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Ebü'l-Feth Gıyasüddin Ömer 
b. İbrahim el-Hayyam 

(ö. 526/ 1132 [?]) 

İranlı alim, 
şair ve filozof. 
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430-439 ( 1 039-1 048) yılları arasında Ho
r asaneyaletinin merkezi Nişabur'da doğ

du. Öğrenimini ve hayatının büyük bir kıs
mını orada ve Semerkant'ta geçirdi. Söz

lükte hayyam kelimesi "çadır yapımcısı" 
anlamına gelmekle birlikte onun İran'da 
yerleşmiş Arap asıllı Hayyami kabilesine 

mensup olabileceği de düşünülmektedir. 
Kendisine büyük ilgi gösteren Selçuklu sul
tanlarının, Vezir Nizamülmülk'ün sarayla

rında görev yapmaktan hoşlanmadı ve bi

limsel araştırmalara adanmış sakin bir ha
yatı seçerek zaman zaman Semerkant, 

Buhara, Belh ve İsfahan gibi bilim ve sa

nat merkezlerinde dotaşmayı tercih etti. 
Semerkant'ta iken Ebu Tahir isminde yük
sek makam sahibi bir memurun himaye

sine girdi. Nişabur' da S 17-526 ( 1123-1132) 

yılları arasında seksen beş yaşlarında öl
düğü tahmin edilmektedir. 

İbn S'ına ekolüne mensup bir alim-filo

zof olduğu kabul edilen Ömer Hayyam ce
bir, geometri, astronomi, fizik ve tıpta il

gilenmiş, müzikle uğraşmış, ayrıca adını 

ölümsüzleştiren rubailerini kaleme almış
tır. Ali b. Zeydel-Beyhaki Hayyam'ın hfıfı

zasının fevkalfıde kuwetli olduğunu , dil, fı
kıh, tarih ve kıraat sahalarında geniş ma

lumatı bulunduğunu, riyaziye, tıp ve diğer 

akli ilimlerde eşsiz olduğunu söylerken 
Necmeddin-i Daye onun hakkında "baht
sız bir fılozof, Allahsız ve maddeci" demek

tedir (İA, IX, 474) ömer Hayyam, Batı'da 

Doğu'nun en fazla hayranlık duyulan şairi 
ve en tanınmış alimlerinden biridir. 1892'

de Londra'da onun adına bir kulüp kurul

muş. 1970'te ayın üzerindeki bir kratere, 
1980'de yeni bulunan bir kuyruklu yıldıza 

adı verilmiştir. 

Hayyam'ın genelde matematiğin ve özel

de analitik geometrinin gelişimi üzerinde
ki etkisi çok büyüktür; çalışmaları Şere

feddin et-TOsi'ye (ö. 610/121 3 [?1) kadar 
İslam matematiğinde, üçüncü dereceden 

denklemlerin çözümünde geomet rik yak
laşımı benimseyen Descartes'a (ö. 1650) 

kadar Batı matematiğinde aşılamamıştır. 

Onun matematiğe ilişkin araştırmaları ve 
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bilhassa sayılar kuramı Öklid'in beşinci pos

tülatı ve cebir alanında yoğunlaşmıştır. 

Elementler' e dair yaptığı bir yorum olan 

Risal e ii şer]J-i ma eşkele min muşade
rali Kitabi Ö~lidis'te işlemler sırasında 
irrasyonel sayıların da rasyonel sayılar gibi 

kullanılabileceğini ilk defa o kanıtlamıştır. 

Bu eser ayrıca Öklid dışı geometrilerin ku

rulmasına öncülük etmiştir. Bu geomet

riler, Öklid'in paraleller postülatı adıyla da 

tanınan beşinci postülatının uzun süre iyi 

anlaşılamaması sebebiyle teorem sanıla

rak kanıtlanmaya çalışılması sonucu orta

ya çıkmıştır. Bu çalışmalar içinde Doğu'

da en esaslı olanlarından biri Ömer Hay

yam tarafından gerçekleştirilmiştir ve Ba

tı'da ondan altı asır sonra konuyla ilk de

fa ilgilenen ve bundan dolayı Öklid dışı geo

metri araştırmalarının öncüsü sayılan İtal
yan matematikçisi Giovanni Girolamo Sacc

heri'nin beşinci postülat üzerindeki ince

lemeleriyle dikkate değer bir benzerlik gös

termektedir. Hayyam, beşinci postülatı ka

nıtlamaya çalışırken daha sonra Saccheri'

nin Euclides ab omni naevo vindicatus 
adlı eserinde aynı şekilde ele aldığı şöyle 

bir teorem geliştirmiştir: Birbirine eşit AC 

ve BD çizgilerini çektikten sonra AB ve 

CD'yi birleştirelim; ortaya şu üç durum çı

kar: 

C ve D açılarının ikisi de dik ise CD = 

AB'dir, 

C ve D açılarının ikisi de geniş ise CD < 
AB'dir; 

C ve D açılarının ikisi de dar ise CD > 
AB'dir. 

Havvam·ın teoreminde 
AC = BD olduğunda 

C ve D acıla rı avnı anda 
ya dar açı, ya gen is acı 

ya da dik açı olur. 

c 

A 

D 

B 

Ömer Hayyam'a göre bu, beşinci pastü
latın kanıtlanmasıdır (Katz, s. 269-270). Dil
gan da birinci durumun Öklid, ikinci duru
mun Riemann ve üçüncü durumun Lobat
schewsky geometrilerine, diğer bir deyişle 
parabolik, eliptik ve hiperbalik geometri
lere karşılık geldiğini söylemektedir (Şair 
Matematikci Ömer Hayyam, s. 27-28). 

Hayyam'ın katkıda bulunduğu alanların 

en önemlisi cebirdir. Bu alanda üçüncü de
receden (kübik) denklemleri de kapsayan 
birçok cebirsel denklemi sınıflandırmış ve 

ömer Havvam'ln N1sabur'daki türbesi 

bunların çağuna çözüm teklif etmiştir. Bu 
çözümlerin üçüncü dereceden denklemle
re ilişkin olanları tam geometrik, diğerle
rine ilişkin olanların çoğu kısmi geometrik
tir. En değerli cebir eserlerinden biri olan 
Risale f i'l-berahin 'alfı m esa' ili'l-cebr 
ve'l-mu~ö.bele'de denklemlerin birden 
fazla köklerinin bulunabileceğini göster
miş ve bunları kök sayılarına göre sınıf
landırmıştır. Bu arada üçüncü dereceden 
denklemleri terim sayılarına göre tasnif et
tiği ve her grubun çözüm yöntemlerini be
lirlediği görülmektedir. Bu durumda üçün
cü dereceden denklemler iki terimli, üç te
rimli ve dört terimli olarak üçe ayrılmak
tadır ve iki terimli bir, üç terimli altı , dört 
terimli ise yedi tanedir: 

x3 =d 

X3 +CX=d 
x3 +d= cx 
X3 =CX+d 
x3 + bx2 =d 
x3 +d= bx2 

x3 = bx2 +d 

x3 + bx2 + cx = d 
X3 + bX2 + d = CX 
x3 + cx + d. = bx2 

x3 = bx2 + cx + d 
x3 + bx2 = cx + d 
X3 +CX = bX2 +d 
X3 +d=bX2 +CX 

Hayyam bu denklemlerin aritmetik me

totlarıyla çözülemeyeceğine inandığı için 

onları koni kesitleri (çember, parabol. hiper

bol) yardımıyla geometrik biçimde çözmüş 

ve negatif kökleri daha önceki cebirciler gi

bi çözüm olarak kabul etmemiştir. Onun 

çözüm yöntemine örnek olarak şu üç te

rimli x3 +CX=d (bir küp kenarlar toplamı 

bir sayıya eş ittir) üçüncü derece denkle

mini ele alalım: Burada x bir küpün kena

rını , c bir kareyi, d bir cismi gösterir. Hay-
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x' + cx = d denkleminin koni kesitleriyle çözümü 

yam, önce çözümü geometrik çizimle yap
mak için karenin bir kenarına eşit uzun-

lukta bir AB doğrusu çizer; yani AB =~ 

olur. Sonra BCxjABj
2 

=d veya Be='!. ola-
c 

cak şekilde AB dağrusuna dik BC doğru-
sunu çizer; AB'yi de Z yönünde uzatır. 

Böylece B tepe noktası BZ ekseninde ve 
AB parametresiyle bir parabol oluşturur. 
Modern ifadeye göre bu parabolün 
denklemi xı =fo'dir. Daha sonra BC üze
rine bir yarım daire çizer. Bunun denkle-

mi de (x-fo)'+/=(fo)' ya da x(~-x)= y''dir. 
Daire ve parabol D noktasında kesişir ve 
bu noktanın x koordinatı olan BE doğru 
parçası denklemin çözümüdür. Bunun ka
nıtı ise şudur: Eğer BE=DZ=X

0 
ve BZ= 

ED=Yo ise, D parabol üzerinde olduğun
dan önce x,' =fcY: yahut .JL"'-. sonra da 

-Gı Yo 

' ' ~=.:.__ =_y,_= ___l]_x~ =___ı_ elde edilir 
X ı ı (d J' d d , o Yo --x - -x

0 
Yo --x

0 c o c c 

O halde Xo3=d--cXo'dır ve böylece X0 da ara
nan çözümdür (Katz, s. 260-262; Gökdo
ğan. Bilim ve Ütopya, sy. 145 120061. s. 12) . 

Üçüncü dereceden denklemleri sistem
li bir şekilde çözdüğü için Hayyam cebir
de Harizmi'nin gerçekleştirdiği gelişmenin 
ötesine geçmiştir. Ancak onun, üçüncü de
receden denklemlerin aritmetik çözüm
lerinin olamayacağına dair inancına karşı 
kendisinden sonra Şerefeddln-i TGs! ile ta
kipçileri bu tür denklemlerin aritmetik çö
zümlerinin bulunabileceğini göstermiştir. 
XVI. yüzyılda Batı'da bu tür denklemlerin 
aritmetik çözüm yöntemlerinin varlığı an
laşılmıştır. Hayyam aynı zamanda cebirsel 
olguların geometrik olgular halinde ortaya 
çıktığını savunmuş. böylece Descartes'tan 
çok önce nümerik ve geometrik cebir ara
sındaki boşluğu kapatma yönünde önem
li bir adım atmıştır. Onun bundan başka 
cebirde, n tam pozitif iken (a +b)" ifade-

sinin açınım formülünü Newton'dan önce 
kanunlaştırdığı söylenmekte, ayrıca arit

metik üçgen ( Pascal veya Tartaglia üçgeni) 

adı verilen ve (a +b)" açınımındaki katsa
yılarla teşkil edilen şemanın da Hayyam'a 

ait olduğu ileri sürülmektedir (Dilgan, Şair 

ve Matematikci Ömer Hayyam, s. 6-7). 

Astronomi alanına da büyük katkıları 

olan Ömer Hayyam, ibnü'l-Es'ir'in verdiği 
bilgiye göre 467 (1074-75) yılında Büyük 

Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından isfa

han'a davet edilerek EbG Hatim isfizar'i, 

MeymGn b. Neclb el-Vasıtl. Abdurrahman 

Haris ve Muhammed Hazin'den oluşan bir 

heyetin başkanlığına getirilmiş ve bir ra

sathane kurup o yıllarda kullanılan Yezdi

cerd takvimini düzeltmekle görevlendiril

miştir. ömer Hayyam ile diğer bilim adam

ları yaptıkları çalışmalar sonucunda Yez

dicerd takvimini d üzeltmek yerine mev

simlere tam uyum gösterecekyeni bir tak

vim düzenlemenin daha doğru olacağına 

karar vermiş, böylece güneş yılı uzunluğu 

365,2424 (modern ö lçüıniere göre gerçek 

uzunluk 365,2422) gün ve dolayısıyla hata 

payı SOOO yılda 1 gün olan Celal! takvimi 

ortaya çıkmıştır. Heyet ayrıcaZic-i Melik
şô.hi adlı bir zlc hazırlamış. kurulan rasat-
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hane ise Melikşah'ın ölümüne (ö. 485/1092) 

kadar faaliyetini sürdürmüştür. 

Hayyam ruba'ileriyle tanınmış bir şairdir. 
imadüddin el-isfahanl Ijaridetü'l-]faşr'ın
da onu Horasan şairleri arasında sayar ve 
örnek olarak Arapça bir ruba'isini verir. Ru
ba'ilerin sayısının Rubô.'iyyô.t'ının istinsah 
tarihlerine göre günümüze yaklaştıkça art
tığı görülmekte ve birçoğunun zamanla 
ona izafe edilen başka şairlerin şiirleri ol
duğu anlaşılmaktadır. Kendi özgün üslG
bunu yansıtan rubffilerin sayısı 1 00 civarın
dadır. Ruba'ilerinin Latince çevirileri XV!ll. 
yüzyılda ortaya çıkmaya başlamıştır ; T. 
Hyde'ın Veterum Persarum'unda onlar
dan biri yer alır. 1804'te F. Dombay'ın Viya
na'da basılan Farsça gramerinde de bazı 
çeviriler bulunmaktadır. Hayyam'ı bir şair 
olarak Batı'ya asıl tanıtan ve sevdiren ise 
Edward Fitzgerald'ın yaptığı ingilizce ter
cümelerdir. 

Eserleri. 1. Rubô.'iyyô.t. Pek çok dile çev
rilmiş, edisyon kritiği ilk defa J. B. Nico
las tarafından yapılmıştır (Les quatrains de 
Kheyam, Paris 1867; aş.bk.) . 2. Risô.le ii 
ta]fsimi rub'i'd-dô.'ire . Üçüncü derece
den denklemlerin çözüm yöntemlerine ve 
x3 + 200 x = 20 x2 + 2000 denkleminin çö
zümüne ilişkindir. Gulam Hüseyin Musa
hib tarafından Farsça çevirisiyle birlikte tıp-

ömer Hayyam'ın Ruba'iyyat'ının lik iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Erzincan, nr. 119) 

ı~r~'-<§:.:~~llll~vr.,:;_,\":f''"'{ 
1 V/1.:...~,;,~ ,,;J.:Jr 
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kıbasımı yapılan eser (f:fakfm 'Ömer Jjay

yam be-'Unvan-ı 'A lim-i Cebr, Tahran 1339 
hş. ) Rusça'ya (S. A. Krasnovoy - B. A. Ro
zenfeld, "Pervyy Algebraicheskiy Traktat" , 
lstoriko-Matematicheskiye issledovaniya, 
XV ]Moscow 1963 1. s. 445-472), İngilizce'
ye (Ali Rıza Amir Moez, "A Paper of Ornar 
Khayyarn" , Scripta Mathematica, XXXVIII 
1 ı 9681. s. 205-208) ve Fransızca'ya (R. Ras
hed- A Djebbar, L 'oeuvre algebrique d 'a l
Khayyam, Aleppo ı 98 ı) çevrilmiştir. 3. Ri

sôle fi'l-berôlıin 'a]{j mesô.'ili'l-cebr v e 'l

mu~iibele . Denklemlerin sınıflandırılma

sına ve her grubun çözüm yöntemlerine 
ilişkindir (Woepcke, L'algebre d 'Omar Al

kayyamf publiee, traduitee et accompag
nee d'extraits de manuscrits inedits, Paris 
ı 8 5ı ; Daoud S. Kas ir, TheAlgebra o{Omar 

Khayyam, NewYork ı 93ı ; H . ). ). Winter
W. Ara fat, "The Algebra of 'U mar Khayyarn", 
JRASB, XVI i 1 950J, s. 23-44). 4. Risô.le ii 
şer]J.i mô. eşkele min muşô.derô.ti Kita

bi Ö~lides. Öklid'in Elementler 'i üzerine 
bir yorumdur (Ta ki i rani, Risale der Şerf).-i 
Müşkilat-ı Muşaderat-ı Kitab-ı Öklfdis, Tah
ran 1314 h ş.; Abdülhamld Sa b ra 1 nşr.], RF 
sale f[ şerf).i ma eşkele min muşaderati Ki

tab Ö/s:lfdis, İ skenderiye 1381 ; Celaleddin 
H üm al , Jjayyamfname !, Tahran ı 346 h ş.; 
A. R. Amir Moez, '" Omar al-Khayyami. Dis
cussion of Difficulties of Euclid", Scripta 

Mathemaüca, XXIV/4 ]New York 19591. s. 
275-303; Khalil )aouiche, La theorie des 

paral/es en pay s d 'Jslam. Contribution ala 
prehistorie des geometries non-euclidien

nes, Pari s 1986). S. Nevruznô.me. İsfa
han'da Celall takvimi dahil kendi yönte
minde hazırlanan takvimler üzerinedir (M. 
Mlnovl ]haz. J, NevrOzname, Tahran 131 2 
hş . ; Muhammed Abbasl, Külliyyat-ı Aşar-ı 
Parsf-yi f:fakfm 'Ömer Jjayyam, Tahran 
1338 hş.) 6. Zic-i Melikşô.hi. Hayyam'ın 

kendi kurduğu gözlemevinde yapılan göz
lem sonuçlarını içerir (V. S. Segalya- A. P. 
Yushevicha, "Traktaty", Pervod Borisa A. 
Rosen{eld, Moskva 1962). 7. Mizô.nü'l-l}.i

kem ii İhtiyô.li ma'rifeti mi~dô.rey e~
~eheb v e 'l-ficJ_Q.a ii cismin mürekkebin 

minhümô.. Metal alaşımlarındaki altın ve 
gümüş miktarının cebirsel yöntemlerle be
lirlenmesi hakkındadır. Abdurrahman el
Hazin! tarafından tamamlanmıştır ve onun 
aynı adı taşıyan eserinin dördüncü kitabı
nın beşinci bölümü içerisindedir. 8. Fi'l

~ustô.si'l-müst~im . Hayyam'ın icat etti
ği hidrostatik teraziyle ilgili olup Hazini'
nin Mizô.nü'l-J:ıikem'inin yedinci kitabı
nın sekizinci bölümünde geçer. 9. Silsile-i 
Tertib (Risale fi Külliyyati 'l-vücüd). Dört 
bölüm halindeki eserde birinci ve ikinci bö-
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tümler Farablci ve İbn Sinacı kozmoloj inin 
temel öğeleri olan akıllar, nefisler ve un
surlarla madenler, bitkiler, hayvanlar ve 
insanlara, bunların aralarındaki ilişkilere 
dairdir. Üçüncü bölüm tümeller (külliyyat) 
ve kategoriler (makolat) , dördüncü bölüm 
hakikat konularını içerir (Abdülbaki Göl
pınarlı , Hayyam, RuMiler ve Silsi/at al
Tartfb ve İbn Sina'nın Tamcfd'i ve Tercü
mesi, istanbul 1953 ). 10. el-K.avl 'ale 'l
ecnô.s elieti bi'l-erba'. Eserde müzikte 
diatonik, kromatik ve harmonik olmayan 
tonlar ele alınır ve bu üç ton dışında 4/3 
oranıyla gösterilen dördüncü bir ton daha 
verilir (Rahlm Rızazade Melik, s. 49-64) . 
11. el-Kevn ve't-teklif (a.g. e., s. 321-342) . 
12. Cev.ô.b 'an şelô.şi mesô.'il: t.arure
tü't-tezô.d fi'l-'ô.lem ve'l-cebr ve'l-be~ii' 

(a.g.e., s. 411-422). 13. ez-Ziyô.' el-'a~li 
fi mevz (ı'i'J- ' iJmi'J-külJi (a.g.e., S. 369-
375). 14. Risô.le fi 'l-vücud (a.g .e., s. 395-
409) 15. Şerl}.u'l-müşkil min Kitô.bi'l

MCısi~a. 16. Levô.zımü'l-emkine . Fel
sefi bir eserdir (eserlerinin bir listesiy
le yazma nüsha la rı ve baskıla rı için bk. 
Youschkevitch- B. A Rosenfeld, Vlll , 33 1-
333; Rosenfeld- ih sanoğlu , s. ı 68-170) . 
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Fars Edebiyatında. Ömer Hayyam yaşa
dığı dönemde matematik, astronomi ve 
felsefe alanında büyük bir üne sahipken 
şair yönüyle tanınmarnıştır. Bunun sebebi 
onun şiirle ilgisinin zaman zaman rubal
ler kaleme almaktan ibaret oluş udur. Ru
bal, şairterin genellikle başkalarına açma
yı düşünmedikleri duygu ve düşünceleri
ni yansıttıkları, bir rahatlama vesilesi ola
rak gördükleri bir şiir kalıbı olup hemen 
her dönemde geri planda kalmıştır. Hay
yam da muhtemelen bu duygularını en kı
sa şiir kalıbı olan ruballere dökmüştür. Şa

irliği çok sonradan keşfedilse de Hayyam, 
İran şiirinde ruMiyi kendi adıyla özdeş
leştiren tek şair olmuştur. 

Hayyam'ın felsefi yönü ağır basan pek 
çok ruMisinde insanın yokluktan gelip yok
luğa gittiği ve bu sebeple içinde bulunu
lan anın iyi değerlendirilmesi gerektiği dü
şüncesi hakimdir. Hayyam varlığı bir mu
amma olarak görmekte ve bu muammayı 
çözmeye çalışmanın boşuna olduğunu söy
lemektedir. RuMl lerin ilgi görmesinde bu 
düşünceler yanında rubailerinin edebi açı

dan kendine has özellikleri de etkili olmuş
tur. Derin felsefi konuların yalın bir dille 
ifade edilmesi, az sözle çok anlamın dile 
getirilmesi (lcaz) ve her mısraın birbirini ta
mamlayacak şeki lde sıralanması bu özel
liklerin başlıcalarıdır. Her rubaide birbirini 
izleyen mısralar işlenen temayı olgunlaş
tırmada birer basamak görevi yapmakta, 
böylece dördüncü mısra ilk üç mısraın ça
tısını oluşturmaktadır. Rubrulerinde ortaya 
koyduğu düşüncelere bakılarak Hayyam'ın 

Arap şairi Ebü'l-Ala el-Maarri'den etkilen
diği söylenebilirse de Maarri'nin şiirlerinde 
felsefi yeis hakimken Hayyam'ın ruballe
rinde felsefi hüzün baskındır. 

Şiirlerinden har eketle Hayyam'ın şara

ba düşkün, sarhoş bir kişi olduğu yolun
da bir düşünce geliştirmek istenmişse de 


