
1920'de çıkarılan bir kanunla da istiklal 
madalyası ile taltif edilmiştir . 

Eserleri. Çeşitli baskıları yapılan eser
leri yer yer belge niteliğinde olup Millf 
Mücadele'nin başlıca kaynakları arasın
dadır. 1. Bi'rüssebi- Gazze Meydan Mu
harebesi ve 20. Kolordu (Ankara I 938). 
Filistin Cephesi'ne ait belgesel nitelikte 
bir eserdir. 2. Milli Mücadele Hatıra
lan (İstanbul ı 953). Tamamen belgelere 
dayanılarak hazırlanmıştır. 3. Siyasi Ha
tıralar ( İ stanbul ı 957, ı 960). 1922 son
rası Türk siyasi hayatını anlatan birinci 
elden bir kaynaktır. 4. Sınıf Arkadaşım 

Atatürk (İstanbul 1967). Atatürk'ün genç
lik ve yetişme çağı ile ilgili olarak kale
me alınan çeşitli eseriere kaynaklık et
miştir. S. Moskova Hatıralan (Ankara 
1982) Mi lif Mücadele yıllarındaki Türk
Sovyet münasebetleri ve İttihat Terakki 
liderlerinin yurt dışındaki faaliyetleriy
le ilgili kaynak mahiyetinde bir eserdir. 
Bunlardan başka çeşitli dergilerde neş
redilen. hatıralarını esas alarak hazırla
dığı makaleleri de vardır. 
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İsiilm matematik tarihinde 
denklemlerin düzenlenme, ineelenme 

ve çözümlenmesine verilen ad. 
_j 

Klasik kaynaklarda "ilmü'l-cebr ve'l
mukabele" terkibi içinde kullanılan el
cebr, Arapça'da "kırık kemiği yerine koy
ma, d üzeitme; zorlama" gibi m analara 
gelmekte ve kelimenin Batı dillerine al
gebra şeklinde geçtiği görülmektedir. 
Mukabele ise "karşılaşma; karşılaştırma, 
örneğini getirme" anlamlarını taşımakta
dır (geniş bilgi için bk. Saliba, s. 189-204). 

Klasik dönemde ilimierin tasnifi hak
kında eser yazan müellifler, ilmü'l-cebr 
ve'l-mukabeleyi genelde "ilmü'l-hisab" ın 

bir dalı olarak kabul etmişlerdir. Muham
med b. Ahmed ei-Harizmi (ö 387 / 997) 
MefQtf}J.u 'l- 'uiılın adlı eserinde (s. ı 16) 
bu ilmin konusunu "hisab sanatlarından 
bir sanat" olarak tanımlamış ve gayesi
nin muamelat. miras, vasiyet vb. konu
lardaki zor problemierin çözümü oldu
ğunu söylemiştir. İbn HaldOn ise (ö. 808/ 
1406) ilmü'l-cebr ve'l-mukabeleyi önce
kilerden farklı olarak ilmü'l-hisab gibi 
sayılar teorisinin (el-ulümü' l -adediyye) bir 
dalı olarak görmüş ve "var sayılan bili
nenlerden bilinmeyen niceliğin çıkarıl

ması" şeklinde daha matematiksel bir 
tanım vermiştir (el· 'iber, ll , 898) Taşköp
rizade ise (ö 968/ ı 561 ı farklı bir yakla
şımla ilmü'l-aded ve ilmü'l -hisabı aynı 
konunun farklı iki adı şeklinde benim
semiş ve ilmü'l-cebr ve'l-mukabeleyi bu 
ilimierin dalı olarak "denklem yoluyla 
bilinenlerden bilinmeyen niceliklerin çı

karılması yöntemini öğreten ilim" diye 
tarif etmiştir (Mi{UiJ:ıu 's-sa'ade, I, 391). 
Daha sonraki dönemlerde bu tarif, Ka
tib Çelebi'nin (ö. 10671 1657) Keşfü'z
?unı1n (1 , 578) ve Sıddik Hasan Han ' ın 

(ö 1889) Ebcedü'l- 'ulum'da (II, 205) yap
tıkları tanımlamatarla son şeklini almış 
ve ilmü'l-cebr ve'l-mukabele, "denklem 
yoluyla bilinenlerden bilinmeyen nicelik
terin çıkarılması yöntemini öğreten ilim" 
olarak ilmü'l-hisabın bir dalı şeklinde ka
bul görmüştür. islam matematikçileri 
de bu tanımı benimsemişlerdir (CemşTd 
ei-KaşT, s. 392) 

Kaynaklarda cebir ve mukabele terim
lerinin matematik işlem anlamları şu şe
kilde verilmektedir: Cebir, eşitliğin her
hangi bir tarafında bulunan negatif (müs
tesna) bir terimin diğer tarafa aynısı ek
lenmek suretiyle izale edilmesidir; yani 
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t(x), g(x), h(x) tek terimli olmak üzere 
eğer f(x)- h(x) = g(x) => f(x) = g(x) + 
h (x) olmasıdır. Mukabele ise eşitliğin 

her iki tarafında bulunan benzer terim
lerin çıkarma yoluyla izalesidir; yani f(x), 
g (x) tek terimli ve a ile b sabit sayılar 
olmak üzere eğer t (x) + a = g (x) +b =5> 
f(x) = g(x) + (b-a) olmasıdır. İslam ce
birinde bu iki temel kavramın yanı sı

ra işlemlerde kullanılan diğer iki önemli 
kavram da red (geri çevirme) ve ikmal ve
ya tekmildir (tamamlama). Red, f(x) tek 
terimli ve a, b sabit sayılar olmak üzere 
af(x) =b ==2/ t(x) = b l a olmasıdır. Aynı 
şekilde ikmal de yine t (x) tek terimli ve 
a, b sabit sayılar olmak üzere f(x) 1 a = 

b ~ t (x) = ab şekline dönüşmesidir 

(Saliba, s. ı 95 ). Bu iki işlemin amacı, 

denklemde birinci terim olan ax'in a = 1 
olacak şekilde düzenlenmesidir. 

İsiilm Öncesi Dönem. Mısır-BiibiL Eğer 
cebir "sayılabilen, ölçülebilen ve tartıla
bilen şeylerin aralarındaki ilişkinin ma
tematiksel ifadesi" şeklinde tanımlanır
sa cebirin bu ifadeyi veren ilk matema
tiksel düşünce ile başladığını kabul et
mek gerekir. Ancak ilim tarihçileri bu 
tanımdan daha özel olan "bilinmeyenin 
tesbitine yönelik hisabm dallarından bir 
dal" şeklindeki tanımlamayı benimsemiş 
ve buna uygun "cebir bilgisi"nin Mısır, Ba
bil. Hint ve Grek medeniyetlerinde mev
cut olduğunu ifade etmişlerdir. 

Geometride önemli yol kateden Mısır
lılar'da cebir fikrinin bazı temel özellik
leri bulunmakla beraber onların geniş 
ve düzenli bir cebir bilgisine sahip ol
dukları söylenemez. Bu alanda ilk siste
matik teşebbüs Babilliler'de görülmek
tedir. Altmış tabanh-konumsal sayı sis
temine sahip olan Babilliler, birinci de
receden (linear) ve ikinci dereceden (qu
adratic) denklemleri kurmuş ve çözmüş
lerdir. Bu denklemler bir bilinmeyenli 
olabildiği gibi çok bilinmeyenli de olabili
yordu. Bugüne kadar incelenen tabietler
den elde edilen bilgilere göre Babilliler, 
Harizmfnin tasnifine benzer bir denk
lemler tasnifine sahiptiler; ayrıca üçün
cü dereceden (cubic) bazı denklemleri de 
çözmüşlerdi. Bazı araştırmacılara göre 
ise kökü pozitif sayı olmak şartıyla her 
türlü üçüncü dereceden denklemi çöze
bilecek cebir bilgileri mevcuttu. Ancak 
bu çözümler için cebirsel veya geomet
rik ispata sahip olup olmadıkları bilin
memektedir. 

Hint. Hint kültüründe cebir, BirOnfnin 
ifade ettiği şekliyle tatbiki kolay, ancak 
belirli bir ispat anlayışına dayanmayan 
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kurallardan oluşmaktaydı. Hintli bilgin
ler, Grek matematikçisi Diophantos (ö. 
410 l?ll gibi belirsiz denklemlerle uğraş
mışlar, ancak ondan farklı olarak sade
ce bir çözümle yetinmeyip bütün çözüm
leri incelemişlerdir. özellikle Aryabhat 
(ö. 499 l?ll ve Brahmagupta (VII yüzyıl), 

ax + by = c tipinden herhangi bir be
lirsiz denklemi gerçekleyebilecek bü
tün tam sayı köklerini araştırmış, ayrı
ca xy = ax + by + c tipi bir denklemi 
çözmeyi başarmışlardır. Hintliler'in önem
li bir yönleri de özellikle negatif ve irras
yonel sayılarla ilgilenmeleridir. Bunların 
yanı sıra cebirde bazı sembolleri kullan
maya teşebbüs ettikleri de dikkati çek
mektedir. Hint cebirinin İslam cebirine 
en önemli etkisi ise "hisabü'l-hataeyn" 
ve "hisabü't-teaküs" gibi cebir problem
lerinin çözümünde kullanılan metotlarla
dır. Ayrıca İslam cebir kitaplarında sık
ça geçen bazı lafzf problem tipleri de 
Hint eserlerinden alınmıştır. Ancak bu 
seviyeye varan Hint cebir bilgisi onu ma
tematiğin bir dalı şeklinde kurmaya yet~ 
memiş ve cebir Hint matematiğinde bir 
hesap yolu olarak kalmıştır. 

Grek. Grek medeniyetinde mevcut olan 
cebir bilgisi hakkındaki ilk önemli işa

ret, Öklid'in (m.ö. llL yüzyıl) Elemento 
Geometricae'inde (Uşalü'l-hendese) bu
lunmaktadır. Bu eserde Öklid x2 + ax = b2 

denklemi için geometrik çözüm vermiş 
ve xy = z2, x + y = a ve x 2-y2 = a 2 gi
bi denklemlerin çözümünde de kareye 
tamamlama yöntemini kullanmıştır. An
cak Grekler'in gerçek cebir tavrı, Diop
hantos'un Aritmeüca adını verdiği, Kus
ta b. Luka el -Ba'lebekkf tarafından Şı
na catü'l-cebr adıyla Arapça'ya tercüme 
edilen ve dört makalesi zamanımıza ka
dar gelen eserde görülmektedir. Bu ese
rin İslam cebiri üzerindeki etkisi büyük 
olmuş, Ebü'l-Vefa el -BOzcanf ve Hasan 
b. Heysem gibi ünlü matematikçiler ta
rafından şerhedilmiştir. öte yandan Ke
recf, Kitabü1-Fa1J.rf adlı eserinde Diop
hantos'tan pek çok problem almış, Mu
hammed b. Hüseyin, Abdülkahir el-Bağ
dildi gibi alimler de kitapta zikredilen 
bazı problemleri çözmüşlerdir. 

Diophantos'un Aritmeüca'sının çeşit
li cebir problemleri ihtiva ettiği, ancak 
bunların çözümünde belirli bir yöntem 
izlemediği görülür. Problemler birinci 
ve ikinci. hatta daha üst dereceden ol
malarına rağmen çözümleri birinci ve
ya ikinci dereceden denklem tiplerinin 
özelliklerine göre verilmiştir. Yalnızca 

özel bir üçüncü dereceden denklem içe-
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ren eserde denklemlerden bazıları bir, 
iki veya daha çok bilinmeyene sahip ola
bilmektedir; ancak çoğunluk büyük oran
da belirsiz denklem tiplerinden meyda
na gelmektedir. Eserde görülen cebir 
tavrına rağmen Diophantos hiçbir zaman 
ortaya koyduğu problemler için genel bir 
çözüm yolu veya bir kaide (formül) tes
bit etmemiştir. Ayrıca belirsiz denklem
ler için birçok çözümün varlığını idrak 
etmesine rağmen çözümü gerçekleyen 
pozitif bir tam sayı bulmakla yetinmiş, 
diğerlerini zikretmemiştir. Diophantos 
cebirinin bir özelliği de bazı önemli ce
birsel kavramlar için semboller kullan
masıdır. x, x2, x3 için Grekçe isimlerinin 
ilk harflerini benimsemiş, diğer bazı ce
birsel işlemler için de semboller icat et
miştir. 

İslami Dönem. A) Doğu İslam Dünyasın
da Cebir. Me'mün döneminde (813-833) 
Muhammed b. Musa el-Harizmi tarafın
dan yazılan ve tarihte ilk defa ismi içe
risinde "cebir" kelimesini taşıyan Kita
bü'l-Mu{ıtaşar fi'l-cebr ve'l-m~iibe
le adlı eserle cebir, eski ve yeni birçok 
ilim adamının üzerinde birleştiği görü
şe göre bağımsız bir bilim halinde ku
rulmuş oluyordu. Bu genel görüşe itiraz 
eden tek kişi, o şerefin dedesi Abdülha
mid b. Vasi' b. Türk'e ait olduğunu iddia 
eden EbO Berze'dir; ancak onun bu iti
razı çağdaşı Ebü Kamil eş-Şüca' tara
fından şiddetle reddedilmiştir (Kitabü'l
Cebr ve'l - muJı:.abele, vr. 2•) . Ayrıca Hariz
mi'nin cebirdeki öncülüğü, kendisinden 
sonra gelen Sinan b. Feth, Hasan b. Yu
suf ve İbn Malik ed-Dımaşki gibi alim
ler tarafından da kabul edilmektedir. 
Aynı görüşü daha sonraki dönemlerde 
İbn Haldün (el- ciber, ll, 899) ve Katib Çe
lebi de (Keşfü'?·zunan, II. 1407-1408) des
teklemişlerdir. 

Harizmi'nin eserinin bu konuda ilk ol
madığı şeklindeki iddialar, kitabın ismin
de "muhtasar" kelimesinin yer alması, 
bizzat Harizmi'nin kendi eserinin ilk ol
duğunu ileri sürmemesi, zikredilen cebir 
bilgilerinin ve kullanılan terminolojinin 
nisbeten gelişmiş olması. İbn Türk'ün 
kitabı ile Sind b. Ali'nin zamanımıza ulaş
mayan konuyla ilgili benzer bir eserinin 
mevcut olması gibi sebeplere dayanmak
tadır. Gerçekte diğer İslami ilimlerde gö
rüldüğü gibi İslam matematiğinde de bir 
eserin önce muhtasar telif edilip daha 
sonra şerh ile mufassal hale getirilmesi 
veya tam tersinin yapılması sıkça görü
len bir husustur. Ancak özellikle ikinci 
ve üçüncü sebepler, Harizmi cebirinin 

menşei problemini gündeme getirmek
tedir. Bu konuda şimdiye kadar olduk
ça yoğun tartışmalar yapılmıştır. Bazı 

matematik tarihçileri, Harizmi cebirinin 
temelinde Mezopotamya -Babil. bazıları 
Hint- İran, bir kısmı Mezopotamya-Yu
nan, diğer bir kısmı ise Mezopotamya
İbrani geleneğinin bulunduğunu iddia 
etmişlerdir (Sezgin, V, 228-239). Bunların 
yanında dördüncü sebebin ifade ettiği, 
Harizmi öncesi İslam medeniyetindeki 
cebir bilgisinin seviye itibariyle tesbit edi
lememiş olması hususu, bu konudaki tar
tışmaları daha da karmaşık hale getir
mektedir. Son dönemlerde, cebirle ilgili 
genel bilgilerin daima "hisabü'l -yed"den 
bahseden kitaplarda bulunması ve ta
mamen cebire ait birçok eserin de "hi
sab" adını taşıması gibi noktalardan ha
reketle İslam dünyasındaki cebirin yine 
İslam dünyasında gelişen hisabü'l-yed
den türediği ileri sürülmüştür (A. Selim 
Saidan, Tarfl].ucilmi'l -hisabi'l·~rabf, s. 
48; a.mlf., Tarfl].u cilmi'l-cebr, II, 61 I) . Bu
gün genellikle kabul edilen görüş, Ha
rizmi'nin, zamanında var olan cebir ve 
mukabele bilgilerini derleyip topariadı
ğı ve bir ilim dalı haline getirdiği şeklin
dedir. 

Harizmf eserinin önsözünde, Halife 
Me'mün'un isteği üzerine insanlara mi
ras, ölçüler, ticaret, yer ölçümü ve ben
zeri konulardaki problemlerini çözmede 
yol gösterecek muhtasar bir kitap telif 
ettiğini kaydeder. Bu amacına uygun ola
rak eseri cebir problemleri, geometrik 
ölçümler ve miras-vasiyet konuları şek
linde üçe ayırır. Öncelikle cebirin dayan
dığı üç temel kavramın (durGb) cezr ( x ), 
mal ( x2 ) ve el-adedü'l-müfred (c) oldu
ğunu söyler ve adedi cezr ile maldan ayır
mak için "dirhem" diye adlandırır. Ha
rizmi cebiri; özellikle cezr ve mal kav
ramlarının kullanımı açısından yer yer 
muğlaklık göstermesine rağmen daha 
sonra gelen İslam matematikçileri tara
fından bütün Ortaçağ boyunca değişti
rilmeden aynen benimsenmiş, daha açık 
tanımlamalar yapılmakla birlikte daha 
dakik mefhumlar getirilememiştir (A. Se
lim Saidan, Tarfl].u cilmi'l-cebr, 1, 32). 

Harizmi, ortaya koyduğu bu üç temel 
kavramdan hareket ederek altı cebir 
formülü (el-mesailü's-sitte) verir. Böylece 
kendinden sonraki İslam ve Avrupa ma
tematiğinde kullanılacak olan temel ce
birsel denklem formüllerini kurar. Ha
rizmi cebirinde bu formüller, eşitliğin iki 
yanında birer terim bulunduğunda "müf
redat", herhangi bir tarafında iki terim 



bulunduğunda da "mukterenat" olarak 
adlandırılır. Buna göre, 

1. ax2 = bx 

2. ax2 =c 

3. bx =c müfredat, 

4.ax2 +bx=c 

5. ax2 +c= bx 

6. ax2 = bx + c ise mukterenattır. 

Harizmf önce bu formüllerle çeşitli sa-
yısal örnekler çözer, daha sonra kareye 
tamamlama yöntemiyle geometrik ispat
larını verir: ancak buradaki ispat kavra
mı daha çok formüllerin geometrik yol
la resmedilmesi anlamını taşımaktadır. 
Ortaya koyduğu bu formüllerin kökleri
nin tesbitiyle ilgili ifadeleri ise şu şekil
de verir: 

1.x = + 
'! 

z.x = [f]' 
3.x= f 
4.x=[(~f +cf' -t 
5. X = t ± [( t) 2 

- Ct, 
6. x = t + [(1-)

2 + cf' 

Bu ifadelerde dikkati çeken nokta, 
Harizmf'nin beş rakamlı denklemde 
c =(1-)

2
=)x = t ve eğer c>(1-)

2
=)x'in 

çözümünün "müstahil" (imkansız) oldu
ğunu belirtmesidir: böylece bu denklem 
için üç ihtimal (çözüm) vermiş olmakta
dır. Ardından (a±b) (c±d) • a, b, c, d E 
Q+ çarpımiarını ayrı ayrı verir. Dördün
cü ba bda ise a 1/b = Va'b, Va. Vb = \Iab .... 
gibi cebirsel işlemleri zikreder ve daha 
sonraki bölümlerde sırasıyla altı cebir 
formülüne indirgenebilir problemleri, "el
adedü'l-erbaatü'l-mütenasibe" (dört oran
tılı sayı) yoluyla çözülen ticari problem
leri ve yer ölçümü ile vasiyet problemle
rini ele alır. 

Harizmf cebirinin genel özelliği, Hint 
ve Grek cebirinden farklı bir biçimde ta
mamen lafzf olmasıdır. Ayrıca denklem
ler için sadece pozitif kök kabul edilmek
te, negatif kök zi!<redilmemektedir. öte 
yandan gerek kullandığı geometri, ge
rekse yer ölçümü (el-mesaha) bölümün
de verdiği bilgi ve kaideler oldukça ipti
daidir. Ancak Harizmf yeni bir ilmin te
mellerini atmış ve eserinde sadece uz
manlara değil tacir, kadı, devlet memu
ru ve diğer insanlara hitap etmeyi amaç
lamıştır: bundan dolayı kitabının yarısın
dan fazlası pratik cebir problemlerinden 
oluşmaktadır. Bu iptidailik yanında bazı 
geometri problemlerinin cebirle nasıl çö
zülebileceğini göstermiş, böylece bu iki 

ilim dalı arasındaki ilişkiye de açık ola
rak işaret etmiştir. Harizmf'nin eserinin 
daha sonra gelen matematikçiler üze
rindeki etkisi güçlü olmuş, Abdullah b. 
Hasan ei-Hasib, Sinan b. Feth ei-Harra
nf ve Ebü'I-Vefa ei-Büzcanf gibi ünlü ma
tematikçiler tarafından şerhedilmiştir. 

Harizmf'nin eserini şerheden bu alim
lerin yanı sıra çağdaşı Abdülhamfd b. 
Vasi' b. Türk. Sabit b. Kurre, Saydanf ve 
Ebü Kamil eş-Şüca' gibi büyük matema
tikçiler tarafından da cebir ilmine cid
di katkılar yapılmaya başlanmıştır. İbn 
Türk. özellikle mukterenat denklemle
rini incelediği bir risale kaleme almış ve 
ax2 + c = bx denkleminin bazı özel hal
lerini Harizmf'den daha ayrıntılı bir şe
kilde tartışmıştır. İbn Türk cebiri diğer 
yönleriyle Harizmf cebiriyle aynı özellik
leri taşımaktadır (Sayılı. Abdülhamfd İbn 
Türk 'ün ... , s. 28, 67). 

İslam cebirine ikinci önemli katkı, Ebü 
Kamil eş-Şüca' b. Eslem b. Muhammed 
b. Şüca' ei-Mısrf ei-Hasib (III. / IX yüzyıl) 
tarafından yapılmıştır. Kitabü '1 - Ce br 
ve '1- mu~iibe1e adlı eserinde Ebü Ka
mil, Harizmf'nin arnelf açıklamalarını kul
lanmayarak cebiri sıkı mantık kuralları
na bağlamış ve cebirin temel kavramla
rını gelişmiş Öklid geometrisine dayan
dırmıştır. Ebü Kamil ilk defa irrasyonel 
sayıları ( el-a'dadü's-semina) kullanmış ve 
Öklid 'in geometrik problemlerini cebir 
yoluyla çözmüştür. Eserinin üçüncü bö
lümünde ise Diophantos'un Aritmeti
ca'sından etkilenmeksizin belirsiz denk
lemlerle (el-muadelatü's-seyyale) uğraş

mıştır. Cebirin hisabı da içine alacak şe
kilde genişletilebileceğini ilk olarak gö
ren ve onun mekanik algoritmik tekrar
lardan uzak bir yaratıcılık alanı olduğu
nu vurgulayan Ebü Kamil ile bu ilmin 
hem muhtevası hem de şekli değişmiş 
ve böylece cebir yeni bir yön kazanma
ya başlamıştır. 

Harizmf'nin temelini attığı cebir Ebü 
Kamil ile bir bina halini almış, ancak bu 
binanın tamamlanması Kerecf'nin baş

lattığı yeni cebir hareketiyle gerçekleş
miştir. Ebü Bekir Muhammed b. Hasan 
ei-Hasib ei-Kerecf (ö. 410/ 1029). Kitii
bü'1-Fal]rf if sıriii cati'1-cebr adlı eseriy
le İslam matematik tarihinde cebirin arit
metikleştirilmesi esasına dayalı cebir 
okulunun kurucusu ve R. Raşid 'in ifa
desiyle bu ilmin yenileyicisidir (Tarrtıu 'r· 

riyaziyyati'l- cArabiyye, s. 33-47). Kerecf 
bu anlayışla cebiri Öklid geometrisinin 
dışına taşıyarak tamamen bağımsız bir 
ilim haline getirmiş ve cebir ifadeleri 
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üzerinde, sayısal ifadeler üzerinde yapı
lanlara benzer işlemler yapılabileceğini 
göstermiştir. Böylece cebir hisab ilmini 
tamamen ihtiva eder hale gelmiştir. Ay
rıca Kerecf (x + I ) n açılımı ile ilgilenmiş, 
Pascal üçgenini keşfetmiş ve çeşitli tür
de serilerle uğraşmış, bunların yanı sıra 
çeşitli Diophantik denklemleri incelemiş 
ve çözmüştür. 

Kerecf'nin eserleriyle onun öğrencisi 

olmuş Semev'el b. Yahya ei-Mağribf (ö 

570/ 1175). kısmen e1-Fal]rf'nin bir şer
hi olan e1-Bahir fi'l-cebr adlı kitabın
da ilk defa Hint rakamlarına yer vermiş 
ve bundan daha önemlisi, sayı ve mik
tarları harflerle sembolleştirerek bugün
kü cebirde kullanılan tarzda soyut bir 
üslüp takip etmiştir. Eserinde, Kerecf 
ve daha önceki matematikçilerin zikret
tikleri, ancak ispatlayamadıkları cebir
sel ifadeleri ispatlamış, ispatlanmış olan
lara da yeni ve daha güçlü çözümler ge
tirmiştir. Semev'el b. Yahya, Kerecf'nin 
başlattığı cebirin aritmetikleştirilmesi 

anlayışını geliştirerek eserinin ikinci bö
lümünde islam matematiğindeki en ge
niş seri incelemelerinden birini yapmış 
ve bu konudaki ispatlarını verirken ma
tematiksel türnevarım yöntemini (el-is
tintacü'r-riyazf) başarılı bir şekilde kullan
mıştır. Eserinin dördüncü bölümünde, 
Meşşaf filozofların varlığı zorunlu, mürn
kin ve imkansız şeklindeki tasnifinden 
esinlenerek İslam matematiğindeki ge
nel ontolojik-epistemolojik yapıyı ifade 
eder tarzda cebirsel problemleri üç kıs
ma ayırmıştır. 1. Doğruluğu ispatlanabi
len ve sonlu veya sonsuz çözüm buluna
bilen problemler (el-mesailü'l-vacibe). 2. 
Çözümsüz problemler (el-mesailü'l-müm
tenia). 3. Çözümü mümkün olan, ancak 
doğruluğu veya yanlışlığı konusunda is
pat bulunamayan -gelecek nesillerin bel
ki ispat bulabileceği- problemler (el-me
sailü'l-mümkine lel·Bahir fi'/-cebr, s. 227-
251 J) Bu özellikleriyle Semev'el b. Yah
ya'nın eseri, İslam dünyasında yazılmış 
ve bugüne ulaşmış cebir konusundaki 
en mükemmel birkaç eserden biridir. 

Buraya kadar ele alınan İslam cebi
ri, genelde temel cebirsel ifadelerin ya
nında birinci ve ikinci dereceden denk
lemlerin incelenmesini esas kabul eden 
bir cebirdir. Bu dönem zarfında üçüncü 
ve daha yüksek dereceden denklemlerin 
ancak bazı özel halleri ele alınmıştır. Me
sela Ebü'l-Vefa ei-Büzcanf, x 4 + bx3 =c 
gibi dördüncü dereceden bir denklemi 
geometrik yolla çözmeyi başarmıştır. 

Üçüncü dereceden cebirsel denklemleri 
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matematik tarihinde ilk defa sistema
tik bir sınıflandırmaya tabi tutan ve Ha
rizmfnin birinci ve ikinci dereceden denk
lemlerde yaptığı formülasyonu bu tür 
denklemlerde gerçekleştiren kişi Ömer 
Hayyam'dır (ö. 526/ ıı 32 j?Jl ; ayrıca Hay
ya m, bu konuda kendinden önceki teşeb
büslerin de bir tarihçesini vermiştir. Ona 
göre İslam dünyasında üçüncü derece
den bir denklemi formüle eden ilk kişi 
Ebü Abdullah Muhammed b. fsa ei-Me
hanfdir (ö . 261/874 veya 271 /884) Me
hani, Arşimed'in Arapça'ya Kitabü1-Kü
rô.t ve'l-üstuvô.ne adıyla çevrilen eserin
deki bir problemi cebirsel olarak çözme
ye kalkışmış, karşısına x3 + c = ax2 tipin
de üçüncü dereceden bir denklem çıkınca 
çözümü başaramamış ve onu Semev'el b. 
Yahya'nın tasnifindeki ikinci kategori
ye yerleştirmiştir. Mehanf' den yaklaşık 
bir asır sonra gelen Ebü Ca'fer Muham
med b. Hasan el -Hazin (ö. 350/96ı veya 
36ı/971) bu denklemi çözmeyi başarmış, 
Ebü'l-Vefa ei-Büzcanrnin öğrencisi ve 
Bfrünf'nin hacası Emir Ebü MansOr b. 
Irak ise (ö. 4271 ıo36) x 3 + ax2 =c tipin
de bir üçüncü dereceden denklemi koni 
kesitleriyle (tekatuu'l-kutüi'l-mahrütiyye) 
çözmüŞtür. Yine ömer Hayyam'ın verdi
ği bilgilere göre bu ilim adamlarının ya
nı sıra Ebü'I-Cüd Muhammed b. Leys (ö. 

440/ ı048) üçüncü dereceden, İbnü'I-Hey
sem de ( ö. 4 3ı 1 ı 039) dördüncü derece
den bir denklemi koni kesitleri yardımıy
la çözmüşlerdir (Resa'ilü 'L-ljayyam el 
cebriyye, s. 1-2, 90-91) . 

Kendi dönemine kadar yapılan çalış
maları derleyip topariayan Ömer Hay
yam, telif ettiği cebire ait iki risale ile is
lam medeniyetinde ilk defa üçüncü de
receden denklemleri sistematik bir şe
kilde incelemiş ve bunları on üç kısma 
ayırmıştır. 

1.x3 +bx=c 

2.x3 +c =bx 

3.c+bx=x3 

4.x3 +ax2 =c 

S.x3 + c=ax2 

6.c+ax2 =x3 

7. x3 + ax2 + bx = c 

8.x3 +ax2 +c=bx 

9. x 3 + bx + c = ax2 

10. x 3 = ax2 + bx +c 

11. x 3 + ax2 = bx + c 

12. x 3 + bx = ax2 + c 

13. x 3 +c= ax2 + bx 
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Ömer Hayyam bu denklemlerin her 
biri için geometrik ispat ve koni kesitle
rine dayalı çözümler bulmuş ve bu çö
zümlerden yalnız pozitif olan kökü ka
bul etmiştir. Böylece bu önemli başarısı 
ile "el-mesailü'l-mümtenia "nın çözüm
leri için bir yol açmış ve analitik geomet
rinin temellerini atmıştır. ömer Hayyam 
cebire getirdiği yeniliğin farkındadır ve 
bu denklemler için ortaya koyduğu is
patların geometrik olduğunu, sayısal is
patın mümkün görünmediğini belirtmek
tedir. Ancak, "Umulur ki bizden sonra 
gelenler bunu çözebilirler" ifadesiyle ce
birin ilerlemeye açık bir ilim olduğuna ve 
o gün çözülemeyen meselelerin daha 
sonra çözülmesinin mümkün olabilece
ğine işaret etmiştir. 

Ömer Hayyam' dan yaklaşık bir asır 
sonra gelen Şerefeddin Muzaffer b. Mu
hammed et-Tüsi(ö. 6ı0/ 1213I? Il , onun 
çizgisini takip ederek üçüncü dereceden 
denklemleri on üç kısma ayırır ve bun
ları , sekizi "en az bir pozitif köke sahip 
denklemler", beşi de "bazan çözümü im
kansız olan denklemler" olmak üzere 
iki grupta inceler. Tüsi, Ömer Hayyam 
gibi pozitif kökü çözüm olarak alır ve 
rspatlarını aynı şekilde koni kesitleriyle 
verir; ancak bu ispat tarzını onun gibi 
çözümü bulmak için değil sayısal biçim
de tesbit ettiği çözümü Harizmi gibi res
metmek için kullanır. Tüsf'nin bu çözüm 
anlayışında, bugünkü matematikte mev
cut olan varlık teorisinin (existence theo
rem) benzeri bir yorum görülmektedir. 
Aynı şekilde Tüsi, her denklem tipi için 
mümkün olan çözümleri tek tek araş
tınrken modern matematikte ilk önce 
Pierre de Fermat (ö. 1665) tarafından 
kullanılan "minima" ve "maxima" anla
yışına benzer bir tavır sergilemiştir. 

Bugünkü bilgilerin ışığında, Tüsf'den 
sonra İslam ilim tarihinde üçüncü dere
ceden denklemlerle ilgili orüinal katkı

ların sona erdiği söylenebilir. Ancak bu 
konuda Gıyaseddin Cemşid ei-Kaşf'nin 
(ö . 832/ 1429) Miftô.J:ıu'l-Jı.isô.b'ında ver
diği bilgiler oldukça ilginçtir (s. 413-414). 
Ona göre eğer a, x, x 2, x 3 gibi dört te
rim çeşitli şekillerde düzenlenirse yirmi 
beş denklem ortaya çıkar. Bunların ilk 
altısı meşhur "el-mesailü's-sitte"dir; ge
riye kalan on dokuz denklemi ise İma
düddin ei-Kaşf'nin bildirdiğine göre Şe

refeddin Mes'üdi çözmüştür. Cemşid ei
Kaşf'ye göre eğer a, x, x2, x3, :0 gibi beş 
terim yine farklı şekillerde tertip edilir
se doksan beş denklem elde edilir. Bun
ların yirmi beşi yukarıda zikredilenler-

dir; geriye kalanların ve beş terimden 
fazla olan denklemlerin çözümünü daha 
önceki matematikçiler verememişlerdir. 

Cemşid el- Ka şi, kendisinin ise Mes'üdf'
nin çözdüğü on dokuz denklemle yedi 
tane daha denklemin nasıl çözüldüğü

nü açıkladığını, bunlardan başka birçok 
denklemin çözümünü verdiğini ve ayrı
ca bu konuda ayrı bir kitap telif edece
ğini belirtmektedir; ancak bununla ilgili 
günümüze herhangi bir eseri ulaşma
mıştır. Cem şi d el- Ka şi' nin bu ifadesi, 
çağdaşı İbn Haldün'un açıklamalarını 
doğrulamaktadır. İbn Haldün, "Bize ula
şan bilgilere göre Doğu matematik alim
lerinden bazıları altı türden daha fazla 
denklem kurmuş ve yirmiden çok denk
lem tesbit etmişlerdir; ayrıca her biri 
için yeterli örnekler vermiş ve geomet
rik ispatlarını yapmışlardır" (el-ciber, ır. 

899) demektedir. Salih Zeki'nin verdiği 
bilgilere göre, yine aynı yüzyılda yaşamış 
ismi bilinmeyen bir matematikçi, 834 
(1430) yılında telif ettiği Ziy6.detü1-me
s6., ili'l-cedide cale's-sitte adlı eserin
de Cemşid ei-Kaşf'nin cümlelerini hatır
latan ifadeler kullanmış ve a, x, x2, x 3 

dört terimiisinden yirmi beş çeşit denk
lem elde edileceğini belirtmiştir. Bu bil
giler. Tüsf' den sonraki İslam cebirinde 
üçüncü ve daha üst dereceden denklem
lerle uğraşıldığını göstermektedir. Son 
olarak Doğu İslam dünyasında, Kaşf'den 
sonra Ijulô.şatü'l-J:ıisô.b adlı meşhur ese
rinde cebire özel bir yer ayıran. ancak 
herhangi bir yenilik getirmeyen Sahaed
din ei-Amilf'nin (ö ı031 / 1622) adı anıl
malıdır. 

B) Batı İslam Dünyasında Cebir. Cebir 
tarihinin Batı İslam dünyasındaki duru
mu Doğu'dakinden pek farklı değildir. 

Bu alanda eser veren birçok matema
tikçinin varlığına rağmen sembolleştir
me dışında konunun özüne bir. yenilik 
getirilmemiştir. 

Cebir konusunda İbnü'l-Yasemin (ö. 
60 ı 1 1204) yazdığı el- Urcuzetü '1- Y ô.se
miniyye adlı manzum eser daha sonra 
İbnü'I-Haim, Kalasadi ve Sıbtu'I-Mardini 
gibi ünlü matematikçiler tarafından şer
hedilmiş, Batı ve Doğu İslam dünyasın
da yaygın bir el kitabı olarak kullanılmış
tır. Sıbtu'I-Mardinf'nin şerhinde dikkati 
çeken nokta, mesail-i sitteden müfredat 
denklemlerinin "Mağrib-Mısır" ve "Acem" 
adlarıyla iki ayrı tertipte verilmesidir (el
Lemcatü'l-Mardiniyye, s. 31) . Batı İslam 
dünyasında, bundan başka Ebü Abdul
lah İbn Bedr'in (VII. /XIll. yüzyıl) Kitô.bü 
İ{].tişô.ri'l-cebr ve1-mu~abele ve Ebü'l-



Abbas Ahmed b. Muhammed b. Osman 
ibnü'I-Benna ei-Merraküşfnin (ö 721 / 
1321) Kitabü 'l-Cebr ve'l-mu~abele ad
lı eserleri görülmektedir. Bu iki eserin 
yanında Ali b. Muhammed b. Muham
med b. Ali el-Kalasadi'nin (ö 891 / 1486) 
cebiri de ihtiva eden Keşiü'l-esrar can 
cilmi'l-gubdr adlı kitabı da zikre değer 
niteliktedir. 

Batı islam dünyasının cebire yaptığı 
en önemli iki katkı, islam ilmiyle bera
ber islam cebirinin Avrupa'ya geçmesini 
sağlaması ve cebirsel sembolleri ilk de
fa kullanmasıdır. 

C) Osmanlı Döneminde Cebir. Osmanlı 
cebiri üzerine henüz müstakil çalışma
lar yapılmadığı için bu dönemdeki ce
birin tarihi gelişimini muhtevadan çok, 
önemli eserlerin ve müelliflerinin isimle
rini vermek suretiyle sınırlı biçimde gös
termek mümkün olmaktadır. Osmanlılar 
Selçuklu Türkleri vasıtasıyla klasik is
lam medeniyetinin bu konudaki biriki
mine sahip olmuşlar ve ilk dönemlerden 
itibaren telif eserler vermeye başlamış

lardır. 

Osmanlı ilminin öncülerinden Kadıza
de-i Rümi (ö 835/1431 I?J). Semerkant'a 
gitmeden önce Bursa'da 784 (1382) yı
lında Mul]taşar ii'l-J:ıisab (er·Risaletü 'ş

şalal:ıiyye fi'l- ~ava c idi'/- f:ıisabiyye) adlı 
eserini telif etmiş ve ikinci bölümünü 
cebir ve mukabeleye ayırarak burada te
mel cebirsel ifadelerle mesail-i sitteyi 
incelemiştir. Bu durum. daha Osmanlı
lar'ın ilk döneminde Anadolu'da böyle 
bir eserin telifini mümkün kılacak bilgi 
birikiminin mevcut olduğunu göstermek
tedir. Bu esere kısa bir süre sonra (786/ 
ı 385) adı bilinmeyen bir müellif tarafın 

dan ŞerJ:ıu Mul]taşar fi'l-J:ıisab adıyla 

bir şerh yazılmış ve böylece Osmanlı il
minin Fatih Sultan Mehmed öncesine 
rastlayarı bu teşekkül döneminde telif 
edilen genel hisab kitapları içinde cebir 
özel olarak ele alınmıştır. 

Fatih Sultan Mehmed ile başlayan Os
manlı ilminin yükseliş döneminde Semer
kant'tan istanbul'a giden Kadızade'nin 
öğrencileri Ali Kuşçu (ö . 879 / 1474) ve 
Fethullah eş-Şirvani (ö. 891 / 1486) ile 
beraber matematik sahasında bir can
lanma görülür. Bu birikim üzerinde Ze
keriyya ei-Ensari (ö 926/ 1520) Fethu1-
Mübdt if şerJ:ıi'l-Mu~t adıyla ib~ü'I 
Haim'in cebire dair eserini şerhetmiş ve 
bu telif hareketi Mi ri m Çelebi ( ö 93 ı 1 
ı 524). Abdülali el-Bircendi (ö . 934/ ı 527-
28 l?l ı. Hayreddin Halil b. ibrahim ve 

Mehmed Edirnevi tarafından devam et
tirilmiştir. Daha sonra Abdülaziz b. Ab
dülvacid ei-Miknasi (ö. 964 / 1557) Nüz
hetü'l-elbdb ve zübdetü't-tell]fş li'l
J:ıisab adlı eserinde cebire özel bir bölüm 
ayırmış, Matrakçı Nasuh (ö 97 ı 1 1564 J?J) 
Türkçe kaleme aldığı Um de tü '1- hisab 
adlı kitabının dördüncü bölümünü cebi
re tahsis etmiş ve Abdülmacid es-Sumu
li (X./XVI. yüzyıl) er-Risaletü'n-nafica 
ii'l-J:ıisab ve'l-cebr ve'l-hendese adın
da bir eser yazmıştır. 

XVI. yüzyılın sonlarına doğru büyük 
astronom-matematikçi Takiyyüddin er 
Rasıd (ö 993/1585), Kitabü'n-Nisebi'l
müteşakile ii '1-ce br ve '1- mu~abele 
adıyla bir kitap telif etmiştir. Aynı dö
nemde Davud-i Antakl de (ö. 1008/ 1599) 
Risaletü'J-mul]taşar ii'l-cebr ve'l-mu
~abele adlı eserini yazmıştır. Bu yıllar
da ortaya konan en önemli matematik 
cebir kitabı, Ali b. Veli Hamza el- Mağ
ribi' nin 999 ( 1590) yılında Türkçe olarak 
telif ettiği Tuhtetü'J-a'dad li-zevi'r-rüşd 
ve's-sedad isimli eserdir. Farklı bir ter
kim usulünün (yük usulü) kullanıldığı ese
rin üçüncü makalesinde "erbaa mütena
sibe" ve "hisabü'l-hataeyn" yöntemleri 
incelendikten sonra üçüncü bölümde ce
bir ve mukabele ele alınmıştır. Mağribi 

bu bölümde denklemler konusunda ye
nilik getirmemesine rağmen meseleyi 
bütün ayrıntıları ile incelemiş ve oran 
(tenasüp) bahsinde bir aritmetik dizi ile 
bir geometrik dizi arasında ilişki kura
rak logaritmaya oldukça yaklaşmıştır. 

Dördüncü makalede ise birçok problemi 
cebir ve mukabele yoluyla çözmüştür. Sa
lih Zeki'nin ifadesine göre bu eserin ce
bir açısından taşıdığı diğer bir önemli 
özellik de Kalasadrden daha gelişmiş bi
çimde cebirsel notasyon ve sembol kul
lanmasıdır. Bu durum, XVI. yüzyıl son
larında Osmanlı cebirinde notasyon ve 
sembollerin kullanıldığını açıkça göster
mektedir. 

Osmanlı cebirinin XVI. yüzyılın sonla
rına doğru bulunduğu seviye ve ortaya 
koyduğu cebir anlayışı, şüphesiz en iyi 
şekilde Taşköprizade'nin MiitaJ:ıü's-sa ca
de adlı eserinden takip edilebilir. Taşköp
rizade, cebir ve mukabele tanımlamala
rından sonra muhtasar kitap olarak ibn 
Fellüs el-Mardini'nin Nişabü ·ı- ce br ve 
ibn Mahalli ei-Mevsılfnin eJ-Müffd'ini 
verir. Orta tipte (mutavassıt) eser olarak 
Muzaffer et-Tüsfnin üçüncü dereceden 
denklemleri ele alan Kitabü'?-:?aier'ini 
zikretmesi ise oldukça ilginçtir. Geniş 
kitap (mebsOt) olarak da ibn Mahalli'-
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nin Cami cu'l-uşıll'ü ile Ebu Şüca' b. Es
lem'in eJ-KamiJ'ini kaydeder. Muhte
melen bu tasnifte. eserlerin ihtiva etti
ği bilgilerin mahiyetinden çok hacimleri 
göz önüne alınmıştır. Taşköprizade'nin 
ifadelerinde dikkati çeken diğer bir nok
ta, islam cebirinde aritmetiksel cebir ile 
geometrik cebir ekallerinin varlığını bil
mesidir. Nitekim, "Semev'el cebir mese
lelerini aritmetikle, Hayyam ise geomet
ri ile ispat etmiştir" demektedir (Mi{ta
hu's·sacade, 1, 391) Daha sonra Batı is
lam aleminin ünlü matematikçisi ibnü'I
Yasemin'in Urcılze 'sinin ve şerhinin öne
mini ifade eden Taşköprizade, arkasın
dan da daha faydalı bilgi için Cemşid ei
Kaşi' nin MiftaJ:ıu ·ı- J:ıisab 'ında üçüncü 
dereceden denklemlerle ilgili bilgi verir
ken zikrettiği Şerefeddin Muhammed b. 
Mes'ıJd b. Muhammed ei-Mes'Qdfnin ri
salesini kaydeder. Bu bilgiler, XVI. yüz
yıl Osmanlı cebirinin daha önceki klasik 
islam kültürünün bütün cebir bilgisini 
kapsadığını, ayrıca Osmanlı ilim adam
larının ve matematik okuyan öğrencile
rin takip ettikleri temel kitapların klasik 
islam cebirinin ulaştığı seviye ile orantılı 
olduğunu göstermesi bakımından önem
lidir. 

XVII. yüzyıl Osmanlı matematiğinde 

cebirle ilgili telif hareketleri devam et
miş, özellikle medreselerde temel ders 
kitabı olarak okutulan Bahaeddin ei-Ami
li'nin bu ilim dalına özel bir yer ayıran 
ljulaşatü '1- J:ıisab 'ı (el-BaM' iyye ), Hasan 
es- Suhrani, Tekfurdaği Mustafa Efen
di, Ramazan b. Ebü Hüreyre b. Cezeri, 
ömer b. Ahmed ei-Mai ei -Cili gibi alim
ler tarafından şerhedilmiştir. Bu şerh

Ierin yüzlerce nüshasının mevcudiyeti, 
XVII. yüzyıl Osmanlı matematik ve cebi
rinde, klasik ilim paradigması çerçeve
sinde de olsa. yoğun bir telif hareketi 
bulunduğunu göstermektedir. 

XVIII. yüzyılda el-Baha'iyye gelene
ğine bağlı cebir anlayışı devam etmiş, 
Muhammed b. Ahmed b. Hasan ei-Gaz
zi ve Maraşlı Abdürrahim b. Ebü Bekir 
gibi matematikçiler tarafından bu eser 
yeniden şerhedilmiştir. Ayrıca yeni yazı
lan genel hisab kitapları içinde klasik 
islam cebiriyle ilgili bilgiler daima mu
hafaza edilmiştir. 

Osmanlı klasik ilminden Batı ilmine ge
çiş çizgisinde yer alan ve modern mate
matik konularından logaritma hakkın 

da eseri bulunan Gelenbevi ismail Efen
di (ö. 1205 / ı 791) Osmanlı dünyasında 
klasik islam cebirinin son ünlü temsilci
si sayılabilir. Bir yenilik getirmemekle 
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birlikte Türkçe telif ettiği Hisô.bü1-kü
sii.r adlı eserin dördüncü bölümünde kla
sik geleneğe bağlı cebir bilgisini sunmuş 
ve mesiHI-i sitteyi incelemiştir. Dikkati 
çeken nokta Gelenbevi'nin, Cemşid el
Kaşi'nin Miftô.]Ju '1-]Jisô.b 'ında mesai!- i 
sitte dışındaki denklemler hakkında ya
zacağını vaad ettiği risaleyi bulamadığı 
için üçüncü ve daha üst dereceden denk
lemlerden bahsedemediğini söylemesi
dir. Bu durum, o dönem (XVIII-XIX. yüz
yıl) alimlerinin muhtemelen Ömer Hay
yam ve Şerefeddin et-TQsfnin bu konu
lardaki çalışmalarından haberdar olun
madıklarını göstermektedir. Gelenbevi, 
altı denklem için geometrik ispat dahi 
vermemiş, eserinin son bölümünde ise 
cebir ve mukabele ile çözdüğü bazı prob
lemleri zikretmiştir (Salih Zeki, Asar· ı Ba· 
kıye, II, 294-301) . 

İslam Cebirinde Notasyon ve Sembol. Ha
rizmfden itibaren İslam cebirinin lafzi 
cebir olduğu bilinmektedir. Buna rağ

men bazı lafzi semboller, başka bir de
yişle kısaltmalar, mesela toplama için J 

veya Jl , çıkarma için ':)'1 , çarpma için 
..} , bölme için ıF- ve oran (nisbet) için 
Jl kullanılmıştır. İslam cebirinde notas
yon ve sembol konusundaki tartışmalar, 
Woepcke'nin 1854 yılında Kalasadi'nin 
Keşfü'l-esrô.r adlı eserini incelemesiyle 
başlamış ve Woepcke bu eserde görülen 
sembollerle İbn HaldUn'un Mu~addime'
sindeki bazı ifadelerden hareket ede
rek İslam cebirinde notasyon ve sembol 
kullanımının en erken XIII. yüzyılda baş
ladığını belirtmiştir. Ancak Salih Zeki, ki
taplarda yer almamasına rağmen cebir 
öğretiminde notasyon ve sembollerin 
Harizmfden itibaren kullanılmış olabile
ceğini ileri sürmektedir. Bu sistemin ki
taplarda mevcut olmamasını ise Arap 
dilinin yapısına ve • Jl " takısının özel 
durumundan kaynaklanan "bir metnin 
içine özel işaretler sokulması güçlüğü"
ne bağlar: ayrıca bu noktanın kendisin
den 100 yıl önce Gelenbevi İsmail Efen
di tarafından tesbit edildiğini zikreder. 
Salih Zeki bu teze delil olarak da İslam 
matematiği ve cebirinde notasyon ve 
sembollerle yapılan işlemlerin metnin 
içinde değil daima hamişlerde bulun
masını göstermektedir. 

Son zamanlarda A. Selim Saidan, Ka
lasadl'den çok önce İbn Kunfüz el-Ceza
irfnin (ö. 810/1407), İbnü'l -Benna'nın 
Kitô.bü't-Telhis fi'l-hisô.b adlı eserine 
yazdığı Ijattü~n~ni~iib. 'an vechi'l- 'amel 
bi'l-]Jisô.b adlı şerhinde ilk cebir notas
yon ve sembollerini kullandığım ve İb-
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nü' ı- Benna'nın aynı eserine başka bir 
şerh yazan Ya'küb b. EyyQb b. Abdülva
hid'in de aynı notasyon ve sembolleri ta
kip ettiğini göstermiştir. Bu semboller, 

x için .;:. 'in ilk harfi .::. veya '· : 

x2 için JL. 'ın ilk harfi .. 

x3 için ..,...S 'ın ilk harfi S 

x4 için JL. JL. 'ın ilk harfleri 

= için J~ 'nün son harfi J 'dir. Da
ha sonra Kalasadi bu sembolleri biraz 
değiştirmiş ve 

x için sadece .;:. 'in ilk harfi .::. 

- için ':)'1 veya ':)' 

Viçin .;~ 'in ilk harfi ~ 

: için ise • şekillerini kullanıp diğer işa
retleri aynen benimsemiştir. Ancak bu 
notasyon ve sembol sisteminde x4 'ten 
büyük kuwetler, + · ~' · ··· gibi ters de
ğerler: ( +). ( x) ve bölme işaretleri ile 
diğer bazı işaretler eksikti. 

Salih Zeki, 1888'de elde ettiği, Osman
lı matematikçisi Ali b. Veli b. Hamza el
Mağribl tarafından 999'da (1590) yazı
lan Tuhfetü1-a'dô.d li-zevi'r-rüşd ve's
sedad adlı eserle 834 (1430) yılında yazıl
mış Ziyadetü'l-mesa'ili'l-cedide 'ale 's
sitte isimli yazarı bilinmeyen bir cebir ki
tabında notasyon ve sembollerin geliş
tiriidiğini ve böylece İslam cebirindeki 
bu notasyon ve sembol sisteminin Os
manlı döneminde en olgun halini aldığı
nı ortaya koymuştur. Bu sisteme göre, 

1. Bilinmeyen ve kuwetleri Arapça isim
lerinin ilk harfleriyle gösterilmekte ve 
bu harfler katsayıları ile birlikte yazıl
maktaydı: 

1' kuwet x = .::. , .;:. 'in ilk harfi, 

2' kuwet x2 = .. , JL. 'in ilk harfi, 

3' kuwet x3 = S veya.=., ..,...S 'in ilk . 
harfi, 

4' kuwet x4 = .... , JL. JL. 'ın ilk 
harfleri, 

5' kuwet x5 = s:.. veya~A 0 ..,...s JL. 'in 
ilk harfleri, 

6' kuwet x6 = S:S veya ~S . ..,...S ..,...S 'in 
ilk harfleri, 

7' kuwet x7 = S:.... veya:=:. .... , JL. 
..,...S JL. 'in ilk harfleri, 

8' kuwet x8 = S:S:.. veya ~~..o , JL. 
..,...S ..,...S 'in ilk harfleri, 

9' kuwetx9 =ili veya o:.!:>~,...,....S ..,...S 
..,...S 'in ilk harfleri. 

z. Ters değerler için aynı notasyon tat
bik edilmekte, yalnız cüz = parça tabiri 
için kullanılan ,:,>.- kelimesinin ilk harfi 

~ ön tarafa konulmaktaydı. Bilinmeye
nin cüzü (+), ~, ~1 .:,>.- 'in ilk harf
leri: karenin cüzü ( ~') , ~, JWI.:,>.- 'in 
ilk harfleri ve küpün cüzü de ( ~' ) , 4 
veya~~ , ..,...S,:,>.- 'in ilk harfleriyle gös
teriliyordu. 

3. Bir denklemde bilinen miktarlar, 
~,... kelimesinin ilk harfi t 'ın J>. şekliy

le belirtilir ve bu sembol sayıların üst ta
rafına yazılırdı: mesela tr = 42 dem ekti. 

4. Toplama ( +) için .lL veya L işaret
lerinden biri kullanılmaktaydı. Bu işaret 
toplamanın gramatik özelliğini tamamen 
kaldırıyor ve ona basit bir cebirsel sem
bol anlamı veriyordu: ayrıca .J ve Jl da 
toplama işleminin bazı durumlarında kul
lanılırdı. 

s. Çıkarma ( - ) için işlemin durumu-
na göre .:ro , ':)'\ veya 'ıl : 

6. Çarpma ( x ) için ..} edatı: 

7. Bölme ( : ) işlemi için ıF- edatı: 

a. Karekök ( v ) için .;~ kelimesinin 
ilk harfi ~, küpkök (\/ ) için .,...s:ıı~ 'in 
ilk harfleri L ve dördüncü dereceden 
kök ( v ) için .;~1.;~ 'in ilk harfleri 
~ kullanılıyordu. 

9. Oran ifadesi ise • işaretiyle göste
rilir, eğer oranda "bilinmeyen" varsa,.; 
kelimesinin ilk harfi .::. ile değil cebir
de ona eş anlamlı olan .;~ kelimesinin 
ilk harfiyle belirtilirdi. 

10. İki cebirsel ifadenin eşitliği, bun
lar arasına yerleştirilen J..ı..: kelimesi
nin son harfi J ile gösteriiirdi. Ancak 
denklemin son halinde önce negatif te
rimler yazılır ve bunlar 'ıl ile birbirin
den ayrılırdı. 

11. Cebirsel işlemlerin birbirine karış
maması için satırlar arasına düz çizgi 
çekilirdi. 

Bütün bunlar İslam cebirinin notas
yon ve sembol konusunda ne derece yol 
aldığını ve XVI. yüzyıl sonlarına doğru 

Osmanlı alimlerince en olgun hale geti
rildiğini gösterir. Ancak bu durum bütün 
cebir eserlerinde görüfmez. Salih Zeki'ye 
göre bunun sebebi, özellikle müellif nüs
halarında mevcut olan bu sistemin müs
tensihler tarafından aniaşılamayarak eser 
istinsah edilirken atılmasıdır (JA 118981. 
s. 35-52). 

D) Avrupa'ya Tesiri. Xl. yüzyılda İslam 
dünyasından Avrupa'ya tercümelerin baş
laması ile Harizmrnin Kitabü'l-lfisab el
Hindi adlı eseri Algoritmus de nume
ro indorum, Kitô.bü'l-Mul]taşar ii ]Ji
sabi'l-cebr ve'J-mu~iibele'sinin birinci 
bölümü de 1145'te Liber algebrae et 



almucabala adıyla Chesterli Robert ta
rafından Latince'ye çevrildi; bir süre son
ra da ikinci eserin birinci bölümünün ter
cümesi erernonalı Gerard (ö. 1187) ta
rafından De Jebra et al-Mucabala adıy
la tekrar yapıldı. Bu tercümelerin arka
sından Harizmi'nin ismi, algorithma şek
linde önemli bir matematik yöntemini ta
nımlamak için kullanılmaya başlandı; ay
nı kelime ispanyolca'da guarismoya dö
nüşerek rakam ve sayılara delalet eder 
hale geldi. Benzer biçimde el-cebr ve'l
mukabele kelimeleri de yaygın olarak 
kullanıldı. Pizalı Leonarda Libera abaci 
( 1202) adlı eserinde algebra ve mucaba
la terimlerinin yanı sıra Latince tercüme
lerini vermeyi de ihmal etmedi (restaura
to et opposito). H. Suter'e göre algebra 
kelimesini tek başına kullanan ilk Avru
palı matematikçi Floransalı Canacci'dir 
(XIV. yüzyıl). Canacci aynı zamanda keli
menin Gaber'den (Cabir) türediğini de 
söylemiş, fakat bununla meşhur kimya
cı Cabir'i mi, yoksa aynı ismi taşıyan En
dülüslü astronomu mu kastettiğini açık
lamamıştır. Almucabala kelimesi en son 
Gosselin (ö. 1577) tarafından kullanılmış, 
Michael Stifel ise Arithmetica integra 
adlı eserinde regula gebri tabirine yer 
vermiştir. Bunların yanı sıra İslam cebi
rinde kullanılan diğer temel tabirler de 
Latince'ye tercüme edilmeye başlanmış 
ve mesela dirhem dragma, cezr radix, 
şey res. mal census kelimeleriyle karşı
lanmıştır. Ayrıca cebir için Latince'de ars 
magna veya ars rei et census. İtalyanca'
da arte maggiore veya arte (regola) della 
cosa ve Almanca'da ise regel coss yahut 
die coss gibi farklı isimler de kullanılmış
tır (EJ2!İng.l, ll, 361; DMi, VI, 275). 

Harizmi'nin Avrupa'ya yaptığı etki çok 
büyük olmuş ve Latince'ye çevrilen iki 
eseri, hesap ve cebir konusundaki ilk dö
nem teliflerine esas teşkil etmiştir. XVI. 
yüzyılda, yani Harizmi'nin kitabını kale
me almasından 700 yıl sonra bile İtalyan 
bilim adamı Cardano Ars Magna adlı 
eserinde hala Harizmi'yi esas alıyor ve 
onu insanlığın o döneme kadar yetiştir

diği en büyük on iki dahiden biri olarak 
kabul ediyordu (Adil Enbüba, s. ı ı. 

Harizml'nin erernonalı Gerard tercü
mesi, G. Libri tarafından Histoire des 
sciences mathematiques'in içinde (Paris 
1838, s. 253-297). Chesterli Robert'inki ise 
L. C. Karpinski tarafından New York'ta 
müstakil olarak yayımlanmıştır (1915). 
Bunlardan başka F. Rosen de eserin ori-

jinal Arapça metnini İngilizce tercümesiy
le birlikte neşretmiştir (London 1831). 

Avrupa cebirine etki eden ikinci isim 
Ebü Kamil eş - Şüca' b. Eslem'dir. Kita
bü '1- Ce br ve'l- mu~abele adlı eserinin 
tamamı İbranice'ye (nşr M. Levey, The 

Algebra of Abu Kamil. Kitab fi al-Jabr wa'l

muqabala in a Commentary by Mordecai 

Finzi; London 1966) ve ayrıca ilk iki bö
lümü ile üçüncü bölümünün başı Latin
ce'ye çevrilmiştir. Leonarda Fibonacci ise 
(ö. 1240 I?Jl Liber abaci ve Practica ge
ometriae adlı eserlerinde Ebü Kamil'den 
pek çok alıntı yapmıştır. 

İslam cebiri XIX. yüzyıl içerisinde Av
rupa'da türlü açılardan incelenmiş ve 
Harizmi ile Ebü Kamil'in yanı sıra Kere
ci, Kalasadi ve Bahileddin Arnili'nin eser
leri çeşitli Batı dillerine çevrilmiştir. XX. 
yüzyılda ise Semev'el, İbnü'I-Heysem, 
Ömer Hayyam. Şerefeddin et-Tüsi ve di
ğer İslam cebircileri hakkında pek çok 
araştırma yapılmış ve bunların eserleri 
yine çeşitli dillere tercüme edilmiştir. 

Bugün matematik tarihçileri, Avrupa'da 
gelişen modern cebirin temel cebirsel 
işlemler, denklemler teorisi, cebir-geo
metri ilişkisi ve cebirsel semboller gibi 
temel konularda İslam cebirine olan bor
cunu kabul etmektedirler. 
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