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TÛSÎ, Þerefeddin
( ���Àא�����א���� )

Þerefüddîn Muzaffer b. Muhammed
b. Muzaffer et-Tûsî

(VI./XII. yüzyýl)

Matematik ve astronomi âlimi.˜ ™

Hayatýna dair yeterli bilgi yoktur. Nis-
besinden Horasan bölgesindeki Tûs þeh-
rinden olduðu anlaþýlmaktadýr. Tabakat ki-
taplarýnda kendisiyle ilgili olarak verilen
daðýnýk ve sýnýrlý bilgilerden birçok ilim
merkezini dolaþtýðý, Musul, Halep ve Dý-
maþk’ta kaldýðý, Hemedan’a da uðradýðý
öðrenilmektedir. Onun riyâziye ilmini iyi
bildiðini ve hikmet konusunda bilgi sahi-
bi olduðunu söyleyen Ýbnü’l-Kýftî, Halep’e
geldiði sýrada Ebü’l-Fazl Bünyâmin’in (ö.
604/1207) ondan ders aldýðýný belirtir. Bün-
yâmin kendisinden hesap, astronomi ve di-
ðer aklî ilimleri okumuþtur. Ýbn Ebû Usay-
bia da Ebü’l-Fazl Müeyyidüddin Muham-
med b. Abdülkerîm el-Mühendis el-Hâri-
sî’den (ö. 599/1202) söz ederken onun Dý-
maþk’a gelen Tûsî’den çok faydalandýðýný,
hendese ve riyâziyede kendi döneminde
Tûsî’nin benzerinin bulunmadýðýný söyler.
Yine Ýbn Ebû Usaybia’nýn kaydettiðine gö-
re Tûsî, Musul’da iken Mühezzebüddin Ýb-
nü’l-Hâcib ve Muvaffakuddin b. Abdülazîz
onu görmek için gelmiþlerse de Tûsî ora-
dan ayrýlýp Tûs’a gitmiþti.

Tûsî’nin birikimini Nasîrüddîn-i Tûsî ve
Esîrüddin el-Ebherî’ye aktaran öðrencisi
Kemâleddin Ýbn Yûnus, Tûsî’nin 19 Rebî-
ülevvel 576 (13 Aðustos 1180) tarihinden
önce Musul’da bulunduðunu ve kendisin-
den Öklid’in U½ûl’ü ile Batlamyus’un el-
Mecis¹î’sini okuduðunu belirtmiþtir (Süb-
kî, VIII, 386). Ýbn Yûnus’un doðum tarihi
(551/1156) dikkate alýndýðýnda onun Tûsî’-
den yirmi yaþlarýnda iken ders aldýðý an-
laþýlýr. Yine Ýbn Yûnus’un kaydettiðine gö-
re hocasý Musul’da birçok defa kalmýþ, bu-
radan memleketine gidip gelmiþtir. Tûsî’-
nin bundan sonraki hayatýna dair ilk kay-
naklarda baþka bilgi verilmemekte, sonra-
ki kaynaklar buna sadece onun 606 (1209)
yýlýnda hayatta olduðuna dair yanlýþ bir
bilgi eklemektedir. Bu bilgi, Tûsî’nin Risâ-
le fî £ameli mesßeletin hendesiyye adlý
eserine ait bir nüshadaki silinmiþ telif ta-
rihinin müstensih tarafýndan yanlýþ okun-
masýndan kaynaklanmýþtýr (Rüþdî Râþid,
el-Cebr, s. 19).

Sadece cebir ve hesap konusunda de-
ðil astronomi alanýnda da geniþ mâlûmat
sahibi olduðu anlaþýlan Tûsî’nin eserleri
ve ilmî kapasitesi hususunda bu ilimlere

dair eserlerden bilgi edinilmektedir. Tû-
sî’nin talebesinin talebesi olduðunu söy-
leyen Abdülazîz el-Hýlâtî Nûrü’d-delâle
fî £ilmi’l-cebr ve’l-mušåbele ve Ýbn Fel-
lûs diye tanýnan Ýsmâil b. Ýbrâhim el-Mar-
dînî Ni½âbü’l-¼abr fî ¼isâbi’l-cebr adlý
eserinde onun üçüncü dereceden denk-
lemleri çözmesiyle ilgili bilgi vermekte, Ýb-
nü’l-Hâim de el-Mümti£ fî þer¼i’l-Muš-
ni£de Tâceddin et-Tebrîzî’den naklen buna
iþaret etmektedir. Bu eserlerde yer alan
bilgiler, Tûsî’nin kitabýnýn VII. (XIII.) yüzyýl
matematikçileri tarafýndan kullanýldýðýný ve
onun Ruffini-Horner metodundan önem-
siz sayýlacak bir farklýlýk arzeden, denk-
lemlerin sayýsal çözümüyle ilgili metodu-
nun bilindiðini göstermektedir. Daha son-
raki birçok matematikçinin de Tûsî’nin ça-
lýþmalarýna muttali olduðu bilinmektedir.
Kemâleddin el-Fârisî, hocasý Ýbnü’l-Hav-
vâm’ýn el-Fevâßidü’l-Bahâßiyye’sini þer-
hettiði Esâsü’l-šavâ£id fî u½ûli’l-Fevâßid,
Yahyâ b. Ahmed el-Kâþî Î²â¼u’l-mašå-
½ýd li-ferâßidi’l-Fevâßid ve Lübbü’l-¼i-
sâb, Celâleddin Ali el-Garbî el-Mu£cizâ-
tü’n-necîbiyye fî þer¼i’r-Risâleti’l-£alâßiy-
ye, Gýyâseddin Cemþîd el-Kâþî Miftâ¼u’l-
¼isâb, Ýbnü’l-Mecdî ¥âvî’l-lübâb fî þer-
¼i TelÅî½i a£mâli’l-¼isâb adlý eserlerinde
dolaylý da olsa Tûsî’nin çalýþmalarýna atýf-
ta bulunmuþlardýr.

Birçok bilim tarihçisinin, müslüman ma-
tematikçilerin denklemler konusundaki
katkýlarýnýn Ömer Hayyâm’ýn ortaya koy-
duklarýný pek fazla geçmediðine dair dü-
þünceleri Tûsî’nin eseri üzerindeki yeni in-
celemelerle birlikte geçerliliðini yitirmiþ-
tir. Ýslâm cebir tarihinde ilk defa üçüncü
dereceden denklemleri sistematik biçimde
inceleyerek on üç kýsma ayýran, bu denk-
lemlerin her biri için geometrik ispat ve
koni kesitlerine dayalý çözümler bulan, bu
çözümlerden yalnýz pozitif olan kökü ka-
bul eden Ömer Hayyâm böylece “el-mesâ-
ilü’l-mümtenia”nýn çözümleri için bir yol
açmýþ ve analitik geometrinin temellerini
atmýþtýr. Hayyâm’dan yaklaþýk bir asýr son-
ra gelen Þerefeddin et-Tûsî de onu izle-
yerek üçüncü dereceden denklemleri on
üç kýsma ayýrmýþ, bunlarý sekizi en az bir
pozitif köke sahip denklemler (sonuncu-
su üç pozitif köke sahiptir), beþi de bazan
çözümü imkânsýz olan denklemler olmak
üzere iki kýsýmda incelemiþtir. Hayyâm gi-
bi pozitif kökü çözüm olarak alýp ispatla-
rýný ayný þekilde koni kesitleriyle vermekle
birlikte bu ispat tarzýný, onun gibi çözü-
mü bulmak için deðil sayýsal biçimde tes-
bit ettiði çözümü Hârizmî gibi resmetmek
için kullanan Tûsî’nin bu çözüm anlayýþýn-
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te Sharaf al-D¢n al-T†s¢: Oeuvres mat-
hématiques, algebre et géométrie au
XII. siècle adýyla neþretmiþ (I-II, Paris
1986), bu neþir, Nikûlâ Fâris tarafýndan el-
Cebr ve’l-hendese fi’l-šarni’¦-¦ânî £aþer:
Müßellefâtü Þerefiddîn e¹-ªûsî adýyla
Arapça’ya çevrilmiþtir (Beyrut 1998). 2.
Risâle fi’l-Åa¹¹eyn elle×eyn yašrübân
ve lâ yeltašýyân. Nasîrüddîn-i Tûsî’nin et-
Te×kire’sinin Nizâmeddin en-Nîsâbûrî’ye
ait þerhiyle birlikte bir mecmua içinde Sü-
leymaniye Kütüphanesi’nde (Ayasofya, nr.
2646) kayýtlý bir nüshasý mevcut olup Rüþ-
dî Râþid tarafýndan el-Mu£âdelât’ýn so-
nunda yayýmlanmýþtýr (s. 683-688). 3. Ri-
sâle bu£i¦e bihâ ilâ mürâsil lehû yüd£â
Þemsüddîn (Risâle fî £ameli mesßeletin
hendesiyye). Columbia Üniversitesi (Smith,
Or., nr. 45, vr. 29-35) ve Leiden (Or., nr. 14,
vr. 323-326) kütüphanelerinde yazma nüs-
halarý bulunan bu risâleyi de Rüþdî Râþid
el-Mu£âdelât’ýn sonunda neþretmiþtir (s.
691-697). 4. Risâle fi’l-us¹urlâbi’l-Åa¹¹î.
British Museum’da (Or., nr. 5479) ve Top-
kapý Sarayý Müzesi Kütüphanesi’nde (III.
Ahmed, nr. 3342/6, 3494/2) nüshalarý var-
dýr. Astronomi bilgini Hasan b. Ali el-Mer-
râküþî’nin bu usturlabýn taným ve tasviriy-
le ilgili metni R. Carra de Vaux tarafýndan
Fransýzca tercümesiyle birlikte yayýmlan-
mýþtýr (“L’astorlabe linéaire ou bâton d’al-
Toussi”, JA, XI. seri, V [1895], s. 464-516).
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Hikâye türündeki
Sanskritçe Çukasaptati adlý eserin

Ziyâeddin Nahþebî
(ö. 751/1350 [?] )

tarafýndan yapýlan
Farsça tercümesi

(bk. NAHÞEBÎ, Ziyâeddin).
˜ ™

– —
TUTUÞ

(ö. 488/1095)

Suriye Selçuklu Devleti’nin
kurucusu ve ilk hükümdarý

(1079-1095).
˜ ™

Ramazan 458’de (Aðustos 1066) doðdu
(Ýbn Hallikân, I, 295); 454 (1062) yýlýnda
doðduðu da rivayet edilir (ÝA, XII/2, s. 134).
Sultan Alparslan’ýn oðlu ve Melikþah’ýn kar-
deþidir. Melikþah, büyük emîrlerinden At-
sýz b. Uvak’ýn Fâtýmîler karþýsýnda Kahire’-
de bozguna uðradýðý ve öldürüldüðü ha-
berini alýnca o sýrada Gence’de bulunan
Tutuþ’u bölgedeki fetihleri tamamlamasý
için Suriye’ye gönderdi; bölgeyi 470 veya
471’de (1077 veya 1078) ona iktâ etti. Ay-
rýca Ukaylîler’den Musul Hükümdarý Þere-
füddevle Müslim b. Kureyþ’i yardýmcý ola-
rak görevlendirdi. Tutuþ, Diyarbekir bölge-
sine geldiðinde birçok emîr kendisine ka-
týldý. Burada Atsýz’ýn öldürülmeyip Suri-
ye’ye döndüðünü öðrenen Tutuþ durumu
Melikþah’a bildirdi. Melikþah, Suriye bölge-
sinin Atsýz’ýn hâkimiyetinde kalmasýný ve
kendisinin Mirdâsîler’e ait Halep’e yönel-
mesini emretti. Tutuþ, Menbic’i alarak Ha-
lep’e kadar gitti ve þehri kuþattý, fakat ele
geçiremedi. 470 (1077-78) ve 471 (1078-
79) yýllarýnda sürekli Fâtýmî baskýsýyla kar-
þýlaþan Atsýz, Dýmaþk’ý Fâtýmîler’e karþý sa-
vunamayacaðýný anlayýnca hizmetine gi-
receðini bildirerek Tutuþ’tan yardým iste-
di. Tutuþ’un Atsýz’a yardýma geldiðini öð-
renen Fâtýmî ordusu kumandaný Nasrüd-
devle el-Cüyûþî, Mýsýr’a dönmek zorunda
kaldý. Tutuþ, kendisini þehir dýþýnda deðil
surlar önünde karþýlayan Atsýz’ý mâzeret
bildirmesine raðmen yayýnýn kiriþiyle boð-
durdu, kardeþini de öldürttü. 471’de (1079)
Dýmaþk’a giren Tutuþ, Atsýz’ýn hâkimiye-
tindeki Kudüs, Dýmaþk, Akkâ, Sûr, Trab-
lusþam, Yafa, Arîþ, Taberiye gibi þehirleri
ele geçirip Suriye Selçuklu Devleti’nin te-
mellerini attý; Ýbn Asâkir ise Dýmaþk’a 472’-
de (1079) girdiðini kaydeder. Ardýndan Tar-
tûs’u ve Sayda’yý zaptetti.

da günümüz matematiðinde mevcut olan
varlýk teorisinin benzeri bir yorum görül-
mektedir. Yine Tûsî her denklem tipi için
mümkün görülen çözümleri tek tek araþ-
týrýrken modern matematikte ilk defa Pi-
erre de Fermat (ö. 1665) tarafýndan kul-
lanýlan “minima” ve “maxima” anlayýþýna
ve Newton metodu denilen yaklaþtýrma
yöntemine benzer bir tavýr sergilemiþtir
(Encyclopedia of the History, II, 362-369;
DÝA, VII, 198; Houzel, s. 243-244, 254-261;
daha fazla bilgi ve denklemlerin çözümü
için bk. DSB, XIII, 515-516; Rüþdî Râþid,
el-Cebr, s. 26-35, 39-58).

Tûsî, astronomi alanýnda da önemli bir
âlim olup düz (musattah) usturlaptan fark-
lý þekilde kendisinin icat ettiði asâ tarzýn-
daki doðrusal usturlap (usturlâb-ý hattî) bi-
lim tarihinde “asâ-yý Tûsî” adýyla bilinir.
Risâle fi’l-us¹urlâbi’l-Åa¹¹î adlý eserinde
yapýmý ve kullanýmý hakkýnda bilgi verdi-
ði bu usturlap öðrencisi Ýbn Yûnus tara-
fýndan geliþtirilmiþ olup Topkapý Sarayý’n-
daki nüshalar buna aittir. Tûsî’nin bu us-
turlapla ilgili olarak ortaya koyduðu esas-
larý Hasan b. Ali el-Merrâküþî taklit ve tas-
vir etmiþtir. Yýldýzlarýn yüksekliðini, zama-
ný ve kýble istikametini tesbit için yapýla-
cak astronomi gözlemlerinde kullanýlan bu
aletin basit, ucuz ve diðer usturlaplardan
daha az kusurlu olmasý amaçlanmýþtýr.

Eserleri. 1. el-Mu£âdelât. Tûsî’nin bu
önemli eseri meçhul bir kiþinin ihtisar et-
tiði þekliyle günümüze ulaþmýþtýr. Tûsî’-
nin ayný konudaki Risâle fi’l- Åa¹¹eyn el-
le×eyn yašrübân ve lâ yeltašýyân adlý
eserinin muhtevasýyla karþýlaþtýrýldýðýn-
da yapýlan özetlemenin boyutu anlaþýla-
bilmektedir. Ýki eserin de çoðu zaman ayný
þekilleri, hatta ayný cümle ve tabirleri içer-
mesi gerek þekiller gerekse denklemlerle
ilgili hususlarda bir kýsaltmaya gidilmedi-
ðini, yalnýzca Tûsî’nin denklemlerin sayý-
sal çözümü için koyduðu cetvellerin çýka-
rýldýðýný göstermektedir. Ancak VII. (XIII.)
yüzyýlýn sonlarýndan önce yapýldýðý anla-
þýlan bu özetleme metnin anlaþýlmasýný
güçleþtirmiþtir. Tûsî’nin Ýslâm cebirinin en
geniþ çalýþmalarýndan biri olan bu eserin-
de giriþ yazmadan hemen þekillere geçil-
mesinden meçhul kiþinin eserden önsözü
çýkardýðý sonucuna varýlabilir. Kitapta ko-
ni kesitleriyle ilgili ön bilgiler ve denklem-
lerin tasnifinden sonra ilk bölümde ikinci
dereceden on iki, üçüncü dereceden se-
kiz, ikinci bölümde üçüncü dereceden beþ
denklemin çözümüne yer verilmiþtir. Rüþ-
dî Râþid, çeþitli nüshalarýna dayanarak ese-
rin ve müellifin diðer iki risâlesinin edis-
yon kritiðini yaparak tercümesiyle birlik-


