
2. cilt: Yunan kaynakları. ebced he
sabına temel teşkil eden alfabetik ra
kamlar (erkam-ı cümeliyye). islam dünya
sının matematik ilminde kullandığı iki 
rakam türü olan Hint rakamları ile "er
karn-ı gubariyye" (toz rakamlar) adı veri
len ince rakamlar, bütün sayılarla dört 
işlem (a ·mal-i sihah). problem çözme, bir 
problemin irdelenmesi, karşıtının ve si
metriğinin düşünülmesi (tarik-i tahlil ve 
teaküs); hatime: zihinden yapılan hesap
lar (hisabü"l-hevaT); zeyil: bu ciltte adları 
geçen alimierin hayatları ve eserleri. 

Her iki ciltte haklarında bilgi verilen 
matematikçi ve astronomlar da şun

lardır: Habeş ei-Hasib, Sabit b. Kurra. 
Ebü'I-Abbas el-Fazi et-Tirmizi, Muham
med ei-Bettani. Ebü'I-Vefa ei-Buzca
ni, Ebu Mahmud Han ei-Hucendi, Ebu 
Ca'fer el-Hazin, Kiyaküşyar eı-cm. Emir 
Ebu Nasr b. Arrak, Ebü'r-Reyhan ei-Bi
runi, Gıyaseddin Cemşit, Kadızade er
Rumi, Uluğ Bey, Ali Kuşcu, Mirim Çele
bi, Takıyyüddin Rasıd , ibnü't-Türk el-Ci
li, Muhammed b. Musa ei-Harizmi, Ebu 
Kamil Şüca, Ya'kub ei-Kindi, Ebu Berze 
eı-cm. Ebu Hanife ed-Dineveri, Sinan b. 
Feth. Ali ei-Mevsıli, Ebu Kasım el-An
tilki. Ebu Nasr ei-Kelvazi, Ebü'I-Hasan 
en-Nesevi, Hasib-i Kerhi, İbnü's-Semh. 
İbn Azra, ibnü'I-Benna. imadüddin Bağ
dildi. Şerefeddin et-Tibi, Yahya el- Ka şi, 
İbnü'I-Haim, Hacı Atmaca, İbn Hamza, 
Bahaeddin Am ili, Abdürrahim Mar· aşi, 
İsmail Gelenbevi. 

Asar-ı Bakıye, istanbul kütüphane
lerindeki islam riyaziye ve hey'et alim
lerinin kitaplarını, haklarında yazılmış 

eserleri ve bu konuda yapılan çalışma
ları sistematik biçimde inceleyen ilk der
li toplu ve ciddi eserdir. Bu kitap, islam 
ilminin kendinden öncekilerden neler al
dığı ve Batı'ya neler aktardığı hususun
da yapılan önemli bir değerlendirme de
nemesidir ve verdiği bazı bilgiler bugün 
eskimiş olmakla birlikte önemli bir mü
racaat kital;>ı olma vasfını da hala koru
maktadır. 

Salih Zeki, meşhur matematikçilerin 
hayatlarını ve eserlerini anlatan Kamus-ı 
Riyiiziyyat adlı dört ciltlik başka bir ki
tap daha yazmıştır. Fakat bu kitabın du
rumu da Asiir-ı Bakıye'ninki gibidir ve 
yalnız ilk iki cildi yayımlanan (1 , İ stanbul 

1315; ll. İ sta nbul 1340) eserin diğer cilt
lerine ait müsveddeler müellifın el yazı
sıyla on cilt halinde 4000 sayfa tutmak-

ta ve istanbul Üniversitesi Kütüphane
si'nde (TY, nr . 910-9 19) kayıtlı bulunmak
tadır. 

Her iki eserin yayımlanması halinde, 
Türk- islam bilim tarihinde büyük bir 
boşluğun dolacağına şüphe yoktur. 
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AsARiYE CAMii 

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan 
geç Osmanlı dönemine ait 

bir cami. 
_j 

Asariye caddesi üzerindeki kendi adıy
la anılan çıkmaz sokakta yer almakta
dır. Yapı mimari ve süsleme özellikleriy
le ll. Mahmud dönemine (ı 808- ı 839) ta
rihlenmekte ve doğusundaki bahçede 
bulunan üç satırlık mermer kitabe par
çası üzerindeki ll. Mahmud'un tuğrası da 
bu kitabenin camiye ait olduğunu gös
termektedir. Hadikatü'l-cevami', her 
ne kadar caminin, yıkılan Kılıç Ali Pa
şa iskelesi Camii'nin yeri değiştirilerek 
XVIII. yüzyılda Sadrazam Nevşehirli Da
mad İbrahim Paşa tarafından yaptın!-
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dığını kaydetmekte ise de bina. daire 
planlı kagir ibadet mekanı, kare kesitli 
yüksek bir kaidenin üzerine inşa edilen 
kesme taş minaresi, ahşap son cemaat 
yeri ve hünkar dairesi ile ll. Mahmud 
dönemi eseri olduğunu açıkça göster
mektedir. Tahsin Öz de caminin bugün
kü durumunu ll. Mahmud zamanında 
1255 ( 1839) yılında aldığını belirtmek
tedir. 

Yapının önünde yer alan ahşap son 
cemaat yerinin solunda, kare kesitli yük
sek kaideli kesme taş minare yükselir. 
Barak taş külahlı minarenin şerefe kor
kuluğu sekiz köşeli iri yıldızlarla süslü
dür ve külah eteğini güllerle bezeli bir 
yaprak çelengi (girland) dolanır. Girişin 

üstü mahfile ve hünkar mahfiline geçişi 
sağlar: ayrıca altta ve üstte küçük oda
lar yer alır. Caminin kagir ibadet meka- · 
nı daire planlı , altlı üstlü geniş pencere
lerle ışık alan aydınlık, ferah bir hacim 
olarak inşa edilmiştir. Yan yana sıra la 

nan sekiz çift duvar payesi ile değişik 
bir mimari ifade taşıyan mekanın du
varlarındaki bu bölünme kubbede de 
devam etmektedir. Kubbe yüzeyi orta
daki dairenin çevresinden sekiz bölüme 
ayrılmış ve orta daire ile bölümler, ah
şaptan yapılan ve yüzeye tesbit edilen 
yapraklı çelenk ve kurdelelerle Türk am
pir üslubuna göre süslenmiştir. Yanlar
dan duvar payeleri ve üstten de plan 
kuruluşuna bağlı olarak hafifçe içbükey 
yüksek bir atkı ile şekiilendirilen mih
rap, duvar içine yerleşen yuvarlak girin
tili ve kemerli kuruluşu, kordonlu perde 
ve zincire asılı kandil dekoru ile yapı ek
seni üzerinde yer almıştır. Mihrap çık
ması, daire planı dışardan dikdörtgen 
kesitti bir dayanak olarak destekler. Min
ber ahşap süslemeleri ve külah alemi ile 
tipik bir ll. Mahmud döneıni eseridir. 
Duvar payelerinin arasına daire şeklin
de, ahşap kesme-kabartma yazılı Al
lah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Os
man, Ali, Hasan. Hüseyin levhaları asıl

mıştır. 

Batıda Asariye caddesine açılan hün
kar dairesi, sütunlu girişi ve üzerinde 
yer alan çıkması ile yapıyı değerlendir
mektedir. Cephe yanlarda, alt ve üstte 
ikişer, çıkmada üç pencere ile belirli bir 
mimari ifade taşımaktadır. 
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