa
rl (ö. 926/ı 520). matematik ve astronomi 
alanlarında yazdığı birçok eserde misa
ha, geometri ve trigonometri konularına 
yer vermiştir. Daha çok "Kehhal" (göz ta
bibi) Iakabıyla tanınan Musa b. İbrahim 
el-Yeldavl (ö. 926/ı520 [?J). Mişbô.J:ıu't
ta1ib ve münirü'1-mu]Jib adlı eserinin 
mukaddimesinde klasik hendesede mev
cut felsefi problemleri ele almakta, ese
rin birinci ve ikinci bölümlerinde de geo
metri, düzlemsel ve küresel trigonomet
rinin temel bilgilerini incelemektedir. Mü-
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ellif. birinci bölümde özellikle "doğrunun 
noktalardan oluştuğu" görüşünü ayrın
tılı bir şekilde tartışmıştır (Süleymaniye 
Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1994, mukaddi
me, vr. 1'-46') . 

XV-XVI. yüzyıllarda iran'da ve Osmanlı 
ülkelerinde yaşayan alimlerden Bireendi 
(ö. 934/1527-28). Herat müftüsü olan ho
cası Seyfeddin et-Teftazanl'nin Şah isına
il'in emriyle öldürülmesi üzerine aynı akı
bete uğramamak için Osmanlı toprakla
rına geçmiştir. Döneminin ünlü matema
tikçi- astronomları arasında yer alan Bir
cendi astronomi sahasında beşi Arapça. 
yedisi Farsça olmak üzere on iki eser ka
leme almış. bunlarda astronomide kulla
nılan geometri ve trigonometri konuları
nı da işlemiştir. Bu eserlerden. özellikle 
Çağmini'nin el-Mülal]l]aş fi'l-hey'e'sine 
Kadızade'nin yazdığı şerh üzerine kale
me aldığı haşiye ile Naslrüddln-i Tusl'nin 
TaJ:ırirü'l-Mecistfsine yazdığı hacimli 
şerh önemlidir. AyrıcaZic-i Uluğ Bey ile 
Naslrüddlnci Tu si' nin et-Te~kire fi'l-hey
'e'sini de Farsça olarak şerhetmiştir. Bu 
şerhlerde, astronomi ilminin yardımcı 
dalları niteliğiyle geometri ve trigono
metriyi geniş bir şekilde ele almıştır. Bun
lardan başka matematik alanında Niza
meddin en-Nisaburl'nin eş-Şemsiyye 

ii'l-J:ıisdb'ına hacimli bir şerh yazmış ve 
burada misaha konusunu etraflıca ince
lemiştir (Süleymaniye Ktp., Hami diye, nr. 
879, vr. 163'-206'). 

Emri Çelebi olarak tanınan Edirneli şair 
Emrullah b. Ahmed'in (ö. 983/1575) kay
naklarda zikredilmeyen Mecmau'l-ga
rdib ii'l-misdha adlı Türkçe bir risalesi 
mevcuttur. 968 (1560) yılında tamamla
nan ve beş bölümden oluşan eserde yü
zeylerle cismin alan ve hacim hesapları in
celenmekte, ancak önemi misaha alanın
da müstakil ilk Türkçe metin olmasından 
kaynaklanmaktadır (Staatsb ibliothek 
-Berlin-, MS, Or. Oct., nr 3014; bk. Götz, 
s. 335 [nr. 350 [) . XVI. yüzyılda Osmanlı 
topraklarında yaşadığı tahmin edilen ma
tematikçilerden Abdülmedd b. Abdullah 
es-Samull es-Sa'dl ei-Hindl, zamanımıza 
ulaşan er-Risaletü 'n-ndii'a ii'l-J:ıisab 
ve'l-cebr ve'l-hendese adlı hacimli ki
tabı ile tanınmaktadır. Eser bir mukaddi
me, üç makale ve birhatimeden meyda
na gelir. Birinci makale hesap. ikinci ma
kale cebir. üçüncü makale misahaya da
irdir (üçüncü makale için bk. Darü'l-kütü~ 
bi'I-Mısriyye, Tal'at, Riyaza , nr. !13) . 

Bu dönemde, eski bir geometri proble
mi olan dar açının üç eşit parçaya bölün
mesi meselesi üzerine çeşitli araştırma-
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lar yapılmıştır. Bihiştl Ramazan Efendi 
(ö 979/1571). Teftazanl'nin ŞerJ:ıu'ş-Şem
siyye ii'l-mantı]f. adlı eserini mütalaa 
ederken karşılaştığı bu meseleyi izah için 
Risale ii tesavi'z-zevaya'§-§ela§ adlı 
bir eser kaleme aldığını belirtmektedir 
(Köprülü Ktp., nr. 313/3). Mustafa Tasye
vi de ( ö. ı 004/ ı 596) aynı konuyla ilgili ola
rak 982 (1574) yılında Risale ii mes'e
leti'l-lüzCım ğayri'l-beyyin ve izaJ:ıi'l
vasati'l-hendesi iihd adıyla bir risale 
yazmıştır. Risalenin muhtevası dışında, 
müellifin mukaddimede telif sebebi ola
rak verdiği bilgilerin Osmanlı ilim tarihi 
açısından önem taşıdığı görülmektedir. 
Bursa'da Yıldırım Medresesi'nde müder
ris olan müellif, Teftazanl'nin ŞerJ:ıu'ş
Şemsiyye ii'l-mantı]f. adlı eserini oku
turken bu problemle karştiaştığını belirt
mekte. telif sırasında Ebu Reyhan ei-BI
runl'nin Kitdbü 't-Teihim adlı eserinden 
de faydalandığını kaydetmektedir (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr 3824/1, mü
eli if nüshası) . Bu konuya dair daha önce 
de Radıyyüddin ibnü'I-Hanbell adlı ma
tematikçinin (ö. 971/1563) bir risale kale
me aldığı bilinmektedir. Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde yaşayan divan mu
hasiplerinden Yusuf Bursevl'nin hüküm
dara ithaf ettiği Cami'u'l-J:ıisab adlı ki
tap zamanımıza ulaşmıştır. Divan muha
sipleri için hazırlanan ve on bölüme ayrı
lan bu hacimli Türkçe eserde hesap. ce
bir ve misaha konuları işlenmiştir (Süley
maniye Ktp., Lala ismail, nr. 288, vr. 7Jb-
82') . 

Osmanlı Devleti'nde Kadızade ve Ali 
Kuşçu'dan sonra yetişen, aynı zamanda 
tarih ve edebiyat sahalarında da meşhur 
olan en önemli astronom -matematikçi 
Kadızade'nin torun u Mlrim Çelebi'dir ( ö. 
93!/1525). Astronomiyle ilgili zamanımı
za gelen sekizi Farsça. yedisi Arapça on 
beş eseri vardır; ayrıca üçü Farsça, biri 
Arapça olmak üzere kendisine aidiyeti 
şüpheli dört eser daha bulunmaktadır. 
Mlrim Çelebi, Zic-i Uluğ Bey'i DüstU
rü'l-'amel ii taşJ:ıiJ:ıi'l-cedvel adıyla şer
hetmiş, bu şerh ll. Bayezid'in emri üzeri
ne 904'te ( 1499) tamamlanmıştır. Mlrim 
Çelebi bu çalışmasında Ali Kuşçu'nun şer
hinden de faydalan mıştır. Zlcin mukaddi
mesinde bulunan geometrik teoremlerin 
ispatlarını da veren bu şerh Zic-i Uluğ 
Bey' i incelemek isteyenler için faydalıdır; 
çünkü didaktik bir üslupla kaleme alın
mıştır. Mlrim Çelebi şerhinde, 1 derece
likyayın sinüsünü hesaplamakiçin örnek
lerle beş çözüm yolu göstermiştir. Onun 
astronomiye dair diğer eserleri. bazı ast
ronomi problemleri ve astronomi aletle-

ri hakkında kaleme alınmış risaleler şek

lindedir. Bunlardan optik alanında gök 
kuşağı, halenin oluşumu ve mahiyeti üze
rine yazdığı Risdle ti'l-hale ve ]f.avsi ]f.u
zai:ı kayda değer niteliktedir. F. Woepcke. 
Mlrim Çelebi'nin değişik eserlerinde tri
gonometri alanında yaptığı çalışmaları 
değerlendiren bir makale kaleme almış
tır ("Discussion de deux methodes arabes 
pour determiner une valeur approchee 
de sin 1 °", Etudes sur les mathematiques 
arabo-islamiques [n şr. Fuad Sezgin[, 
Frankfurt 1986, s. 6!4-638) . 

Mısır'da yetişen Ebü'I-Feth es-Sufi (ö. 
8991!494) ve oğlu Şemseddin Muham
med (ö 943/1536 [?[)adlı matematikçi
astronomların önemli eserlerinden biri, 
Kati b Çelebi'nin Mul]taşaru Zic-i Uluğ 
Bey şeklinde bahsettiği TaşJ:ıiJ:ıu Zic-i 
Uluğ Bey'dir. Ebü'I-Feth ' in diğer bir 
önemli çalışması da Zic-i MuJ:ıammed 
Ebü'l-FetJ:ı eş-Şlı.fi olarak tanınmakta

dır. Takıyyüddin er-Rasıd'ın Sidretü mün
teha'l-eikdr'ında adı geçen bu çalışma 
Uluğ Bey'in zlcini ıslah etmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Bu zklerde astronomik 
geometri hakkında önemli bilgiler bulun
maktadır. 

Takıyyüddin er-Rasıd olarak tanınan 
Muhammed b. Ma'ruf ( ö. 9931!585) beş 
matematik, yirmi astronomi ve üç fizik
mekanik eseri yazmıştır. Matematik ala
nında kürenin geometrik bir araştırması 
olan Uker Thedosius'un Arapça tercüme
sini tahrir etmiş, ayrıca üçgenin kenarla
rıyla açıları arasındaki ilişkiye dair bir so
ruya verdiği cevabı içeren küçük bir risa
le kaleme almış (Süleymaniye Ktp., Yeni
cami, nr. 797/2). Kaşl'nin er-Risaletü'l
muJ:ıitiyye'si üzerine . yaptığı çalışmada 

ise Kaşl'nin ondalık sayılarla işlem yapma
sını ve bir çemberde çevre -çap ilişkisini 
araştırmasını tartışmıştır ( Kandilli Ra
sathanesi Ktp., nr. 208/8). Ayrıca Takıyyüd
din, mütalaa ettiği klasik islam dönemin
den gelme pek çok hendese eserine ta'
likat yazmıştır; ancak bu eserler üzerin
de henüz çalış ı lmadığı için onun notları 
da değerlendirilernemiştir (mesela Nasl
rüddln-i Tusl'nin TaJ:ırirü'l- uşul'üne düş
tüğü ta'likler için bk. Süleymaniye Ktp ., 
Yenicami, nr 797/l ). 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalara 
göre Takıyyüddin'in matematiğe yaptığı 
en önemli katkı, daha önce ibrahim el
Öklldisl ve Kaşl gibi matematikçiler tara
fından geliştirilen ondalık kesirieri trigo
nometriye ve astronomiye uygulaması. 
buna uygun sinüs ve taf1iant tabloları ha
zırlaması ve bunları Ceridetü'd-dürer 



ve l]aridetü'l-fiker adlı zlcinde kullan
masıdır. Konunun teorik çerçevesini de 
Bugyetü't-tullCıb'ın ikinci makalesinin 
dokuzuncu babında oluşturmuş ve bun
larla nasıl işlem yapılacağını örnekleriyle 
göstermiştir (Süleymaniye Ktp., Carullah 
Efendi. nr. 1454). Bu eser. Remzi Demir 
tarafından Takiyüddin 'in Ceridet el
Dürer ve Haridet el-Fiker Adlı Eseri 
ve Onun Ondalık Kesirieri Astronomi 
ve Trigonometriye Uygulaması adıyla 
hazırlanan doktora tezinde incelenmiş
tir (ı 992, AÜ DTCF) Takıyyüddin bunlar
dan başka, Osmanlılar'da daha önce Mol
la Lutfi'nin ele aldığı geometrideki ünlü 
Delos problemiyle yeniden ilgilenmiş ve 
bunun üç ayrı çözüm yolu bulunduğunu 
göstermeye çalışmıştır. 

Takıyyüddin, astronomi alanındaki ilk 
önemli eseri olan Sidretü'l-elkCır li me
lekuti'l-leleki'd-devvCır'ın ( ez-Zicü 'ş-Şe
hinşahl) ilk kırk sayfasında trigonomet
rik hesabı, daha sonra da altmışlık taba
na göre hesap edilmiş sinüs ve diğer tri
gonometrik fonksiyonları ele alır (Kandil
li Rasathanesi Ktp., nr. 20811) Bu eserde 
trigonometri ve pratik astronomiye iliş

kin şu iki sonuç tesbit edilmiştir: 1. Mü
ellif, açıların ölçülmesinde kirişleri değil 
İslam astronomi geleneğine uygun bi
çimde sinüs, kosinüs. tanjant ve kotan
jant gibi trigonometrik fonksiyonları kul
lanmıştır. 2. Uluğ Bey'den esinlenerek 
Kaşi'nin üçüncü dereceden bir denklem 
şekline soktuğu sinüs 1 o'nin değerini 
tesbit için farklı bir yöntem geliştirmiş 
ve bu değeri tam olarak bulmaya ça
lışmıştır. Onun astronomi sahasında
ki ikinci önemli eseri Ceridetü'd-dürer 
ve l]aridetü '1-liker adını taşımaktadır 
(Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 184) . Yu
karıda belirtildiği gibi bu eserinde ilk de
fa ondalık kesirieri trigonometriye ve tri
gonometrik fonksiyonlara uygulayarak 
sinüs- kosinüs ve tanjant-kotanjant tab
loları hazırlamıştır. Ayrıca ondalık kesir
leri astronomiye uygulamış ve yine ken
disinin yazdığı Teshilü zici'l- 'aşariyye 
eş-ŞehinşCıhiyye adlı zicinde olduğu gibi 
( Catalogue of the Arabic and Persian Ma
nuscripts in the Oriental Public Library 
at Bankipore, I 937, XXII, 58-59, kitap nr. 
2466) bu zicinde de yay ve açıların dere
ce aksamını ondalık kesirlerle ifade edip 
hesaplamalarını da buna uygun olarak 
yapmıştır. Takıyyüddin'in astronomide 
ikinci derecede önem taşıyan bazı konu
lara dair başka eserleri de bulunmakta
dır. Bunlardan kısmen geometriyle ilgili 
olan ed-DüstCırü'r-raci]J. li-]favCı'idi't
tasti]J. kürelerin düzlem haline getirilme-

sini konu alır (Kandil li Rasathanesi Ktp., 
n r. 208/3) Müellif. Rey]J.Cınetü 'r-ru]J. li 
resmi's-sCı'a 'alCı müsteve's-sütu]J. adlı 

risalesinde mermer yüzeyler üzerine çi
zilen güneş saatlerinden ve bunların ge
ometrik ve astronomik özelliklerinden 
bahseder (Kandilli Rasathanesi Ktp., nr. 
5 ı) . Bir mukaddime ve üç bab üzere ter
tip edilen eser. öğrencisi Ömer b. Mu
hammed ei-Fariskuri tarafından Nel]J.u'l
lüyu]J. bi-şer]J.i Rey]J.Cıneti'r-ru]J. adıyla 

şerhedilmiş ve bu şerh XVII. yüzyılın baş
larında Türkçe'ye tercüme edilmiştir. 
Eserin bir nüshası Medine'de bulunmak
tadır (Arif Hikmet Ktp., nr. 2944). 

Takıyyüddin fizik- optik alanında Öklid, 
İbnü'I-Heysem ve Kemaleddin ei-Farisi'
nin konuyla ilgili çalışmalarını inceleyerek 
ışığın mahiyeti, küresel yayılımı. kırılma
sı ve renklerle olan ilişkisi gibi konuları 
ele aldığı Nevru ]J.adi]fati'l-ebşCır ve n u
ru ]J.a]fi]fati'l-en?-Cır adlı eserini telif et
miştir (Süleymaniye Ktp., Mehmed NGri 
Efendi, nr. 163/3 , vr. 3 I b-98•; Hüseyin Gazi 
Topdem ir, Nevru Hadikat el-Ebsar ve Nu
r u Hakikat el-Enzar, doktora tezi, I 994, 

AÜ DTCF). Mekanik sahasında yazdığı. 
Osmanlı dünyasında mekanik saatleri ilk 
defa ele alan el-KevCıkibü 'd-dürriyye 

li vaz'i'l-benkCımCıti'd-devriyye'siyle 
et-Turu]fu 's-seniyye fi'l-ô.lCıti'r-ru]J.ô.
niyye adlı kitabında "ilmü'l-hiyel" deni
len ve klasik İslam medeniyetinde Beni 
Musa ile Cezeri tarafından incelenen rne
kanikle ilgili konulara yer vermiştir. Her 
iki eser de kısmen geometriyle ilgilidir. 

XVI. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen 
Cemaleddin Yusuf b. Muhammed ei-Ku
reşi. "rr" sayısıyla ilgili olarak Risô.le li 
ma'rifeti kemmiyyeti mu]J.iti'd-dCı'ire 
adlı bir risale kaleme almıştır (Süleyma
niye Ktp., Laleli. nr. 2723/7. vr. 47b-49•. 

müellif nüshası ) 

XVII. yüzyılın Osmanlı matematiği açı
sından en önemli yönü, Bahaeddin Arni
li'nin (ö ı 031/1 622) Risô.le-i Bahd'iy
ye olarak tanınan Ijulô.şatü'l-]J.isCıb 
adlı eserinin Osmanlı medreseterindeki 
matematik eğitiminde Ali Kuşçu'nun el
Mu]J.ammediyye li'l-]J.isô.b'ının yerini 
almasıdır. Bu yüzyılda söz konusu kitaba 
önemli şerhler yazılmıştır. RisCıle -i Ba
hô.'iyye'nin altıncı babı bir mukaddime 
ve üç fasılda incelenen misaha ile ilgili
dir. Mukaddimede temel geometrik bil
giler verildikten sonra geometrik şekil 
ve cisimler tanımlanır. Daha sonra birinci 
fasılda yüzeylerin. ikinci fasılda daire ve 
daireyle ilgili diğer şekillerin alanlarının. 
üçüncü fasılda cisimlerin hacimlerinin 
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hesaplanması ele alınır. Yedinci bab da 
geometriye dair olup kanal yapımı için 
arazinin. yüksekliklerin, nehirlerin geniş
liğinin ve kuyuların derinliğinin ölçülme
si. ayrıca bu ölçüm işlerinde kullanılan 
aletleri ve teknikleri inceler. Bu yüzyılda 
yaşayan Ömer b. Ahmed el-Mai el-Çulli'
nin Ta'li]fö.t 'ale'l-mevCızi'l-müşkile ve 
tenbihCıt 'alCı rumuzi'l-mebCı]J.işi'l-mu'

dile mine'r-RisCıleti'l-BahCı'iyye, Tek
furdağlı Mustafa Efendi'nin Ravzatü'l
a]J.bCıb li şer]J.i IjulCışati'l-]J.isô.b, Rama
zan Efendi'nin 1 076 ( 1665) yılında ta
mamladığı ljallü'l-IjulCışa li-ehli'r-ri
yô.se, XVIII. yüzyılda yaşayan Abctürra
him b. EbG Bekir el-Mar'aşi'nin Şer

]J.u IjulCışati'l-]J.isCıb ve Abdurrahman 
b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim 
el-Çulli'nin Tu]J.letü 't-tullCıb li l).alli 
ljulô.şati'l-]J.isCıb isimli eserleri gibi Ri
sô.le-i BahCı'iyye şerhleri, eserin geo
metriyle ilgili olan altı ve yedinci babları
nı bütün ayrıntılarıyla ele almıştır. Ayrıca 
Muhammed b. Muhammed el-Bursevi 
el-Mevlevi, sadece altıncı ve yedinci baba 
Me'ô.limü 's-simô.]J.a li şô.]J.ati'l-misô.]J.a 
adıyla bir şerh yazmıştır (Süleymaniye 
Ktp., Hafld Efendi. nr. 467/6); benzer şe
kilde Mehmed Selim Hoca da misaha bö
lümünü şerhetmiştir (TSMK, Revan Köş
kü. nr. ı 72 112). Daha sonra eser. Kuyucak
lızade Mehmed Atıf Efendi tarafından 
Nihô.yetü'l-idrô.k li tercümeti Hulô.sa
ti'l-hisCıb adıyla Türkçe'ye çevrilerek şer
hedilmiştir. Atıf Efendi, şerhinde özellik
le altıncı ve yedinci babı geniş biçimde 
ele almış ve o dönemde Osmanlı mate
matiğine giren yeni geometrik kavram
ları da kısmen kullanmıştır (b k. HULASA

TÜ'I-HiSAB). 

XVII. yüzyıl Osmanlı matematikçileri
nin en önemlilerinden biri Ali b. Veli b. 
Hamza ei-Mağribi'dir (ö. 1022/ 1613) . 

Mağribi 994 (1586) yılında İstanbul'dan 
Mağrib'e, oradan da Hicaz'a geçti. Mek
ke'de bulunduğu süre içinde Sinan b. 
Harrani, İbn Yunus ei-Mısri. İbnü'I-Haim 
ve İbn Gazi ei-Osmani gibi İslam matema
tikçilerinden de faydalanarak Tuhfetü'l
a'dô.d li-zevi'r-rüşd ve's-sedCıd adlı 
Türkçe matematik kitabını yazdı. Bir mu
kaddime, dört makale ve bir hatimeden 
meydana gelen eserde genel olarak arit
metik, hesap, misaha ve cebir konuları in
celenir. Misahaya ayrılan dördüncü ma
kalede dört fasıl halinde sırasıyla dört 
kenarlıların, üç kenarlıların, daire ve di
ğer şekillerin ve cisimlerin misahası ge
niş şekilde ele alınmıştır (Darü'l-kütübi'I
Mısriyye, Kavala. Riyaza, nr. ı. müellif 
nüshası). Bu yüzyılın en önemli Osmanlı 
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aritmetikçilerinden biri olan Muhammed 
b. Muhammed b. Ali eş-Şebramellisi, mi
saha konusunda Mebahicü 't-teysir bi
menahici't-teksir adlı bir eser kaleme 
almıştır. Yine bu yüzyılda yaşayan hadis
çi ve astronom Ebu Abdullah Muham
med b. Süleyman ei-Fasf b. Tahir er-Rıd
van!, vakit tayini ve astronomik hesapla
malar konusunda büyük kolaylık sağla
yan ve kendi icadı olan bir küre yapmış
tır. Ayrıca astronomi alanında zamanımı
za gelen sekiz eser telif etmiştir. Bu eser
lerin hepsi astronomi aletleri ve bunların 
geometrik- astronomik tersimleri hak
)@dadır. Bunlardan özellikle Behcetü't
tullab fi'l- 'amel bi'l-usturlab dikkat çe
kicidir. 

XVII. yüzyılın önemli matematikçilerin
den Müneccimbaşı Ahmed Dede ( ö. ı ı ı 3/ 
ı 702). geometri alanında Öklid'in Ele
mentler'inin Nasfrüddfn-i Tüsf tarafın
dan yapılan tahririne doğrudan TQsf'nin 
ve Ahmed ei-Mevlevf adlı bir kişiyle hoca
sının düştükleri notları Ta'li]fö.t 'ald Ö]f
lidis adıyla bir araya getirmiş, ayrıca ken
disi de esere önemli notlar ilave etmiş
tir. Bu eser Ta]Jrirü '1-feva'id olarak da 
bilinmektedir (Beyazıt Devlet Ktp., Umu
mi, nr. 459011 ). Dönemin ileri gelen alim
lerinden Yanyalı Esad Efendi, Grek ve is
lam matematiğinin önemli problemlerin
den olan bir dairenin alanına eş alana sa
hip bir kare tesbit etme, diğer bir ifadey
le dairenin kareleştirilmesi konusunda 
Kitabü 'Ameli'l-m urabba'i '1-müsavi 
li'd-da'ire adlı bir çalışma yapmıştır (Da
rü ' l-kütübi'I-Mısriyye , Mustafa Fazı!, Ri
yaza. nr. 41/22; King, Fihrisü'l-mal]tütat, 
ı. 445 ; ll, 952-953). Oğlu tanınmış geo
metrici Bedreddin Mehmed'in ise geo
metri alanında bir dar açının üç eşit, da
irenin yedi eşit parçaya taksimi ve bir da
irenin içine yedigen çizme gibi konularda 
risaleleri vardır. 'Amelü'l-müsebba' ve 
gayrihi min g;evati'l-eçlla'i'l-kesire fi'd
da'ire (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Musta
fa Fazı! , Riyaza. nr. 41/8; a.g.e., ı . 443 ; ll , 
952). Teşlişü'z-zaviye ve tesbi'u 'd-da
'ire (Darü'l-kütübi'I-Mısriyye, Mustafa Fa
zı!, Riyaza, nr. 41/7; a.g.e., I, 443; ll, 951-

95 2) adlarını taşıyan bu risaleler henüz 
incelenmemiştir. Bedreddin Mehmed'in 
zamanımıza gelen en önemli geometri 
eseri , Osmanlı matematiğinde Öklid ge
ometrisi üzerine yapılmış başlıca çalışma
lardan biri olan Şer]Ju ba'zi'l-ma]fö.ld
ti'l-Ö]flidisiyye'sidir (Beyazıt Devlet Ktp., 
Umumi, nr. 9787. müellif nüshası) . 

XVIII. yüzyılda Osmanlılar'da misaha 
üzerine pek çok eser yazılmıştır. Bu alan-
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da faaliyet gösteren müelliflerden Ab
düllatff ed-Dımaşki (ö . 116211749) Nu]J
betü't-tüffa]Ja fi 'ilmi'l-misa]Ja (Süley
maniye Ktp., Laleli , nr. 3680/8) adlı bir 
risale kaleme almış. daha sonra da bunu 
şerhetmiştir (Süleymaniye Ktp., Bağdattı 
Vehbi Efendi, nr. 2048/1. müellif nüsha
sı). Ebu Sehl Nu'man b. Salih el-Eğinf de 
Tebyinü a'mali'l-misaha adlı önemli 
bir Türkçe eser kaleme almıştır. Bir mu
kaddime, bir maksat, bir hatimeden olu
şan ve misahanın dışında nazari hende
se konularından da bahseden kitabın en 
önemli özelliklerinden biri Batı Avrupa 
kaynaklı bilgileri kullanması ve bu bilgi
lerin önemini vurgulamasıdır (Kandilli 
Rasathanesi Ktp., nr. 86. müellif nüsha
sı) . Bu dönemde, Batı Avrupa'da gelişti
rilen geometri bilgilerinden istifade ede
rek kitap yazan diğer bir matematikçi de 
Hendesehane hacası Müftfzade-i Yeni
şehri Mehmed Said Efendi' dir. Said Efen
di dönemin geometrisi açısından dört 
önemli eser kaleme almıştır. Bunlardan 
1154 (1741) yılında bitirdiği, iki kısım ve 
bir hatimeden oluşan Risaletü'l-misa
ha'da mesafelerin ölçümü için Avrupalı 
bir mühendisin icat ettiği bir aletin geo
metrik çizimi, izahı ve kullanımından bah
sedilmektedir (TSMK, Hazine. nr. I 75 3/ 
4, müellif nüshası). Diğer eserleri ise Ri- . 
sale fi'l-hisab ve'l-hendese, sinüs ale
tinin yapımı ve geometrik kullanımı hak
kındaki Risale-i Sinüs li-misahati'l
bu'd (TSMK, Hazine, nr. 609/1. müellif 
nüshas ı) ve küre üzerine hacimli bir araş
tırma olan el-Feridetü '1-münire fi il
mi'l-küre'dir (TSMK, Yazma Bağışlar, nr. 
734/ 1 ). 

Yukarıda, Osmanlı matematiğinde kla
sik eserleri istinsah etme ve öğrencileri
ne okutma gayretleri dolayısıyla adı anı
lan Mustafa Sıdkı (ö. ı 183/ 1 769) aynı za
manda XVIII . yüzyılın önemli matematik
çilerindendir. Mustafa Sıdkı bu eserleri 
sadece istinsah etmekle kalmamış. aynı 
zamanda tahrir, tashih ve ıslah etmiştir. 
Mesela BfrQni'nin trigonometri alanın
daki Kitabü İsti{Lraci'l-evtar fi'd-da'i
re bi-{Lavaşşi'l-{Latti'l-mün]Jani el-va
]fı' fiha'sı ile Archimedes'in Sabit b. Kur
re tarafından Arapça'ya çevrilen Kitabü 
'Ameli'd-da'ireti'l-mu]fasseme bi-seb
'ati aifsam'ın Mütesaviye'sini ıslah et
miştir. Son dönemde yapılan araştırma
lar Mustafa Sıdkı'nın tahrirlerinin ne ka
dar önemli olduğunu ortaya koymuştur 
(Ali İshak Abdüllatlf, s. 2 ı 5). Onun çalış
maları. Osmanlı eğitimindeki matemati
ğin seviyesini ve bu süreçte yetişen bir 

alimin klasik eserleri ıslah ve tahrir ede
cek güçte olduğunu göstermektedir. Mus
tafa Sıdkı'nın ayrıcaRisale fi'l-misa]Ja 
adlı bir çalışması vardır. Dönemin tanın
mış matematikçisi İbrahim ei-Halebi, ma
tematiğin diğer alanları yanında Risale 
fi'l-hendese adlı bir eser kaleme almış, 
ayrıca Molla Lutfi'nin Taz'ifü'l-meg;ba]J'ı-

. nı şerhetmiştir (Köprülü Ktp., lll. Kısım, 
nr. 709/6). 

XVIII. yüzyılda Osmanlı geometrisi açı
sından büyük önem taşıyan eserlerden 
biri, Osman b. Abdülmennan ei-Mühte
di'nin 1770-1774 yılları arasında hazırla
dığı, topçuluk ve balistiğe ait konuları da 
içine alan Hediyyetü'l-Mühtedi adlı 
Türkçe kitaptır. Büyük oranda Almanca 
ve Fransızca kaynaklardan faydalanılarak 
ortaya konulan çalışma bir mukaddime, 
iki kısım ve bir hatimeden meydana ge
lir. Eserin en önemli özelliği . bu_ konular
da Avrupa dillerinden yapılan ilk tercü
melerden (kısmen telif) biri olmasıdır (As
keri M üze Ktp., nr. 3027, müellif nüshası). 
Kitap son dönemlere kadar yaygın biçim
de kullanılmış. Abdülfettah Muhammed 
b. Abdurrahman ei-Benna ed-Dimyati 
tarafından Hidayetü'l -Mühtedi li
i]fö.di's-siraci'l-müntafi adıyla 1311'de 
(1893-94) Arapça olarak telhis edilmiştir 
(Darü'l-kütübi'l-Mısriyye, Riyaza, nr. 628, 

müellifnüshası ; King, Fihrisü 'l-mai]tütat, 
ll, 965) 

Bu yüzyılın önemli aritmetikçilerinden 
olan DemenhQri ( ö. ı ı 92/ ı 778). hendese 
alanında da üçgenlerle ilgili 'İ]fdü '1-fe 
ra'id !ima li 'l-müşelleş mine '1-feva'id 
adlı bir çalışma yapmıştır (Süleymaniye 
Ktp., Hamidiye, nr. 825). Klasik Osmanlı · 

matematik geleneğinin son büyük tem
silcisi kabul edilen Gelenbevf'nin Türkçe 
Risale-i Adla-i Müsellesat'ı, trigono
metri alanında Osmanlılar'da yazılmış na
dir müstakil eserlerden biri olup 1220'de 
(1805) İstanbul'da basılmıştır. Ayrıca Ge
lenbevf'nin az bilinen İlm-i Misaha adlı 
bir geometri kitabı mevcuttur (İÜ Ktp., 
TY, nr. 2560, müellif nüshası) . Hasan b. 
İbrahim ei-Cebertf. döneminde klasik İs
lam matematiği konusunda tanınmış bir 
otoriteydi. Oğlu Abdurrahman'ın anlatlı
ğına göre 11 S9 (1746) yılında Avrupa'dan 
talebeler gelerek ondan geometri oku
muşlar ve ülkelerinden getirdikleri bazı 
aletleri kendisine hediye etmişlerdir. Ce
bertf'nin, yüzeylerin incelenmesiyle ilgi
li olarak yazdığı el-Risaletü'l-müfşı]Ja 
'amma yete'alla]fu bi'l-estı]Ja adlı bir 
hendese eseri de bulunmaktadır (Süley
maniye Ktp., Laleli , nr. 27 ı 9). 



XIX. yüzyılda klasik geleneği takip eden 
matematikçilerden biri Kuyucaklızade 
MehmedAtıftır(ö . I2631!847) . Kuyucak
lızade astronomi ve matematik alanların
da klasik tarzda eserler kaleme almıştır. 
Matematik alanındaki dört çalışmasın
dan Mü'essisü'l-füyuzat hendese- mi
saha ile ilgilidir (TSMK, Hazine, nr. 6 10) 
Beşiktaş ulema grubunun önde gelen 
isimlerinden Kethüdazade Mehmed Arif 
Efendi'nin talebesi olan Ahmed Tevhld 
Efendi de büyük ölçüde klasik geleneğe 
bağlı kalmakla birlikte modern kavramla
rı da dikkate alarak matematik alanında 
dört eser telif etmiştir. Bunlardan. özel
Iikle pratik geometriye (m isaha) dair Tel
hisü 'l-a 'mal ile onun muhtasarı Mec
muatü '1-feraid lübbü '1-fevaid önem 
taşımaktadır. Bir mukaddime ve dört bö
lüm (fen ) üzerine tertip edilmiş olan ilk 
eser (Ragıb Paşa Ktp. , nr. 937, müellif 
nüshası) istanbul'da basılmıştır ( 1270; 
Özege, IV, 1795) Müellifin, küpün iki ka
tına çıkarılması problemiyle ilgili Hallü '1-
asab ii laz'ifi'l-muka"ab adlı bir de ter
cüme- derleme çalışması bulunmaktadır. 

XIX. yüzyılın başında modern matema
tiği temsil eden en önemli ilim adam l arı. 

şüphesiz ki Mühendishane-i Berrl-i Hü
mayun başhocalarından Hüseyin Rıfkı Ta
manl ile (ö. 1232/ 1817) Hoca İshak Efen
di'dir ( ö. 1252/ 1836) Tam ani. İngiliz ma
tematikçilerinden John Bonnycastle'nin 
1789'da yayımladığı Euclide's Elemenis 
adlı kitabını Mühtedl Selim adlı bir İngiliz 
mühendisinin yardımıyla Tercüme-i Usu
lü 'I-hendese adı altında tercüme etmiş 
ve sonuna düzlemsel trigonometriyle il
gili kendi telif ettiği bir zeyli ekleyerek ya
yımlamışt ı r (ı 21 2). Daha sonra üç defa 
basılan eser kısa sürede, klasik İslam ve 
Osmanlı döneminde yaygın olarak kulla
nılan Naslrüddln-i Tüsl'nin TaJ:ırirü Uşi'ı
li Öl:didis' inin yerini almıştır. Tamant'nin 
bundan başka hendese ve misahayı da il
gilendiren İmtihdnü 'I-mühendisin (üç 
defa basılmıştır; Özege , lll, 262), Mec
muatü 'l-mühendisin (a.g.e., lll , 1059) ve 
Telhisü'l-eşkal (is tanbu l 1215; Bulak 
1239) adlı üç çalışması daha vardır. Bu 
eserlerde, ilk defa Osmanlı ilim muhitine 
sistematik biçimde modern Batı Avrupa 
hendese bilgileri aktarılmış ve bu konu
da hem bir literatür hem de bir ilgi oluş
masına gayret gösterilmiştir. Tamant'nin 
eserlerini kendine örnek alan Hoca İshak 
Efendi'nin en önemli çalışması , Batı kay
naklarından tercüme ve telif yoluyla ha
zırladığı dört ciltlik Mecmi'ıa-i Ulı1m-i 
Riyaziyye'dir. Modern ilimleri islam dün-

yasına derli toplu olarak ilk defa bu ese
rin sunduğu söylenebilir. Kitabın I ve Il. 
cildi tamamen modern matematiğe ay
rılmış ve konular aritmetik, geometri . ce
bir, diferansiyel. integral vb. düzeniyle in
celenmiştir. Bu eserle beraber klasik ge
ometri an layışı yerini tamamen modern 
geometri anlayışına bırakmıştır. 

Modern geometrinin Osmanlı coğraf
yasındaki ilk temsilcilerinden biri de İb
rahim Edhem Paşa'dır. En önemli çalış

ması. Legendre'nin Elemenis d e geo
m etrie adlı eserinin Terceme-i Usul-i 
H endese adiyla Türkçe'ye yapılmış çevi
risidir (Bulak 1252) . İbrahim Paşa. tercü
me sırasında o dönemde Avrupa'da mev
cut olan başlıca geometri kitaplarından 
da eklemelerde bulunmuştur. Türkçe 
tercüme. daha sonra Mehmed İsmet ad
lı bir kişi tarafından en-N ul]belü 'l-'az
biyye ii teh~ibi 'l-Uşuli 'l-hendesiyye 

adıyla Arapça'ya çevrilmiş ve yine Bulak'
ta basılmıştır (Serkls, ll , ı 33 1 ). İbrahim 
Paşa'nın bu çalışması. modern geomet
rinin islam dünyasına girişinde Türkçe'
nin aracı rolünü göstermesi açısından da 
önemlidir. 

XIX. yüzyılda Mühendishane-i Hüma
yun başhocalığında bulunmuş matema
tikçilerden Seyyid Ali Paşa'nın ( ö. 1262/ 
1846) geometriye dair iki eseri vardır. 
Bunlardan en önemlisi koni kesitleriyle 
ilgili olan Kutıl-i Mahrutiyyat'tır. Müel
lif. koni kesitlerine dair kendi tesbitleri
nin yanı sıra Apollonios'tan Naslrüddln-i 
Tüsl'ye kadar olan gelişmelerle Avrupa'
da bu alanda telif edilen eserleri dikka
te almış ve ispatlarını cebir kullanmadan 
sadece hendese ile yapmıştır. Onun özel
likle mukaddimede verdiği bilgiler Os
manlı ilim tarihi için önem taşımakta
dır. Burada Osmanlı topraklarında koni 
kesitlerinden bahseden pek çok kitabın 
bulunduğunu . ancak bunların çoğunun 
Arapça veya Frenk lisanlarında olduğu

nu, ayrıca çoğunun cebire dayalı ispat 
yaptığından cebir bilmeksizin bu kitap
lardan faydalanılamayacağını. koni kesit
Ierinin ise pek çok yerde kullanılmasın
dan dolayı cihad için gerekli bir ilim ha
line geldiğini ve bundan dolayı bu ilmin 
Mühendishane-i Hümayun'da okutulma
sı şartının konulduğunu. kendisinin de 
bu gerekçelerle böyle bir eseri kaleme 
aldığını belirtmektedir (iü Ktp., TY, nr. 
77473). 

XIX. yüzyılda, yoğunlaşan modernleş
me hareketine paralel olarak mühendis
hanelerde veya modern tarzda eğitim ve
ren diğer okullarda okutulmak amacıyla 
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pek çok tercüme. telif veya derleme hen
dese kitabı kaleme alınmıştır. Bütün bu 
çalışmalar. modern Batı Avrupa hendese 
kavram ve tekniklerinin yoğun bir şekil
de Osmanlı matematiğine girmesini sağ
lamış . bu süreç içerisinde klasik hendese 
yerini çok az istisna dışında modern hen
deseye bırakmıştır. Ancak bu dönüşüm 
sarsıcı olmamış ve Öklid, Apollonios, ib
nü'I-Heysem. Blrünl. Naslrüddln-i Tüsl 
gibi alimierin temsil ettiği klasik hende
se geleneğini iyi bilen Osmanlı alimleri 
klasikten moderne yumuşak bir geçiş 
yapmışlardır. Bu matematikçiler arasın
da adları yukarıda verilenler dışında Meh
med Server. Durakpaşazade Mlr İbrahim, 
fsevl Zahran Efendi, Mansur Azmi Efendi, 
Ebu Bekir Paşa gibi kişiler sayılabilir. Mo
dern Osmanlı matematiğinin en önemli 
isimlerinden biri olan Vidinli Tevfik Paşa'
nın ingilizce kaleme aldığı Linear Algeb
ra matematik tarihinde lineer cebir ala
nında yazılan ilk kitaplardandır ve istan
bul'da yayı mianmış iki farklı edisyonu 
vardır ( 1882, 1892). Eser, Osmanlı mate
matiğinin Avrupa'da gelişen yeni mate
matik kavramlarını kullanarak kısa sü
rede orijinal üretimde bulunabileceğini 
göstermesi açısından ayrıca önem taşı
maktadır. 

Osmanlı Devleti'nde fen bilimlerinin li
se ve üniversite seviyesinde yerleşmesi
ne ve yaygınlaşmasına çalışan ilim adam
larının başında Salih Zeki gelir. Darülfü
nun'da matematik, astronomi ve fizik bö
lümlerinin kurucusu ve Türkiye'de bilim 
tarihi çalışmalarının başlatıcısı olan, aynı 
zamanda matematik, fizik ve astronomi 
alanlarında birçok ders kitabı hazırlayan 
ve bütün bir neslin hocalığın ı yapan Salih 
Zeki 'nin matematik ve astronomi tarihi 
alanında Asar-ı Bakıye ve Kamus-ı Ri
yaziyyat adlı iki önemli eseri bulunmak
tadır (bk. AsAR-ı BAKIYE) Salih Zeki bu 
kitapla rı dışında matematik sahasında 
cebir, düzlem geometrisi, pratik geomet
ri, ihtimal hesabı , aritmetik, uzay geo
metri vb. konularda on yedi eser daha ka
leme almıştır . Bunlardan bazıları birkaç 
cilttir; bazıları da birçok defa basılmış, dö
nemin lise ve üniversite seviyesinde ders 
kitabı olarak okutulmuştur. Salih Zeki ay
rıca bilim ve matematik felsefesiyle de il
gilenmiş. kendi orijinal araştırmalarının 
yanı sıra H. Pioncarre ve diğer bazı Avru
pa düşünürlerinin konuyla ilgili eserlerini 
Türkçe'ye tercüme etmiş , böylece bu sa
hada belirli bir entelektüel zümrenin 
oluşmasına önemli katkılarda bulunmuş
tur. Onun özellikle matematik ve astrono-
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mi tarihi üzerine başlattığı çalışmaları 
öğrencileri Mehmet Fatin Gökmen. Hüs
nü Harnit Sayman ve Ahmet Harnit Dil
gan devam ettirmişlerdir. 

XIX. yüzyılda Naslrüddln-i TOsl'nin kü
resel trigonometri alanındaki Keşfü '1-]fı
na' 'an esrari'ş-şekli'l-ma'r(if bi'l-]fat
ta' adlı eseriyle Sabit b. Kurre 'nin aynı 
adı taşıyan küçük risalesi, Aleksander Ka
ra Taderini Paşa tarafından Arapça'dan 
Fransızca'ya tercüme edilmiş , Traite du 
quadrilatere adıyla 1309'da (1891) is
tanbul' da yayımlanm ı ştır. Aynı kitabı , 

medrese kökenli alimlerden M. Celal Say
gın da Terceme-i Keşfü'l-kına' an esra
ri'ş-şekli 'l-katta' adıyla Türkçe'ye çevir
miş. fakat eser basılmamıştır ; yazma 
nüshası izmir Milli Kütüphanesi'nde (nr. 
ı 368. ı 540) muhafaza edilmektedir. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Osmanlı Devleti'nde modern geometri 
ve daliarına ilişkin birçok Türkçe, Arapça 
telif, tercüme ve derleme eser kaleme 
alınmış. bunların çoğu başta istanbul ol
mak üzere Kahire vb. merkezlerde basıl
mıştır. 
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~ İHSAN FAZLIOGLU 

1 
HENDES E-i MÜLKİYYE MEKTEBİ1 

Mühendis yetiştirmek üzere 
İstanbul'da 1883'te açılan mektep. 

L ~ 

1877-1878 Osmanlı - Rus Savaşı' ndan 

sonra Türk ve müslüman kesimden mü
hendis yetiştirilmesi amacıyla ll. Abdül
hamid tarafından 3 Kasım 1883'te kurul
du. Bu döneme kadar Osmanlılar'da mü
hendislik eğitimi, 1776'da Tersane'de 
açılan Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, 
1795'te kurulan Mühendishane-i Berrl-i 
Hümayun'da yapılmış, Tophane Nazırı Be
kir Paşa tarafından 1849'da bu eğitim ku
rumunun bünyesinde topçu ve mimari 
(istihkam ve inşaat mühendisliği) sınıfı 
açılmıştı. Yabancı hocalar getirtilerek bu
rada mimarlık, mühendislik, askeri coğ
rafya, istihkam, harp tarihi, arazi ölçümü, 
geometri, astronomi , fizik, balistik ko
nularında dersler verilmiş, ancak okul
dan mezun olan mühendisler gerek sayı
ları gerekse bilgileri bakımından yetersiz 
kalmışlardı. Bunun üzerine 1874 yılında 
Galatasaray' da, Paris'teki Ecole des Ponts 
et Chaussees'ye benzer Turuk ve Maabir 
Mektebi adıyla beş yıllık ilk sivil mühen
dislik mektebi açılmış. fakat okulun bü
tün öğrencileri gayri müslimlerden iba
ret olunca 1879'da ll. Abdülhamid tara
fından kapatılmıştı. Bundan sonra bu 
okula sadece müslüman Türk öğrencile
rin girebilmesi için çalışmalar yapılmış; 

ll. Abdülhamid, sayıları müslüman Türk 
kesiminden fazla olan lise tahsilli gayri 
müslim unsurların başvurularını önle
yebilmek için, gayri müslimlerin askeri 
mekteplere alınmamasından hareketle 
bu sivil mühendislik okulunu askeri ida
reye bağlayıp devletin her türlü imkanını 
kullanarak ülkeye gerekli sivil teknik ele
manın yetiştirilmesi amacıyla Hendese-i 
Mülkiyye Mektebi adıyla yeniden açmış

tı. Mühendishane'nin yanında inşa edi
len binası 29 Ekim 1884'te yapılan tören
le açılan Hendese-i Mülkiyye'nin idaresi, 
Mühendishane-i Berrl-i Hümayun ile bir
likte Mühendishane Nezareti 'ne bağlan
dı. Bu okulda da Ecole des Ponts et Cha
ussees model alınmıştı. Hendese-i Mül
kiyye'ye Avrupa'dan çok değerli hocalar 
getirildi. Avusturya'dan gelen dönemin 
en büyük hidrolikçisi Philipp Forcheimer 
de bunlar arasında olup Goltz Paşa'nın 
tavsiyesiyle 1884 -1885 yıllarında muhen
dishane muallim muavinlerine seminer 
yapmak üzere davet edilmişti. Forchei
mer, aynı zamanda Hendese-i Mülkiyye'
de ders nazıriiğı da yapmıştı. Almanya'
dan getirtilen bir diğer hoca olan M. Kos 


