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Klasik Ýslâm astronomisinin
son büyük temsilcisi
olduðu kabul edilen

Osmanlý âlimi.
˜ ™

4 Ramazan 932 (14 Haziran 1526) tari-
hinde Dýmaþk’ta Türk kökenli bir aile için-
de dünyaya geldi. Nev‘îzâde Atâî yanlýþ ola-
rak 927’de (1521) Kahire’de doðduðunu
söyler ve bu bilgi daha sonra bazý araþtýr-
macýlar tarafýndan tekrarlanýr. Eserlerin-
de isim zinciri Ebû Bekir Takýyyüddin Mu-
hammed b. Zeynüddin Ma‘rûf b. Ahmed
er-Râsýd ed-Dýmaþký þeklindedir. Takýyyüd-
din’in bazý kitaplarýnda verilen tam isim
zincirinin dokuz ve onuncu sýrasýnda yer
alan Mengüpars ve Humâr Tegin adlý ata-
larý Nûreddin Mahmud Zengî ve Selâhad-
dîn-i Eyyûbî’nin kumandanlarýndandý. Ba-
basýnýn ve kendisinin taþýdýðý Sahyûnî nis-
besi de Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Mengü-
pars’a verdiði Lazkiye yakýnlarýndaki Sah-
yûn (Sýhyevn) Kalesi’yle ilgilidir. Takýyyüddin
ilk eðitimini, Necmeddin el-Gazzî’nin Dý-
maþk’ta müderrislik yaptýðýný ve 971’de
(1564) Üsküdar’da öldüðünü söylediði (el-
Kevâkibü’s-sâßire, III, 207-210) babasý Ka-
dý Zeynüddin Ma‘rûf Efendi’den aldý. Kut-
büddin Ýbn Sultân, Kemâleddin Ýbn Ham-
za, Þemseddin Ýbn Tolun, Takýyyüddin Ebû
Bekir b. Muhammed el-Belâtunusî, Takýy-
yüddin Ebû Bekir b. Muhammed el-Karî,

Þehâbeddin Ahmed b. Muhammed el-
Gazzî ve Muhammed b. Muhammed Ýbn
Maðûþ Dýmaþk’ta ders gördüðü diðer ho-
calarýdýr. Ailesinin 957 (1550) yýlý civarýn-
da Ýstanbul’a gitmesi üzerine öðrenimini
orada Çivizâde Mehmed Efendi, Ebüssuûd
Efendi, Kutbüddinzâde Mehmed Efendi
ve Saçlý Emîr’in yanýnda tamamladý. Bilgi
birikiminin artmasýný ve özellikle astrono-
mi ve matematik konularýnda derinleþme-
sini saðlayan bu öðrenim sürecinden son-
ra Mýsýr’a giderek Kahire’de Þeyhûniyye ve
Sargatmýþiyye medreselerinde müderris-
lik yaptý. Ardýndan Ýstanbul’a geldi ve Sad-
razam Semiz Ali Paþa zamanýnda Edirne-
kapý Medresesi’ne müderris tayin edildi.
Ancak bir süre sonra ailevî sebeplerle Ka-
hire’ye döndü ve orada müderrislik göre-
vini sürdürdü. Bu arada Mýsýr kadýlýðýna
getirilen Çivizâde Mehmed Efendi’ye ve-
kâlet etti. Mýsýr kadýlýðýna tayin edilen Ka-
zasker Molla Abdülkerim Çelebi ile babasý
Kutbüddin Efendi’nin teþvikleriyle astro-
nomi ve matematik üzerinde yoðunlaþtý.
Takýyyüddin, bilimsel kiþiliðinin oluþumunu
derinden etkilediði anlaþýlan Abdülkerim
Çelebi’ye büyük saygý beslemiþ ve optik hak-
kýndaki kitabýný ona ithaf etmiþtir.

Matematik ve astronomi araþtýrmalarý-
ný en ileri düzeye ulaþtýrdýðý sýrada tekrar

müminlerin katledilmesi gibi sonuçlar do-
ðuracak durumlarda takýyye uygulanmasý
câiz görülmemiþtir (Evâßilü’l-mašålât, s.
55). Þeyh Müfîd’in çaðdaþý Þerîf er-Radî’-
nin nakline göre bir müminin kâfirler ara-
sýnda yalnýz kalmasý, yardým ve destekten
yoksun olmasý durumunda takýyye uygu-
layýp düþmana karþý iyi davranabilir. Zira
takýyye kalple deðil sözledir. Kalbin lisanla
söylenenin aksine inancýný korumasý gere-
kir (¥ašåßišu’t-teßvîl, V, 194).

Takýyye, teþekkül dönemlerinde bazý aþý-
rý düþüncelerin Þiî gruplarýnca benimsen-
mesi, tarih boyunca siyasetten uzak kal-
mayan Þîa’nýn karþýlaþtýðý olaylar çerçeve-
sinde varlýðýný sürdürebilmesi ve mensup-
larýný muhalif fýrkalardan koruyabilmesi gi-
bi etkenlerle bir mezhep prensibi haline
getirilmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’de de iþaret
edildiði gibi insan topluluklarý tarih boyun-
ca zayýflar ve güçlüler diye ikiye ayrýlmýþ
ve zayýflar güçlülerin baskýsýndan kurtul-
mak için bazý yöntemler kullanmak mec-
buriyetinde kalmýþtýr. Müslüman topluluk-
lar, müslüman olmayan veya kendi mez-
heplerini benimsemeyen gruplarla bir ara-
da yaþamýþtýr. Hemen bütün dinlerin men-
suplarýnda bu farklýlýklardan kaynaklanan
anlaþmazlýklar görülmüþtür. Müslümanla-
rýn içinde en önemli anlaþmazlýk ise Þiîler’-
le Sünnîler arasýnda çýkmýþtýr. Sünnî mez-
heplerin büyük çoðunluða sahip bulunma-
sý Þiîler’in baský altýnda kalmasý sonucunu
doðuran en önemli etkendir. Ancak Þiîli-
ðin baþlangýçtan beri siyaset aðýrlýklý bir
mezhep olmasý, iktidarda kaldýklarý dö-
nemlerde bile arzularýnýn tam anlamýyla
gerçekleþmemesi psikolojik bir çöküntüye
yol açmýþ, bu yüzden meydana gelen si-
yasal ve sosyal tatminsizlik takýyye yönte-
miyle kontrol altýna alýnabilmiþtir (krþ. Kâ-
mil eþ-Þeybî, XVI [1962], s. 248-267). Bu
arada çaðdaþ Þîa âlimlerinden Hamîd Ýnâ-
yet, Þîa’nýn geleneksel takýyye ilkesini pa-
sif tutumlarýn mazereti olmaktan çýkarýp
samimiyet ilkesiyle çeliþmeyecek biçimde
sýnýrlandýrmaya çalýþmanýn modern zaman-
larýn bir yöneliþi sayýldýðýný (DÝA, XXII, 266),
Seyyid Ahmed Kesrevî ise Þîa’nýn benim-
sediði takýyye ilkesiyle insanlarý yalancýlý-
ða sevkettiðini (a.g.e., XXV, 311) ileri sür-
müþtür. Takýyyenin Þîa tarafýndan özel içe-
rikli bir ilke haline getirilmesi diðer Ýslâm
mezheplerince bir kusur kabul edilip eleþ-
tirilmiþ, dürüstlüðü ortadan kaldýran bir
unsur diye nitelendirilmiþtir. Bu deðerlen-
dirmeye bazý þarkiyatçýlar da katýlmýþtýr
(meselâ bk. Goldziher, s. 181).

BÝBLÝYOGRAFYA :
Kåmus Tercümesi, IV, 1221-1222; Taberî, Câ-

mi £u’l-beyân (nþr. Sýdký Cemîl el-Attâr), Beyrut

III. Murad Þehinþahnâmesi’nde Takýyyüddin er-Râsýd’ý

maiyetindeki astronomlarla birlikte çalýþýrken gösteren

minyatür (ÝÜ Ktp., FY, nr. 1404, vr. 57a)



455

tanjant ve kotanjanttan söz ettiði bilin-
mektedir. Takýyyüddin ise bunlarýn taným-
larýný vermiþ, kanýtlamalarýný yapmýþ, ay-
rýca birer derecelik aralýklarla 1º’den 90º’-
ye kadar hesaplanmýþ sinüs ve tanjant
tablolarý hazýrlamýþtýr. Aritmetik alanýnda
kendine özgü pratik bir rakamlama sis-
temi geliþtirerek altmýþlý kesirlerin yerine
ondalýk kesirleri kullanmaya baþlamýþ, böy-
lece ondalýk kesirlerin Batý’da bunu ilk kul-
lanan Simon Stevin’den (ö. 1620) önce Do-
ðu’da bilindiðini ortaya koymuþtur. Ancak
onun tam sayýlarla ondalýk kesirleri birbi-
rinden ayýrmak için kesir simgesi (,) kul-
lanmadýðý ve ondalýk kesir hânelerini sözel
biçimde ifade ettiði görülmektedir. Bu ara-
da cebir konularýna da girmiþ ve ikinci de-
receden denklemleri aritmetik yoluyla çöz-
müþtür. Takýyyüddin optik alanýnda da bü-
yük baþarý göstermiþ ve Ýslâm dünyasýnda
yaklaþýk sekiz yüzyýl önce baþlatýlmýþ olan
optik çalýþmalarýnýn sonucunda ulaþýlan ar-
güman ve problemleri nedensel ve mate-
matiksel baðlamda tekrar deðerlendirip
yeni yaptýðý deneylerle desteklemiþtir. Onun
ayrýca ilk defa ýþýðýn küresel yayýlýmýný an-
lattýðý, yine ilk defa Batý’da bilinmesinden
önce -adýný vermeden- teleskoptan söz et-
tiði ve yaptýðý bir aleti, “uzakta bulunma-
larý sebebiyle görülemeyen þeyleri göste-
rebilen bir billûr (mercek)” þeklinde taným-
ladýðý yazdýðý optik kitabýndan öðrenilmek-
tedir. Osmanlýlar’ýn yetiþtirdiði en önemli
mühendis kabul edilen Takýyyüddin me-
kanik saatler, kaldýraçlar ve göllerden, ýr-
maklardan, kuyulardan su çekmekte kul-
lanýlan -büyük ölçüde Benî Mûsâ ve Ýsmâil
b. Rezzâz el-Cezerî’nin aletlerine benzeyen-
çeþitli araç gereçler tasarlamýþ ve bunlarý
bir eserinde ayrýntýlarýyla açýklamýþtýr. Onun
cep, duvar, masa ve astronomik gözlem
saatlerini anlattýðý kitap Batý dünyasý dahil
o yüzyýlda konuyla ilgili en kapsamlý eser-
dir. Bir gözlem aracý diye bahsettiði saat-
lerinin en önemli özelliði dakikanýn yanýn-
da saniyeyi de gösterebilmesidir. Batý’da
saniyeyi gösteren saatlerin yapýlmasýnýn
ve Brahe’nin gözlemevinde kullanýlmasý-
nýn Ýstanbul’daki rasathânenin kullanýmýn-
dan sonraya rastlamasý Takýyyüddin’in ça-
lýþmasýný daha deðerli hale getirmektedir.

Eserleri. 1. Sidretü Müntehe’l-efkâr
fî melekûti’l-feleki’d-devvâr (ez-Zîcü’þ-
þehinþâhî). Uluð Bey zîcinin eksiklerini ta-
mamlamak ve yanlýþlarýný düzeltmek ama-
cýyla yazýlan eserde Galata Kulesi ile mü-
ellifin rasathânede gerçekleþtirdiði göz-
lemler ve yaptýðý aletler hakkýnda da bil-
gi verilir. 2. Rey¼ânetü’r-rû¼ fî resmi’s-
sâ£at £alâ müsteve’s-sü¹û¼. Güneþ saat-
lerine dair olan ve Ömer b. Muhammed el-

Fâriskûrî (ö. 1018/1610) tarafýndan Nef-
¼u’l-füyû¼ bi-þer¼i Rey¼âneti’r-rû¼
adýyla þerhedilen eseri adý bilinmeyen bir
müellif XVII. yüzyýlýn baþlarýnda Türkçe’ye
çevirmiþtir. 3. Cerîdetü’d-dürer ve Åarî-
detü’l-fiker. Ýlk defa ondalýk kesirlere da-
yanarak hazýrlanmýþ tablolarý içeren küçük
bir zîc olup bugün de kullanýlabilecek ni-
teliktedir. Remzi Demir eseri doktora te-
zinde incelemiþ (1991, AÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü), daha sonra bu çalýþmasýný zîcin
Türkçe tercümesiyle birlikte neþretmiþtir
(Takiyyüddîn’de Matematik ve Astrono-
mi, Ankara 2000). 4. ed-Dürrü (el-£Ýšdü)’n-
na¾îm fî reshîli’t-tašvîm. Uluð Bey zîcin-
den takvim çýkarma yöntemlerini göster-
mektedir. 5. Dešåßišu iÅtilâfi’l-ufšayn
(Risâle fi’l-iÅtilâf beyne’l-muvaššýtîn bi-
ma¼rûseti’l-Æåhire fî ²ab¹i šavseyi’n-nehâr
ve’l-leyl ve dâßireti’l-fecri ve’þ-þafaš). 6. es-
Simârü’l-yâni£a min šu¹ûfi’l-âleti’l-câ-
mi£a. Ýbnü’þ-Þâtýr’ýn küresel (sferik) ustur-
labýnýn kullanýmýna dair el-Eþi££atü’l-lâ-
mi£a fi’l-£amel bi’l-âleti’l-câmi£a adlý ese-
ri üzerine bir ta‘liktir. 7. ed-Düstûrü’r-ra-
cî¼ li-šavâ£idi’t-tas¹î¼. Hoca Sâdeddin
Efendi’ye ithaf edilen eser kürelerin düz-
lem haline getirilmesi hakkýndadýr. 8. Âlât-ý
Ra½adiyye li-Zîci’þ-þehinþâhiyye. Ýstan-
bul Rasathânesi’ndeki aletlerin nasýl kul-
lanýlacaðýný anlatan ve þekillerini ihtiva eden
bir çalýþmadýr. Eser Sevim Tekeli tarafýndan
yayýmlanmýþtýr (“Meçhul Bir Yazarýn Ýstan-
bul Rasathanesinin Tasvirini Veren ‘Âlât-ý
Rasadiye Li Zic-i Þehinþahiye’ Adlý Maka-
lesi”, Araþtýrma, I [Ankara 1963], s. 71-122).
9. Fevâßid fi’stiÅrâci mýn¹ýšati’l-kürre-
ti ve ma£rifeti’l-ceyb. 10. el-Mizveletü’þ-
þimâliyye bi-fa²li dâ£iri ufuši Kostan-
tîniyye. 11. Risâle fi’l-£amel bi-rub£i’d-
düstûr. Müellif bu eserine þerh yazmýþ-
týr. 12. Risâle fî ma£rifeti’l-ufši’l-¼adî¦.
13. Risâle fî evšåti’l-£ibâdât. 14. el-Ke-
vâkibü’d-dürriyye fî va²£i’l-benkâmâ-
ti’d-devriyye. Mekanik saatlerin yapýmý-
na dair önemli bir çalýþmadýr (Arapça me-
tin, Türkçe ve Ýngilizce trc. Sevim Tekeli,
16’ýncý Asýrda Osmanlýlarda Saat ve Takî-
yüddîn’in “Mekanik Saat Konstrüksüyo-
nuna Dair En Parlak Yýldýzlar” Adlý Eseri,
Ankara 1966; nþr. Ahmed Yûsuf el-Hasan,
Halep 1976). 15. e¹-ªurušu’s-seniyye fi’l-
âlâti’r-rû¼âniyye. Saatler, kaldýraçlar,
pompa ve tulumba gibi aletler hakkýnda
olan bu eser önce Ahmed Yûsuf el-Hasan
tarafýndan neþredilmiþ (Tašýyyüddîn ve’l-
hendesetü’l-mîkânîkiyyeti’l-£Arabiyye:
Ma£a Kitâbi’¹-ªuruši’s-seniyye fi’l-âlâti’r-rû-
¼âniyye, Halep 1976), daha sonra Münâ
Sancaktar Þa‘rânî eseri geniþ birer incele-
meyle birlikte týpkýbasým halinde yayým-

Ýstanbul’a gelen (978/1570) ve bir yýl son-
ra II. Selim tarafýndan müneccimbaþýlýða
tayin edilen Takýyyüddin, Galata Kulesi’n-
de gözlem çalýþmalarýna baþladý ve birkaç
yýl süren bu çalýþmalarýný 985 (1577) yýlýn-
dan itibaren III. Murad’ýn izniyle Tophane
sýrtlarýnda kurduðu rasathânede sürdür-
dü. Burada ayrýca bir kütüphane oluþtur-
du. Ancak bir yandan siyasal baðlantýlarý,
bir yandan yakýn dostluklar kurduðu dev-
let adamlarýnýn arasýndaki çekiþmeler onu
ve rasathâneyi hedef alan bir yýpratma
kampanyasýnýn baþlatýlmasýna yol açtý. Si-
yasî çekiþmelere dinî bir zemin hazýrlamak-
ta gecikmeyen Þeyhülislâm Kadýzâde Ah-
med Þemseddin Efendi’nin, “Rasathâneler
bulunduklarý ülkeleri felâkete sürükler” þek-
lindeki fetvasý yüzünden Osmanlý Devleti
tarihindeki tek gözlemevi olan ve Türk bi-
lim tarihinde büyük önem taþýyan Ýstan-
bul Rasathânesi, 4 Zilhicce 987 (22 Ocak
1580) tarihli bir hatt-ý hümâyunla içinde-
ki aletlerle birlikte tahrip edildi. Bu olay-
dan derin üzüntü duyarak köþesine çeki-
len Takýyyüddin Ýstanbul’da vefat etti.

Osmanlý döneminde yetiþen çok yönlü
bilim ve düþünce adamlarýndan biri ve XVI.
yüzyýl Osmanlý ilminin en seçkin temsilci-
si olan Takýyyüddin matematik, astrono-
mi, fizik, optik, mekanik ve týp konularýn-
da çeþitli eserler kaleme almýþtýr. Onun ça-
lýþmalarýna bakýldýðýnda asýl ilgisinin astro-
nomiye olduðu, bilimsel etkinliklerini bu il-
ginin belirlediði ve eserlerinin yaklaþýk üç-
te birinin bu konuya ayrýldýðý görülür. Özel-
likle gözlemlerinden elde ettiði verilere da-
yanarak yaptýðý hesaplamalarý ayýn, yerin
ve diðer gezegenlerin hareketlerindeki dü-
zensizlikleri günümüz deðerlerine yakýn
ölçülerde açýklamasý onun bu konudaki
bilgisini göstermektedir. Takýyyüddin, es-
ki zîclerin artýk ihtiyacý karþýlayamadýðýný,
yeni gözlemlere gerek olduðunu belirte-
rek daha önce Ýslâm dünyasýnda yürütü-
len astronomi çalýþmalarýnýn Osmanlý Dev-
leti’nde de sürdürülebilmesi için bir göz-
lemevi kurulmasýný zorunlu gördüðünü bil-
dirince III. Murad, Vezîriâzâm Sokullu Meh-
med Paþa ile Hoca Sâdeddin Efendi’yi ona
yardýmcý olmakla görevlendirmiþtir. Bazý-
larýný Takýyyüddin’in icat ettiði, dönemin
en mükemmel gözlem aletleriyle donatýlan
Ýstanbul Rasathânesi, kýsa ömrüne rað-
men Tycho Brahe’nin (ö. 1601) kurduðu
Uranienborg Gözlemevi’yle boy ölçüþecek
nitelikteydi.

Takýyyüddin’in diðer önemli araþtýrma
alaný trigonometridir. XVI. yüzyýlýn ünlü
astronomu Copernicus’un sinüs terimini
kullanmamasýna raðmen sinüs, kosinüs,
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manlý Tabii ve Tatbiki Bilimler, I, 40-44; Þe-
þen, Fihrisü MaÅ¹û¹ât, s. 153).
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TAKœ-i EVHADÎ
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Mîr Takýyyüddîn Muhammed b. Muîniddîn
Muhammed b. Sa‘diddîn Muhammed

Evhadî Dekkåk¢ Belyânî
(ö. 1042/1632-33’ten sonra)

Ýranlý þair ve tezkire yazarý.
˜ ™

2 Muharrem 973 (30 Temmuz 1565) ta-
rihinde Ýsfahan’da doðdu. Hayatýyla ilgili
en önemli kaynak kendi yazdýðý £Arafâtü’l-
£âþýš¢n adlý tezkire kitabýdýr. Buna göre Nî-
þâbur sûfîlerinden Ebû Ali ed-Dekkak’ýn
(ö. 405/1015) ahfadýndan Þeyh Evhadüd-
din Abdullah b. Ziyâeddin Mes‘ûd el-Belyâ-
nî el-Kâzerûnî’nin soyundandýr. Kâzerûn’a
baðlý Belyân beldesinden seyyid bir aileden
gelen Evhadî’nin babasý Þeyh Muînüddin
Muhammed, Fars bölgesinden Ýsfahan’a
göç etmiþ bir din âlimi ve þairdi. Doðduðu
günlerde babasý vefat eden Evhadî çocuk-
luk ve gençlik yýllarýný Ýsfahan’da geçirdi.
Burada Þah I. Tahmasb’ýn seyyid aileleri-
nin yetimleri için kurduðu dârüleytâmda
öðrenim gördü; sarf, nahiv, mantýk, mate-
matik ve Kur’an dersleri aldý. Annesinin
vefatý üzerine bir yýl kadar Yezd þehrinde
yakýnlarýnýn yanýnda kaldýktan sonra Ýsfa-
han’a döndü. 989’da (1581) birçok þair ve
âlimle tanýþýp dostluk kuracaðý Þîraz’a git-
ti. Þîraz’da damadý olacaðý Mîr Karî Geylâ-
nî’nin yanýnda tahsilini sürdürdü. Ýlk þiirle-
rini bu sýrada yazdý. 993’te (1585) Ýsfahan’a
döndüðünde tanýnmýþ bir âlimdi. Ýsfahan’-
da Safevî Hükümdarý Muhammed Hudâ-
bende’nin hizmetine girdi. Ardýndan Þah
I. Abbas’ýn himayesini gördü. Þah Abbas’-
la birlikte Kâþân, Kum ve Kazvin seferle-
rine katýldý. Gittiði yerlerdeki þairlerle ta-
nýþtý. Þah Abbas tarafýndan “þair begi” un-
vanýyla taltif edildi. 1005 (1597) yýlýnda Þi-
îler’ce kutsal sayýlan yerleri ziyaret etti. Üç
yýl süren Necef, Kerbelâ ve Baðdat seya-
hatinden sonra Ýsfahan’a döndü. 1015’te
(1606) arkadaþlarýyla birlikte Hindistan’a
gitti. Kandehar, Kâbil, Lahor, Agra ve Ah-
medâbâd baþta olmak üzere birçok þeh-
re uðradý, þair ve âlimlerle görüþtü. Tezki-
resini Agra’da yazdý. Ahmedâbâd’da (Gu-
cerat) kaleme aldýðý bazý þiirleri 1036 (1627)
tarihini taþýr. Ka£be-i £Ýrfân adlý eserini bu-
rada tamamladý. Ölüm tarihi kesin þekil-
de bilinmemekle beraber 1040 (1630) yýlý
civarýnda vefat ettiði tahmin edilmektedir.
Ahmed Gülçîn-i Meânî 1042 (1632-33) yý-
lýnda hayatta olduðunu ileri sürmekte, ba-
zý kaynaklarda ölüm yýlý 1050 (1640) olarak
kaydedilmektedir.

lamýþtýr (Dirâse ta¼lîliyye li-maÅ¹û¹i’¹-ªu-
rušý’s-seniyye fi’l-âlâti’r-rû¼âniyye, Küveyt
2000). 16. Nevru ¼adîšati’l-eb½âr ve nû-
ru ¼aš¢šati’l-en¾âr. Ýbnü’l-Heysem ve Ke-
mâleddin el-Fârisî’nin çalýþmalarýný açýkla-
mak ve geliþtirmek amacýyla kaleme alýn-
mýþ bir optik kitabýdýr. Müellifin Kazasker
Molla Abdülkerim Çelebi’ye ithaf ettiði eser
üzerine Hüseyin Gazi Topdemir doktora
çalýþmasý yapmýþ ve metni Türkçe tercü-
mesiyle birlikte yayýmlamýþtýr (Takîyüd-
dîn’in Optik Kitabý, Ankara 1999). 17. Bu³-
yetü’¹-¹ullâb min £ilmi’l-¼isâb. Osman-
lýlar’da kullanýlan hesâb-ý Hindî ve hesâb-ý
sittînî üzerinedir; eserde ondalýk kesirle-
re de yer verilmiþtir. 18. Kitâbü’n-Nise-
bi’l-müteþâkile fi’l-cebr ve’l-mušåbele.
19. Risâle fî £ameli’l-mîzâni’¹-¹abî£î el-
le×î yu£lemu bihî mâ fi’l-cismi’l-mürek-
keb min ma£deneyn muÅtelifeyn. Archi-
medes terazisi hakkýndadýr. 20. el-Me½â-
bi¼u’l-mu¾hire fî £ilmi’l-bezdere. Av kuþ-
larý ile bunlarýn terbiye ve tedavisinden
bahseder. 21. Þer¼u’l-ebyâti’t-tis£ fi’stiÅ-
râci’t-tevârîÅi’l-meþhûre. Müellifin hicrî
tarihle diðer tarihlerin birbirinden nasýl çý-
karýlacaðýna dair daha önce yazdýðý dokuz
beytin þerhidir. 22. Tercümânü’l-e¹ýbbâß
ve lisânü’l-elibbâß (eserlerinin yazma nüs-
halarý için bk. Ýhsanoðlu ve dðr., Osmanlý
Astronomi Literatürü, I, 202-217; Osmanlý
Matematik Literatürü Tarihi, I, 84-87; Os-

Takýyyüddin er-Râsýd’ýn fiziðe dair Nevru ¼adîšati’l-eb½âr adlý eserinden iki sayfa (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 2558, vr. 38b, 63b)


