
ların şerefini beliğ bir şekilde ifade etti. 
Temim heyeti Resül-i Ekrem'in hatip ve 
şairlerinin üstünlüğünü kabul etmek zo
runda kaldı. Temim heyetinin saygısız tu
tumu üzerine Resülullah 'ın yanında onun 
sesini bastıracak şekilde konuşmayı ya
saklayan ayet inince (el-Hucurat 49/2) Sa
bit b. Kays, gür sesli oluşundan dolayı gü
naha girdiğini ve cehennemlik olduğunu 
düşünerek bir daha ResQlullah'ın yanına 
gitmeyeceğine dair yemin etti. ResOl-i Ek
rem onu göremeyince rahatsız olup olma
dığını sordu; komşusu Sa'd b. Muaz'ın du
rumu kendisine bildirmesi üzerine de onun 
cehennemlik değil cennetlik olduğunu söy
ledi (Müslim, "Iman", 187) . 

Hz. Peygamber'in, "Sabit b. Kays ne gü
zel adam!" diye övdüğü (Tirmizi , "Mena
]>.ıb " , 32), hastalandığ ı zaman ziyaretine 
gidip kendisine dua ettiği (Ebü Davüd , 
"Tıb ", ı 8 ı, katiplerinden olması sebebiyle 
Eslem kabilesine gönderdiği zekat ve mi
rasla ilgili mektubu kendisine yazdırdığı 
Sabit b. Kays, Bedir Gazvesi'ne katılama
dı; fakat Uhud Gazvesi'nde, Bey'atürrıd

van'da ve diğer gazvelerde bulundu. Beni 
Mustali~ Gazvesi'nde ele geçen esirlerden 
biri ve kabile reisi Haris b. Dırar'ın kızı olan 
Cüveyriye bint Harisonun payına düştü 
ve esaretten kurtulmak için ödeyeceği fid
ye miktarı üzerinde Sabit'le anlaştı . Cüvey
riye fidyesini ödeyebilmek için Resülullah'
tan yardım isteyince ResOl-i Ekrem de fid
yesini Sabit' e ödeyerek kendisiyle evlendi. 

Sabit b. Kays Yername Savaşı 'nda ( 12/ 

633) asker dağılmaya başlayınca okuduğu 
şiirlerle onları cesaretlendirmeye çalıştı; 
ardından kefen niyetine giydiği elbisesi
ne güzel koku sürdü ve kahramanca çar
pışarak şehid düştü. Kaynaklarda belirtil
diğine göre Sabit'in şehid olması üzerine 
müslüman askerlerden biri onun giydiği 
kıymetli zırhı çıkarıp almış , ertesi gün bir 
arkadaşı Sabit'i rüyasında görmüş , Sabit 
ona zırhını kimin aldığın ı haber vermiş ve 
ordu kumandanı Halid b. Velid'in zırh ı geri 
alıp Halife Ebü Bekir' e vermesini, onun da 
bunu satarak borçlarını ödemesini tem
bih etmiş ve Sabit'in arzusu yerine geti
rilmiştir. 

Sabit b. Kays'ın rivayet ettiği hadisler 
meşhur dokuz hadis kitabında yer almış, 
oğulları Muhammed, Kays, İsmail, Yahya, 
Abdullah ile Enes b. Malik kendisinden ri
vayette bulunmuştur. Oğulları Muham
med, Yahya ve Abdullah Harre Savaşı'nda 
ölmüştür. Velid el-A'zami Şô.bit b. Kays 
el-Enşô.ri l;]atibü Resulillô.h şallalliihü 

'aleyhi ve sellem adıyla bir eser kaleme 
almıştır (Bağdat 19 79). 
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sABiT b. KURRE 
( ö}..:,.;~ın 

Ebü'l-Hasen Sabit b. Kurre 
b. ZehrGn (Mervan) es-Sab'i el-Harran! 

(ö . 288/901) 

Matematik, astronomi , mekanik 
ve tıp alimi, fi lozof 

ve mütercim. 
_j 

221 (836) yılında Harran'da doğdu . İslam 
matematiğinin oluşum dönemine katkıda 
bulunan Harranlı matematikçilerin başın
da gelmektedir. Çok sayıda alim yetiştir
miş bir aileye mensuptur. Gençliğinde sar
raflık yaptığı nakledilir. Felsefe konuların
da serbest düşünceleri yüzünden şehrin 
Sabil halkı ile anlaşmazlığa düşünce yar
g ılandı ve görüşlerinden vazgeçmek zo
runda kaldı. Ardından Dara yakınındaki Ke
fertOsa kasabasına çekilip takipten kur~ 

tuldu. Rivayete göre, Bizans'tan Bağdat'a 
dönerken Sabit b. Kurre ile karşılaşan E bO 
Ca'fer Muhammed b. Müsab. Şakir, Sa
bit'in matematikteki yeteneğini ve dille il
gili bilgisini farkederek onu Halife Mu'ta
zıd-Billah 'a tavsiye etmek üzere berabe
rinde götürdü. Bazı kaynaklara göre Sa
bit, Bağdat'ta Muhammed b. Musa'dan 
ders almış , matematik, astronomi ve fizik 
ilimleri tahsil etmiş , daha sonra halifeye 
takdim edilerek saray astronomları arasın
da yer almıştır. Diğer bir rivayete göre ise 
Halife Muvaffak-Billah oğlu Mu'tazıd'ı hap
se atmış ve Sabit'i de onun hizmetine ver
miş, Mu'tazıd halife olunca Sabit de sara
ya mensup astronomlar arasına girmiş

ti r. Sabit Süryan!ce ve Grekçe bilmektey
di. Kadri Hafız Tükan. İ bran!ce de bildiği
ni söylemektedir ( Türaşü ' l-'Arabi'l-'ilmi, 

s. 196) Sabit b. Kurre, Bağdat'ta felsefi 
ilimlerle uğraşma imkanı buldu. Grek ma
tematikçilerinin eserlerini Arapça'ya çevi-

SABiT b. KURRE 

rerek şerhetti. Matematik ve astronomi 
alanında eserler yazdı ve hekimlikle meş

gul oldu. Ayrıca kendisinden önce tercü
me edilen bazı eserleri tashih etti. 26 Sa
fer 288'de ( 19 Şubat 90 ı) Bağdat'ta öl
dü. 

Sabit b. Kurre felsefe, matematik, astro
nomi, tıp ve tabii bilimler alanında tercü
me ve telif eserleriyle ilme katkıda bulun
muştur. Salih Zeki'nin tesbitine göre Sa
bit'in bu alanlarda 1 SO'ye yakın eseri mev
cuttur (Asar-L Bak1ye, ı. 159) Ayrıca Hu
neyn b. İshak ile beraber İ slam medeni
yetindeki en büyük iki mütercimden biri 
kabul edilmektedir. Katib Çelebi, Sabit b. 
Kurre'nin tercümeleri olmasaydı hiç kimse
nin hikmete dair Yunanca kitaplardan fay
dalanamayacağının söylendiğini, nitekim 
onun tercüme etmediği kitapların öylece 
kaldığını belirtir (Keşfü '?-?Unün, Il, 1594). 

Sabit'in İslam matematiğine katkılarını 
üç aşamada özetlemek mümkündür. Bi
rinci aşama, Yunan matematiğinin önem
li eserlerini Arapça'ya çevirmesi veya daha 
önce yapılan tercümeleri tashih etmesi
dir. Sabit özellikle Archimedes'in matema
tik alanındaki bütün çalışmalarını Arap
ça'ya çevirm iştir. Bugün Archimedes'in 
birçok eserinin Yunanca asılları kayıp ol
duğundan bu eserlerden Sabit'in tercü
meleri sayesinde haberdar olunmaktadır. 
Sabit ayrıca Pergeli Apollonios 'un Koni 
Kesitleri ve Nicomachus'un Aritmetiğe 
Giriş adlı kitaplarını Arapça'ya çevirmiş
tir. Öklid, Ptolemy ve Theodosios'un eser
lerinden tercümeler yapmış veya yapılan 
tercümeleri düzeltmiştir. İkinci aşama, Sa
bit'in tercüme ve tashihleri vasıtasıyla Arap
ça bir matematik dilinin oluşması konu
sundaki katkılarıdır. Sabit matematiğe da
ir eserleri Yunanca veya Süryan!ce'den çe
virirken güçlü Arapça bilgisi sayesinde bu 
dillerdeki kavramiara uygun Arapça karşı

lıklar bulmuştur. Onun belirlediği kavram
l arın bir kısmı daha sonra gelen İslam ma
tematikçileri tarafından değiştirilirken bü
yük bir kısmı kullanılmaya devam etmiştir. 

Sabit'in İslam matematiğine yaptığı üçün
cü aşamadaki katkıları ise matematiğin 
aritmetik (sayı lar teorisi), cebir, geometr i, 
koni kesitleri ve trigonometri gibi alanla
rında telif ettiği özgün eserlerdir. Bilhas
sa sayı kavramının pozitif reel sayıları içe
recek biçimde genişletilmesi, integral kal
kulus, küresel trigonometrinin bazı teo
remleri , analitik geometri ve Öklidci olma
yan geometri konularındaki çalışmaları ka
lıcı izler bırakmıştır. 

Sayılar Teorisi. Sabit'in sayılar teorisi
ne en önemli katkılarından biri Yunanlı 
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matematikçi Nicomachos'un Aritmetiğe 
Giriş adlı eserini tercüme etmesidir (Kitiı
bü 'l-Medl].al ila 'ilmi'l-'aded elle;?i veçia'a
ha Ni~ümal].us, nşr. el-Eb Yilhelm Kutş el
Yes OI, Beyrut 1958) . Bu tercümeyle bera
ber islam matematiğine Pisagorcu sayı ve 
aritmetik anlayışının girmesi yanında eser 
"theologoumenates aritmetikes" anlamın
da bir sayı mistisizminin yerleşmesini sağ
lc:ımıştır. Bu sayı mistisizmi bazı islam ma
tematikçileri arasında taraftar bulmakla 
birlikte bu anlayışı islam medeniyetinde 
sistemli bir şekilde takip eden İhvan-ı Sa
fa olmuştur (Resa'ilü İl].vani'ş-şafa nşr. But
rus el-Bustan1, Beyrut, ts., I, 48-1 13) . İslam 
matematikçileri Pisagorcu aritmetik an
layışını Yunanca aslı ile "arltmetlkl" olarak 
adlandırmış ve bunu "ilmü'l-aded" ismini 
verdikleri Öklidci geometrik-aritmetik an
layışından ayırmıştır. İbnü'I-Heysem'e göre 
Pisagorcu aritmetik anlayışının en önemli 
özelliği türnevarım yöntemini kullanma
sıdır. Bu da Pisagorcu aritmetiğin nokta 
(atom) sayı anlayışına dayanılmasından kay
naklanmaktadır. Öklidci aritmetikte ise tam 
sayılar doğru çizgilerle temsil edilmekte ve 
ispatlarda Öklid'in Elementler'indeki ge
ometrik burhan anlayışı esas alınmakta
dır. 

Sabit'in Ma]fdle fi'sti]].raci'l-a'dadi'l
müteJ:ıfıbbe (Kitabü 'l-A 'dadi'l-mütef:ıab
be, nş r. Ahmed Selim Saldan, Arnman 
I 977) adlı eserinde yer alan sayılar teori
sindeki ikinci ve özgün katkısı Öklidci arit
metik anlayışından hareket ederek tam, 
nakıs ve zait sayı çeşitlerinin özelliklerini 
incelemesi, tam bölen parçalar üzerinde 
çalışması ve bu iki çalışmanın sonucundan 
hareket ederek dost sayılar için genel bir 
formül ortaya koymasıdır. Bu araştırma
ları esnasında asal sayıların, sayıların özel
liklerini incelemedeki rolüne işaret etme
si oldukça önemli sonuçlar doğurmuştur. 

Sabit'in verdiği formül şu şekilde özetle
nebilir: Eğer n E N'nin tam bölen parçaları 
veya fiili bölenleri, n sayısının kendisi ha
riç cr0 (n) ile gösterilirse bölenterin topla
mı cr (n)= cr0 (n)+ n olarakyazılabilir. Bu 
durumda n E N'i, eğer O' o (n)> n ise zait, 
O'o (n) < n ise nakıs ve O'o (n) = n ise tam 
olarak isimlendirilir. Bu şartlarda m, n E 

N'nin dost sayı olması demek, cro (m) = n 
ve cr o (n)= m olması demektir. Sabit'in bu 
şartı sağlayan dost sayı çifti formülü ise 
şöyledir: Pn = 3.2n -1 ve qn= 9.zzn·1-1 oldu
ğunu var sayalım; eğer qn. Pn ve Pn-1 asal 
sayı iseler m= znpn_1 Pn ve n= znqn dost 
sayı olur; burada m zait sayı, n ise nakıs 
sayı dır. 
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Sabit b. Kurre'nin dost sayılar konusun
daki çalışmasının İslam matematiğinde 
doğurucu bir etkisi olmuş ve bu çalışma 
kendisinden sonra gelen matematikçiler 
tarafından farklı açılımları dikkate alınarak 
geliştirilmiştir. Kered el-Bedi' fi a'mali'l
]J.isab, Ebü'l-Vefa el-BOzcanl Risale ti'l
aritmetiki, İbn Sina eş-Şifa', Abdülkahir 
ei-Bağdadl et-Tekmile fi'l-]J.isab, B1r0n1 
Kitabü 't-Tefhim, Ebü's-Sakr el-Kabisi Fi 
cem'i enva' mine'l-'aded, Yalş b. İbra
him el-Ümevl Merasimü'l-intisab fi 
me'alimi'l-]J.isab, izzeddin ez-Zencanl 
'Umdetü'l-]J.ussab, Cemşld el-Kaşl Mif
tfı]J.u '1-]J.isab, İbn PellOs Kitabü İ'dadi'l
israr fi esrari'l-a'dad ve Muhammed Ba
kır Yezdl 'Uyunü'l-]J.isab adlı eserlerinde 
konuyu ele alıp geliştirmişlerdir. Ancak ko
nuyla ilgili en önemli teorik çalışmayı Sa
bit b. Kurre'nin bıraktığı yerden alıp ge
liştiren ünlü optikçi Kemaleddin el-Parisl 
yapmıştır. Parisl, Te?,kiretü'l-a]J.bfıb fi be
yani't-te]J.ab adlı eserinde tam bölen par
çalar teorisini yeni bir anlayışla ele almış 
ve sayı analizinde asal sayıları temele ko
yarak aritmetiğin temel teoremini formü
le etmiştir. Sabit b. Kurre'nin araştırmaları 
tercümeler vasıtasıyla Avrupa'ya ulaşmış, 

Permat ve Descartes üzerinde etkili ol
muştur. Daha sonra Euler, Sabit'in dost 
sayılar için geliştirdiği formülü modern Ba
tı Avrupa matematiğinin verdiği yeni im
kanlarla genelleştirmiştir (Rüşd1 Raşid, s. 
299-346; Brentjes, Nil 1 11988]. s. 467-483, 

T tre. Melek Dosay, s. 485-500). 

Kitfıb fi te'lifi'n-niseb adlı eserinde Sa
bit, Yunanlılar'ın yalnızca doğal sayıları sa
yı olarak kabul etmelerinden dolayı geo
metrik büyüklüklere aritmetik terminalo
jiyi uygulamaktan sakinarak kurmaya ça
lıştıkları geometrik niceliklerin oranları te
orisini yeniden ele almış, Elementler'in 
konuyla ilgili "VI, S" tanımını eleştirerek 
aritmetik terminolojiyi sistematik bir bi
çimde geometrik büyüklüklere uygulamış
tır. Böylece yalnız doğal sayı anlamına ge
len sayı kavramının içeriğini pozitif reel sa
yılara doğru genişletmiştir. Onun bu ça
lışması BlrOnl'nin el-Kanunü'l-Mes'udi 
ve Ömer Hayyam'ın Risale fi Şer]J.i ma 
eşkele min muşaderati Kitabi Öklidis 
adlı eserlerinde derinlemesine incelene
rek sayı kavramı pozitif reel sayıları kuşa
tacak biçimde açık bir tanıma kavuşturul
muştur. Sabit'in sayı konusundaki diğer 
bir çalışması, öğrencisi İbn Üseyd'in soru
larına cevap olarak yazdığı Mesa'il sü'i
le 'anha Şabit b. K.urre el-lfarrani adlı 
risalesidir. Bu risalede Sabit sayının soyut 

özelliğine vurgu yaparak onu sayılan şey
den (madud) ayırır; Aristocu bilkuwe son
suzluk kavramını sayıları örnek gösterip 
eleştirir ve, "Şeylerin var olması bilfiil son
suzdur" varsayımında bulunur. Bilfiil son
suzluk kavramını mekaniğe de uygulayan 
Sabit özellikle Kitfıb ti'l-]farastun adlı 
eserinde bu düşüncesini kullanır (nşr. ve 
Fr. tre. Khalil )aouiehe, Le Uvre de qaras
tün, Leiden 1976) . 

Geometri. lll. (IX.) yüzyılda trigonomet
rik hesaplamalarda Yunanlılar'ın kullan
dığı kirişler anlayışı bırakılarak sinüstere 
dayalı bir trigonometrinin temelleri atıl
makla birlikte bu adımı ilk atan kişiyi tes
bit etmek oldukça zordur. Ancak en azın
dan Sabit'in Menelaus problemini ilk çözen 
kişi olduğunu gösteren deliller mevcuttur. 
Batlamyus, küresel astronomi problem
lerini çözmek için Menelaus'un tam küre
sel dörtgen teoremini kullanmaktaydı. Sa
bit, Risale fi'ş-şekli'l-Jsatta' adlı eserinde 
konuyu yeniden ele almış ve Menelaus'un 
teoreminin mükemmel bir ispatını ver
miştir. Ayrıca bu teoremin farklı ve çeşitli 
formlarını elde etmek için kendi geliştir
diği birleşik oranlar teorisini kullanmıştır. 
Sabit'in bu çalışması daha sonra Naslrüd
dln-i TOsl'nin Kitfıb fi şekli'l-Jsatta' adlı 
eseriyle tamamlanmış, böylece İslam ma
tematiğinde düzlemsel ve küresel trigono
metri bilim dalı olarak kurulmuştur. 

Sabit b. Kurre'nin İslam geometrisinde 
ele alıp çözmeye çalıştığı ve daha sonra 
gelecek İslam matematikçilerini, özellik
le İbnü'I-Heysem'i Öklid'in el- Uşul'ü (Ele
mentler) şerhinde etkilediği problem ün
lü beşinci postula problemidir. Sabit bu 
postulayı ve dolayısıyla paraleller teoremi
ni ispatlamak için Ma]fCile fi burhani'l
müşadereti'l-meşhure min Ö]flidis ve 
Ma]fCile fi enne'l-]].attayn i?,a u]].rica 
'ald zaviyeteyn e]fal min ]fa'imeteyn 
ilte]faya adlı iki risale kaleme almıştır. 
özellikle ikinci risalede kinematik fikrine 
dayalı bir teşebbüste bulunarak hareket 
kavramını geometriye aktarmaya çalışmış, 
geometrik inşalarda bu kavramı çok az 
kullandığı için Öklid'i eleştirmiştir. Sabit, 
hareket kavramının geometride kullanı
lamayacağına dair Yunan görüşüyle ilgili 
eleştirisini felsefi sahaya taşımış ve özel
likle Ma]fCile fi tel]].iş ma eta bihi Aris
tutfılis fi Kitabihi fima ba'de't-tabi'a 
adlı çalışmasında hem Eflatun'u hem Aris
to'yu mahiyetin 1 özün hareketsizliği ko
nusundaki fikirlerinden dolayı tenkit et
miştir. Bu risalelelerde ileri sürdüğü dü
şünceler daha sonra özellikle İbnü'I-Hey-



sem'in konuyla ilgili çalışmaları başta ol
mak üzere beşinci postula konusunda ya
pılan ispat çalışmalarını derinden etkile
miş, benzer çalışma ve yaklaşımlar netice
de non-Euclidean geometriterin oluşumu
na götürmüştür ( Sabit'in bu iki metni için 
bk. NiJ+ariyyetü'l-müteuaziyyat fi'l-hende
seti'l-İslamiyye, s. 58-84; bu iki metnin de
ğerlendirmesi için bk. Rosenfeld- Yousch
kevitch, s. 58-74). 

Yunan matematiğinde , öncüleri Eudo
xos ve Archimedes olan tüketme (exhaus
tion. ifna) yöntemiyle cisimlerin hacimlerini 
hesaplama usulü İslam matematikçiteri 
tarafından ele alınıp geliştirilmiş. özellikle 
bir parabolün kendi ekseni etrafında dön
mesinden ortaya çıkan cismin hacmi prob
lemiyle birçok matematikçi uğraşmıştır. 
Bu ve benzeri problemleri İslam matema
tiğinde ilk defa Sabit, Kitdb if misd]J.ati 
~at'i'l-maJ:].rut elle~i yüsemmô bi 'l-mü
kdff ve Ma~ale ii misô]J.ati'l-mücesse
môti 'l-mükdfiye adlı eserlerinde ele al
mış ve bir parabolün ekseninde dönme
sinden ortaya çıkan cismin hacmini hesap
lamıştır. Ancak yöntemi oldukça uzun ve 
karmaşıktı. Sabit'in tekniği daha sonra 
Ebu Ca'fer el-Hazin ve Ebu Sehl ei-Kuhl 
tarafından tekrar ele alınmıştır. Sabit'in 
tarunu İbrahim b. Sinan meseleyi yeni
den gündeme getirmiş, ardından İbnü'I
Heysem, kendisinden önce yapılan prob
lemle ilgili bütün çalışmaları eleştirerek 
Sabit'in yöntemini geliştirmiştir. Sabit, bu 
hesaplama esnasında modern "calculuste" 
kullanılan integral hesap tekniğine ben
zer bir teknik kullanmıştır. Dolayısıyla Sa
bit, Smith tarafından Stevin ile beraber 
calculus hesabın ilk kurucuları arasında 
gösterilmektedir. 

Cebir. Muhammed b. Musa ei-Harizml 
ve İbn Türk'ün çalışmalarından sonra İs
lam matematikçileri, "quadratic" denk
lemlerin cebirsel çözümleri için gerekli 
olan geometrik temelierin antik gelenek
t en çok Öklid geometrisine dayanması ge
rektiğini kararlaştırmıştır. Bunu ilk defa 
uygulayan ve muhtemelen ilk çalışmaları 
Kavl ii taş]J.i]J. mesô'ili 'l-cebr bi'l-berô
hini'l-hendesiyye adlı risalesinde gerçek
leştiren Sabit b. Kurre olmuştur. Sabit bu 
fikrini öncelikle x2 + bx = c denklemi için 
hayata geçirmiş ve bu denklemin çözü
münde Öklid'in takip ettiği geometrik yol 
ile Harizml'nin izlediği cebirsel yol arasın
daki benzeriikiere dikkat çekmiştir. Daha 
sonra bu yöntemini katışık denklemlerin 
x2 = bx + c ve x2 + c = bx şeklindeki di
ğer iki türüne uygulamıştır. Sabit'in açtı-

ğı bu yolu takip eden Ebu Kamil Şüca' b. 
Eslem, Kitôbü'l-Cebr ve'l-mu_lfabele ad
lı eserinde bütün cebiri Öklid geometrisi 
üzerinde yeniden kurmuş. ancak Hariz
ml'nin başlattığı cebirsel tavır içinde sa
yısal örneklendirmeyi de ihmal etmemiş
tir. Sabit, ikinci derece denklemlerin ya
nında daha sonra Ömer Hayyam'ın kübik 
denklemlerin pozitif köklerini bulmak için 
geliştireceği yönteme benzer bir yakla
şımla bir daire ile bir hiperbolün kesişme 
noktalarını tesbit ederek kübik bir denk
lemi çözmeyi başarmıştır. İlginç olan, Sa
bit'in, Mes'ele ii 'ameli'l-mütevaşşıtayn 
ve ~ısmetü zdviyetin ma'lCıme bi-§elô
§eti a~sdmin mütesdviye adlı eserinde 
bu yöntemi matematik tarihinde meşhur, 

dar açıyı üç eşit parçaya bölme ve orta 
oran inşa etme problemlerini çözerken kul
lanması. yönteminin de Archimedes'in ko
nuyla ilgili benzer yöntemine eşdeğer ol
masıdır. 

Astronomi. Astronomi tarihinde Bat
lamyus sisteminde d üzeitme yapmaya kal
kışan ilk reformistlerden biri kabul edilen 
Sabit özellikle Latince'ye tercüme edilen, 
Arapça'sı günümüze ulaşmamış De mo
tu octave sphere ile Risôle ilô İs]J.ô~ b. 
I;:luneyn adlı eserlerinde kinematik var
sayımını ileri sürer ve hareket olgusunu 
sekizinci felekle açıklamaya çalışır. Eki
noksiarın trepidasyonunu dokuzuncu fe
tek yardımıyla izah eden Sabit'in bu çalış
masıyla trepidasyon teorisi ilk defa İslam 
astronomisinde ortaya çıkmaya başlar. Sa-

- bit, astronomide ayrıca Kitôb ii şan'a
ti'ş-şems'de güneşin, Kavl ii izô]J.i'l-vech 
elle~i ~ekere Batlamyus'da ayın görü
nen hareketleriyle Fi ljisôbi rü'yeti'l
ehille'de yeni ayın görülmesi konusunda 
çalışmalar yapmıştır. 

Fizik ve Mekanik. Mekanik biliminde 
statiğin kurucusu sayılan Sabit, Kitôb ii 
şıfa ti'l-vezn ve iJ:].tilôfihi'de ağırlıklar ko
nusunu ele alır ve Aristo'nun dinamik il
kesini yeniden formüle eder, denge soru
nunu inceler. Kitdb fi'l-~arastun'da ise 
mekanik konularını gözden geçirir, yine 
dinamik ilkesini uygulayarak çeşitli alet
lerde denge konusunu ayrıntılı biçimde 
işler; çözümlerde özellikle matematikte 
geliştirdiği tüketme yöntemiyle en alt ve 
en üst entegral toplamlarını kullanır. Fizik 
alanında deniz suyunun tuzlu olması ile 
dağların oluşmasının sebeplerini inceleyen 
iki risale kaleme alan Sabit müzik konu
sunda da iki çalışma yapmıştır. 

Tıp sahasında da henüz ineelenmeyen 
pek çok eseri bulunan Sabit genel tıp. has-
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talıklar, embriyoloji, kan dolaşımı , kuşla

rın anatomisi, veteriner hekimlik konula
rını ele almış. kaynakların zikrettiği, ancak 
pek çoğu zamanımıza ulaşmayan felsefi 
metinler de yazmıştır. Aristo'nun mantık 
kitapları üzerine kaleme aldığı şerhler ya
nında mantık, psikoloji, ahlak ve bilimle
rin sınıflandırılması konuları ile Süryanl di
li ve Silbillik hakkında da çalışmalar yap
mıştır. Sabit b. Kurre'nin oğlu Ebu Said 
Sinan b. Sabit tıp , matematik ve özellikle 
geometri alanında bilinirken torunların
dan İ brahim b. Sinan b. Sabit daha çok 
bir matematikçi ve mühendis, Sabit b. Si
nan ise tarihçi olarak tanınmıştır. 

Eserleri. Sabit b. Kurre'nin eserlerinin 
tam bir dökümünü yapmak zordur. Bun
ların önemli bir kısmı neşredilmiş; Rusça, 
Almanca, Fransızca ile diğer Batı dillerine 
tercümeleri yapılmıştır. Sabit'in pek çok 
Yunanca matematik eserini, özellikle Arc
himedes'in bütün eserleriyle Pergeli Apol
lonios'un Konikler'ini Arapça'ya çevirdi
ği, Öklid'in el-Uşul'ü ile Batlamyus'un eJ
Mecisti'sini şerhettiği bilinmektedir. Me
tinde atıf yapılan eserleri dışında yaygın 
kullanılan bazı çalışmaları şunlardır; 1. Ki
tdbül'-Mefruzôt. Sabit, Naslrüddln-i Tu
sl'nin tahrir ederek mutavassitatına ek
lediği bu eserinde otuz altı geometri ve 
geometrik cebir önermesi yanında on iki 
inşa! geometri problemiyle çözümü qu
adratik bir denkleme eşit bir geometri 
sorusunu çözer (Nas!rüdd!n-i TGs!, Mec

mQ'u'r-resa'il, Haydarabad 1940 içinde). 
Z. Kitdb ii misfı]J.ati'l-eşkôli'l-müsattaJ:ıa 
ve'l-mücesseme. Bu eserde düzlem ve 
cisimlerin alan ve hacimlerine ilişkin for
müller yer alır. 3. Ki tab ilô İbn Vehb fi't
te'ettf li 's tiJ:].rfıci 'ameli'l-mesd'ili'l-hen
desiyye. Bu eserinde geometri problem
lerini inşa , ölçme ve ispat biçiminde üç 
yöntemle çözer. 4. Risfıle fi'l-J:ıücceti'l

mensube ila Su~rôt fi'l-murabba' ve 
~utrihi (nşr. Aydın Sayılı, "Sabit İbn Kur
ra ' nın Pitagor Teoremini Temini", Belleten, 
XX1l/88, ı 958, s. 527-549) Bu çalışmada 
Pisagor teoremi diye bilinen dik açılı bir üç
gende iki dik kenarla hipotenüs arasında
ki ilişkinin ele alındığı teoremin üç farklı 
ispatı verilir; ayrıca bu teoreme ilişkin is
pat genelleştirilir. s. e~-Zal]ire ii 'ilmi 't
tıb. Otuz bir bölümden (makale) oluşan 
eserde hıfzıssıhha hakkında genel bilgiler 
verilmekte, değişik organtarla ilgili hasta
lıklar ve çareleri ele alınmaktadır (nşr. Cor
cl Subh!, Kah i re 1928; nşr. Ahmed Ferld ei
Mezldl, Beyrut 141 9/ 1998; eserlerinin lis
tesi, neşirleri ve üzerlerinde yap ılan ça-
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lışmalar için bk. Sezgin, III, 260-263, 377; 
V, 264-272, 402; VI, 163-170; VII, 151-152, 
268-270, 404-405; DSB, XIII , 292-295; Ro
senfeld- ihsanoğlu, s. 48-56; matemati
ğe dair eserlerin in dökümü için bk. Ebü'l
Kasım Kurbani, s. 204-2 10). Francis J. Car
mody, Sabit'in astronomiye dair eserle
rinin Latince tercümeleri üzerine bir ça
lışma yapmış (The Astronomical Works of 

Thabit b. Qurra, Berkeley 1941 , 1960), 
Regis Morelon da astronomiyle ilgili do
kuz Arapça risalesini Fransızca tercüme 
ve açıklamalanyla birlikte neşretmiştir (Tha
bit Ibn Ourra, Oeuvres d 'astronomie, Pa
ris 1987). 
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Halil Çavlş) , Tunus 1988, s. 58-84; B. A. Rosen
feld- A. P. Youschkevitch, Na?ariyyetü '1-l].utüti'l
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Astronomers and Other Scholars of lslamic Ci
vilization and The ir Works ( 7'h- J 9'h c.). İstanbul 
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Numbers and Three 'I)rpes of Arnicab le Numbers 
in a Manuscript on Elemantary Number Theory 
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467-483 (Türkçe tercümesi : Melek Dosay, s. 485-
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SABİT b. SiNAN 
(.:, L:...ı~..::..ıü ) 

Ebü'l-Hasen Sabit b. Sinan 
b. Sabit b. Kurre es-Sabl 

{ö. 365/975-76) 

L Tarihçi, hekim ve matematikçi. _j 

Bağdat'ta, Abbasiler döneminde ilme 
yaptığı katkıları ve tıp alanındaki hizmet
leriyle tanınan Harranlı İbn Kurre ailesinin 
bir ferdi olarak dünyaya geldi; babası Si
nan b. Sabit, dedesi Sabit b. Kurre'dir. Akli 
ilimleri ve tıbbı babasından tahsil ederek 
Bağdat'ın önde gelen hekimleri arasında 
yer aldı ve Büveyhl Emlri Muizzüddevle'
ye Hipokrat ve Cillinus'un (Galen) eserle
rini okuttu. Babasıyla birlikte Halife Razi
Billah 'ın sarayında bulundu, daha sonra 
Müttaki-Lillah, Müstekfı-Billah ve Muti'
Lillah'ın özel hekimliğini yaptı. 313 (925) 
yılındaVezir Muhammed b. Ubeydullah el
Hakan! tarafından Bağdat'taki Derbü'l
mufazzal Hastahanesi'nin başhekimliğine 
tayin edilen Sabit b. Sinan, yolsuzluk yap
tığı için zindana atılan Vezir İbn Mukle'
nin Halife Razi-Billah tarafından önce eli
nin, daha sonra dilinin kestirilmesi hadi
sesine şahit oldu; onun çektiği ıstırabı ve 
kendisini nasıl tedavi ettiğini bütün ayrın
tılarıyla anlattı (İbn EbQ Usaybia, s. 304-
307). Bazı kaynaklar Sabit b. Sinan 'ın 363 
(974) yılında öldüğünü yazarsa da (a.g.e. , 
s. 307) yeğeni Hilal b. Muhassin es-Sabl 
dayısının ölüm tarihini 365 (975-76) olarak 
vermektedir (İbnü ' l -Kıftl , s. 78). Kaynak
larda Sabit b. Sinan'ın daha çok tarihçiliği 
üzerinde durulmakta, tıp ve riyazl ilimler 
alanında herhangi bir eserinden söz edil
memektedir. 

Eserleri. Sabit b. Sinan'ın günümüze ula
şan tek eseri Kitabü't-Taril]'tir. Bir vak'a
nüvis titizliğiyle kaleme alınan ve yazıldığı 
dönemde meşhur olan eser 295-365 (908-
976) yılları arasındaki olayları anlatır ve 
Taberi'nin yazdığı tarihin bir zeyli mahiye
tindedir. Hilal b. Muhassin es-Sabl dayısı
nın bu kitabına yazdığı zeyille olayları 447 
( 1 055) yılına kadar getirmiştir. İbn Mis
keveyh, Hemedan'i, ibnü'l-Eslr, Zehebl ve 
başkalarının geniş ölçüde iktibasta bulun
duğu eserin Karmatller hakkında en orUi
nal kaynak niteliğindeki bölümü günümü
ze ulaşmış ve Süheyl Zekkar tarafından 
Taril]u al]bdri'l-Karamita içinde yayım
lanmıştır (Beyrut 139 1/1971, s. I -68). Sa
bit b. Sinan'ın ayrıca Müfred ii al]bdri'ş

Şam ve Mışr ile Veteya tü men tüvüftiye 
ii küllisenemin sene §eld§e mi'e ile 's
seneti'lleti tüvütfiye tiha adlı eserleri ol
duğu belirtilmektedir. 
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'Arabiyye, Dımaşk 2003, VII , 277. 
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(bk. sABiiLiK). 

SABRI 
( ı.S.)';"" ) 

(ö. 1055/ 1645) 

Divan şairi. 

ı 

_j 

ı 

_j 

Edirne'de doğdu. Çağdaşlarından Riyazl 
ve Rıza adını Mehmed, Kafzade Faizi Ali
zade Şerif Sabri diye kaydeder. Safayi de 
adını Mehmed olarak verirken, "Şeı'if Sabri 
demekle karln-i iştihar olmuştur" der. Bu 
ilk kaynakların aksine M üstakimzade adı
nı Seyyid Ahmed diye zikreder. Babası, Kı
nalızade Ali Efendi'nin mülazimlerinden 
Edirneli kadı ve şair ilmi Ahmed Çelebi'
dir. Sabri öğrenimini Edirne'de tamamla
yıp ilmiye mesleğine girdi. Rumeli sadare
tl görevinde bulunan Zekeriyyazade Yah
ya Efendi'nin mülazimi olarak çeşitli yer
lerde kadılık yaptı. IV. Murad'ın nedimleri 
arasında yer aldı. Hoşsohbet ve sempatik 
kişiliğiyle sevilip sayılan biri olarak tanındı . 

istanbul'da vefat etti; Edirnekapı dışında 
bulunan, Vezlriazam Bayram Paşa tara
fından tekrar yaptınlmasına tarih düşür

düğü Emir Buhar! Tekkesi civarında def
nedildi. Mehmed Süreyya mezarının Eyüp'
te olduğunu söyler. 

xvıı. yüzyılın münşllerinden ve güçlü şa
irlerinden sayılan Sabri'nin aynı zamanda 
alim bir kişi olduğu belirtilir. Benzersiz 
mazmunlar kullandığı, aşırı heyecanlardan 
uzak bir söyleyişin hakim olduğu şiirleri 
ahenkli kabul edilmiş , bazı kasideleri özel
likle beğenilmiştir. Gerçek hayatta gördük
lerini tasvir etmesiyle dikkat çeken Sab
ri'nin sade bir üslUpla yazdığı gazellerinde 
deyimler ve atasözleri yanında dönemi
nin cirit vb. oyunları da yer almıştır. Ağır, 

fakat akıcı bir dille kaleme aldığı kaside
lerinde takipçisi olduğu Nef'l'nin, gazelle
rinde ise Zekeriyyazade Yahya Efendi'nin 
etkisi görülmektedir. Şairliği zor beğenen 
Nef'l tarafından takdir edilmiştir. NefT-


