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ÖNSÖZ 

YaklaĢık olarak iki yüz yıldır devam eden genelde Ġslam bilim tarihi özelde de Ġslam 

matematik tarihi alanındaki çalıĢmaların halen, istenilen seviyeye geldiğini, Ġslam 

coğrafyasında yapılmıĢ bilimsel faaliyetlerin çoğunun gün yüzüne çıkarıldığını 

söylemek oldukça zordur. Ancak Franz Woepcke, George Sarton, Heinrich Suter, Salih 

Zeki, Aydın Sayılı,  Boris Rosenfeld, Ahmed Selim Saidan ve RüĢdi RâĢid gibi bilim 

tarihçilerinin yol gösterici ve ufuk açıcı çalıĢmalarının önemli bir yer tuttuğunu 

belirtmek gerekir.  

Bilim tarihi alanına yoğunlaĢan tüm ülkelerde tahkikli metin neĢrine dayanan 

araĢtırmalar oldukça önem kazanmasına rağmen ülkemizde bu tür çalıĢmalar oldukça 

azdır. Halbuki tahkikli metin çalıĢmaları ile hem yazma halindeki eserler koruma altına 

alınmakta hem de çalıĢılan sahada yazmanın telif edildiği dönemin ilim – bilim 

faaliyetleri ve eserin kendinden sonraki âlim ve okullara etkisi öğrenilebilmektedir. Biz 

de bu bağlamda “Nizâmuddin Nîsâbûrî ve ġemsiyye fi’l-Hisâb adlı matematik 

risâlesinin tahkik, tercüme ve tarihi bir değerlendirmesi” konusunu değerli bularak 

çalıĢmaya karar verdik. 

Bu konuyu seçmemde ve bundan sonraki tüm süreçte bana yol gösteren hocam Doç. Dr. 

Ġhsan FAZLIOĞLU’na, tezin birinci ve ikinci bölümlerinde yardımlarını esirgemeyen 

danıĢman hocam Yrd. Doç. Dr. Atilla ARKAN ve Yrd. Doç. Dr. Muammer 
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“Yazma kültürü”nü bilmek ve “tahkikli metin” çalışmaları yapmak bilim tarihi araştırmalarını 

sağlıklı bir şekilde yürütmek isteyen her araştırmacının sahip olması gereken özelliklerdir. Bu 

şekilde yapılan çalışmalar sayesinde hem tarihteki bilimsel faaliyetler gün yüzüne 

çıkarılabilmekte hem de diğer alanların bu bilgilerden faydalanabilmesi sağlanmaktadır. 

Ancak tüm bunlara rağmen bu tarz çalışmalar bilhassa ülkemizde halen istenilen seviyede 

bulunmamaktadır. 

Bu çalışmanın araştırma problemi, 13.-14. yy.‟da yaşamış bilim adamlarından olan 

Nizâmuddin Nîsâbûrî‟nin hayatını, çalışmalarını, özellikle de matematik ve fen bilimleri 

alanlarındaki çalışmalarını ortaya çıkararak eş-Şemsiyye fi’l-Hisâb adlı matematik risâlesinin 

tahkikli metnini vermek ve bu metnin modern matematik sembolleştirmeleri ile tercümesini 

yapmaktır. Netice olarak da bu çalışmaları yaparak Nîsâbûrî ve  eş-Şemsiyye fi’l-Hisâb‟ın 

İslam matematik tarihindeki yeri ve önemini belirlemektir. Bu bağlamda tezin amacı şöyle 

sıralanabilir: 

a) Akademik çalışmalara ilk adım sayılabilecek bu yüksek lisans tezi ile bir bilim tarihi 

araştırmacısının sahip olması gereken özellikleri kazanmak ve bundan sonra bu sahada 

yapılacak akademik çalışmalara bir temel oluşturmak amaçlanmıştır. 

b) Döneminin önemli bilim adamlarından biri olan Nîsâbûrî ve eseri Şemsiyye‟nin ortaya 

çıkarılıp anlaşılması ile özelde İslam matematik tarihi genelde de bilim tarihi alanlarına, o 

dönemin matematik faaliyetleri ile ilgili boşlukları doldurmaya yardımcı olmak suretiyle 

katkı yapılması amaçlanmıştır. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için öncelikle bilim tarihi ve İslam bilim ve matematik tarihi 

alanlarında okumalar yapılmış, müellifin yaşadığı dönemin ve o döneme yakın kaynaklar 

taranmış, Nîsâbûrî‟nin tüm eserleri yazma eser kütüphanelerinde incelenmiştir. Ayrıca 

Şemsiyye‟nin Türkiye‟deki nüshalarının pek çoğuna ulaşılarak incelenmiş, bunların içinden 

beş nüsha seçilerek tahkikli metin meydana getirilmiştir. 

Sonuç olarak da; sadece bir müfessir olarak tanınan Nîsâbûrî‟nin matematikçi ve astronom 

kimliği ortaya çıkarılmış, Şemsiyye‟nin orta hacim ve seviyeli bir ders kitabı olduğu, 

Semerkand matematik-astronomi okulunda okutularak üzerine şerhler yazıldığı ve 15. yy‟ın 

son çeyreğine kadar Osmanlı medreselerinde okutulduğu belirlenmiştir. Son olarak da 

Şemsiyye‟nin 9. yy.‟da Harizmî ile başlatılan İslam matematik geleneğinin bir parçası olduğu 

ve bu geleneğin sürekliliğine katkıda bulunduğu kanıtlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Nîsâbûrî, Şemsiyye, Matematik 
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                       Religious Sciences 
It is important that a researcher who want to study history of science has an ability to study 

„manuscript tradition‟ and edit this kind of text. This kind of study will cotribute bringing historical 

activities into light so that present generation can benefit from them. It is regrettable that necessary 

concern has not been given to such important studies in Turkey which has rich manuscript 

collections. 

The aim of this study is to introduce life and works of Nizam al-Din al-Nisaburi, who lived in 13th 

and 14th centuries, in particular, his mathematical work, al-Shamsiyya fi’l-Hisab, with edition and 

translation with modern mathematical symbols. This will contribute bringing importance of Nisaburi 

and his work in the history of Islamic mathematics into light. 

With this M. A. thesis, which is the first step in academic life, the researcher of history of science 

will obtain necessary qualities that will be helpful in the subsequent academic studies. 

Biringing Nisaburi and his Shamsiyya into light will contribute to the studies on history of Islamic 

mathematics in particular and history of science in general in eliminating the obscurities of scientific 

activities of his era. 

To realise these aims, necessary search on history of science and of Islamic science and mathematics 

as well as on Nisaburi‟s life and works is done. His works on manuscript as well as published works 

are examined. All the manuscript of Shamsiyya available in Turkish libraries are examined and five 

of them are selected to produce the edited text. 

As a result, this study contibuted making Nisaburi, who was known only as commentator of Qur‟an, 

known as a mathematician and astronomer as well. This study reached to the concusion that 

Shamsiyya was a moderate textbook that was used in Semerkand Mathematics-Astronomy School 

and was commented on it. It was also used as textbook in Ottoman schools to the end of 15th 

century. Finaly, it can be said that Shamsiyya is part of the tradition of Islamic mathematics that 

started with Harizmi in the 9th century. It contributed to the continuation of this tradition.  

Keywords: Nisaburi, Shamsiyya, Mathematics 
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GĠRĠġ 

İslam bilim tarihinde bilimsel çalışmaların sadece belli bir döneme has olduğu, 

―sürekliliği‖nin olmadığı düşüncesi, son yıllara kadar hâkim anlayıştı. Ancak İslam 

bilim tarihinin sadece bir döneminin değil de tüm dönemlerinin araştırılmaya, yazma 

eserlerin tahkik ve tercümelerinin yapılmaya başlaması ile bu düşüncenin daha çok bilgi 

eksikliğinden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Bu alanda yapılan her bilimsel faaliyet bu 

sürekliliği kanıtlamanın yanı sıra genel bilim tarihi çalışmalarına da büyük katkı 

sağlayacaktır. 

ÇalıĢmanın Konusu 

Biraz önce bahsedilen hususları göz önüne alarak, tefsir çalışmaları dışında pek fazla 

tanınmayan ancak 7.-8./13.-14. yy.’da yaşamış önemli bilim adamlarından biri olan 

Nizâmuddin Nîsâbûrî ve eş-Şemsiyye fi‟l-Hisâb adlı matematik risâlesini çalışmaya 

karar verdik. Bilim tarihi çalışmalarında tahkik ve tercüme faaliyetlerinin önemine 

binâen de çalışmamızın konusunu tam olarak ―Nizâmuddin Nîsâbûrî ve eş-Şemsiyye fi‟l-

Hisâb adlı matematik risâlesinin tahkik, tercüme ve tarihi bir değerlendirmesi‖ olarak 

belirledik. 

ÇalıĢmanın Önemi 

İslam matematik tarihi içerisindeki bilimsel faaliyetleri ortaya çıkarmak özelde 

matematik tarihi, genelde de bilim tarihi çalışmalarına büyük katkı sağlamaktadır. 

Çünkü 2.-3./8.-9. yy.’larda Harizmî’nin, diğer medeniyetlerden intikal eden bilgilerle 

döneminin bilgilerini bir araya getirmesiyle sistemleşmeye başlayan İslam matematiği – 

genel matematik tarihi içerisinde – devam eden yüzyıllar boyunca diğer 

medeniyetlerden alınan bilgilerin özümsenmesi, tasnifi, geliştirilmesi ve bir 

coğrafyadan diğer coğrafyaya aktarılması konusunda önemli bir rol oynamıştır. 

Matematik tarihi alanındaki son gelişmeler de bu rolü kanıtlamaktadır.  

İslam matematik tarihindeki gelişmeleri gün yüzüne çıkarmak için ―yazma kültürü‖nü 

öğrenmek ve ―tahkikli metin‖ çalışmaları yapmak zaruridir. Bu çalışmaları öğrenmek ve 

öğrenirken de İslam matematik tarihine katkı yapmak adına, dönemine göre orta 

seviyede bir matematik kitabı olan Şemsiyye ideal bir eserdir.  
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Netice olarak bu çalışma genel anlamda iki açıdan önemlidir. İlk olarak, İslam bilim 

tarihinde önemli bir yeri olan bir bilim adamının tanıtılması, dönemin matematik 

faaliyetleri hakkında bilgi vererek İslam bilimindeki sürekliliği kanıtlaması ve bilim 

tarihi çalışmalarında bilimsel süreklilik konusunda eksik kalan dönemlerin 

tamamlanmasına katkı sağlaması açısından önemlidir. İkinci olarak bu çalışma, bilim 

tarihi araştırmalarındaki öneminden daha önce bahsedilen ―yazma kültürü‖ ve ―tahkik 

çalışması‖ nı öğrenmemize vesile olarak bu konuda bir örnek teşkil etmesi açısından 

değerlidir.  

ÇalıĢmanın Amacı  

Bu çalışma ile, daha çok bir müfessir olarak tanınan Nizâmuddin Nîsâbûrî’nin (7.-

8./13.-14. yy) matematikçi ve astronom kimliğini ortaya çıkararak döneminin âlim 

prototipini bir nebze olsa da belirlemeye çalışacağız. Ayrıca Şemsiyye fi‟l-Hisâb adlı 

matematik risâlesinin tahkik ve tercümesini vererek dönemin matematik çalışmalarına 

ışık tutmaya gayret edeceğiz. Son olarak Nîsâbûrî ve Şemsiyye’nin İslam matematik 

tarihi açısından değerlendirilmesiyle müellifin etkilenmiş veya etkilemiş olabileceği 

âlim ve okulları sunmaya çalışacağız. Böylece, tamamlandığında İslam matematik tarihi 

resminin çıkacağı ―yap-boz‖daki bir parça daha yerine oturacak, resmin diğer 

parçalarını bulabilmemiz ve onları da yerlerine yerleştirebilmemiz için bir adım daha 

atılmış olacaktır. İslam matematik tarihi ―yap-boz‖u tamamlandığında ise tarih boyunca 

tüm medeniyetlerin katkıları ile oluşan matematik tarihi ve bilim tarihi resmini 

görmemiz bir miktar daha kolaylaşacaktır. 

ÇalıĢmanın Yöntemi ve Ġçeriği 

Bu araştırmada izlenen yöneteme gelince; ilk bölüm olan biyografi bölümünün 

hazırlanması için müellifin yaşadığı dönemde veya bu döneme yakın dönemlerde 

yazılan tabakat ve biyografi eserleri araştırılmış, bu kronoloji dikkate alınarak 

kaynaklardan faydalanılmıştır. Bunun dışında Nîsâbûrî’nin hayatı ve eserleri ile ilgili 

bilgi edinmek amacı ile ―Türkiye Kütüphaneleri Veritabanı‖ taranmış, müellifin 

ulaşılması mümkün olan basılmış veya yazma halindeki tüm eserleri incelenmiştir. 

İkinci bölüm olan Şemsiyye fi‟l-Hisâb’ın muhtevası ve İslam matematik tarihi açısından 

değerlendirilmesi‖nde ise İslam matematik tarihi kaynaklarından ve İslam matematik 
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tarihi araştırmaları içerisindeki değerlendirilen tahkik çalışmalarından faydalanılmıştır. 

Önce Şemsiyye’nin içeriği özet halinde verilmiş sonra da ana konulara ayrılan içerik tek 

tek İslam matematik tarihi açısından değerlendirilmiştir. Bu bölümün sonunda Nîsâbûrî 

ve Şemsiyye’nin İslam matematik tarihindeki yerini daha iyi tespit edip, gösterebilmek 

açısından bir tablo oluşturulmuş ve bu tablodan sonra da (burada olması daha uygun 

görüldüğünden dolayı) ―sonuç‖ kısmı verilmiştir. 

Şemsiyye’nin tercüme ve modern matematik sembolleri ile sembolleştirilmesinin 

yapıldığı üçüncü bölümde genel olarak metne bağlı kalınmıştır. Gerekli görülen 

yerlerde, konunun daha iyi anlaşılmasını temin etmek için serbest tercüme tercih 

edilmiş, bazı noktalarda da açıklama ve detaylandırmaya başvurulmuştur. 

Son bölüm olan dördüncü bölümde Şemsiyye’nin tahkikli metni verilmiştir. Burada 

kullanılan yöntem tezin ilk bölümünün sonunda ―Tahkikli metnin hazırlanmasında 

kullanılan yöntem‖ başlığı altında detaylıca açıklanmıştır. 
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BÖLÜM 1: NĠZÂMUDDĠN NÎSÂBÛRÎ’NĠN HAYATI VE ESERLERĠ 

1.1. Nîsâbûrî ve Hayatı 

13. ve 14. yy.’da ―İlhanlılar‖ (İran Moğolları) döneminde İran’da yaşayan âlimlerden 

biri olan Nizâmuddîn Nîsâbûrî, pek çok ilim dalında, kendi ifadesiyle, ―kalem 

oynatmaya‖ muvaffak olmuş, bu ilim dallarında günümüze ulaşan kıymetli eserler telif 

etmiştir. Klasik ve modern kaynaklarda Nîsâbûrî ve eserlerinden bahsedilmektedir. Bu 

çalışmaya,  Nizâmuddîn Nîsâbûrî’nin adı hakkındaki bilgilerle başlanacaktır. 

1.1.1. Adı Hakkındaki Bilgiler 

Nizâmuddîn Nîsâbûrî’nin biyografisini oluşturmak için tarafımızdan yapılan 

araştırmalara göre yazarın adı, yaşadığı dönemde (7.-8./13.-14. yy.) yazılmış klasik 

kaynaklarda geçmez.
1
 Nîsâbûrî hakkında bilgi veren kaynaklar arasında en erken 

tarihlisi Suyûtî’ye (ö. 910-911/1505) aittir. Suyûtî onun isim zincirini ―Hasan b. 

Muhammed en-Neysâbûrî‖
2
 şeklinde zikreder. Ayrıca o, Nîsâbûrî’nin vefat tarihi 

hakkında bilgi vermezken, Kum ehlinden olduğunu, tefsirinde de böyle yazdığını ve 

―Nizâmu’l-A’rec‖ olarak tanındığını nakleder (Suyûtî, 1979:I, 525). 

Suyûtî’den sonra en erken tarihli kaynak Kâtip Çelebi’nin (ö. 1067-1068/1657) Keşfu‟z-

Zunûn’udur. O, Nîsâbûrî’nin isim zincirini ―Nizâmuddîn Hasan b. Muhammed b. 

Hüseyin el-Kummî en-Nîsâbûrî el-Ma’rûf bi-Nizâmi’l-A’rec‖ şeklinde verir (Kâtip 

Çelebi, 1971:II, 1195-1196). 

Hansârî (ö. 1312-1313/1895) ise, ―Nizâmuddîn Hasan b. Muhammed b. Hüseyin el-

Horasânî, el-Ma’rûf bi’n-Nizâmi’l-A’rec en-Nîşâbûrî‖ şeklinde bir künye zikreder 

(Hansârî, 1971:III, 102). Hansârî’den sonraki yani 20. yy.’a ait tabakât ve biyografi 

                                                 
1Bu konu ile ilgili olarak şu klasik kaynaklara başvurulmuştur: Ebu's-Safâ Selâhaddin Halil b. Aybek b. 

Abdullah Safedî (764/1363), A‟yânu‟l asr, el-Vâfî bi‟l vefeyât; Salâhuddîn Muhammed b. Şakir b. Ahmed 

ed-Dârâni Kutubî (13-14. yy), Fevâtü‟l vefeyât; Ebü'l-Fida İmâduddîn İsmail b. Ömer İbn Kesir 

(774/1323), el-Bidâye ve‟n-Nihâye; Ebü'l-Fazl Kemâleddîn Abdürrezzak b. Ahmed İbnü'l-

Fuvâti(724/1323), Mecmâü‟l-Âdâb fi mu‟cemi‟l elkâb; Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed b. Ahmed 

b. Osman Zehebî (748/1348), Ma'rifetu'l-kurrâi'l-kibâr ale't-tabakât ve'l-â'sâr ve Tarihu'l-islam ve 

vefeyâtu'l-meşâhir ve'l-a'lâm; Ebu'l-Fazl Şehâbeddîn Ahmed ibn Hacer Askâlânî (852/1448), Dureru‟l 

Kâmine. 
2 Yazarın bilgi aktardığımız Buğyetu‟l-Vuât adlı eserinde isimde harekeleme yapmadığı halde başka bir 

eseri olan Lûbb Elbâb fî Tahrîri‟l Ensâb ’da ismin fetha ile yani ―Neysâbûrî‖ şeklinde olması gerektiğini 

belirttiğinden bu kullanımı uygun gördüğünü tahmin ederek nisbeyi bu şekilde verdik (Suyûtî, 

1991:I,195). 
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eserlerinde de Nîsâbûrî’nin isim zinciri verilir. Bunların hemen hemen hepsinde 

―Nizâmuddîn Hasan b. Muhammed b. Hüseyin el-Kummî en-Nîsâbûrî (Nîşâbûrî veya 

Neysâbûrî), el-Marûf bi’n-Nizâmi’l-A’rec‖
1
 şeklinde bir zincir verilirken (Tahrânî, 

1986:XIV, 229) ―Nizâmuddîn Hasan b. Muhammed en-Nîsâbûrî‖ (King, 1986:155) 

veya ―Nizâmû’l-A’rec el-Hasan b. Muhammed el-Kummî en-Nîsâbûrî‖  şeklinde ―el-

Hüseyin‖ künyesini hazfeden (Sarton, 1975:III/I, 698) veyahut da ―el-Hasan b. 

Muhammed b. Hüseyin en-Nîsâbûrî, Nizâmuddîn el-Kummî‖ şeklinde ―el-A’rec‖
2
 

lâkâbını hazfeden kaynaklar da mevcuttur (Suter, 1972:161). Bunun dışında Tahrânî, 

Nîsâbûrî’nin isim zincirine yaygın kullanıma aykırı olarak ―Tûsî‖ nisbesini de 

eklemiştir ki muhtemelen bu durum onun ―Tûs‖ şehrinde doğmuş veya yaşamış olduğu 

gibi bir düşünceden ziyade Nîsâbûrî’nin ―Nasreddin Tûsî‖ ’yi hocası olarak kabul 

etmesinden kaynaklanmış olabilir. Yazarın isim zinciri
3
 hakkında verilen bilgilerden 

sonra isim zincirindeki ―Nîsâbûrî‖ nisbesinin farklı şekillerde okunmasından 

kaynaklanan probleme değinmek yerinde olacaktır. 

Nîsâbûrî’nin Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye adlı eserinin müellif nüshasında
4
 ve 

kaynakların büyük bir kısmında harekesiz olarak انُُسبثىري şeklinde yazılan nisbe, 

nadiren harekeli olarak ٌُْسبُثىر  en-Neysâbûrî‖ şeklinde de yazılmaktadır. Ayrıca bu― انَُ

yazımdan farklı olarak harekesiz bir yazıyla انُُشبثىري şeklinde ―ش‖ harfiyle de 

bulunmaktadır. Yani nisbe ―en-Nîsâbûrî‖ ve ―en-Neysâbûrî‖  olarak okunabileceği gibi 

―en-Nîşâbûrî‖ veya ―en-Neyşâbûrî‖ şeklinde de okunabilir. Gördüğümüz kadarıyla – 

Türkiye’deki – akademik çevrelere hemen hemen tamamen ―en-Nîsâbûrî‖ şeklindeki bir 

okuma şekli hâkimdir. Bu meseleyle ilgili olarak yazarın halen yazma halinde olan 

eserleri incelendiğinde de çok farklı bir sonuçla karşılaşılmamaktadır. Bunun için 

                                                 
1 Diğer kaynaklardan aynı isim zincirini verenler: ( Zirikli, 1954:I, 234; Serkis, 1971:II, 1527; Nüveyhiz, 

1983:I, 145-146; Ali Şevvah İshak, 1983:III, 114)  Zehebî, Muhakkık İbrahim Atve Ivad ve Bağdatlı 

İsmail Paşa isim zincirinde ―Kummî‖ yerine ―Horâsânî‖ nisbesini kullanırken Kays Âl-i Kays ―Kummî‖ 

ve ―Horâsânî‖ nisbelerinin her ikisini de kullanmaktadır. (Zehebî, 1961:I, 321-322; Nîsâbûrî, 1962:I, 3; 

Bağdatlı İsmail Paşa, 1967:I, 283; Kays Âl-i Kays, 1984:I/II, 423-424)  Nîsâbûrî’nin yaşadığını 

düşündüğümüz şehirlerin içinde bulunduğu bölgenin adı ―Horâsân‖ olduğu için bu yazarlar böyle bir 

kullanımı tercih etmiş olabilirler.  
2 ―el-A’rec‖ topal, sakat anlamlarına gelmektedir. Ancak Sarton bu durumun Nîsâbûrî’nin gerçekten topal 

olduğu anlamına gelemeyeceğini nakleder (Sorton, 1975:III/I, 698). Sarton dışında hiçbir kaynak bu konu 

ile ilgili bir bilgi vermemektedir. Bu durumda Nîsâbûrî’nin topal olup olmadığı konusu şüphelidir.  
3 Yazarın kaynaklarda zikredilen isim zinciri, bulunduğu bölge ve vefat tarihi bilgilerini toplu halde 

görebilmek için ―Nîsâbûrî ve Hayatı‖ bölümünün sonunda verilen tabloya bakınız. 
4 Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, No: 3324 
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Nizâmuddîn Nîsâbûrî’nin yazma eserlerinde dahi farklı şekillerde okunan nisbeleri için 

bir tablo hazırlanması uygun görülmüştür.  

Tablo 1: Nîsâbûrî’nin bazı yazma eserlerinde nisbesinin yazılıĢı. 

Yazmanın Bulunduğu 

Yer 
Ferağ kaydı Nisbenin YazılıĢı 

Süleymaniye Ktp.         

Râgıp Paşa No: 1458  

Damad İbrahim No : 849 

h. 868                                

h. 770 َُْسبُثىِرِي  َانَُ

Süleymaniye Ktp. 

Hamidiye  No: 875     

Râgıp Paşa No: 918 ve 919 

 انُُشبثىرٌ —

Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Rasathanesi Ktp.                     

No : 153                  

Topkapı Sarayı Ktp.        

III. Ahmet  No: 3324      

(Müellif Hattı)                                        

h. 888                                

h. 711 انُُسبثىري 

Boğaziçi Üniversitesi 

Kandilli Rasathanesi Ktp.                    

No : 179       

 انُسبثىري —

Süleymaniye Ktp. 

Ayasofya No : 2725   

Şehid Ali Paşa No : 1991 

 انُُسبثىري —

 

Görüldüğü gibi yazarın nisbesinde çoğunlukla harekeleme yapılmamış, farklı okumalara 

yol açılmıştır. Bu konudaki tercihimiz ―Nîsâbûrî‖ şeklindeki bir okuma tarzıdır. Bu 

tercihin sebebi ise; Türkiye’deki akademik çevrelere ―Nîsâbûrî‖ şeklindeki bir 

okumanın hâkim olması ve bu okuma tarzının kanaatimizce Türkçe’ye daha yatkın 

görünmesidir. Nîsâbûrî’nin nisbesiyle ilgili sorunlardan da bir miktar bahsedildikten 

sonra hayatı ve yaşadığı dönemle ilgili sınırlı bilgilere ve bu bilgilerden yola çıkarak 

varılan kanaatlere geçilebilir. 
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1.1.2. Hayatı ve YaĢadığı Dönem 

Nîsâbûrî hakkında bilgi veren kaynaklarda vefat yeri ile ilgili hiçbir bilgi bulunmadığı 

gibi doğduğu ve yaşadığı yer konusunda da bir mutabakat yoktur. Nîsâbûrî’nin doğduğu 

ve yaşadığı yer olarak İran’ın Kum ve Nîsâbûr (Neysâbûr, Nîşâbûr) şehirleri olmak 

üzere iki yerin adı geçmektedir. Ancak bu şehirlerden hangisinde doğduğu, hangisinde 

yaşadığı veya vefat ettiği konusunda kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte bu konuda 

bir kanaate varılabilecek ifadelere rastlanabilmektedir. 

Kaynaklarda Kum şehri ile ilgili olarak; ―Menşei Kum’dur‖
1
, ―Kum ehlindendir‖ 

(Suyûtî, 1979:I, 525; Bilmen, 1974:II/II, 619-620), ―Aslı, ailesinin vatanı, aşireti 

Kum’dandır‖
2
 (Hansârî, 1971:III, 102) gibi ifadelerin yanı sıra, ―Aslen Kum’dandır‖ 

(Nüveyhiz, 1983:I, 145-146; Zirikli, 1954:I, 234), ―Kum’da ikamet etti‖ (Nîsâbûrî, 

1962:I, 3; Zirikli, 1954:I, 233) veya ―Kum şehrini yurt edinmiştir.‖ (Kays Âl-i Kays, 

1984:I/II, 423-424) gibi ifadelere de rastlanmaktadır.  

Nîsâbûr şehri ile ilgili olarak ise; ―Menşei, vatanı Nîsâbûr’dur‖
3
  (Hansârî, 1971:III, 

102), ―Nîsâbûr’da yaşadı ve orada ikâmet etti‖ (Nüveyhiz, 1983:I, 145-146), 

―Nîsâbûr’da doğdu.‖ (Nîsâbûrî, muhakkık: İbrahim Atve Ivad, 1962:I, 3), ―Nîsâbûr  

(Nîşâbûr) ehlindendir‖ (Kays Âl-i Kays, 1984:I/II, 423-424; Zirikli, 1954:I, 233) 

şeklindeki bilgilere ulaşılmaktadır. Son olarak Sarton, Nîsâbûrî’nin bu şehirlerden her 

ikisinde de bulunduğuna işaret etmekte ―Kum ve Nîsâbûr veya Nîşâbûr (Horâsân)
4
’da 

neşv-ü nemâ bulmuştur‖ ifadesini nakletmektedir (Sorton, 1975:III/I, 698). 

Görüldüğü üzere yazarın doğduğu ve yaşadığı yerler hakkında – bir miktar birbirlerine 

benzer olsalar da – farklı ifadeler mevcuttur.  Bu ifadeler bir araya getirildiğinde varılan 

kanaat Nîsâbûrî’nin kökeninin, ailesinin Kum ehlinden olduğu ancak Nîsâbûr’da 

yaşayıp eserlerini orada meydana getirdiği ve yine orada meşhur olduğu yönündedir. 

Zîrâ kaynaklarda Nîsâbûrî nisbesinin Kummî nisbesine nazaran daha yaygın olması, 

ayrıca yazarımızın ulaşabildiğimiz yazma eserlerinin tamamında sadece Nîsâbûrî 

                                                 
1 Şerh-i Zîc-i İlhânî, Topkapı Ktp., III. Ahmet, No: 3510, 1b. 
2 Bu bilgi diğer kaynaklarda tekrar edilmiştir. Bunun için bakınız: Âmilî, 1983:V, 248; Zehebî, 1961:I, 

321-322; Abbas Kummî, 1983:III, 256; Serkis, 1989:II, 1527 
3 Bu bilgi diğer kaynaklarda tekrar edilmiştir. Bunun için bakınız: Âmilî, 1983:V, 248; Zehebî, 1961:I, 

321-322; Zirikli, 1954:I, 234; Abbas Kummî, 1983:III, 256; Serkis, 1989:II, 1527 
4 Horasân: Şuan İran’ın Kuzeydoğusunda bulunan büyük bir eyalettir. Tarihte daha geniş bir alanı 

kapsayan bölgenin adı idi.  
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nisbesinin kullanılması da muhtemelen bu sebeptendir. Nîsâbûrî’nin yaşadığı yer ile 

ilgili kanaatlerden sonra eğitimi ile ilgili oldukça sınırlı olan bilgilere geçilebilir. 

Nîsâbûrî’nin ne zaman doğduğu, hangi alanlarda hangi hocalardan hangi dersleri aldığı, 

herhangi bir medresede bulunup bulunmadığı veya hocalık yapıp yapmadığı, 

öğrencilerinin kimler olduğu konularında kaynaklarımızda veya müellifin yazma 

eserlerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak bazı kaynaklarda verilen, 

―Müfessir, hâfız, nahvî, sarfî, riyazî, müneccim‖ gibi bilgilerden tefsir, nahiv, sarf, 

matematik ve astronomi alanlarında dersler aldığı veya bu konularda çalışmalar yaptığı 

anlaşılabilir (Âmilî, 1983:V, 248; Nîsâbûrî, 1970:I, 3). Bunun dışında Nîsâbûrî’nin 

“Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye” adlı yazma eserinde
1
 ―el-Feylesûfu’l-mudakkık‖  ve 

“Şemsiyye fi‟l Hisâb” adlı matematik eserine Sultan Muhammed Bahadır Han’ın 

emriyle Mahmud b. Muhammed b. Mahmud eş-Şîrâzî (ö. 932/1525)’nin yaptığı 

“Tercüme-i Risale-i Şemsiyye” adlı Farsça şerh ve tercümede
2
 ―on birinci akıl‖ gibi 

nitelemelerle yazarın filozof kimliğine vurgu yapılmaktadır. Kaynaklarda Nîsâbûrî’nin 

eğitim hayatıyla ilgili olarak kimlerden hangi dersleri aldığı kesin bir dille ifade 

edilmese de bazı ipuçları verilmektedir. 

Nîsâbûrî’nin astronomi eserlerinden biri olan “Tahrîr el-Mâcestî” yi ünlü filozof, 

astronom ve matematikçi Kutbüddîn-i Şîrâzî’nin (ö. 710/1311) işaretiyle telif ettiğine 

dair bilgiler mevcuttur (Tahrani, 1972:46-47; Kays Al-i Kays, 1984:I/II, 424). 

Gerçekten de bu bilgiyi doğrulayan ifadelere bu eserin nüshalarından birinde 

rastlanmaktadır. “Tahrîr el-Mâcestî” nin Abdurrahman b. Mahmud el-Karâfî tarafından 

706/1306-1307’de istinsah edilen nüshasının
3
 zahriyesinde  ًًكتبة شزح انًجستً انًس

ثتفسُز انتحزَز نخشاَئ كتت انًىنً االعظى سهطبٌ انحكًبء فً نهعالية قطت انًهة و انحق و اندٍَ 

انفّ تهًُذِ َظبو انُُسبثىري ... انشزاسي   ―Kitâb Şerhu‟l-Macestî diğer adıyla Tefsîru‟t-

Tahrîr, kitapların hazinesi, filozofların sultanı, büyük efendimiz Kutbuddîn Şîrâzî için 

öğrencisi Nizâm Nîsâbûrî tarafından telif edilmiştir.‖ ifadeleri  yer almaktadır. Buradan 

Nîsâbûrî’nin Şîrâzî’nin öğrencisi olduğu, eserini de ona ithaf ettiği söylenebilir. Bundan 

başka yazarın Nasreddin Tûsî’nin doğrudan öğrencisi olabileceği yönünde bilgiler de 

                                                 
1 Süleymaniye Ktp.,  Damad İbrahim,  No:849, 3a vr.  
2 Süleymaniye Ktp.,  Şehid Ali Paşa, No:1985, 1b vr.; Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, No: 3118, 3b vr. 
3 Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, No: 3330 
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bulunmaktadır (Sarton, 1975:III/I, 698). Ancak tüm araştırmalara rağmen Tûsî ile 

Nîsâbûrî arasında doğrudan bir ilişki olduğu yönündeki bir bilgiye ulaşılamamıştır.  

Bir sonraki başlık altında tafsilatlı bir şekilde bilgi verileceği gibi Nîsâbûrî’nin vefat 

tarihi oldukça tartışmalı bir mevzudur. Ancak burada konunun akışı açısından kesin 

olmasa da muhtemel bir vefat tarihi verilmesi gerekmektedir. Birçok kaynaktaki 

bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde varılan kanaate göre Nîsâbûrî 8/14. yy. 

içerisinde muhtemelen de 728-730/1327-1330 yılları arasında vefat etmiştir. Buna göre 

o, normal şartlar altında bir insan ömrü göz önüne alındığında 7/13. yy.’ın ortalarında 

doğmuş olmalıdır. Bu durumda Nîsâbûrî ile Tûsî arasında doğrudan bir ilişkinin 

varlığını güçleştiren muhtemel sebeplerden biri aralarındaki yaş farkıdır. Zira Tûsî 

657/1258-1259’da - yani Nîsâbûrî’nin doğduğunu tahmin ettiğimiz yıllarda - Tebriz’in 

güneyindeki bir Azerbaycan şehri olan Merâga’da ―Merâga Rasathanesi‖ni kurmak için 

işe başlamıştı (Sayılı, 1988:205; Köprülü, 1942:VI, 207).  Tûsî etrafındaki diğer ilim 

adamlarıyla birlikte rasathaneyi kurup orada bir süre yöneticilik de yaptıktan sonra 18 

Zi’l-hicce 672/25 Haziran 1274’de Bağdat’ta vefat etmiştir (Bosworth, 2000:X, 746). 

Eğer Nîsâbûrî – genç yaşına rağmen – Merâga Rasathanesinde bulunmuş olsaydı, bu 

rasathane hakkında günümüze pek çok bilgi ulaştıran tarihçiler mutlaka ondan da 

bahsederlerdi. Nîsâbûrî’nin eğitimi ile ilgili bilgilerden sonra onun bulunduğu siyasi 

ortam hakkındaki görüşlere ve elde edilen kanaatlere yer verilebilir. 

Biraz önce de ifade edildiği gibi Nîsâbûrî 8/14. yy.’ın başlarında vefat ettiğine göre 

muhtemelen 7/13. yy.’ın ortalarında doğmuş olmalıdır. Bu tarihler de Moğolların İran’ı 

ele geçirip, İlhanlı devletini (654-754/1256-1353) kurmalarına denk gelir. Mâcid Zeki 

Cellad, İlhanlı devletini iki döneme ayırır, ilk dönemi ―câhiliyye‖ (654-694/1256-1295) 

ikinci dönemi ise ―İslam‖ (694-754/1295-1353) devirleri olarak isimlendirir (Cellad, 

2000:12). Buna göre Nîsâbûrî muhtemelen en verimli yaşlarını İslamın hüküm sürdüğü 

devirde yaşamış olmalıdır. Hatta O’nun Gazan Han’ın (694-703/1295-1304) ve 

Olcaytu’nun (703-717/1304-1317) saltanatı döneminde onların hükümdarlığı altındaki 

Şîrâzî’nin rasathanesinde
1
 çalıştığına dair bilgiler vardır (Rosenfeld-İhsanoğlu, 

2003:238-239). Ancak Aydın Sayılı’nın bu konudaki çalışmaları Şîrâzî’nin Rasathanesi 

                                                 
1 Bu bahsedilen rasathane Gazan Han rasathanesi olarak da isimlendirilen ve İran’ın önemli şehirlerinden 

biri olan Tebriz’de Gazan Han’ın çabalarıyla kurulan rasathanedir. Bu rasathane ve Merâga Rasathanesi 

hakkında daha geniş bilgi için bakınız: Sayılı, 1988:187-232. 
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(Gazan Han Rasathanesi) hakkında çok az bilgi sahibi olabildiğimiz, bu bilgilerin de 

rasathanede çalışan astronomlar veya burada yapılan çalışmalar hakkında olmadığı 

yönündedir. Sayılı’nın tespitlerine göre burası birkaç yıllık ömrü olan, daha çok tedris 

amaçlı, ufak çaplı bir rasathane idi (Sayılı:1988, s.230-231; Sayılı, 1946:X, 525-640). 

Neticede Nîsâbûrî’nin Şîrâzî’nin yanında öğrencilik yaptığı söylenebilir. Bundan başka 

ondan farklı alanlara ait dersler bilhassa da matematik ve astronomi dersleri almasının 

kuvvetle muhtemel olduğu, ayrıca müellifin Tûsî ile hoca-öğrenci ilişkisinin doğrudan 

değil de dolaylı yoldan yaşandığı, Tûsî’nin astronomiye dair eserlerini şerh etmesinin de 

bu durumun güçlü bir kanıtı olduğu söylenebilir. Bunlar dışında Nîsâbûrî’nin hayatı 

hakkında çok az bilgiler elde edinilebildiği ve bu bilgilerin yardımıyla ancak bazı 

kanılara varılabildiği, kesin sonuçlar elde edilemediği zikredilerek yazarın vefat tarihi 

hakkındaki tartışmalara geçilebilir. 

1.1.3. Vefat Tarihi Hakkındaki TartıĢmalar 

Kaynaklarda Nîsâbûrî’nin doğum tarihi ile ilgili hiçbir bilgi bulunmazken vefat tarihi 

konusunda da ihtilaf edilmekte, farklı tarihler ileri sürülmektedir. En başta da belirtildiği 

gibi Nîsâbûrî hakkında bilgi veren en erken tarihli kaynak Suyûtî’ye (ö.910-911/1505) 

aittir ki o da vefat tarihi hakkında bir bilgi vermemektedir. Kâtip Çelebi 11/17. yy’da 

yazmış olduğu eseri “Keşfü‟z-Zünûn”da
1
 Nîsâbûrî’nin h. 728’de vefat ettiğini bildirir 

ancak eserinin başka kısımlarında ―vefatı h. 828’dir‖ veya ―h. 9. yy. başı 

âlimlerindendir‖ gibi bilgiler de verir (Kâtip Çelebi, 1971:II, 1195,1062, 1763). 

Bağdatlı İsmail Paşa ve Kays Âl-i Kays, Kâtip Çelebi’nin ilk söylenen görüşünü takip 

ederek vefat tarihini h. 728 olarak verirken (Bağdatlı, 1967:I, 283; Kays Âl-i Kays, 

1984:I/II, 423-424), Zirikli ise eserinin farklı yerlerinde farklı tarihler ortaya koyar. 

Bunlardan birinde Nîsâbûrî’nin vefat tarihi h. 728 olarak verilirken diğerinde h.850’den 

sonra vefat ettiği zikredilmektedir (Zirikli, 1954:I, 233-234). 

                                                 
1 Keşfü‟z-Zünûn’un Flügel baskısında Nîsâbûrî’nin eserleri hakkında bilgiler verilirken hiçbirinde vefat 

tarihi zikredilmemiştir. Hâlbuki Bağdatlı İsmail Paşa’nın zeyli ile birlikte basılan nüshada farklı tarihler 

verilmiştir. 
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Hansârî ise Nîsâbûrî’nin ünlü tefsiri Garâibu‟l Kur‟ân ve Regâibu‟l Furkân’ı 

bitirmesinin h. 850 civarına rastladığını öne sürmektedir
1
 (Hansârî, 1971:III, 102). Bu 

görüşe mukabil Nîsâbûrî’nin yaşadığı dönemi daha ihtiyatlı bir tutumla, Sarton ve Sayılı 

―13. yy. sonu 14. yy. başı‖ olarak ifade ederken (Sarton, 1975:III/I, 698; Sayılı, 

1988:198) Rosenfeld-İhsanoğlu ―13.-14. yy.‖ şeklinde ortaya koymaktadırlar 

(Rosenfeld ve İhsanoğlu, 2003:238). 

Bu husustaki diğer bir görüş de Nîsâbûrî’nin ünlü tefsiri Garâibu‟l Kur‟ân ve Regâibu‟l 

Furkân’ın 1962 tarihli Mısır baskısının muhakkıkı İbrahim Atve Ivaz’a aittir. O, tefsirin 

başında Nîsâbûrî’nin isminin altında vefat tarihini h. 728 olarak belirtir ( Nîsâbûrî, 

1962:I, 3). Ancak Nîsâbûrî’nin tefsir yöntemi üzerinde çalışma yapan Mâcid Zeki 

Cellad; Nîsâbûrî, tefsiri Garâibu‟l Kur‟ân ve Regâibu‟l Furkân‟da h. 729 senesinin 

Ramazan ayının 27’sinde Kadir sûresinin tefsirine ulaştığını ifade etmesine rağmen 

muhakkık İbrahim Atve’nin böyle bir tarih vermesinin çok şaşırtıcı olduğunu ifade eder 

(Cellad, 2000:20). Gerçekten de Nîsâbûrî, Ivaz’ın muhakkıklığını yaptığı tefsirinde 

böyle bir ifade kullanmaktadır  (Nîsâbûrî, 1970: c.XXX, s.143). Fakat Nîsâbûrî’nin bu 

eserinin yazma nüshalarının bazısında kadir suresinin tefsirine h. 727 yılında bazısında 

ise h. 729 yılında ulaştığı ifade edilmektedir.
2
 Muhtemelen Nîsâbûrî müellif nüshasında 

bu tarihlerden birini vermiştir ancak istinsah sırasında yapılan hatalardan dolayı bu 

şekilde iki tarih ortaya çıkmıştır. Bu eserinin müellif nüshası elimizde bulunmadığı için 

maalesef bu konuda kesin bir tarih elde edemiyoruz. 

Görüldüğü üzere Nizâmuddîn Nîsâbûrî’nin vefat tarihi oldukça tartışmalı bir mevzudur. 

Buna göre 9/15. yy.’da yaşadığı veya bu dönemde vefat ettiğini ileri süren kaynakların 

görüşleri; gerek Nîsâbûrî’nin bazı yazma eserlerinin istinsah tarihleri
3
 gerekse yazarın 

                                                 
1 Nüveyhiz, Ali Şevvah İshak, Zehebî, Kehhâle de bu yönde görüş beyan ederek Nîsâbûrî’nin vefatı ile 

ilgili olarak h. 850’den sonra (Nüveyhiz, 1983:I, 145-146; Zehebî, 1961:I, 321-322), h. 828 (İshak, 

1983:III, 114), h. 811’den sonra (Kehhâle, 1993:III, 291) gibi tarihler ortaya koymaktadırlar. Ayrıca 

Serkis de Hansârî’den alıntı yaparak Nîsâbûrî’nin h. 9. yy. başı âlimlerinden olduğunu ifade ederken Şeyh 

Abbas Kummî de onunla aynı görüşü paylaşmaktadır. (Serkis, 1932:II, 1527; Kummî, 1983:III, 256) 
2Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, No: 97, 791b vr.; Hacı Selim Ağa, No: 103, 651a vr.; Süleymaniye Ktp., 

Hacı Mahmut Efendi, No: 96, 264b vr.  
3Tahrîr el-Mâcestî, Topkapı Ktp., III. Ahmet, no: 3330, 189vr., istinsah tarihi: 706, müstensih: 

Abdurrahman b. Mahmud el-Karafi; Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye, Topkapı Ktp., III. Ahmet, 155 vr., 

no: 3324, istinsah tarihi: 711 (müellif hattı); Şerhu‟ş-Şâfiye, Süleymaniye Ktp., Turhan 5. Sultan, no: 308, 

183+2 vr., istinsah tarihi: 735, Müstensih: Ali Yabani, istinsah yeri: Tebriz; Garâibu‟l Kur‟ân ve 

Regâibu‟l Furkân, Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, No: 97, istinsah tarihi: 795. 
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Merâgâ Rasathanesinin
1
 (matematik-astronomi okulunun) önemli temsilcilerinden biri 

olan Kutbüddîn-i Şîrâzî’nin öğrencisi olduğu yönündeki bilgiler (Tahrîru’l-Mâcestî, 

Topkapı-III. Ahmet, no: 3330, 1a vr.; Tahrânî, 1972:46-47; Kays Âl-i Kays, 1984:I/II, 

s.424; Cellad, 2000:22) ışığında gerçeklikten uzak görünmektedir. Öyleyse Nîsâbûrî’nin 

vefat tarihi 8/14. yy. içerisindedir. Ancak bu konuda kesin bir tarih vermek mümkün 

olmamaktadır. Müellifin tefsirinin yazma nüshalarında, h. 727 veya h.729 yıllarında 

Kadir sûresini tefsir ettiğine dair iki farklı kayıt olması onun bu tarihlerden sonra vefat 

ettiğini gösterir. Bu husustaki kanaatimiz yazarın 727-730/1326-1330 tarihleri arasında 

vefat etmiş olabileceği yönündedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 İslam ansiklopedisinin ―hesap‖ maddesinin ―Osmanlılarda hesap‖ kısmında Osmanlı hesap geleneğinin 

arka planı verilmektedir. Buna göre bu arka planı oluşturan kollardan biri Selçuklu-Merâga koludur ki 

Nizâmuddîn Nîsâbûrî de Merâga matematik-astronomi okulunun temsilcilerinden biri olarak 

görünmektedir. Daha fazla bilgi için bakınız: Fazlıoğlu, 1998:XVII,  244-256. 
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Tablo 2: Kaynaklarda Nîsâbûrî’nin hayatı ile ilgili verilen bilgiler 

Kaynaklar Ġsim zinciri 

Vefat tarihi 

veya yaĢadığı 

dönem 

Doğum yeri 
YaĢadığı 

yer 

Suyûtî, 1979:I,  

525 (ö. 910-

911/1505) 

انحسٍ ثٍ يحًد 

 انُُسبثىرّي
— — 

Kum 

ehlindendir. 

Kâtip Katip 

Çelebi, 1971:I, 

1195 

(ö.1067-

1068/1657) 

َظبو اندٍَ حسٍ 

ثٍ يحًد ثٍ حسٍُ 

انقًً انُُسبثىري 

انًعزوف ثُظبو 

 االعزخ

H. 728/ h. 828/ 

h. 9. yy. 
— — 

Hansârî, :1971:III, 

102 (ö. 1895) 

حسٍ ثٍ يحًد ثٍ 

انحسٍُ انخزاسبًَ 

انًعزوف ثبنُظبو 

 االعزج

H. 9. yy. başı 

âlimlerindendir. 

Aslı, ailesinin 

vatanı, aşireti 

Kum’dan 

Menşei, 

vatanı 

Nisabur 

Suter, 1972:161 

El-Hasan b. 

Muhammed b. 

Hosein el-

Nîsâbûrî, Nîzâm 

ed-dîn el-Qummî 

— — — 

Sorton, 1975:III/I, 

698 

Nizām al-a’raj (or 

Nizām āl-din, al-

a’raj) al-Hasan 

ibn Muhammad 

al-Qummi al-

Nīsābūrī 

13. yy. sonu 14. 

yy. başı 

âlimlerindendir. 

— 

Kum ve 

Nisabur 

veya 

Nişabur 

(Horasan) 

Kehhâle, 1993:III, 

281-282 

حسٍ ثٍ يحًد ثٍ 

     حسٍُ انقًٍ ، 

انُُسبثىرٌ 

انًعزوف ثُظبو 

َظبو )االعزج 

(اندٍَ  

 

 

H. 828’de 

yaşıyordu. 

 

 

— — 
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Tablo 2: Kaynaklarda Nîsâbûrî’nin hayatı ile ilgili verilen bilgiler 

Kehhâle, 1993:III, 

291 

حسٍ ثٍ يحًد 

ُْسبُثىرٌ،  انَُ

انًعزوف ثبنُظبو 

َظبو )االعزج 

(اندٍَ  

H. 811’de 

yaşıyordu. 
— — 

Âmilî, 1983:V, 

248 

َظبو اندٍَ انحسٍ 

ثٍ يحًد ثٍ 

انحسٍُ انقًٍ 

انُُسبثىرٌ 

انًعزوف ثبنُظبو 

انُُسبثىرٌ و 

 ثبنُظبو االعزج

 

 

H. 850’den 

sonra 

yaşamıştı. H. 9. 

yy.’ın 

ortalarındandır. 

 

 

Aslı, ailesinin 

vatanı, aşireti 

Kum’dan 

Nîsâbûr’da 

yaşadı 

Tahrânî, 

1986:XIV, 229 

َظبو اندٍَ انحسٍ 

ثٍ يحًد ثٍ حسٍُ 

انُُسبثىري انقًً، 

انًعزوف ثُظبو 

 االعزج

 

H. 8. yy’ın 

başlarındandır.  

 

— — 

Tahrânî, 1972:46-

47 

انحسٍ ثٍ يحًد ثٍ 

انحسٍ، َظبو اندٍَ 

انُُشبثىرٌ 

انطىسٍ انقًٍ، 

انًعزوف ثبنُظبو 

 األعزج

 

— 

 

 

 

— — 

Nüveyhiz, 1983:I, 

145-146 

انحسٍ ثٍ يحًد ثٍ 

انحسٍُ انقًٍ 

َُْسبثىرٌ، َظبو  انَُ

 اندٍَ

 

H. 850’den 

sonra vefat etti. 

 

Aslen 

Kum’dan 

Nisabur’da 

yaşadı ve 

orada 

ikamet etti. 
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Tablo 2: Kaynaklarda Nîsâbûrî’nin hayatı ile ilgili verilen bilgiler 

Zehebî, 1961:I, 

321-322 

َظبو اندٍَ انحسٍ 

ثٍ يحًد انحسٍُ، 

انخزاسبًَ 

انُُسبثىري، 

انًعزوف ثبنُظبو 

 األعزج

Hansari’ye göre 

h. 9. yy. başı 

âlimlerinden 

ama bir 

eserinin ferağ 

kaydı h. 711 

Aslı, ailesinin 

vatanı, aşireti 

Kum’dan 

Menşei, 

vatanı 

Nisabur 

Zirikli, 1954:I, 

234 

انحسٍ ثٍ يحًد ثٍ 

انحسٍُ انقًً 

َُْسبُثىرٌ، َظبو  انَُ

 اندٍَ

H. 850’den 

sonra vefat etti. 

Aslen 

Kum’dan 

Menşei ve 

ikameti 

Nisabur’da 

Kays Âl-i Kays, 

1984:I/II, 423-424 

َظبو اندٍَ، انحسٍ 

ثٍ يحًد ثٍ 

انحسٍُ انخزاسبًَ 

انقًً انُُشبثىري 

 انًعزوف ثبالعزج

H. 728’de vefat 

etti. 

Nisabur  

(Nişabur) 

ehlindendir. 

Kum 

şehrini yurt 

edinmiştir. 

Abbas Kummi, 

1983:III, 256 

انحسٍ اثٍ يحًد 

ثٍ انحسٍُ، انُظبو 

األعزج 

 انُُسبثىري

H. 9. yy. başı 

alimlerindendir. 

Aslı, ailesinin 

vatanı, aşireti 

Kum’dan 

Menşei, 

vatanı 

Nisabur 

Bağdatlı İsmail 

Paşa, 1967:I, 283 

َظبو اندٍَ انحسٍ 

ثٍ يحًد ثٍ 

انحسٍُ انخزاسبًَ 

انًعزوف ثبنُظبو 

االعزج 

 انُُسبثىري

h. 728’de vefat 

etti. 
— 

Kum’da 

oturdu 

Nîsâbûrî, 

muhakkık:İbrahim 

Atve Avad, 

1962:I, 3 

انحسٍ ثٍ يحًد ثٍ 

انحسٍُ انخزاسبٍَ 

َظبو اندٍَ 

 انًعزوف ثألعزج

h. 728’ de vefat 

etti. 

Nisabur’da 

doğdu. 

Kum’da 

ikamet etti. 
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Tablo 2: Kaynaklarda Nîsâbûrî’nin hayatı ile ilgili verilen bilgiler 

King, 1986:155 

Nizām al-Dīn al-

Hasan b. 

Muhammad al-

Nīsābūrī 

— — — 

Ali Şevvah İshak, 

1983:III, 114 

َظبو اندٍَ، حسٍ 

ثٍ يحًد ثٍ حسٍُ 

انقًٍ انُُسبثىرٌ، 

انًعزوف ثبنُظبو 

 األعزج

H. 828’de vefat 

etti. 
— — 

Serkis, 1989:II, 

1527 

َظبو اندٍَ حسٍ 

ثٍ يحًد ثٍ حسٍُ 

انقًٍ انُُسبثىرٌ 

انًعزوف ثُظبو 

 االعزج

Hansari’ye göre 

h. 9. yy. başı 

alimlerinden 

ama tefsirinin 

ferağ kaydı h. 

728 

Aslı, ailesinin 

vatanı, aşireti 

Kum’dan 

Menşei, 

vatanı 

Nisabur 

Ömer Nasûhî 

Bilmen, 1974:II/ 

II, 619-620 

Nizâmü’d-Din en-

Nîsâbûrî Hasen b. 

Muhammed b. 

Hüseyn, 

Nizâmü’l-A’rec, 

Kummî 

H. 9. yy. 

sonlarında 

Nisabur’da 

vefat etmiştir. 

Kum 

ahalisindendir 
— 

Rosenfeld-

İhsanoğlu, 

2003:238-239 

Nizam Al-Din al-

Naysaburi 

13.-14. yy’da 

yaşadı. 

Muhtemelen 

Kum’da 

doğdu. 

Nişabur-

Horasan’da 

çalıştı. 
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1.2. Eserleri
1
 

1.2.1. Nîsâbûrî’ye aidiyeti kesin olan eserler 

1.2.1.1. BasılmıĢ Olan Eserleri 

1.2.1.1.1 Garâibu’l-Kur’ân ve Regâibu’l-Furkân 

 Nîsâbûrî’nin en tanınmış eseri olan bu eser Nîsâbûrî tefsiri olarak da bilinir. Tefsirin 

adı ve Nîsâbûrî’ye aidiyeti kaynakların hemen hemen tamamında zikredilmiştir.
2
 Yazar 

bu hacimli eseri sayesinde bir müfessir olarak meşhur olmuş, matematikçi ve astronom 

kimliği gölgede kalmıştır. Garâibu‟l-Kur‟ân ve Regâibu‟l-Furkân İran’da oldukça 

hacimli 3 cilt halinde, Mısır’da da Taberî’nin “Câmiü‟l-Beyân”  tefsiri ile birlikte 

basılmıştır (Kays Al-i Kays, 1984:I/II, 423-424; İshak, 1983:III, 114) Bunların dışında 

eser ayrıca yine Mısır-Kâhire’de ―Emiriyye Matbaası‖ tarafından 1323/1905-1906’da da 

basılmıştır (İshak, 1983:III, 114). Bunlardan farklı olarak eser, Âmilî’ye göre Mısır ve 

Hindistan’da Râzi’nin tefsirinin hâmişinde basılmıştır (Âmilî, 1983:V, 248). Pek çok 

kaynağa göre Nîsâbûrî bu eserini Fahreddin Râzi’nin Mefâtihu‟l-Gayb adlı eserinden ve 

Zemahşerî’nin Keşşâf ından faydalanarak meydana getirmiştir
3
 (Katip Çelebi, 1971:I, 

1195). Gerçekten de Nîsâbûrî tefsirinin girişinde Mefâtihu‟l Gayb, Keşşâf ve vesâir 

tefsirlerden faydalandığını ifade etmektedir (Nîsâbûrî, 1970:I, 8). Ayrıca Bilmen’e göre 

Nîsâbûrî, tefsirini imam Ali’nin hilafeti kadar bir müddette yani dört seneye yakın bir 

zamanda yazdığını ifade etmektedir (Bilmen, 1974:II/II, 619-620). Bu tefsirin tespit 

edebildiğimiz kadarıyla Türkiye’de 71 tane yazma nüshası mevcuttur. Bu nüshalardan 7 

tanesi tarafımızdan incelenmiştir.
4
  

1.2.1.1.2. ġerhu’Ģ-ġâfiye 

İbn Hacîb’in Arap dili hakkındaki eş-Şâfiye isimli eserine Nîsâbûrî’nin yaptığı şerhtir. 

Hemen hemen tüm kaynaklarda zikredilen eserin Bi-şerhi‟n-Nizâm adıyla da meşhur 

olduğu nakledilmektedir. Zirikli bu eserin basılmış olduğunu bildirir (Zirikli, 1954:I, 

                                                 
1  Bu kısımda eserler alfabetik olarak sıralanmıştır. 
2 Âmilî tüm kaynaklardan farklı olarak Nîsâbûrî’nin bu eseri Kutbüddîn-i Şîrâzî’nin işaretiyle h. 728’de 

yazdığını nakletmektedir ki bu bilgi doğru görünmemektedir (Âmilî, 1983:V, 248). 
3 Bu bilgi başka birçok kaynakta da zikredilmiştir. Bunun için bakınız: Zehebî, 1961:I, 323; Sarton, 

1975:III/I, 698; İshak, 1983:III, 114; Serkis, 1989:II, 1527; Bilmen, 1974:II/II, 619-620 
4 Süleymaniye Ktp., Esat Efendi, No: 166; Süleymaniye Ktp., Hekimoğlu, No: 55 ve 56; Süleymaniye 

Ktp., Kılıç Ali Paşa, No: 93; Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, No: 97; Hacı Selim Ağa, No: 103; 

Süleymaniye-Hacı Mahmut Efendi, No: 96 
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233-234). Ancak Türkiye Kütüphanelerinde yaptığımız araştırmalarda eserin basılı 

haldeki sadece bir nüshasına rastlayabildik. Millet Kütüphanesi, Ali Emîrî Arabî 

koleksiyonu, 3952 numarada kayıtlı olan eser, Tahran’da Mirza Habîbûllah matbaası 

tarafından 1311/1893-1894’te basılmıştır.
1
 Tespit edebildiğimiz kadarıyla Şerhu‟ş-

Şâfiye’nin Türkiye’de 18 adet yazma nüshası bulunmaktadır. Bu duruma göre eser, 

Türkiye’de daha çok yazma halinde bulunmaktadır. Şerhu‟ş-Şâfiye’nin yazma 

nüshalarından 2 tanesi tarafımızdan incelenmiştir.
2
  

Son olarak belirtilmesi gerekir ki; Rosenfeld-İhsanoğlu muhtemelen, Nîsâbûrî’nin şerh 

yazdığı İbn Hacîb’in eş-Şâfiye adlı risalesi ile Tûsî’nin er-Risâletu'ş-Şâfiye ani'ş-Şekki 

fi'l-Hututı'l-Mütevâziye  adlı matematik eserini karıştırmakta, yazarın İbn Hacîb’in değil 

de Tûsî’nin eserine şerh yazdığını zikretmektedir (Rosenfeld-İhsanoğlu, 2003:238-239).  

1.2.1.2. Yazma Halinde Olan Eserleri 

1.2.1.2.1. Kavâidü’l-Hisâbiyye 

Müellifin, matematik alanına dair Farsça olarak yazdığı Kavâidü‟l-Hisâbiyye hakkında 

çok az bilgilere sahibiz. Eser hakkında bilgi veren tek kaynak Robert Gordon 

Morrison’un Nîsâbûrî üzerine yaptığı doktora tezidir. O da eserin klasik ve modern 

kaynaklarda zikredilmediğini, kendi gayretleri ile bu bilgilere ulaşabildiğini ifade eder 

(Morrison, 1998:7).  Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan
3
 tek nüsha, iki risalelik bir 

mecmuanın ikinci eseridir. Mecmuânın ilk risalesi Nizamuddin Nîsâbûrî’nin  astronomi 

aletleri alanında yazdığı bir eserdir. 

Kavâidü‟l-Hisâbiyye genel olarak tezimizin konusu olan eş-Şemsiye fi‟l-Hisâb ile 

benzerlik arz eder. Eserin iskeleti ve konuların diziliş sırası, verilen örnekler hemen 

hemen aynıdır. Ancak misâha bahsine gelindiğinde daha farklı şekil ve cisimlerin 

anlatıldığı konuya daha detaylıca değinildiği görülür. 

Netice olarak, misâha bahsinin daha teferruatlı anlatılması istisna edilirse Kavâidü‟l-

Hisâbiyye, Şemsiyye fi‟l Hisâb’ın Farsça olarak yazılmış bir benzeridir denilebilir. 

                                                 
1 221 sayfa olan eserin girişinde İbn Hacib hakkında bilgiler verilirken Nîsâbûrî’ye değinilmemiştir  
2 Süleymaniye Ktp., Dâru’l-Mesnevi, No: 529, 157 vr., istinsah tarihi: h. 858. 

  Süleymaniye Ktp., Turhan 5. Sultan, No: 308, 183+2 vr. , müstensih: Ali Yabani, istinsah tarihi: h. 735, 

istinsah yeri: Tebriz 
3 Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, No: 250/2, 8b-56b vr., talikle 19 st. 
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1.2.1.2.2. Risâle fî’l-‘Amâl bi’l-Usturlab 

Nizâmeddin Nîsâbûrî’nin astronomi aletlerinden biri olan ―usturlab‖ hakkında yazdığı 

eserin tek nüshası
1
 Kavâidü‟l-Hisâbiyye’nin de içinde bulunduğu mecmuada yer alır. 

Müellifin, Arapça yazdığı eser, ―usturlab‖ hakkında yazdığı tek eseri olarak 

görünmektedir. Kaynaklarımızda adı geçmeyen eseri bir önceki eserde olduğu gibi 

sadece Morrison zikreder.  

1.2.1.2.3 eĢ-ġemsiyye fi’l-Hisâb 

i. Adı Hakkındaki Bilgiler 

Kaynaklarımızda zikredilen Nîsâbûrî’nin bu tek matematik eserinden ilk bahseden yazar 

Kâtip Çelebi’dir. Keşfü‟z-Zünûn’un Flügel baskısında Şemsiyye fi‟l-Hisâb adıyla 

bahsedilen eserin bir ―mukaddime‖ ve iki ―fenn‖den meydana geldiği, ilk fennin hisâbın 

usûlüne ikinci fennin de hisâbın furûuna dair olduğu nakledilir (Katip Çelebi, 1837:IV, 

76-77). Katip Çelebi’den başka pek çok kaynakta farklı isimlerle eserden 

bahsedilmiştir.
2
 Eser modern kaynaklarda Risâle fi İlm-i Hisâb, Risâletü‟ş-Şemsiyye fi‟l-

Hisâb, eş-Şemsiye fi‟l-usûl el-Hisâbiyye gibi adlarla anılmaktadır.
3
 

Türk bilim tarihinin kurucularından sayılan Salih Zeki Âsâr-ı Bâkiye’sinde Şemsiyye’nin 

Osmanlı’da okutulan orta hacim ve derecedeki hesap kitapları arasında olduğunu ifade 

eder (Zeki, 2003:II, 58).    

Son dönem eserler arasından Cevat İzgi Osmanlı Medreselerinde İlim adlı eserinde 

Şemsiyye fi‟l Hisâb’dan bahsetmektedir. ―Osmanlı medreselerinde okutulan aritmetik ve 

cebir kitapları‖ başlığı altında zikredilen bu eser İzgi’ye göre Ali el-Kuşçî’nin er-

Risaletü‟l-Muhammediyye fi‟l-Hisâb’ına kadar Osmanlıda okutulan hesap kitapları 

arasındadır (İzgi, 1997:I, 207). Bundan başka Şemsiyye ―Semerkand Matematik-

Astronomi Okulu‖ nda hesap alanında temel eser olarak kullanılmıştır. Hatta bu okulun 

                                                 
1 Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa, No: 250/1, 1b-7a vr., talikle 19 st. 
2 Hansârî, Kehhâle, Abbas Kummî, Zehebî, Suter, Sarton, Tahrânî, Rosenfeld-İhsanoğlu, King, Âmilî bu 

eserden bahsetmişlerdir. 
3 Bu eserin nüshalarının bazılarında da bu şekilde farklı isimler mevcuttur. Nîsâbûrî üzerine çalışan 

Morrison da muhtemelen bu isim farklılıkları nedeniyle müellifin iki yerine beş farklı matematik eseri 

olduğunu düşünmektedir. Morrison’un zikrettiği nüshaları incelememiz neticesinde bu nüshaların aslında 

Şemsiyye’nin nüshaları olduğunu gördük (Morrison, 1998:7). 
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ikinci kuşak üyesi olan Abdü’l-Ali Bircendi Şerhü‟ş-Şemsiyye fi‟l Hisâb adıyla bu eser 

üzerine bir şerh yazmıştır (Fazlıoğlu, 2003:XIV, 59). 

Bazı nüshalardaki bilgilere göre Nîsâbûrî bu eserini yaşadığı dönemin (İlhanlılar) 

Isfahan vezirlerinden biri olan ayrıca ünlü tarihçi ve yine aynı zamanda İlhanlı baş 

vezirliği görevi yapmış Fazlullah Reşîdüddîn’in oğlu Şemseddin Abdullatif’e ithaf 

etmiştir.
1
 Eserin ismindeki ―Şemsiyye‖ kelimesi de büyük bir ihtimalle bu vezirin 

adından gelmektedir. Nîsâbûrî’nin edisyon kritiğini yapacağımız bu eserinin adı 

hakkında bir miktar bilgi verdikten sonra Şemsiyye fi‟l Hisâb’ın yazara aidiyeti 

meselesine geçebiliriz. 

ii. eĢ-ġemsiyye fi’l-Hisâb’ın Nîsâbûrî’ye Aidiyeti 

Bu eserin Türkiye’de bulunan nüshalarından yirmi bir tanesi ayrıca Şemsiyye fi‟l Hisâb 

üzerine yapılan dört şerh, bir Farsça tercüme ve bir de tekmile tarafımızdan incelenmiş 

ve neticede eserin yazara aidiyeti konusunda kesin kanaate varılmıştır.
2
 Bu yazma eserin 

nüshalarının birinden örnek vermek gerekirse; Süleymaniye Râgıp Paşa Koleksiyonu 

1458 numarada kayıtlı olan nüshanın 1b varağında ٌّ أحىج خهق اهلل انُّ "...   و ثعد فإ

انحسٍ ثٍ يحًد انُُسبثىرٌ َعزف ثُظبو َظبو اهلل احىانّ فٍ اوالِ و اخزاِ َقىل 

..."انحسبة عهى   ifadesi yer almaktadır. Kaynaklarımızda da bu eserin başka bir yazara 

ait olabileceği yönünde bir ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak sadece Hansârî ve Âmilî bu 

eser hakkında bilgi verdikten sonra parantez içerisinde ―Sabit olmayan bir görüşe göre 

Nîsâbûrî’nin bu eseri Bahâî’nin Hûlâsât’ından aldığı söyleniyor‖ ifadesine yer 

vermişlerdir (Hansari, 1971:III, 102; Âmilî, 1983:V, 248). Ancak burada ―Bahâî‖ 

derken kimden veya neden bahsedildiği belli değildir. Eğer ünlü matematikçi 

Bahâuddin Âmilî’den (953-1031/1546-1621) bahsediliyorsa o, Nîsâbûrî’den çok sonra 

yaşamıştır. Bu durumda Nîsâbûrî’nin Bahâeddin Âmilî’nin eserinden alıntı yapmasına 

imkan yoktur. Eğer ―Bahâî‖ derken İbnü’l-Havvâm’ın Fevâidü‟l-Bahâiyye fi‟l-

Kavâidi‟l-Hisâbiyye adlı eserinden, ―hulâsât‖ derken de İbnü’l-Havvâm’ın bu eserine 

yazdığı özet olan Risâletü‟ş-Şemsiyye fi‟l-Kavâidi‟l-Hisâbiyye‟den bahsediliyorsa, 

Nîsâbûrî’nin bu eserden alıntı yapmış olması mümkün değildir. Zira İbnü’l-Havvâm 

                                                 
1 Süleymaniye Ktp., Ayasofya, No: 2725, 2a vr. ve Süleymaniye Ktp., Râgıp Paşa, No: 1458, 267b vr. 
2 eş-Şemsiyye fi‟l Hisâb çalışmamızın ana konusunu teşkil ettiğinden bahsedilen nüshaları ve bu eser 

üzerine yapılan çalışmalar daha sonra başka bir başlık altında detaylıca anlatılacaktır. 
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―hevâi hesâbı‖ konu edinirken Nîsâbûrî ―hindî hesâbı‖ konu edinmiştir (Fazlıoğlu, 

1993:10-12).   Muhtemelen ne Hansârî ne de Âmilî, eş-Şemsiyye fi‟l Hisâb hakkında bir 

inceleme yapmadan sabit olmayan bu görüşe yer vermişlerdir.  

Netice olarak Nîsâbûrî’nin bu eserini başka bir eserden aldığına dair bilgiler doğru 

değildir ve eş-Şemsiyye fi‟l Hisâb’ın yazara aidiyeti kesindir. 

1.2.1.2.4. ġerhu’l Miftâh li’s-Sekkâkî 

Nîsâbûrî’nin, dilbilimci Sekkâkî’nin ünlü eseri Miftâhû‟l-ulûm üzerine yaptığı şerhtir. 

Bu eserden Katip Çelebi, Kehhâle ve Bağdatlı İsmail Paşa bahsetmektedir (Katip 

Çelebi, 1837:VI, 17; Kehhâle, 1993:III, 291; Bağdatlı, 1972:I, 283). Kütüphane kayıtları 

vasıtasıyla bu eserin Türkiye’de sadece bir nüshası olduğu bilgisi elde edilmiştir. 

Süleymaniye Kütüphanesi Cârullah koleksiyonu 1814 numarada kayıtlı olan bu tek 

nüsha
1
 tarafımızdan incelenmiş ve Şerhu‟l Miftâh li‟s-Sekkâkî’nin Nîsâbûrî’ye aidiyeti 

kesinleştirilmiştir.  

1.2.1.2.5. eĢ-ġerh Sî Fasl 

Şerhu Sî Fasl fi‟t-Takvîm li‟n-Nasreddin et-Tûsî adıyla da zikredilen eser, Tûsî’nin 

takvim üzerine otuz bölümlük hazırladığı Farsça telifin şerhidir. Bu şerhin hem Arapça 

hem de Farsça nüshaları mevcuttur. Eser Sarton, Suter ve Rosenfeld-İhsanoğlu 

tarafından zikredilmiştir (Sarton, 1975:III/I, 698; Suter, 1972:161; Rosenfeld-İhsanoğlu, 

2003:238). Bu kaynakların dışında İzgi, Şerhu Sî Fasl’ın Osmanlı döneminden önce 

şerh edilen önemli şerhlerden biri olduğunu ifade ederek eserin Türkiye’de 31 nüshası 

olduğu bilgisini verir (İzgi, 1997:I, 422). Ancak araştırmalarımız neticesinde bu eserin 

Türkiye’de beş nüshasını tespit edebildik.
2
 Bu nüshalardan bir tanesi tarafımızdan 

incelenmiş ve Şerh Si Fasl’ ın Nîsâbûrî’ye aidiyeti kesinleştirilmiştir.
3
 

 

 

 

                                                 
1Nesih hattıyla yazılmış nüsha 37 ve 57. varaklar arasında yer almaktadır. 
2 Süleymaniye Ktp., Hamidiye, No: 1453; Nuruosmaniye Ktp., No: 2951; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 

No: 2664; Süleymaniye Ktp.,  Esad Efendi, No: 1995 
3 Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, No: 1995, 67 vr., istinsah tarihi: h. 1125, talik 
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1.2.1.2.6. ġerhu’z-Zîci'l-Ġlhânî 

Nîsâbûrî’nin, Tûsî’nin Merâga Rasathanesindeki diğer astronomlarla birlikte hazırladığı 

İlhanlı Zîci olarak adlandırılan zîc
1
 üzerine yaptığı şerhtir ve Keşfü'l-Hakâik fî Şerhi 

Zîci'l-İlhânî olarak da isimlendirilir. Storey’e göre bu eser 709/1310’dan daha geç 

olmayan bir tarihte tamamlanmıştır. Ayrıca Rampur’daki nüsha müellif nüshası olup 

Sa’deddin Muhammed b. Ali Savacı’nın
2
 kütüphanesi için yazılmıştır (Storey, 1958:II/I, 

59). Kâtip Çelebi, Bağdatlı İsmail Paşa, Suter, Sarton, Tahrânî, Storey ve Rosenfeld-

İhsanoğlu tarafından zikredilen eserin hem Farsça hem de Arapça nüshaları mevcuttur 

(Kâtip Çelebi, 1971:II, 968; Bağdatlı, 1967:I, 283; Sarton, 1975:III/I, 698; Suter, 

1972:161; Rosenfeld-İhsanoğlu, 2003:238; Tahrani, 1983:XIII, 309). Eserin Türkiye’de 

6 nüshası bulunmaktadır. Bunlardan üç nüshası tarafımızdan incelenmiş ve Keşfü'l-

Hakâik fî Şerhi Zîci'l-İlhânî’nin Nîsâbûrî’ye aidiyeti kesinleştirilmiştir.
3
 

1.2.1.2.7 Ta’bîru’t-Tahrîr fi ġerhi’l-Macestî 

Tefsirü't-Tahrir fi Şerhi Tahriri'l-Macesti li't-Tûsî, Ta‟bîrü‟t-Tahrîr fi Şerhi Tahrîri‟l-

Macestî li‟t-Tûsî, Tefsîru‟t-Tahrîr Şerhu Tahrîri‟l-Macestî gibi adlarla da anılan eser, 

Tûsî’nin, Batlamyus’un Macestîsi’ne yaptığı ―tahrîr‖
4
 üzerine Nîsâbûrî’nin yazdığı 

şerhtir. Bu eser pek çok kaynakta zikredilmektedir
5
 (Katip Çelebi, 1971:II, 970; 

Bağdatlı, 1967:I, 283; Tahrânî, 1972:46-47). Son dönem kaynaklarından olan İzgi, 

Ta‟bîru‟t-Tahrîr fi şerhi‟l-Macestî’nin Osmanlı medreselerinde en yaygın olarak 

                                                 
1 Zîc: Yıldızların yerlerini ve hareketlerini göstermek için astronomların hazırladığı cetvellerdir. 
2 Sa’deddîn Savacı 27 Eylül 1299’dan önce, h. 698 sonunda İlhanlı vezirliği ve maliye nazırlığına tayin 

edilmiş ve bu tarihten sonra ünlü tarihçi ve vezir Reşidüddîn Fazlullah ile birlikte görev yapmıştır. 

711/1312’de Olcaytu tarafından idam ettirilmiştir (Spuler, 1957:111). Savacı hayırsever ve ilim 

adamlarını koruyucu kimliği ile ön planda olduğu için adına bazı eserler ithaf edildiği bildirilmektedir 

(Tarih Araştırmaları Dergisi, c.21, sayı 33, s.125-142, Ankara 2003).   
3 Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, No: 3510, 149 vr., 21 st., istinsah tarihi: 708/1308-1309, 

348255155; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, No: 2696, 223 vr., müstensih: Ebu İshak b. Sa’dullah, 

istinsah tarihi: h. 845, Farsça. Keşfü'l-Hakaik fi Şerhi Zîci'l-İlhani’nin bu nüshası kütüphane kayıtlarında 

yanlışlık yapılarak Nîsâbûrî’ye ait bir matematik eseriymiş gibi gösterilen ancak aslında Kutbuddin 

Şirazi’nin ansiklopedik eseri olan Dürretü‟t-Tâc  ile birlikte ciltlenmiştir.  Süleymaniye Ktp., H. Hüsnü 

Paşa, No: 1287, 281 vr., istinsah tarihi: h. 847. Bu eserin diğer nüshaları için bakınız: Süleymaniye Ktp.,  

Fatih, No: 3421; Süleymaniye Ktp., Hafid Efendi, No: 197; Bursa Bölge Ktp., Haraççıoğlu, No:1163 
4 Yazarın belli bir metni, konu hakkındaki o zamana kadar gelen gelişmiş görüşleri de toparlayarak 

yeniden yazmasıdır. 
5 Bu eserle ilgili diğer kaynaklardaki benzer bilgiler için bakınız: Kays Âl-i Kays, 1984:1/2, 423-424; 

Suter, 1972:161; Tahrânî, 1983:46-47; Tahrânî, 1972:48; Sarton, 1975:3/1, 698; Âmilî, 1983:5, 248; 

Rosenfeld-İhsanoğlu, 2003:238; Zirikli, 1954:1, 233-234; King, 1986:155 
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okutulan astronomi eserlerinden biri olan Tahrîrü‟l-Macestî‟nin Osmanlı öncesinde 

yapılmış şerhleri içerisinde en meşhuru olduğunu ifade etmektedir (İzgi, 1997:I, 397). 

Daha önce ―Hayatı ve Yaşadığı Dönem‖ başlığı altında da zikredildiği gibi Nîsâbûrî bu 

eserini hocası Kutbüddîn-i Şîrâzî’ye ithaf etmiştir. 706/1306-1307’de Abdurrahman b. 

Mahmud el-Karâfî tarafından istinsah edilen elimizdeki en eski nüshanın hatimesinde 

müstensih bu nüshayı diğer nüshalarla karşılaştırarak tashih ettiğini ifade etmektedir.
1
 

Bundan başka Sarton, Suter ve yine Tahrânî eserin telif tarihini sırasıyla Mart 1305, 704 

/1304-1305 ve h. 704 şeklinde vermektedirler (Sarton, 1975:III/I, 698; Suter, 1972:161; 

Tahrânî, 1972:48). Tahrânî ayrıca Nîsâbûrî’nin bu eserini kimin adına yazdığını 

―Mecâlisû‟l Mü‟minîn’in yazarına göre, dönemin hükümdarı olan Olcaytu’nun veziri 

Hoca Sa’deddîn Savacı’nın ismiyle bu eseri telif etmiştir‖ ifadesiyle bildirmektedir 

(Tahrânî, 1972:47). Ancak biraz önce de belirtildiği gibi mevcut en eski nüshanın 

bilgileri eserin Şîrâzî adına telif edildiğini haber vermektedir. Muhtemelen Tahrânî bu 

eserin bilgileri ile biraz önce zikredilen Nîsâbûrî’nin Keşfü'l-Hakâik fî Şerhi Zîci'l-İlhânî 

adlı eserinin bilgilerini karıştırmaktadır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu eserin 

Türkiye kütüphanelerinde 11 nüshası mevcuttur. Bu nüshalardan 3 tanesi tarafımızdan 

incelenmiş ve bunun neticesinde önemli bir veri olan, Nîsâbûrî’nin Kutbuddîn 

Şîrâzî’nin yanında öğrencilik yaptığı bilgisine ulaşılmıştır.
2
  

1.2.1.2.8. Tavzîhu’t-Tezkîrati’n-Nâsıriyye 

Yazarın, Nasreddîn Tûsî’nin Astronomi üzerine olan et-Tezkîra fi‟l-Hey‟e isimli eserine 

yazdığı şerhtir. Eser için Tavzîhû‟t-Tezkîra fi‟l-Hey‟e, Şerhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye, 

Tavzîhû‟t-Tezkîra, Şerh alâ et-Tezkîra gibi farklı isimler de kullanılır. Eser Suyûtî, 

Serkis, Nüveyhiz ve İshak dışında çalışma içerisinde kullanılan tüm biyografik 

kaynaklarda zikredilmektedir. Nîsâbûrî risâlenin girişinde bu eseri niçin telif ettiğini 

anlatmaktadır. Ona göre Tûsî’nin et-Tezkîra fi‟l-Hey‟e’si bu ilme yeni başlayanlar için 

oldukça zor ve zanna mahal verebilecek noktalar içermektedir. Hem bu sebepten hem 

de ona böyle bir şerh telif etmesi için teklifte bulunulduğundan bu eseri yazdığını ifade 

                                                 
1 Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, No: 3330, 189b vr. 
2 Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, no: 3330, 189 vr., talik, müstensih: Abdurrahman b. Mahmud el-

Karâfî, istinsah tarihi: h. 706 yılının Rabiü’l-evvel ayının 15’i cumartesi günü, 245165110; Beyazıt 

Ktp Beyazıt, No: 4617, 239 vr.; Süleymaniye Ktp., Yeni Cami, No: 800, 221 vr., müstensih: Semahi, 

istinsah tarihi: h. 764 yılının Şaban ayının 17’si Çarşamba sabahı, istinsah yeri:  Şirvan. 
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eder. Nîsâbûrî ayrıca bu eseri ikinci defa telif ettiğini çünkü ilk telif ettiği  Tavzîhû’t-

Tezkîra’nın yandığını belirtir.
1
  

Araştırmalara göre Nîsâbûrî’nin bir önceki başlıkta zikredilen matematik eseri Şemsiyye 

gibi bu eseri de ―Semerkand Matematik-Astronomi Okulu‖ nda yoğun bir şekilde 

okutulan eserler arasındadır (Fazlıoğlu, 2003:XIV, 57-60). Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-

Nâsıriyye hakkında bilgi verenlerden biri de İzgi’dir. O, ―İslam Medreselerinde İlim‖ 

adlı eserinde ―Teorik astronomi eserleri‖ başlığı altında bu esere yer vermiştir. 

Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye’ye ―Tûsî’nin et-Tezkîra fi‟l-Hey’e adlı eserinin 

Osmanlılardan önceki şerhleri‖ bahsiyle ilgili olarak değinilmiş ve Türkiye’deki 

nüshaları ile ilgili bilgiler verilmiştir. İzgi’ye göre Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye’nin 

Türkiye Kütüphanelerinde 33 nüshası bulunmaktadır (İzgi, 1997:I, 400). 

Kâtip Çelebi, Tahrânî ve Âmilî Nîsâbûrî’nin bu eseri ―Nizâmuddîn Ali b. Mahmud 

Yezdî‖
2
 adına yazdığını naklederler (Katip Çelebi, 1837:II, 268-269; Tahrânî, 1972:48; 

Âmilî, 1983:V, 248). 

Bu bilgiler dışında Kaynakların çoğu eserin 711/1311-1312’de telif edildiği konusunda 

hemfikirdir
3
 (Katip Çelebi, 1837:II, 268-269). Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye’nin bazı 

yazma nüshalarının hatimelerinde ―Bu eserin h. 711’de telif edildiğine dair ittifak 

vardır‖ ifadesi bulunmaktadır.
4
 Bu eserin incelemiş bulunduğumuz müellif nüshasında 

bu bilgileri doğrulayıcı ifadeler yer almaktadır. Buna göre Nîsâbûrî, Tavzîhu‟t 

Tezkîra’yı h. 711 yılının rabiü’l-evvel ayının başında telif ettiğini belirtmektedir.
5
 İzgi 

bu risalenin Türkiye’de 33 nüshası bulunduğunu belirtmesine karşın bu nüshaların 21 

tanesi tespit edilebilmiştir. Ayrıca Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye’nin sekiz nüshası 

tarafımızdan incelenmiş ve bu eserin yazara aidiyeti kesinleştirilmiştir.
6
 

                                                 
1 Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye, Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, No: 3324, 1b-2a 
2Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-Nâsıriyye’nin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Kütüphanesi 178 

numarada kayıtlı olan nüshasının hatimesinde sayfanın en altına çok küçük ve okunaksız bir yazıyla bu 

ismin yazılmış olduğunu tespit ettik. Kâtip Çelebi’nin de belirttiği gibi Nîsâbûrî eserini bu kişiye ithaf 

etmiş olabilir. Bununla birlikte eserin Topkapı Sarayı Kütüphanesindeki müellif nüshasının dibâce, 

zahriye veya hatimesinde böyle bir bilgiye rastlayamadık. 
3 Bu bilgi diğer kaynaklar tarafından tekrar edilmiştir. Bunun için bakınız: Bağdatlı, 1967:I, 283; Tahrânî, 

1983:47; Suter, 1972:161; Kays Âl-i Kays, 1984:I/II, 423-424; Sorton, 1975:III/I, 698; Tahrânî, 1972:47 
4 Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim, No: 849 ve Millet Ktp., Feyzullah Efendi, No: 1341 
5 Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, no: 3324, 155a vr.  
6 Topkapı Sarayı Ktp., III. Ahmet, no: 3324, 155 vr., 27 st., İstinsah tarihi: 711 (müellif hattı), nesih, 

21011075;  Süleymaniye Ktp., İzmir, No: 504, 157+2 vr., müstensih: Ahmed, istinsah tarihi: h. 900, 
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1.2.1.2.9 Zîc-i A’lâî 

Katip Çelebi Keşfu‟z-Zunûn’da Farsça olan ve on babdan oluşan bu eserin Nîsâbûrî’nin 

vefatından sonra öğrencileri tarafından tashih edildiğini ayrıca bu eserin A’lâü’d-

Devle
1
’ye ithafen telif edildiğini nakletmektedir

2
 (Katip Çelebi, 1971:II, 970). Bu eserin 

Türkiye’de herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. 

1.2.2. Nîsâbûrî’ye aidiyeti Ģüpheli olan yazma eserler 

1.2.2.1. Besâir fî’l-Muhtasar Tenkîhu’l-Menâzir 

Tahrânî ve Âmilî’nin naklettiği bu eser adından da anlaşılacağı üzere Kemâleddin 

Fârisî’nin Tenkîhu‟l-Menâzır adlı eserine yapılmış bir özet gibi görünmektedir (Tahrânî, 

1986:III, 121; Âmilî, 1983:V, 248-249). Ancak bu eserin aslında, Kemâleddin Fârisî’nin 

kendi eserine yaptığı muhtasar ile aynı eser olma ihtimali oldukça kuvvetlidir. Eserin 

Türkiye’deki bir nüshasına rastlanmamıştır. 

1.2.2.2. Evkâfu’l-Kur’ân 

Tefsir alanına ait olan bu eser Türkiye kütüphanelerinde bulunmamaktadır. Zehebî, 

Tahrânî, Kummî ve Âmilî, Nîsâbûrî’nin Evkâfü‟l-Kur‟ân’ı Secâvendî’nin bu konudaki 

eserini örnek alarak hazırladığını zikrederler (Zehebî, 1961:I, 322; Tahrânî, 1986:II, 

480; Kummî, 1983:III, 256; Âmilî, 1983:V, 248). Ancak Âmilî bu bilgiye ek olarak 

eserin, yazarın ünlü tefsiriyle birlikte basıldığını ortaya koyarken, Zirikli ve Nüveyhiz 

herhangi bir görüş beyan etmeden sadece eserin basılmış olduğunu naklederler (Âmilî, 

1983:V, 248; Zirikli, 1954:I, 234; Nüveyhiz, 1983:I, 145-146). Bu eser muhtemelen 

Âmilî’nin de belirttiği gibi müstakil olarak değil de Nîsâbûrî’nin tefsiri ile birlikte 

                                                                                                                                               
istinsah yeri: Bursa; Süleymaniye Ktp., Ayasofya, No: 2646’da bulunan Tavzîhu‟t-Tezkîrati‟n-

Nâsıriyye’nin bu nüshasının, kütüphane kayıtlarında yanlışlık yapılarak Şerefeddin Tûsî’nin Risâle fî 

Hattayni‟l-Lezeyn Yakrubâni velâ Yeltekıyân adlı matematik eseri olduğu bilgisi verilmiştir. Süleymaniye 

Ktp., Yeni Cami, No: 792, 171 vr., istinsah tarihi: h. 755;  Millet Ktp., Feyzullah Efendi, No: 1341, 115 

vr., istinsah yeri: Bağdat’taki Mustansır Medresesi, istinsah tarihi:  h. 768 yılının Ramazan ayında eserin 

müellif nüshasından istinsah edilmiştir. Müstensih bu eserin müellif hattının h. 711 yılının Rabiu’l-evvel 

ayında yazıldığına dair ittifak olduğunu bildirmektedir. Bunun dışında bu nüshanın ismi kayıtlara Şerhu 

Tezkiratu‟n-Nesefiye olarak geçmiştir. Ancak nüshayı incelememiz neticesinde böyle bir ismin 

bulunmadığını kayıtlarda hata yapıldığını fark ettik. 
1Müslüman âlimlere İmâdüddîn ve Reşîdüddîn gibi dine izafetle lakaplar verildiği halde, İslam 

devletlerinde vazife alan Yahudi ve Hıristiyan âlimlere ―din‖ yerine ―devle‖ kelimesine muzaf olan bir 

lakap verilmiştir.  A’lâü’d-Devle de muhtemelen bu âlimlerden biridir ancak bahsedilen kişinin hangi 

A’lâü’d-Devle olduğu konusunda hiçbir bilgi bulunmamaktadır. 
2 Tahrânî, Âmilî ve Rosenfeld-İhsanoğlu Katip Çelebi’den alıntı yapmaktadırlar. (Tahrânî, 1986:XII, 87; 

Âmilî, 1983:V, 249; Rosenfeld-İhsanoğlu, 2003:238-239) 
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basılmıştır. Zira Nîsâbûrî, tefsirinin sonunda ―vakıflar‖ bahsi ile ilgili olarak İmam 

Secavendi’den faydalandığını, eserinin bu konuyu da içerdiğini ifade etmektedir 

(Nîsâbûrî, 1970:XXX, 235). 

1.2.2.3. Lübbü’t-Te’vil 

Kaynaklara göre tefsire dair olan bu eserin içeriği hakkında bir bilgi elde 

edilememektedir. Zirikli ve Nüveyhiz’e göre basılmış olan eserin Türkiye’deki yazma 

nüshasına dahi rastlanamamaktadır (Zirikli, 1954:I, 234; Nüveyhiz, 1983:I, 146). Âmilî 

ve Hansârî ise bu eserin Abdurrezzak Kâşî’nin bu konudaki eserine denk bir eser 

olduğunu ve Nîsâbûrî’nin tefsiri ile birlikte basıldığını ve onun bir cildini oluşturduğunu 

zikretmektedirler (Âmilî,1983:V, 248; Hansârî, 1971:III, 102). Bağdatlı İsmail Paşa 

Nîsâbûrî’nin eser listesine bu eseri de ilave etmekte, eserin yazarın tefsirinin bir cildini 

oluşturduğunu ortaya koymaktadır (Bağdatlı, 1967:I, 283). Kanaatimizce de en uygun 

olanı bu görüştür. Nîsâbûrî’nin Garâibu‟l-Kur‟ân ve Regâibu‟l-Furkân’ın sonunda 

eserinin te’vil bahsini de içerdiğini zikretmesi bu görüşü desteklemektedir (Nîsâbûrî, 

1970:XXX, 235). Zira Nîsâbûrî bu adla müstakil bir eser yazmış olsaydı yazarın tefsir 

alanında ünlü olması hasebiyle bu eser kütüphanelerimizde yazma veya basma halinde 

mevcut olurdu. 

1.2.2.4. ġerh-i Bist Bâb Der Usturlab 

Astronomi aletleri alanına dair, Farsça yazılmış olduğu anlaşılan eserden bahseden tek 

kaynak Rosenfeld-İhsanoğlu’dur. Onlara göre bu eser, Nîsâbûrî’nin Tûsî’nin usturlab
1
 

üzerine olan Bist Bâb Der Usturlab adlı çalışmasına yaptığı bir şerhtir ve Tahran’da bir 

nüshası bulunmaktadır (Rosenfeld-İhsanoğlu, 2003:238-239). Ancak İzgi, Tûsî’nin Bist 

Bâb Der Ma‟rifet-i Usturlab adlı eserinden bahsetmekte ve bu eserin şerhlerini 

bildirmek için açtığı başlık altında Nîsâbûrî’ye yer vermemektedir. Ayrıca Storey de 

Tûsî’nin bu eserine yer vermekte, eserin şerhlerinden ve bu şerhlerin nerelerde 

bulunduklarından bahsetmektedir. Ancak Nîsâbûrî adı burada da zikredilmemektedir 

(Storey, 1958:II/I, 53-54). Araştırmalar neticesinde bu eserin Türkiye’deki herhangi bir 

nüshasına rastlanamamaktadır. 

                                                 
1 Usturlab: Güneşin, ayın, yıldızların ve gezegenlerin yüksekliğini ve azimutunu (coğrafi kuzeye göre 

ölçülen ufuk çizgisi üzerindeki konumunu) hesaplamak, zamanı tayin etmek, uzaklık ve yükseklikleri 

ölçmek için kullanılan bir astronomi aletidir. 
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1.2.2.5. Risâle fî’l-Ma’rifeti’s-Semt el-Kıble 

Kaynaklarımızdan Rosenfeld-İhsanoğlu ve King’in bahsettiğine göre kıblenin 

belirlenmesine dair olan bu eserin Kâhire’de bulunan tek nüshası da isimsizdir 

(Rosenfeld-İhsanoğlu, 2003:238-239). King, eserin beş fasıldan oluştuğunu ve Meşhed 

için bir kıble hesaplamasını içerdiğini ayrıca yazarın bu çalışmayı Hey‟e en-Nizâmi 

isimli çalışmasına isnat ettiğini ifade eder. King bu başlığın yazarın diğer bir eseri olan 

Tavzîhu‟t-Tezkîra’ya da isnad edilebileceğini aktarır. Ayrıca King, bahsedilen nüshayı 

istinsah eden kişi olan Kutbuddin Ali Tebrîzî’nin eserin müellifi olma ihtimalinin de 

mevcut olduğunu ekleyerek Storey’in bahsettiği 5 fasıldan oluşan, Hâtimiyye veya 

Kıbletu‟l-Âfâk olarak isimlendirilen ve Cunâbâdi’ye isnad edilen bir eserin varlığına atıf 

yapar (King, 1986:155). Kısaca Risâle fî ma‟rifet semt el-kıble Nîsâbûrî’nin Tavzîhu‟t-

Tezkîra adlı astronomi eserinin bir bölümünden ibaret olabileceği gibi yazarın müstakil 

bir eseri de olabilir veyahut başka bir yazarın telifi de olabilir. Netice olarak elimizde bu 

eserle ilgili olarak ancak birkaç ihtimal vardır. 

1.2.2.6. Rub-i Mukantar 

Yine astronomi aletleri alanına ait olduğu anlaşılan eser hakkında sadece Rosenfeld-

İhsanoğlu bilgi vermektedir. Naklettiklerine göre eser Meşhed’de 89 numarada kayıtlı 

bulunmaktadır (Rosenfeld-İhsanoğlu, 2003:238-239). Araştırmalarımıza göre 

Türkiye’de nüshası bulunmamaktadır. 

1.2.2.7. Risâle fi Beyâni Ferâidi’s-Salât 

Süleymâniye yazma eserler kütüphanesi veritabanında, Kâsidecizâde Koleksiyonu 725 

numarada kayıtlı olan mecmuanın 108-117 varakları arasında bulunan fıkıh alanına ait 

bu nüshanın Nizâmuddîn Nîsâbûrî’ye ait olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca Gordon 

Morrison da bu risâleyi Nîsâbûrî’nin eserleri arasında zikretmektedir. Ancak bu 

mecmuanın incelenmesi neticesinde bahsedilen varaklar arasında Nizâmuddîn 

Nîsâbûrî’ye ait hiçbir bilgi bulunamamıştır. Mecmuânın zahriyesindeki içindekiler 

kısmı da konulara göre düzenlenmiş müellif isimleri zikredilmemiştir. Mecmuânın 126b 

varağının sonunda Nizâmuddîn ebi’l Berekât el-Hasan b. Muhammed eş-Şâfiî en-

Nîsâbûrî ismi geçmektedir. Buna göre kayıtlarda isim benzerliği yüzünden hata 

yapılmış, aslında başka bir müellife ait olan eser Nizâmuddîn Nîsâbûrî’ye nispet edilmiş 
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olabilir. Morrison da muhtemelen kayıtlardaki bilgilere güvenerek eserin Nîsâbûrî’ye ait 

olduğu bilgisini vermiştir. Zaten bu eserle ilgili olarak tezinde verdiği dipnotta; ―eserde 

müellifin Şâfi olduğu belirtilmekte ancak Tabakâtü‟l-Şâfiyye’de Nîsâbûrî’nin adına 

rastlayamadım‖ demektedir (Morrison, 1998:7). 

Netice olarak; ana kaynakların hiçbirinde böyle bir eserin adının geçmemesi ve bilindiği 

kadarıyla Nîsâbûrî’nin fıkıh alanında eser vermemiş olması kütüphane kayıtlarının isim 

benzerliği dolayısıyla yanıldığı ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 

1.2.3. Kayıtlarda Nîsâbûrî’ye Nispet Edilip de Ona Ait Olmadığı Kesin Olan 

Eserler 

1.2.3.1. BasılmıĢ Olan Eserler 

1.2.3.1.1 Durretu’t-Tâc 

Aslında Kutbüddin Mahmûd b. Mes’ûd b. Muslih Kutbüddin-i Şîrâzî (ö. 710/1311)’nin 

ansiklopedik eseri, Süleymaniye yazma eserler kütüphanesi kayıtlarında yanlışlıkla 

Nîsâbûrî’ye ait bir matematik eseri gibi gösterilmiştir. İbn Sina’nın eş-Şifa’sının Farsça 

versiyonu olan eser 1986’da Seyyid Muhammed Meşkeve’nin tahkiki ile İran’da 

İntişârât-ı Hikmet matbaası tarafından basılmıştır. 

1.2.3.1.2 Ġ’câzü’l-Beyân an Meâni’l-Kur’ân 

Aslında Ebu’l-Kâsım Mahmud b. Ebi'l-Hasan b. el-Hüseyin en-Nîsâbûrî (ö. 553/1158) 

tarafından telif edilen tefsir alanına ait bu eser kütüphane kayıtlarında yanlışlık 

yapılarak Nizâmuddîn Nîsâbûrî’ye nispet edilmiştir.  Yazma nüshaları
1
 da bulunan eser 

Hanif b. Hasan Kâsımî’nin tahkiki ile Beyrut’ta Dârü'l-Garbi'l-İslâmî matbaası 

tarafından 1995’de basılmıştır. Netice olarak Nizâmuddîn Nîsâbûrî böyle bir eser telif 

etmemiştir ancak isim benzerliği yüzünden müfessir Kasım en-Nîsâbûrî’ye ait olan eser 

kayıtlarda Nizâmuddîn Nîsâbûrî’ninmiş gibi gösterilmiştir. 

                                                 
1 İ’câzü’l-Beyân an Meâni’l-Kur’ân’ın İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 659 numarada ve 

Köprülü Kütüphanesi 1589 numarada yazma nüshaları mevcuttur.  Eserin İstanbul Üniversitesindeki 

nüshasının fotokopisi ve Köprülü Kütüphanesindeki nüshasının mikrofilmi İSAM Kütüphanesinde 

bulunmaktadır. İSAM Kütüphanesi kayıtlarına göre Nizâmuddîn Nîsâbûrî’ye nispet edilen eserin her iki 

nüshasının (İstanbul ünv. ve Köprülü) 1b varaklarında müellifin ismi Ebu’l-Kasım Mahmud b. ebi’l-

hasan b. el-Hüseyin en-Nîsâbûrî olarak geçmektedir. Türkiye Kütüphaneleri veritabanında verilen 

bilgilere göre ise İstanbul Üniversitesinde bulunan nüsha Nizâmuddîn Nîsâbûrî’ye Köprülü 

Kütüphanesinde bulunan nüsha da eserin gerçek sahibi yani Ebu’l-Kasım Nîsâbûrî’ye atfedilmiştir. 
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1.2.3.1.3. Ma’rifetü’l-Ulûmi’l-Hadîs  

1937 yılında Mısır-Kahire’de basılmış olan bu eserin Diyanet İşleri Başkanlığı 

Kütüphanesi veritabanında Nizâmuddîn Nîsâbûrî’ye ait olduğu ifade edilmiştir. Ancak 

oldukça yaygın ve meşhur olan eser aslında Hadis alanında tanınmış âlimlerden 

Muhammed Hâkim en-Nîsâbûrî’ye (ö. 405/1014) aittir. Zira Nizâmuddîn Nîsâbûrî 

araştırmalarımıza göre hadis alanında herhangi bir eser telif etmemiştir. 

1.2.3.2. Yazma Halinde Olan Eserler 

1.2.3.2.1. Risâle fi’l-Hadîs fi Ahvâli’l-Edviyeti’l-At’ime 

Beyazıt Kütüphanesi Beyazıt Koleksiyonu 2268 numarada kayıtlı olan mecmuanın 30b-

33a varakları arasında bulunan bu eserin kütüphane kayıtları, müellifin Nizâmuddîn 

Nîsâbûrî olduğunu belirtmektedir. Ancak bu nüshanın incelenmesi neticesinde Hadis 

alanına ait olan bu eserin aslında Nizâmuddîn Nîsâbûrî’ye değil Ebu’l-Kâsım Mahmud 

b. Ebi'l-Hasan b. el-Hüseyin en-Nîsâbûrî   (ö. 553/1158)’ye ait olduğu tespit edilmiştir. 

1.2.3.2.2. ġerhu’Ģ-ġemsiyye fi’l Mantık 

Sadece Bağdatlı İsmail Paşa’nın zikrettiği eserin yazara ait olmadığı hemen hemen 

kesindir (Bağdatlı, 1967:I, 283). Kâtip Çelebi, Keşfu‟z-Zunûn’da Şemsiyye fi‟l Mantık 

adlı eserin şerh ve haşiyelerini zikretmekte ancak burada Nîsâbûrî’nin böyle bir şerhi 

olduğundan bahsetmemektedir (Kâtip Çelebi, 1971:II, 1063-1064). Kütüphane 

kayıtlarında yazma ve basma halinde bu isimle pek çok eser bulunmaktadır ancak 

araştırmalarımız neticesinde Nîsâbûrî’ye ait veya ona nispet edilen böyle bir eser 

bulamadık. Muhtemelen Bağdatlı, Nîsâbûrî’nin eş-Şemsiyye fi‟l-Hisâb isimli hesab 

risalesi ile mantık üzerine olan bu risaleyi karıştırmaktadır. Zira Kâtip Çelebi eş-

Şemsiyye fi‟l-Hisâb’dan bahsettiği halde Bağdatlı’nın bu eseri zikretmemesi bu ihtimali 

kuvvetlendirmektedir. 

1.2.4. eĢ-ġemsiyye fi’l-Hisâb Üzerine Yapılan ÇalıĢmalar ve Nüshaları 

1.2.4.1. eĢ-ġemsiyye fi’l-Hisâb’ın ġerhleri, Tercümesi ve Tekmilesi 

Bu eserin Türkiye Kütüphanelerinde tespit edilebildiği kadarıyla 3 Arapça ―şerh‖i, bir 

Farsça ―tercüme ve şerh‖i ve bir de ―tekmile‖ si bulunmaktadır. Bu nüshaların tamamı 
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tarafımızdan incelenmiştir. Şerhler sırasıyla Abdul’ali el-Bircendî, Ebu’l İshak Kirmânî 

(Türkiye Kütüphanelerinde iki nüshası mevcut), Abdullah el-Kunbâtî ve Mahmud eş-

Şîrâzî (Farsça ve Türkiye Kütüphanelerinde iki nüshası mevcut) tarafından ―kâle-ekûlû‖ 

denilen en ayrıntılı şerh çeşidi kullanılarak telif edilmiştir. Bir nüshası bulunan 

―tekmile‖ ise Sa'd el-Beyhaki Hamza b. Ali tarafından 3 varak halinde telif edilmiştir. 

ġemsiyye’nin Ģerhleri: 

— Abdul’ali el-Bircendî tarafından Şerhü‟ş-Şemsiyye fi‟l Hisâb adıyla h. 924’de 

telif edilen eser Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye Koleksiyonu 879 

numarada kayıtlıdır. Eserin bu tek nüshasının istinsahı ―24 Şevval 972 Salı‖ 

tarihli Medine’de müellif nüshasından nakledilmiş bir nüshadan h. 1006 yılının 

Rabiü’l-evvel ayının bir Cuma günü tamamlanmıştır. 

— Ebu İshak el-Kirmânî tarafından Şerhu‟ş-Şemsiyye fi‟l-Hisâb li‟n-Nizâm adıyla 

telif edilen nüsha Beyazıd Devlet Kütüphanesi Veliyüddin Efendi Koleksiyonu 

2328 numarada kayıtlıdır. Kirmânî eserin girişinde Nîsâbûrî’nin adını 

zikretmezken şerh ettiği eserin adını verir. Eser nesih hattı ile 15 Şevval 898’de 

199 varak ve 17 satır olarak istinsah edilmiştir. Bu şerhin bir diğer nüshası 

Topkapı Sarayı Kütüphanesi III. Ahmed Koleksiyonu 3153 numarada kayıtlıdır. 

18012060 ebatlarında talik ile 198 varak ve 15 satır halinde düzenlenen 

şerhin zahriyesinde Ali Kuşçu’nun talebelerinden Ebu İshak Kirmânî’nin şerhi 

olduğu ifade edilmektedir. Nüshanın hatimesinde herhangi bir istinsah kaydı 

bulunmamakla beraber 9/15. asırda istinsah edildiği tahmin edilmektedir. 

— Abdullah el-Kunbâtî tarafından Şerhu‟ş-Şemsiye fi‟l-Hisâb adıyla telif edilen 

eser Süleymaniye Kütüphanesi M.Murat – M.Arif Koleksiyonu 136 numarada 

kayıtlıdır. Oldukça yıpranmış olan eserin son sayfaları noksan görünmektedir. 

Eserin kayıtlarında verilen bilgilere göre bu şerh müstensih Ebu İshak 

tarafından talik hattıyla 97 varak, 21 satır ve 204136, 14078 ebatlarında 

istinsah edilmiştir. 
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— Mahmud b. Muhammed b. Mahmud eş-Şîrâzî (ö. 932/1525) tarafından Sultan 

Muhammed Bahadır Han’ın
1
 emriyle Tercüme-i Risâle-i Şemsiyye adıyla telif 

edilen eser Süleymaniye Kütüphanesi Şehid Ali Paşa Koleksiyonu 1985 

numarada kayıtlıdır. Eser, müellif nüshasından Farsça olarak müstensih 

Muhammed b. İbrahim tarafından İstanbul’da h. 873’de nesih hattıyla 105 

varak, 17 satır ve 176113, 10259 ebatlarında istinsah edilmiştir. Bu eserin 

diğer nüshası Topkapı Sarayı Kütüphanesi III. Ahmet Koleksiyonu 3118 

numarada kayıtlıdır. Nüsha 17511755 mm ebatlarında 151 varak ve 17 satır 

halinde talik hattıyla serlevhası tezhibli, cetvelleri yaldızlı olarak istinsah 

edilmiştir. Şîrâzî bu risalenin 3b varağında Nîsâbûrî’den övgüyle bahsederek 

onun 11. akıl olduğunu ifade etmektedir. 

ġemsiyye’nin tekmilesi: 

      — el-Beyhaki Hamza b. Ali Sa'd tarafından Tekmile Şemsiyyetü‟l-Hisâb adıyla telif 

edilen eser Süleymaniye Kütüphanesi Râgıp Paşa Koleksiyonu 918 numarada kayıtlı bir 

mecmuanın 174b-177a varakları arasındadır.  

1.2.4.2. eĢ-ġemsiyye fi’l-Hisâb’ın Nüshaları 

1.2.4.2.1. Tenkitli Metinde Kullanılan Nüshalar 

1. Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmet 3152, talikle yaprak 1a-107a, 18011560, 

13 st., serlevha müzehheb, cetveller yaldız. 

Tenkitli metin çalışmamızda esas aldığımız bu nüsha sultanî nüsha olması; zahriyesinde 

II. Bayezid’in mührü ile Fatih Sultan Mehmet’in imzasının bulunması yönünden 

oldukça değerlidir. Ayrıca satırların arasının açık, hattının çok düzgün, tüm varakların 

yaldızlı olması bu nüshayı diğerlerinden ayırmaktadır. 

İki risaleden oluşan bir matematik mecmuasının ilk risalesidir ve mecmuada 112. 

varaktan itibaren İzz el-Betül ez-Zencânî’nin el-Kâfiye fi‟l-Hisâb adlı eseri yer 

almaktadır. H. 868 yılının zilhicce ayının başlarında istinsah edilen nüshada müstensih 

hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

                                                 
1 Şemsiyye’nin sultanî nüshalarında Fatih Sultan Mehmet Han’ın imzasının bulunması, bu şerhin 

yazılmasını isteyebileceği ve dolayısıyla Sultan Muhammed Bahadır Han’ın aslında Fatih Sultan Mehmet 

olabileceği bilgisini akla getirmektedir. 
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Risâlenin sonuna tüm nüshalarda bulunmayan bir ―teznîb‖ kısmı eklenmiş ve bu kısım 

risâleyi mütalaa eden Cemâluddîn İbrahîm b. Muhammed et-Tîbî’nin ―çift yanlış hesabı 

ve mîzan hesâbının‖nın eksik olduğunu fark ettiğinden dolayı burada işlenmiştir. Bu 

nüshaya tenkitli metinde أ harfi ile işaret edilmiştir. 

2. Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmet 3150, 1a-84b, 13 st., talik, 17511560, 

unvan sahifesi ve serlevha müzehheb, cetveller yaldız.  

Fatih’in vezirlerinden Mahmut Paşa için istinsah edilmiştir. Zahriyede; 

   

 

ifadeleri yer almaktadır.  

H. 875 senesinde tamamlanan, müstensihi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmayan nüsha 

tenkitte esas alınan nüsha gibi sultani nüshadır ve hemen hemen esas nüshanın aynısıdır. 

Ancak bu nüshanın 48a-50a varaklarında esas nüshadan farklı olarak bir fazlalık söz 

konusudur. Bu fazlalık da konu içerisinde bahsedilen çarpma işlemin cetvel üzerinde 

farklı yönden yapılması üzerinedir. Bu nüshaya tenkitli metinde eli ifrah ت işaret 

edilmiştir.  

3. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 2725, 1b-63a, 17 st., talik, unvan sahifesi ve 

serlevha müzehheb. 

Bu risâlenin zahriyesinde müzehheb bir levha içerisinde şu bilgiler yer almaktadır: 

Bu nüsha da esas nüsha ile oldukça fazla benzerlik göstermektedir ancak bir önceki 

nüshada bulunan fazlalık kısmın aynısı bu nüshada da bulunmaktadır. Nüshaya tenkitli 

metinde .ritşimlide teraşi eli ifrah س 
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4. Süleymaniye Kütüphanesi, Râgıp Paşa 919, 1b-71b, 11 st. talik, 176106 - 118067,  

serlevha müzehheb. 

Bu nüsha üç risâleden oluşan bir mecmuânın ilk risalesidir. Mecmuânın ikinci risâlesi 

72b-165a varakları arasındaki Nasruddîn Tûsî’nin et-Tezkîre fi‟l-Hey‟e‟si, son risâlesi 

de 167b-204a varakları arasındaki Hâce Safiyyüddin Abdulmü’min’in Risâletü‟l-Edvâr 

fi‟l-Mûsıkî’sidir. Mecmuânın tamamı Müstensih İdris b. Hüsâmeddin Bidlîsî tarafından 

istinsah edilmiştir. Müstensih, Şemsiyye’nin hatimesinde nüshanın istinsah tarihi ile 

ilgili bilgi vermemektedir. Ancak mecmuânın ikinci ve üçüncü risalesinin istinsahını h. 

877’de tamamladığını bildirmektedir. Buna göre Şemsiyye’nin istinsahı da bu tarihte 

veya buna yakın bir tarihte olmalıdır. Bozuk bir hatla yazılmış olan nüshanın hâmiş ve 

satır aralarında birçok cümleye rastlamak mümkündür. Bu cümlelerin çoğu yazılması 

gerektiği halde unutulan ve sonradan oraya ilave edilen cümlelerdir.  

Bunun dışında bu nüshadaki 2. Fennin 3. Bâbı olan mesâha bahsinden itibaren risâlenin 

sonuna kadar başlık, bâb ve fasıl başlarının yazılması gereken yerler boş bırakılmıştır. 

Ayrıca mesâha bahsinde, diğer nüshalarda bulunan şekil ve cisimler bu nüshada 

çizilmemiştir. Bu nüshaya tenkitli metinde .ritşimlide teraşi eli ifrah ر 

5. Süleymaniye Kütüphanesi, Râgıp Paşa 1458, 267b-285b vr., 25 st., gubâri, 177152 - 

116087.  

Bu nüsha otuz beş risâleden oluşan mecmuânın otuzuncu risâlesidir. Nüshanın istinsahı 

müstensih Ahmed b. Mesud b. en-Nablûsî tarafından h. 868 yılı Zilkâde ayının 9’u 

cumartesi günü bitirilmiştir. Oldukça özenli ve düzgün yazılan nüshanın pek çok 

yerinde harekeleme yapılmıştır. Esas nüshanın son kısmı olan teznib bahsi bu nüshada 

yer almamaktadır. Bu nüshaya tenkitli metinde eli ifrah ش işaret edilmiştir. 

1.2.4.2.2. Ġncelenen Nüshalar 

1. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 2435, 66b-91b vr., 26 st., bozuk talik. 

Bir mecmuanın beşinci eseri olarak yer alan nüsha kütüphane kayıtlarına göre h. 837’de 

Tebriz’de istinsah edilmiştir. 

2. Süleymaniye Kütüphanesi, Carullah 1476, 38 vr., 15 st., talik. 
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Kütüphane kayıtlarına göre h. 862’de müstensih Nureddin tarafından istinsah edilen 

nüsha oldukça yıpranmış ve bazı sayfaları okunamayacak durumdadır. 

3. Kandilli Rasathanesi 153, 120-155 vr., rika. 

Bir mecmuanın beşinci risalesi olan nüsha kütüphane kayıtlarına göre h. 946’da istinsah 

edilmiştir. Ancak nüshanın hatimesinde müstensih istinsah tarihini h. 888 olarak 

vermektedir. 

4. Kandilli Rasathanesi 179, 1-40 vr., 19 st., talik. 

Nüshanın hatimesinde eserin tamamlandığını anlatan kısım oldukça küçük ve bozuk bir 

hatla yazılmıştır. Burada 1087 tarihi verilmiş ancak bu tarihin istinsah tarihi olup 

olmadığı belli olmamaktadır. 

5. Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1976, 46 vr., 21 st., talik, 205146, 

16080 

H. 1092’de müstensih Mustafa b. Ahmed es-Sâlihi tarafından istinsah edilen nüshanın 

kenarlarında ve metindeki bazı kelimelerin altlarında oldukça karışık bir görüntü arz 

eden notlar bulunmaktadır. 

6. Beyazıt Kütüphanesi, Feyzullah Efendi 2167, 1-37b vr., talik. 

Isfahan’da müstensih Molla Muhammed Berdâ tarafından 1098/1686’da istinsah edilen 

nüshanın girişinde çeşitli vakıf kayıtları bulunmaktadır. 

7. Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 875, 25-66 vr., 25 st., nesih, 200105, 15565 

Müstensihin adını ve istinsah bilgilerini vermediği nüshanın bazı yerlerine tablolar 

çizilmiş. Ancak bu tabloların içleri boş bırakılmış, bazılarında da tablo çizmek için 

boşluklar bırakılmış ama doldurulmamış. Son olarak nüshanın dibacesinde sultan mührü 

ve hediye kayıtları yer alıyor. 

8. Topkapı Sarayı Kütüphanesi, III. Ahmet 3149, 68vr., 15st., talik, 18012265 

9. Süleymaniye Kütüphanesi, Râgıp Paşa 918, 120-174 vr., 21 st., talik, 203125 - 

144071.  
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Dokuz risâleli bir mecmuanın içerisinde beşinci risâle olarak yer alan nüsha, bazı 

yerlerde noktalama yapılmaması ve metnin etrafına karışık notlar alınmış olması 

hasebiyle oldukça zor okunmaktadır. Bunun dışında bu nüshadan hemen sonra yani 

174b – 177a varakları arasında Hamza b. Ali Sa’d el-Beyhaki’nin Şemsiyye üzerine 

yazdığı Tekmile Şemsiyyetü‟l Hisab’ı bulunmaktadır. 

10. Beyazıt Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi 2325, 69 vr., talik 

Küçük boy olan nüshanın bilhassa son sayfaları oldukça bozuk bir yazıyla yazıldığından 

asıl metinle müstensihin kendi yazdığı kısımlar karışmış bir şekilde görünmektedir ve  

bu yüzden istinsah bilgilerine ulaşılamamaktadır. Nüshanın orta sayfalarında ―Abdullah 

Efendiden vakıftır‖ diye mühürler yer almakta ve nüshanın dış kapağı ile zahriyesinde 

 ifadesi رسبنّ شًسُّ نًىالَب حسٍ ثٍ يحًد انُُسبثىرٌ انشهُز نعالية انشُزاسٌ 

bulunmaktadır. Muhtemelen bu ifadeyi yazan kişi (ya müstensih ya da nüshaya sahip 

olanlardan biri) Kutbüddîn Şîrâzî ile Nîsâbûrî’yi karıştırmaktadır. 

11. Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya 2659, 10b-157a vr., 15 st., talik 

Dört risâleli bir mecmuânın üçüncü risâlesi olan nüsha h. 871’de istinsah edilmiştir. 

Nüshanın hatimesinde Nîsâbûrî için ―fâzıl‖, ―muhakkık‖, ―feylesof‖, ―mudakkık‖ 

sıfatları kullanılmaktadır.  

12. Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa 257, 41-88 vr., 23 st., nesih, 190140, 

14570 

Altı risalelik bir mecmuanın son risalesi olan nüsha bozuk bir nesih hattıyla yazılmıştır. 

Hatimede yazı iyice bozulmuş olduğundan istinsah bilgisi verilip verilmediği 

anlaşılamamaktadır. 

13. Süleymaniye Kütüphanesi, Kadızâde Mehmed Efendi 564, 91-110 vr., 19 st., talik, 

195120, 14575 

Arap Dili hakkında risalelerin bulunduğu beş risâleli mecmuânın son risalesidir. Nüsha 

yarım olarak istinsah edilmiş, 110a varağında kök çıkarma bahsi ile risale sona 

erdirilmiştir. Nüshanın 91a varağında ―Kadı-zâde Mehmed Efendi’dendir‖ ve ―Şeyh 

Şerif İbrahim’in torununun hattıyla‖ ibareleri bulunmaktadır. 
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14. Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1991, 37-65 vr., 27 st., 37b- 53b arası 

nesih,  53b- 65 arası talik, 205140, 15578 

Dört risalelik bir mecmuanın üçüncü eseri olan nüshanın kütüphane kayıtlarında hata 

yapılarak bu risalenin Nîsâbûrî’nin Şerh Tahrîr el-Macesti adlı eseri olduğu 

belirtilmektedir. Nüshanın hatimesinde hiçbir istinsah bilgisine yer verilmemiştir. 

15. Süleymaniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa 1977, 1-48 vr., 19 st., talik, 177127, 

11275 

Oldukça yıpranmış olan nüshanın çoğu yerinde noktalama kullanılmamıştır. 

16. Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Hacı Selim Ağa 731, 1a-35a vr., 19 st., talik  

İçerisinde farklı konulardan pek çok eser bulunan mecmuanın ilk eseri olan 

Şemsiyye’nin zahriyesinde diğer nüshalardan farklı olarak sağlamaları ile birlikte kök 

bulma tabloları vardır. Yazı ve tabloları muntazam olan nüshanın üzerinde çalışılmış, 

hamişine birçok notlar alınmış, açıklayıcı tablolar çizilmiştir. Nüsha, hatimesinde 

verilen bilgiye göre Zilhicce ayının yedinci günü h. 974 yılında istinsah edilmiştir.  

1.2.4.2.3. Türkiye ve Dünya Kütüphanelerindeki Diğer Nüshaları
1
 

1. Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi,  Burdur İl Halk Kütüphanesi 444-01, 38 

vr, 23 st., talik, müstensih: Muhammed b. Ahmed, istinsah tarihi: 7 Muharrem 

1094/1682, istinsah yeri: İstanbul, 195133; 13060, üzümlü taç filigranlı kağıt, söz 

başları ve şekiller kırmızı, yıpranmış kahverengi meşin, kapakları ebru kağıt kaplı, ince 

karton cilt içinde. 

2. İzmir Milli Kütüphanesi 25/483-2, müstensih: İsmail b. Yusuf b. Ahmed b. Süleyman 

b. Kılavuz, istinsah tarihi: h. 1180 

3. Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi 21 Hk 1486 / 4, 67a-72a vr., 21 st., bozuk nesih 

4. Manisa İl Halk Kütüphanesi 45 Hk 1690 / 1, 37 vr., 17 st., talik, müstensih: Yahya 

Rumî   

                                                 
1 Türkiye’deki nüshaların bilgilerine kütüphane kayıtlarıyla, Türkiye dışındaki nüshaların bilgilerine de 

Suter ve Rosenfeld-İhsanoğlu’nun eserleri ile ulaşılmıştır (Suter, 1922:161; Rosenfeld-İhsanoğlu, 

2003:238) 
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5. Milli Kütüphane Başkanlığı, Afyon Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi 03 Gedik 

18188 / 1, 32 vr., talik, müstensih: Şemseddin b. Kaşif    

6. Manisa İl Halk Kütüphanesi 1698/7, 110b-142b vr., 21 st., istinsah yeri: Herat, 

istinsah tarihi: 1479/884, 178125, 14084 

7. İzmir Milli Kütüphanesi 1666, 19b-54b vr., istinsah yeri: İstanbul, istinsah tarihi: 

1108 

8. Tire Kütüphanesi, Necip Paşa Vakfı 456, 40 vr. 

9. Catalogue of Arabic Manuscripts (Yahuda Section) in the Garrett Collection, 

Princeton University Library, 4779  (Milli 9, 1178/1) 

1258: fol. 2b- 100a. Jum. 1, 1028 h. , M. Amin b. Muhammed Salih Tabataba’i 

10. Aligar, Cevahir 437 ve Subh. Sup. 511/4 

11. Aşkabad 253/1 

12. Bakü A-1059/1 

13. Buhara 1250 

14. Kahire, Falak 3957/5, 8531/2; Riyad 823/1; Teymur Riyad 278/3 

15. Kalküta, Buhar 338/1 

16. Duşanbe 1266, 1280, 2136/2-3-5, 3070/11; Ferd. 1143, 2043/3; IZA 31, 202/3 

17. Haydarabad, Said Riyad 1, 103/3 

18. Leiden 204/3, 1032 

19. Londra, Ind.Off. 748-749 

20. Manchester 352 C 

21. Meşhed, 132; Nevvab 19 

22. Moskova 87/2 

23. Musul, Hajiyat 136; Jalili 49 
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24. Münih 346/3 

25. Necef, Ayetullah 135 

26. Oxford I 1011/1, II 289/3 

27. Princeton, Yahuda 4110 

28. Kazan 1055 

29. St. Petersburg B 842/1, 871/13, 2991/1 (eksik), 3118, C 1330/12; Univ.90/6 

30. Taşkent 1693/1, 5513/1, 6023/10, 6125/1, 6131/7-9, 6175/1, 6425/6, 7822/4, 

8044/6, 8152/30 

31. Viyana 1027/2  

1.3. Tenkitli Metnin Hazırlanmasında Kullanılan Yöntem 

1.3.1. Nüshaların Tenkitli Metin Ġçinde Gösterilmesi 

Tenkitli metinde kullanılan beş nüshanın içerisinden, çalışmamızın ―tenkitli metinde 

kullanılan nüshalar‖ kısmında açıkladığımız sebeplerden dolayı, III. Ahmet, 3152 

nüshası esas nüsha olarak belirlenmiştir. Daha sonra esas nüsha ile diğer nüshalar 

arasındaki farklar tespit edilerek, eserin terminolojisine de sadık kalarak tenkitli metin 

hazırlanmıştır. Tenkitli metin yazılırken birtakım kaideler dikkate alınmıştır, bu kaideler 

bir sonraki başlık içerisinde anlatılacaktır. 

Tenkitli metinde, her nüshanın, metne göre yaprağının başlangıcı olan kelimenin sağına 

(/) işareti konularak dipnot verilmiş ve dipnotta hangi nüshanın kaçıncı yaprağı olduğu 

belirtilmiştir. Bunun için, önce parantez içinde yaprağı gösteren rakam ve yaprağın 

hangi yüzü olduğunu gösteren harf, sonra da iki tire (-) arasında bu yaprağın hangi 

nüshaya göre olduğu, nüshanın Arapça rumuz harfi ile verilmiştir. Yaprağın (a) yüzüne 

ile işaret edilmiştir. Meselaظ) yüzüne ( ifrah (b) ,(و) -"أ–فٍ  (ظٓٓٔ) "   şeklinde. 

Tenkitli metin ile beş nüsha arasındaki farklar için dipnot sistemi kullanılmıştır. Buna 

göre; tenkitli metinde olup da diğer nüsha veya nüshalarda olmayan ifadenin sonuna 

dipnot verilmiş, sayfa sonundaki dipnota önce bulunmayan ifade yazılıp iki nokta (:) 

konulmuş sonra da ―nâkıs fî‖ ifadesi yazılmış en sona da eksikliğin olduğu nüshanın 
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Arapça rumuzu iki çizgi arasında verilmiştir.  gibi. Tenkitli metinde 

bulunmayıp da diğer nüsha veya nüshalarda bulunan ifade için de aynı yöntem 

kullanılmış ancak ―nâkıs‖ kelimesi yerine ―zâid‖ kelimesi konulmuştur. Tenkitli 

metindeki ifadenin yerine diğer nüshalarda farklı bir ifade kullanıldıysa dipnota önce 

tenkitli metindeki ifade konulmuş sonra iki nokta konularak diğer ifade yazılmış, en 

sonunda da diğer durumlarda olduğu gibi farklılık olan nüshanın adı verilmiştir. Tenkitli 

metindeki bir ifadenin diğer nüshalarda tekrar edildiği durumlarda ise dipnota tekrar 

edilen ifade yazılarak ―mükerrer‖ kelimesi ile durum ortaya konulmuştur. Eğer esas 

alınan nüshada kelime, harf veya ifade yanlışları yapıldıysa, öncelikle bunların doğrusu 

diğer nüshalarda aranmış eğer bulunamadıysa tarafımızdan doğrusu takdir edilmiştir. 

Son olarak karşılaştırılan nüshalarda kelime veya cümleler satır altına, üstüne veya 

sayfa kenarına yazıldıysa bu durum ―fî taht es-satr‖, ―fî fevk es-satr‖ ve ―fî el-hâmiş‖ 

ifadeleriyle belirtilmiştir. 

1.3.2. Metin Tesisi Ġle Ġlgili Açıklamalar 

Gerekli görülen kelimeler üzerine şedde ( ) işareti konulmuştur.  

Fetha, damme ve kesra için kullanılan yardımcı  ،وأ  ve ي harfi yerine, modern Arapça 

dilbilgisi kurallarına uyularak hemze ( .rutşumlunok iteraşi (ءMesela جزء enirey جزؤ, 

زة adnışıd nıralnuB .ibig   , لئاوا yerine اواَم زة enirey دائ خطبان   , ةلأسم yerine يسئهةداي

yerine ٌائيش  , خطآ yerine شئ  , أيش yerine ايشأ  , ءيش yerine ءايشأ gibi kelimelerin 

yazımında modern Arapça yazım kuralları dikkate alınmış ve farklar tenkitli metne 

yansıtılmamıştır. 

―Üç‖ anlamına gelen  ة الث الث/ ث يه   otuz‖ anlamına gelen― , ث الث ون/ ث الث  ve ―üç ث

yüz‖ anlamına gelen ثالثًبئة kelimeleri tüm nüshalarda çoğunlukla sırasıyla şu şekilde 

yazılmıştır;  . ة ثمبئ ل يه  ev  ث ث ل ثون/ ث ل ثة ,  ث ل لث/ ث  Tenkitli metinde ilk kullanım  ث

tercih edilmiş ve bu farklar metinde belirtilmemiştir. Bu tercihle hem ―üçte bir‖ 

anlamındaki ثهثة/ ثهث   kelimesi yüzünden çıkabilecek bir karışıklığa mahal verilmemiş 

hem de modern Arapça yazım kurallarına uyulmuştur. Rakamlar konusunda da esas 

nüsha dikkate alınmış, modern Arapça rakamlarından farklı olarak sıfır (0) için ― ‖ 
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yerine  ― ‖ ,  dört (4) için ― ‖  yerine  ― ‖  ve beş (5) için ― ‖  yerine  ― ‖ tercih 

edilmiştir. 

Tenkitli metnin rasyonel sayılarla ilgili bölümünde bazı rasyonel ifadelerin daha iyi 

anlaşılabilmesi için tarafımızdan köşeli parantez ([]) içinde modern matematikteki 

karşılıkları verilmiştir. 

Nüshalardaki fiil, zamir, işaret zamiri ve ism-i mevsullerdeki müennes-müzekkerlik 

farklılıkları tenkitli metinde belirtilmemiştir. Ayrıca bazı nüshalarda  ıtade ئذ ن ي ح

yerine, kısaltılmış şekli olan ح harfi kullanılmıştır. Bu kısaltma da tenkitli metne 

yansıtılmamıştır. 

Bunların dışında tablo ve şekillerle ilgili esas nüsha ile diğer nüshalar arasındaki farklar 

belirtilmemiş, tenkitli metne esas nüshanın tablo ve şekilleri alınmış, tablolardaki bazı 

sayı hataları tarafımızdan düzeltilerek yazılmıştır. 

1.4. Türkçe Metnin Hazırlanması Ġle Ġlgili Açıklamalar 

Metnin giriş kısmının yani ilk fasla kadar olan kısmın sadece önemli görülen yerleri
1
 

tercüme edilmiştir.  

Fenn, bâb, fasıl ve bunun altındaki başlıklar aynen tercüme edilmeye çalışılmış ancak 

gerekli görülen bazı yerlerde modern matematiğe daha uygun başlıklar tarafımızdan 

verilmiştir. 

Tercüme esnasında bazı matematiksel terimlerin Arapçası tercümesinin yanında 

parantez içerisinde verilerek aşinalık sağlanmaya çalışılmıştır. 

Tercümede müellifin risalede takip ettiği sıraya uyulmuş, bu sıraya göre tercüme 

yapılmıştır. 

Tercüme yapılırken müellifin konuyu açıklayışı aynen, konunun ardından verdiği 

örnekler sembolik olarak tercüme edilmiştir. Bunun yanı sıra tablo (cetvel) kullanılarak 

yapılan örneklerde işlemin daha iyi anlaşılabilmesi için müellifin açıklamalarına ilave 

olarak tarafımızdan bazı izahlar yapılmıştır.  

                                                 
1 Tezin konusu ile ilgili olmayıp, müellifin, yazma geleneğinin bir parçası olarak girişte yer verdiği ithaf 

ve övgü ifadeleri ve ilk varak olan 1b varağı tercüme edilmemiştir. 
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BÖLÜM 2: Eġ-ġEMSĠYYE Fi’L-HĠSÂB’IN ĠÇERĠĞĠ VE ĠSLAM 

MATEMATĠK TARĠHĠ AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Eş-Şemsiyye fi‟l-Hisâb mukaddime ve iki fenn’den oluşmaktadır. Ancak ikinci fenn’den 

sonra ayrıca bir teznîb bölümü eklenmiştir.  

İki fasıldan meydana gelen mukaddimede hisâbın tanımı ve konusu, doğal ve rasyonel 

sayıların tarifi, sayıların şekilleri ve basamakları konularına yer verilmiştir. 

İki bâbdan oluşan ilk fenn genel olarak hisâbın ana konularına dairdir. Birinci bâbda 

tam sayılarla iki katını alma, yarıya bölme, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme 

işlemlerinin nasıl yapıldığı cetveller yardımıyla anlatılmaktadır. İkinci bâb ise rasyonel 

sayıların hesabına ayrılmıştır. Burada rasyonel sayıların paydalarının açıklanması, 

irrasyonel sayılar, basit, bileşik ve tamsayılı kesirler ile çarpma, bölme, toplama ve 

çıkarma bahisleri izah edilmektedir. 

İlk fenne nispetle daha ileri seviye konuların açıklandığı ikinci fenn dört bâbdır. İlk 

bâbda üslü ve köklü sayılar ile sayıların köklerinin bulunması anlatılmaktadır. İkinci 

bâbda ebced harfleri ve karşılığı olan sayılar, sittînî (müneccimîn) hesâbında iki katını 

alma, yarıya bölme, toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve kök bulma işlemleri cetveller 

ile açıklanmaktadır. Üçüncü bâb mesâha bahsine tahsis edilmiştir. Burada ―nokta‖, 

―doğru‖, ―yüzey‖, ―açı‖ gibi kavramların tarifi verilmekte daha sonra  şekil ve cisimler 

tarif  edilmekte son olarak da bu şekil ve cisimlerin alan ve hacim hesaplamaları izah 

edilmektedir. İkinci fennin son bâbı olan dördüncü bâbda ise cebr ve mukâbele yolu ile 

bilinmeyenli ifadelerin çözümü verilmektedir. Buna göre üslü ve köklü ifadelerle 

çarpma, bölme, toplama ve çıkarma işlemlerinin yapılması, birinci ve ikinci dereceden 

denklemlerin çözüm kümelerinin bulunması ve altı cebirsel denklem konuları burada 

yer almaktadır. 

Son olarak teznîb bölümünde ise çift yanlış hesâbı ve mîzan (sağlama) konuları 

anlatılmıştır. 

Hisâb-ı hindî geleneği içinde değerlendirilebilecek bir eser olan Şemsiyye’de hisâb-ı 

hevâi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  Bu çerçevede eser; aritmetik, 

sittînî ( müneccimîn) hesâbı, mesâha ve cebir konularını içeren orta seviyeli bir eserdir. 
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Her konu için verilen açıklamalı örnekler ve cetveller ile anlaşılması kolay, ideal bir 

ders kitabı mahiyetindedir. Bunun dışında eser kendinden önce veya kendi döneminde 

yazılmış matematik eserlerinden çok farklı bir özellik taşımamakta, hemen hemen aynı 

konuları tekrar etmektedir. 

2.1. Hesap (Mukaddime, 1. Fenn Ve 2. Fennin 1. Bâbı) 

2.1.1. Sayı, ġekilleri ve Basamakları 

Nîsâbûrî’ye göre hesap; ―bilinenlerden sayısal bilinmeyenlere ulaşma yollarının 

öğrenildiği bilimdir. Hesâbın konusu sayıdır ve sayı; bir ve birden oluşan her şeye ad 

olarak verilen niceliktir.‖ Burada müellifin sayı tanımındaki ―1‖e olan vurgusu dikkat 

çekmekte, Pisagorcu sayı anlayışından oldukça etkilenen İhvan-ı Safâ’nın ―1‖ ile ilgili 

görüşlerini hatırlatmaktadır. İhvan-ı Safâ’ya göre tüm sayıların kaynağının ―1‖ olması 

gibi tüm âlemin yaratıcısı da Allah’tır. Nasıl ki tüm sayılar ―1‖den çıkarlar, âlem de bu 

şekilde Allah’tan sudûr eder (Kaya, 2003:224).   

Nîsâbûrî sayı ve hesap ile ilgili tanımlardan sonra sayıların şekillerini tanıtır. Sayılar 

eski çağlardan beri her medeniyet tarafından farklı şekillerle sembolize edilmiştir. Bu 

semboller M.Ö 3000’li yıllara kadar geri götürülebilir. Hint, Çin, Mısır, Bâbil, Yunan 

ve Maya gibi medeniyetlerin sayı şekillerinden pek çok örnekler verilebilir.
1
 Ancak 

Harizmî’nin el-Kitâb fi‟l-Hisâbi‟l-Hind adlı eseri ile İslam matematik tarihinde ilk kez 

9. yy’da
2
 kullanılan Hint rakamlarının ve Harizmî’den sonra Hint-Arap rakamları diye 

anılan rakamların gelişimini göstermek daha uygun olabilir.  

Tablo 3: 1. yy civarında Brahmi rakamları 

                                                                 

Kaynak: The MacTutor History of Mathematics archive (2007) 

 

 

                                                 
1 Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Waerden, 1994; ―The MacTutor History of Mathematics 

archive‖, 2007. 
2 Salih Zeki Âsâr-ı Bâkiye’sinde bu tarihi 8. yy ortalarına kadar geriletir. Bu görüşünü de Müslümanların 

8. yy’da Hindistan’ın kuzey taraflarına kadar giderek Hintlilerle görüşmesine dayandırır. Daha geniş bilgi 

için bakınız: Zeki, 2003:II, 73-77. 
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Tablo 4: 4. yy civarında Gupta rakamları 

 

Kaynak: The MacTutor History of Mathematics archive (2007) 

 

Tablo 5: 11. yy civarında Nagari rakamları 
 

 
 
Kaynak: The MacTutor History of Mathematics archive (2007) 

 

Tablo 6: Sîcî’nin (945-1020) 969 tarihli astronomi çalıĢmasındaki rakamları 

 
 
Kaynak: The MacTutor History of Mathematics archive (2007) 

 

Tablo 7: Ebu’r-Reyhan Bîrûnî’nin (973-1048) 1082’de istinsah edilen bir 

risalesinden rakamlar 
 

 

Kaynak: The MacTutor History of Mathematics archive (2007) 

 

Tablo 8: Ġbnu’l-Bennâ MerrâkûĢî’nin
1
 (1256-1321) rakamları 

 

 
 
Kaynak: The MacTutor History of Mathematics archive (2007) 

 

 

                                                 
1 Merrâkûşî veNîsâbûrî çağdaş olmalarına rağmen kullandıkları sayı şekilleri oldukça farklıdır. Bunun 

nedeni Merrâkûşî’nin Batıda (İspanya) Nîsâbûrî’nin ise Doğuda yaşamasıdır. İslam matematikçilerinin 

yaşadığı coğrafyaya göre sayılarının şekli değişebiliyordu. Daha geniş bilgi için bakınız: Daffa’ ve Şevki, 

1986:I, 37-50; Zeki, 2003:II, 61-108.   
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Nîsâbûrî, sayıların şekillerinden sonra basamaklarına geçer. O dönemde henüz 

milyonlar basamağı ―milyonlar‖ olarak isimlendirilmediğinden bu basamak ve bundan 

ötesi ―bin‖in tekrarı ile ifade ediliyordu.  

İslam matematiğinde sayıların şekilleri ve basamakları konusu genel hesap kitaplarının 

bilhassa da ilk ve orta seviyeli hesap kitaplarının çoğunda zikredilmiştir. Mesela Ebu 

Bekr Muhammed b. el-Hasan el-Kerecî’nin el-Kâfî fi‟l-Hisâb‟ında, Cemşid Kâşî’nin 

Miftâhu‟l-Hisâb‟ında (Kereci, 1986:32-33; Kâşî,1977:48-49) ayrıca Sıbtu’l-Mardînî’nin 

Tuhfetu‟l-Elbâb fi ilmi‟l-Hisâb adlı eserinin girişinde bu konulara rastlanabilir 

(Fazlıoğlu, 1993:42). 

2.1.2. Hesap ÇeĢitleri ve Hindî Hesap 

İslam matematik tarihinde kullanılan üç önemli hesap geleneği sırayla; hevâi hesabı, 

sittînî (müneccimin) hesabı ve hindî hesabıdır.  

Nîsâbûrî’nin Şemsiyye’de bahis açmadığı Hevâi hesabı, tüm hesap işlemlerini zihnen 

yaparak sonucu parmakların duruş şekilleri ile ifade etmekten ibarettir. Bu hesap 

türünün belirli yöntemlerini kullanarak tam ve kesirli sayılarla iki katını alma, yarıya 

bölme, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri zihinden yapılabiliyordu. Parmak 

hesabı da denilen bu hesap Arap-Rum aritmetiği olarak da anılır ve daha çok yazma 

bilmeyenler tarafından kullanılırdı. Bu hesabın İslam dünyasına ne zaman girdiği ile 

ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Arap tacirlerin komşularından öğrenmiş 

olabilecekleri düşünülebilir. Bu hesap türünde bilinen en eski çalışma Ebu’l-Vefâ 

Büzcânî’nin Kitâbul-Menâzil es-Seb‟a adlı eseridir. Bunun dışında Kerecî’nin el-Kâfî 

fi‟l-Hisâb‟ı sayılabilir (Saidan, 1996:II, 331-332). 

Müellifin oldukça geniş bir yer ayırdığı, hem hesap hem de astronomi ilminin alt dalı 

olarak kabul edilen sittînî hesâbı yani altmış tabanlı sayı sistemi, hindî hesabının İslam 

matematikçileri arasında yaygınlaşmasından önce kullanılıyordu. Hindî hesabı ile 

birlikte kulanım alanını daha çok astronomiye bırakan bu hesap türü daha sonra 

detaylıca inceleneceğinden bu bilgilerle iktifâ edilmektedir. 

İki fenden oluşan Şemsiyye’nin ilk fenni ve ikinci fennin ilk bâbı tamamen hindî 

hesabına ayrılmıştır. Buna göre Şemsiyye hindî hesap geleneği içerisinde yer alan genel 

hesap kitapları arasında görülebilir. Kısaca hindî hesap; halen bizlerin de kullandığı 
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ondalık konumlu sayı sistemidir. Bu sistem sayesinde tam ve kesirli sayılarla iki katını 

alma, yarıya bölme, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kare ve küp alma, karekök ve 

küp kök çıkarma işlemleri kolaylıkla yapılırdı. Az önce saydığımız gibi işlemlerin 

izahına iki katını alma ve yarıya bölme işlemleri ile başlanırdı. Modern matematikte 

görülmeyen bu durum İslam matematikçilerine Hint usûlünden – bölme ve kök 

çıkarmada iki katını alma ve yarıya bölme işlemleri oldukça fazla kullanıldığından 

dolayı – intikal etmiştir (Zeki, 2003:II, 121-122).  

Hindî hesap ilk kez 9. yy.’da
1
 Muhammed ibn Mûsâ el-Harezmî’nin (780-850) el-Kitâb 

fi‟l-Hisâbi‟l-Hind adlı eserini Halife Me’mun’un emriyle telif etmesi sonucu İslam 

matematikçileri arasında yayılmaya başlamıştır. Bu eserin en önemli özelliği Hint 

rakamları ve sıfır ile birlikte ondalık konumlu sayı sistemini kullanmış olmasıdır  (Nasr, 

1989:78; Saidan, 1996:II, 333; Zeki, 2003:II, 111; Tekeli ve diğ. 2001:161; Yıldırım, 

1988:33).  

Harezmî’den sonra çağdaşı olan Ya’kub b. İshak el-Kindî er-Risâle fi İsti‟mâli‟l-

Hisâbi‟l-Hindî adlı eseri, 10. yy’da  Ebu’l-Hasan el-Uklidîsî Kitâb el-Fusûl fi‟l-Hisâb 

el-Hindî, Ebu’l-Hasan en-Nesevî Kitâb el-Muknî fi‟l-Hisâb el-Hindî, Ebu’l-Kâsım el-

Müctebî el-Antâkî Kitâbu‟t-Taht el-Kebîr fi‟l-Hisâbi‟l-Hindî adlı eserlerini, 11.-12. 

yy.’da Ömer Hayyam er-Risâle fi Hisâbi‟l-Hind‟i, Semev’el el-Mağrîbî el-Endülüsî 

Kitâbu‟l-Kıvâmî fi‟l-Hisâbi‟l-Hindî‟yi, 13. yy.’da Abdullatif el-Bağdâdî’nin Muğni‟l-

Celî fi‟l-Hisâbi‟l-Hindî’yi, 14. yy’da İbn Bennâ Merrâkûşî el-Makâlât fi İlmi‟l-Hisâb’ı, 

Şihâbuddin İbnü’l-Hâ’im el-Mısrî el-Kudsî el-Ma‟ûne fi‟l-Hisâbi‟l-Hindî’yi  15. yy.’da 

Ebu’l-Hasan Kalesâdî Tebsıratu‟l-Mübtedî bi‟l-Kalem el-Hindî‟yi, Cemşid Kâşî 

Miftâhu‟l-Hisâb’ı, Ali Kuşçu Risâle fi‟l-Hisâb‟ı, 16. yy.’da Muhyiddin Mehmet b. Hacı 

Atmaca Mecmâu‟l-Kavâid‟i, Takıyyüddin er-Râsıd Bugyetü‟t-Tullâb min İlmi‟l-

Hisâbı,17. yy.’da Ali b. Veli b. Hamza el-Cezâirî el-Mağrîbî Tuhfetü‟l-A‟dâd li-Zevi‟r-

Rüşd ve‟s-Sedâd‟ı, 18. yy.’da Gelenbevî İsmail Efendi Hisâbü‟l-Küsûr‟ü telif 

etmişlerdir (Daffa’ ve Şevki, 1986:II, 131-302; Zeki, 2004:III, 72-212; Süveysî, 

1998:XVII, 244; Fazlıoğlu, 1998:XVII, 248-250). 

                                                 
1Hindî hesabın bu yy.’dan önce tacirler vasıtasıyla Suriye’ye kadar getirilmiş ve kullanılmış olabileceğine 

dair bazı görüşler bulunmaktadır. Ancak bize ulaşan yazılı kaynaklara göre sistemli bir biçimde ortaya 

konulması 9. yy.’dadır. 
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Bunların dışında İslam matematikçilerinin yazdığı genel hesap kitaplarının hemen 

hemen hepsi diğer konu ve hesap türlerinin yanında hindî hesabı ile ilgili bilgiler de 

vermişlerdir. 

İslam matematikçileri hindî hesabında işlemleri daha çok cetvellerle yaparlardı. İki 

katını alma, yarıya bölme, toplama ve çıkarma işlemleri hemen hemen modern 

matematikte kullanılan yöntemlerle aynı olmakla birlikte işleme başlama tarafı 

açısından bazı farklar mevcuttu. Modern matematikte, işlemlere bölme hariç ―birler 

basamağı‖ndan yani sağdan başlanırken İslam matematikçileri bazı işlemlere sağdan 

bazılarına da soldan başlarlardı.  

Çarpma, bölme ve 2. ve 3. dereceden kök alma işlemlerine gelince; bunlar bilhassa şekil 

açısından modern matematik işlemlerinden farklıydılar. İslam matematikçileri 

eserlerinde tam ve rasyonel sayılarla tam veya yaklaşık kök çıkarma işlemleri için cetvel 

çizme yöntemine alternatif olarak çeşitli formüller geliştirmişlerdi.
1
 Ancak Nizâmeddîn 

Nîsâbûrî Şemsiyye’de bu formüllere yer vermez, bölme ve kök çıkarma işlemleri için 

önce tahmin sonra da cetvel çizme yöntemlerini izah eder.  

Netice olarak hindî hesap İslam dünyasına 9. yy.’da Harizmî’nin eseri ile girmiş ve bu 

tarihten sonra doğu ve batıda yaşayan İslam matematikçileri tarafından benimsenmiş, 

özümsenmiş, geliştirilmiş ve diğer coğrafyalara intikal ettirilerek çağlar boyu ayakta 

kalması sağlanmıştır. 

2.2. Ebced Harfleri Ve AltmıĢ Tabanlı Hesap/Hesâb-ı Sittînî (2. Fenn, 2. Bâb) 

Nîsâbûrî, Şemsiyye’nin ikinci fenninin ikinci bâbını ebced harfleri ve sittînî hesabına 

tahsis etmiştir. ―Cümel rakamları‖ da denilen ―ebced harfleri‖, Hint rakamlarının 

yaygınlaşmasından önce Araplar arasında kullanılan ve Arap harflerine sayı anlamları 

yüklemek şeklinde gerçekleştirilen bir sistemdi. Buna göre Arap harfleri belli bir tertibe 

göre ―1, 2, 3….9‖, ―10, 20, 30…90‖ ve ―100, 200….900‖ sayılarına karşılık gelir ve 

bunlar dışında bir sayı ifade etmek istenirse, o sayıyı oluşturacak harfler yan yana 

yazılırdı. Daha sonra belirli sayılara karşılık gelen bu harflerle sittînî yani altmış tabanlı 

sayı sistemine uygun olarak iki katını alma, yarıya bölme, toplama, çıkarma, çarpma, 

bölme ve kök alma işlemleri uygulanırdı.  

                                                 
1 Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Şerbil, 1988:143-154. 



 47 

Altmış tabanlı sistemde bir sayı 60’tan büyük olursa bu sayı 60’a bölünür bölüm bir üst 

birim olarak kabul edilir, kalan ise sayının ilk halindeki biriminin aynısı olur. Tüm 

işlemler bu husus göz önüne alınarak yapılır. Sittînî hesabı daha çok astronomi alanında 

kullanılır. Çünkü takvim ve zîç hazırlanmasında hesaplanan derece, dakika, saniye… 

gibi birimler 60’ta devreder. 

Ahmed Saidan’a göre İslam dünyasına bu hesap sistemi Bâbil’den Suriye ve Pers 

kanallarıyla gelmiştir (Saidan, 1996:II, 331). Salih Zeki’ye göre ise Emeviler’in 

kuruluşunda hazine kayıtları Yunan rakamları ile tutulurdu. Halife I. Velid bunu 

yasaklayınca Araplar 7. yy’ın sonlarına doğru Arap harflerine sayı anlamları yüklemek 

suretiyle bu yolu icad etmişlerdir (Zeki, 2003:II, 63-64). Kaynağı neresi olursa olsun 

İslam matematikçileri ilk dönemlerden itibaren sittînî hesabı ile ilgili ya müstakil ya 

zîçlerin mukaddimelerinde veyahut da genel hesap kitapları içerisinde anlatmak 

şeklinde olmak üzere çeşitli telifler ortaya koymuşlardır. 

Sittînî hesabı ile ilgili günümüze ulaşan ilk müstakil eser 9. yy.’da Ebû el-Anbes 

Muhammed b. İshak es-Sumeyrî’nin Kitâb fi‟l-Hisâbi‟l-Nücûmî adlı eseridir  ancak 

sittînî hesabını gelenek haline getiren ilk eser İbnu’l-Mecdî’nin Keşfu‟l-Hakâik fi‟l-

Hisâb ed-Derec ve‟d-Dakâik‟idir (Fazlıoğlu, 1993: 43).  

İslam matematikçileri ilk dönemlerden beri hesap kitaplarında hindî hesabı ile birlikte 

sittîni hesabını da anlatmışlardır. Yani bir önceki konuda saydığımız eserlerin çoğunda 

bu hesap türü de incelenmektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse; Büzcânî’nin el-

Menzilü‟s-Seb‟a, Uklidîsî’nin Kitâbu‟l-Fusûl fi‟l-Hisâbi‟l-Hindî, Abdulkâhir 

Bağdâdî’nin et-Tekmile fi‟l-Hisâb, batı İslam dünyasından İbnü’l-Bennâ el-

Merrâkûşî’nin  Telhîsu A‟mali‟l-Hisâb ve Kalesâdî’nin Keşfü‟l-Esrâr „an İlmi‟l-Gubâr 

adlı eserleri sıralanabilir (Süveysi, 1998:XVII, 244). Bunların dışında önemli olarak 18. 

yy. Osmanlı’sında yaşayan ve muhtemelen bu alandaki ilk Türkçe telifi yapan Câbizâde 

Halil Fâiz’in Fezleketü‟l-Hisâb’ı zikredilmelidir (Fazlıoğlu, 1998:XVII, 250). 

Sonuç olarak İslam matematikçi ve astronomları sittînî hesap geleneğini hindî 

hesâbından sonra da devam ettirmişler, genel hesap kitaplarında bu sisteme yer 

vermişler ayrıca oldukça fazla önemsedikleri zîc ve takvim hazırlamada bu sistemi 

kullanarak eserlerinde bu konuyu izah etmişlerdir. 
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2.3. Pratik/Uygulamalı Geometri/Misâha (2. Fenn, 3. Bâb) 

Şemsiyye’nin ikinci fenninin üçüncü bâbı misâha bahsine tahsis edilmiştir. Misâha; 

genel olarak çizgileri, yüzeyleri ve cisimleri ölçme yollarını öğreten ilim dalıdır. Bir 

başka ifade ile çeşitli hendesî şekillerin uzunluk, alan ve hacimlerini hesap eden ilmi 

ölçme ile bunun dış dünyaya uygulanmasını konu alan tatbiki ölçmenin toplamıdır  

(Fazlıoğlu, 2004:18). Bu tanımla dikkat edilmesi gereken nokta ―misâha‖ ile ―hendese‖ 

arasındaki farktır. Hendese işin sadece teorik kısmı ile ilgilenirken misâha hem teorik 

hem de pratik bir yön ihtiva etmektedir.  

Nîsâbûrî, konuya misâhanın ne olduğu ve bu ilmin temelini oluşturan kavramların 

tanımlarıyla başlar, başlıca şekil ve cisimleri tanıttıktan sonra bunların yüzey alanı ve 

hacim hesaplamalarına geçer. Misâha ile ilgili müstakil eserlerin veya bu konuya yer 

veren genel hesap kitaplarının bahsi açıklayışı hemen hemen bu şekildedir. 

İslam dünyasında, tüm alanlarda olduğu gibi mesaha alanında da tercümelerle birlikte 

belli gelişmeler yaşanmıştır. Bilhassa Hint ve Grek kaynaklarından yapılan 

tercümelerden sonra Hint’in uygulamalı mesahasıyla Grek’in nazarî mesahasının sentezi 

meydana getirilmiş, bu sentez Harizmî tarafından ondalık konumsal sayı sistemine 

uyarlanarak özgün bir ―ilm-i misâha‖ ortaya çıkarılmıştır (Fazlıoğlu, 2004:37-38; Nasr, 

1989:82).  

İslam matematikçileri arasında misâha ile ilgili yapılan çalışmaların genel bir tarihi 

seyrine bakılırsa; Harezmî Kitâbu‟l-Cebr ve‟l-Mukâbele adlı eserinin bir bâbını misâha 

bahsine ayırmış, burada dairenin çevresinin, çapına oranının nasıl hesaplanacağı yani 

―‖nin yaklaşık değeri ile ilgili üç yöntem vermiştir (Daffa’ ve Şevki, 1986:II, 60). 

1)  ,             2)  ,                3)  ,  

Harezmî ―‖nin yaklaşık değeri olan ―3,1415927‖ye en yakın değeri üçüncü yöntemle 

vermiş görünmektedir. 

Harizmî’den sonra Ebû Kâmil Şucâ’ b. Eslem el-Mısrî (236-318/850-930) Kitâbu‟l-

Misâha ve‟l-Hendese‟yi telif etmiştir (Fazlıoğlu, 2004:38; Daffa’ ve Şevki, 1986:II, 

172). El-Fazl b. Muhammed b. Abdulhamid b. Türk (298/910) ise Kitâbu‟l-Misâha adlı 
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eserini ortaya koymuştur (Zeki, 2004:III, 157-158; Fazlıoğlu, 2004:38). Daha sonra 

Ebu’l-Vefâ el-Büzcânî (328-388/940-998) Kitâb el-Menâzil fi‟l-Hisâb adıyla meşhur 

olan eserinin yedi bölümlük eserinin üçüncü bölümünü misâha bahsine ayırmıştır (Zeki, 

2004:III, 80-81; Ali Mustafa, 2002:75).  

11. yy.’da Kerecî eseri el-Kâfî fi‟l-Hisâb‟ın 44-52. Bâblarında Misâha ilminden 

bahsetmiş, bu ilmin kavramlarıyla bir giriş yaptıktan sonra üçgen ve dörtgenlerin kenar-

köşegen uzunluklarının ve alanlarının hesaplanmasını izah etmiştir. Daha sonra da daire 

ve çokgenlerin uzunluk ve alanlarını, çeşitli cisimlerin hacimlerini anlatmıştır (Kerecî, 

1986:128-153). Ayrıca Kerecî bu alana dair Muhtasar fi‟l-Hisâb ve‟l-Misâha adlı başka 

bir eser daha telif etmiştir (Gökdoğan, 2002:XXV, 278). 12. yy.’da Ömer Hayyam 

Mukaddime fi‟l-misâha‟yı yazmış, 14. yy.’da İbnü’l-Havvâm eseri Fevâidü‟l-

Bahâiyye‟nin üçüncü makalesini misâhaya ayırmıştır. 15. yy.’da Cemşid Kâşi 

Miftâhu‟l-Hisâb‟ının dördüncü makalesinde misâha bahsini detaylıca incelemiş çok 

çeşitli şekil ve cisimlerin alan ve hacimlerini hesaplamıştır (Kâşi, 1977:194-391). 

2.4. Cebir Ve Mukâbele (2. Fenn, 4. Bâb) 

Nîsâbûrî Şemsiyye’nin ikinci fenninin dördüncü bâbında cebir ve mukâbele konusunu 

izah etmektedir. ―Cebir‖ denklemdeki negatif ifadeyi pozitif yapmak için eşitliğin diğer 

tarafına geçirmek, ―mukâbele‖ ise aynı cins terimleri sadeleştirmek veya bir araya 

getirmek anlamındadır (Ronan, 2005:249-250; Nasr, 1989:85; Tekeli, 2001:161). 

Burada cebir ve mukâbelenin anlamı verildikten sonra Şemsiyye’de cebir ve 

mukâbelenin genel olarak içeriği ve İslam matematikçileri arasında cebirin gelişim seyri 

verilecektir. 

2.4.1. ġemsiyye’de Cebir ve Mukâbele 

Nîsâbûrî bu bahsi iki fasılla inceler. İlk fasılda dört mukaddime ile üslü ve köklü 

ifadelerle çarpma, bölme, toplama ve çıkarmanın nasıl yapılacağını örneklerle açıklar, 

üç ve beş terimli polinomların köklerinin bulunmasını anlatır. 

İkinci fasıla gelince müellif burada altı cebirsel denklemi vererek bunları tek tek 

örneklerle izah eder. Bahsin genel olarak içeriğini verdikten sonra Nîsâbûrî’nin ―cebir 

ve mukabele‖ ilmi ile ilgili olarak açıklamalarına geçebiliriz. 
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Nîsâbûrî’ye göre ―cebir ve mukâbele‖ ilmi ―hesap‖ ilmi gibidir. Yani hesap, belirli 

özelliklere sahip bilinenlerden sayısal bilinmeyenleri tespit etme yollarının öğrenildiği 

bilimse, cebir ve mukâbele de bu bilinmeyenleri elde etme yolarından biridir. Bilinenler 

kök, ilk kök, dinar, dirhem gibi miktarlardır veya çarpma bölme ve bu ikisi dışındakiler 

gibi işlemlerdir veyahut da bu miktar ve işlemlerin birleşimidir.  

Müellifin ilk fasılda verdiği ―üslü ve köklü ifadelerle dört işlem uygulamaları‖ 

muhtemelen ikinci fasıldaki ―cebirsel 6 denklem‖ için bir tür ön hazırlıktır. Zira ilk 

fasılda bu ifade ve işlemlere karşı aşinalık kazanan öğrenci cebirsel denklemleri 

çözerken zorlanmamaktadır. Cebir ve mukâbele alanında ilk eseri veren ve bu ilmin 

kurucusu sayılan Harezmî’nin ortaya koyduğu, kendisinden sonra da İslam 

matematikçilerinin çoğu tarafından hesap kitaplarında zikredilen altı cebirsel denklem 

şu şekildedir: 

ax = b                 ax = cx
2
                cx

2
 = b    Basit(müfredât) olanlar 

cx
2 
+ ax = b         cx

2
 + b = ax          ax + b = cx

2 
  Katışık(mukterenât) olanlar 

Nîsâbûrî tüm bu denklem türlerinin formüllerini verir ve örneklerle açıklamalarını 

yapar. Ayrıca cx
2
 + b = ax şeklindeki denklem türü için iki ayrı çözüm kümesi ortaya 

koyar. Burada dikkati çeken nokta Nîsâbûrî’nin bu denklemlerin çözümünde Harizmî 

veya Abdülhamid İbn Türk gibi geometrik cebir yöntemi olan ―kareye tamamlama 

işlemini‖ önermemiş olmasıdır. Nîsâbûrî işlemleri tamamen sayısal olarak yürüterek 

aritmetiksel cebir örneği göstermektedir. Bu yönü ile Nîsâbûrî, Kerecî’nin öncülüğünü 

yaptığı aritmetiksel cebir hareketini hatırlatmaktadır (Fazlıoğlu, 1993:VII, 197). 

Netice olarak Şemsiyye’nin cebir ve mukâbele bahsi kendinden önceki cebir 

geleneğinin tekrarı olarak görülebilir. Bunun dışında müellif denklemlerin geometrik 

değil de aritmetiksel ifadesi yolunu tercih edenlerin geleneğinden biri olarak 

değerlendirilebilir. 

2.4.2. Ġslam Cebir Tarihine Kısa Bir BakıĢ 

Cebr ve Mukâbele’nin, Muhammed b. Musâ el-Harizmî’nin (2.-3./8.-9. yy.) kendi 

dönemine kadar gelen birikimlerle birlikte bulunduğu ilmî ortamın bilgilerini sistemli 

şekilde bir araya getirerek yazdığı eseri Kitâbu‟l-Muhtasar fi‟l-Cebr ve‟l-Mukâbele ile 
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bağımsız bir bilim dalı haline geldiği konusunda eski ve yeni birçok bilim adamı ittifak 

etmektedir. 

Harizmî’nin Halife Me’mun’un isteği üzerine insanların miras, ticaret gibi 

meselelerinde, arazi ölçümü ve kanal hafriyatı gibi durumlarda ortaya çıkabilecek hesap 

problemlerini gidermek için telif ettiği eseri bir mukaddime ve 5 bölümden oluşur 

(Zeki, 2004:III, 144; Fazlıoğlu, 1993:VII, 196). İlk bölümde Harizmî aritmetiksel ve 

cebirsel sayı tanımı ile cebirsel sayının üç türü olan x(cezr), x
2
(mâl), a(adedü’l-

müfred)’yı zikreder ve altı cebirsel denklemin çözülebilmesi için uyulması gereken 

kuralları sıralar (Fazlıoğlu:1997:XVI, 226). İkinci bölümde bu kuralları geometrik 

yöntemle ispatlar ki bu durum matematik tarihinde cebrin geometrideki bilinen ilk 

uygulamasıdır ve ―analitik geometri‖ adına atılmış önemli bir ilk adımdır. Üçüncü 

bölümde birer terimi bilinmeyen iki terimli çarpımını belirler, dördüncü bölümde 

bilinmeyenli cebirsel ifadelerle dört işlem yapmanın kurallarını açıklar ve beşinci 

bölümde de tüm bu anlattıkları ile ilgili olarak bazı cebir problemlerini çözerek 

kuralların tatbikini pekiştirir (Zeki, 2004:III, 144). 

Cebir ilmi, Harizmî’nin attığı temel üzerinde ondan sonraki İslam matematikçileri 

tarafından yükseltilmiş, muazzam bir bina halini almıştır. İlk katkı Abdulhamit İbn 

Türk’ten (3./9. yy.) gelmiştir. O ―cx
2 

+ ax = b‖ şeklindeki denklem üzerinde çalışmalar 

yapmış, bu denklemin çözümü ile ilgi daha detaylı bilgiler vermiştir (Fazlıoğlu, 

1993:VII, 197).  

İkinci katkıyı yapan Ebu Kâmil eş-Şucâ’ (3./9. yy.) cebir üzerine üç önemli eser telif 

etmiş, bu eserlerinde beş bilinmeyenliye kadar olan denklemleri çözmüş, ilk kez 

irrasyonel sayıları kullanmış ve cebirin temel kavramlarını Öklit geometrisine 

dayandırarak bu ilmi mantık kuralları üzerine kurmaya çalışmıştır (Zeki, 2004:III, 148-

149; Nasr, 1989:85; Fazlıoğlu, 1993:VII, 197).  

Üçüncü önemli katkı da Kerecî’nin (5./11. yy.) Kitâbu‟l-Fahri fi‟s-Sınâati‟l-Cebr adlı 

telifinin girişinde ima ettiği üzere; geometrik cebir yerine aritmetiksel cebiri kullanarak 

cebiri tamamen bağımsız bir ilim haline getirmesiyle gerçekleşmiştir (Fazlıoğlu, 

1993:VII, 197; Zeki, 2004:III, 163-164; Nasr, 1989:85; Gökdoğan, 2002:XXV, 278).  
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Bundan sonra Kerecî’nin eserleri vasıtasıyla öğrencisi olan Semev’el el-Mağrîbî (6./12. 

yy.) denklemlerin sembolleştirilmesi konusunda önemli katkılar sağlamıştır. Ömer 

Hayyam da (6./12. yy.) Harizmî’nin birinci ve ikinci dereceden denklemlerle yaptığı 

sistemleştirme ve formülasyonu üçüncü dereceden denklemlerle yaparak 13 denklem 

türü sıralamış ayrıca bir tür matematik tarihçiliği yaparak önceki matematikçilerin bu 

konudaki çalışmaları ile ilgili bilgiler vermiştir. Bu tarihten sonra cebir ilmine orijinal 

katkılar olmamış, ama yine de eserler verilmeye devam edilmiştir. Bu eserler arasında 

Cemşid Kâşi’nin Miftâhu‟l-Hisâb‟ı ve Bahâuddin Âmilî’nin Hulâsâtu‟l-Hisâb‟ı 

sayılabilir (Fazlıoğlu, 1993:VII, 198). 

Osmanlı döneminde de cebir alanında herhangi bir yenilik görülememektedir. Bu 

dönemde daha çok tasnif etme, detaylandırma ve şerh etme çalışmalarına 

rastlanmaktadır. 9./15. yy.’da Kadızâde Rûmî’nin Muhtasar fi‟l-Hisâb‟ı, 10./16. yy’da 

Takiyyüddin Râsıd’ın Kitâbu‟n-Nisebi‟l-Müteşâkilefi‟l-Cebr ve‟l-Mukâbele‟si ve Ali b. 

Veli b. Hamza el-Mağrîbî’nin Tuhfetü‟l-A‟dâd li-Zevi‟r-Rüşd ve‟s-Sedâd‟ı, 17. ve 18. 

yy.’da Bahâuddin Âmilî’nin Hulâsâtu‟l-Hisâb‟ına yapılan çeşitli şerhleri ve Osmanlı 

dünyasında klasik İslam cebirinin son meşhur temsilcisi olarak görülen Gelenbevî 

İsmâil Efendi’nin Hisâbu‟l-Küsûr‟u burada zikredilebilir (Zeki, 2004:III, 

193,201,202,206; Fazlıoğlu, 1993:VII, 199). 

2.5. Çift YanlıĢ Hesâbı ve Sağlama/Mîzan (Teznîb) 

Nîsâbûrî eserinde Cebr ve mukâbeleyi anlattıktan  sonra Şemsiyye’yi Cemâluddîn 

İbrahîm b. Muhammed et-Tîbî’ye vererek mütalaa etmesini rica etmiş, et-Tîbî de eserde 

çift yanlış hesabı ile mîzan bahislerinin eksik olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine 

müellif  ―teznîb‖ adı ile yeni bir bölüm açarak burada eksik olan konuları kısaca izah 

etmiştir.  

Çift yanlış hesabı; birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin çözüm kümesi için iki 

farklı tahminde bulunup, bu tahmin ve çıkan hatalı sonuçların belirli bir formüle 

uygulanması neticesinde doğru sonuca ulaşılan bir hesap yöntemidir. Bu yöntem klasik 

İslam matematik eserlerinde kendine yer edinmiş hatta müstakil eserlere konu olmuş 

oldukça eski bir yoldur.  Salih Zeki’ye göre bu yöntem İslam matematikçilerine Hintli 

matematikçilerden intikal etmiştir (Zeki, 2004:II, 254-255). 
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Bu konuda müstakil eser yazanlara örnek vermek gerekirse Ebu Kâmil Şucâ’nın eseri 

Kitâbu‟l-Hataeyn (Daffa’ ve Şevki, 1986:II, 172) ve Ya’kub b. Muhammed b. er-

Râzî’nin Kitâb Hisâb el-Hataeyn‟i zikredilebilir (Fazlıoğlu, 1993:52). Bunlar dışında 

genel hesap kitaplarının bazılarında hisâbu’l-hataeyn’e yer verilmiştir. 

Mîzan ise bir çeşit sağlama yöntemidir ve bu yolla işlemden sonra herhangi bir hata 

olup olmadığı kontrol edilerek işlemin doğruluğundan emin olunur. Sağlama; iki katını 

alma, yarıya bölme, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, karekökünü alma ve küp kökünü 

alma işlemlerinin her birine uygulanabilir. Nîsâbûrî de Şemsiyye’de çok kısa olarak 

birer örnekle bu işlemlerin sağlamalarının yapılmasını anlatmaktadır.  

Bu yönteme göre; işlem yapılan her sayı (örneğin bölme işlemi ise bölünen, bölen, 

bölüm ve varsa kalan) tercihe göre 9 veya 11’e bölünerek her birinin ayrı ayrı kalanları 

bulunur. Daha sonra kalan sayılarla en başta hangi işlem yapıldıysa o işlemin aynısı 

yapılır ve sonuç tutarsa işlem doğrudur.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Bu konu ile ilgili olarak daha geniş bilgi için bakınız: el-Eşhur, 2002:823-831. 
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Tablo 9: Nizâmuddin Nîsâbûrî ve ġemsiyye fi’l-Hisâb’ın Ġslam Matematik Tarihindeki Yeri
1
 

 

                                                                        Ömer Hayyam (ö. 1131) 

                    Semev’el Yahyâ Mağrîbî   

                      (ö. 1180)                                                              Sirâceddin Secâvendi (ö. 1204) 

 

                                                            Şerefeddin Tûsî (ö. 12. yy) 

       İbn el-Yâsemin (ö. 1204) 

                                                           Abdullatif Bağdâdî (ö. 1231) 

   Abdullah el-Hassâr (1271?) 

                                                         Kemâleddin b. Yunus (ö. 1242) 

 

                                                                   İbn Fellûs (ö. 1240) 

 

                                                               Esîruddîn Ebherî (ö. 1265) 

 

                                                          Nasiruddin Tûsî (ö. 1273) 

                                                                                                                                                       

   İbn Bennâ ve Okulu                     Şemseddin Semerkandî (ö. 1302) 

    (ö. 1321) 

                                                               İbn Havvâm (ö. 1324) 

     

                                                         Kutbuddin Şîrâzî (ö. 1311) 

 

                                                 Nizâmuddin Nîsâbûrî (ö. 1330?) 

 

                                                           Kemâleddin Fârisî (ö. 1319) 

 

                                                               İmâdüddin Kâşî (ö. 1344) 

 

                                                     Cemâleddin Türkistânî (1312’de sağ) 

 

                                        Çobanoğlu Muhammed b. Sertâk (ö. 1328 civarı) 

 

                                                                Davud Kayserî (1350) 

Endülüs ve Mağrib 

                                                        Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 1413) 

İbn Hâim (ö. 1412)                                                                              Semerkand Okulu(1425 civarı) 

                                                    Musa Kadızâde (ö. 1444’ten sonra) 

Tayboğaoğlu İbn Mecdî (ö. 1447)                                              

                                                                  Ali Kuşçu (ö. 1474)  

 

                                                             Fethullah Şirvânî (ö. 1486) 

 

                                               Fenârizâde Ali Katip Çelebi (ö. 1497) 

Sıbt Mardînî (ö. 1506) 

                                                  Kâtip Alaaddin Yusuf (1512’de sağ) 

Kalasâdî (ö. 1486) 

                                                      Mirim Katip Çelebi (ö. 1525) 

İbn Gazi Miknâsî (ö. 1523) 

                                                       Ebu İshak Kirmânî (ö. 1458) 

 

                                                    Abdullah Bircendî (ö. 1528’den sonra)  

                                                 
1 Bu tablo İhsan Fazlıoğlu’nun ―Türk Felsefe Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri‖ adlı makalesinden faydalanılarak 

hazırlanmıştır (Fazlıoğlu 2005). 

Nîsâbûrî, Tûsî’nin dolaylı 

olarak öğrencisidir. Birçok 

Astronomi eserini şerh etmesi 

ve bazı eserlerinde ondan 

Üstâz diye bahsetmesi bunun 
kanıtıdır. 

Nîsâbûrî, Şîrâzî’nin doğrudan 

öğrencisidir. Şerh Tahrîru‟l-

Macestî adlı yazma eserinin 

zahriyesinde eseri ona ithaf 

ettiği ve öğrencisi olduğu 

bildirilmektedir. 

Nîsâbûrî’nin bazı astronomi eserleri 

ile Şemsiyye’si Semerkand 

matematik-astronomi okulunda 

okutulan ana eserler arasındadır. 

Şemsiyye, Ali Kuşçu’nun Risâletü‟l-

Muhammediye‟ sine kadar Osmanlı 

Medreselerinde hesap kitabı olarak 

okutulmuştur. 

Ali Kuşçu’nun öğrencisi Kirmânî ve 

Semerkand okulunun 2. Kuşak üyesi 

Bircendî tarafından Şemsiyye’ye şerh 

yazılmıştır. 
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BÖLÜM 3: TÜRKÇE METİN 

Eş-Şemsiyye Fi’l-Hisâb’ın Konuları 

Dibâce 

Mukaddime 

 Birinci Fasıl – Hesâbın Tarifi, Konusunun Açıklanması, Sayının Tarifi ve 

Kısımları 

 İkinci Fasıl – Sayının Şekilleri ve Basamakları 

Birinci Fen – Hesâbın Temelleri (Usûlü) 

Birinci Bâb – Tamsayıların Hesâbı 

 Birinci Fasıl – İki Katını Alma, Yarıya Bölme, Toplama ve Çıkarma İşlemleri 

 İkinci Fasıl – Çarpma İşlemi 

o Birinci Kısım – Tamsayılarla Çarpma İşlemi 

 Birinci Cins – Bir Basamaklı Sayıların Çarpımı 

 Birinci Nev‟ – İlk Üç Basamaktaki Sayıların Çarpılması 

 İkinci Nev‟ – Binli Sayıların Çarpılması 

  İkinci Cins – İki Veya Daha Fazla Basamaklı Sayıların Çarpılması 

o İkinci Kısım – Kesirli Sayıların Çarpılması 

 Üçüncü Fasıl – Bölme İşlemi 

İkinci Bâb – Kesirli Sayıların Hesabı 

 Birinci Fasıl – Sayılar Arasındaki Ortaklık, Farklılık ve Birleşiklilik 

 İkinci Fasıl – Kesirlerin Paydaları 

 Üçüncü Fasıl – Kesirli Sayılarla Çarpma İşlemi 

 Birinci Nev‟ – Çarpanların Her ikisinin de Kesirli Sayı olduğu 

Çarpma İşlemi 

 Birinci Sınıf – Tamsayılı Kesirle Tamsayılı Kesrin Çarpılması 

 İkinci Sınıf – Tamsayılı Kesirle Kesirli Sayının Çarpılması 

 Üçüncü Sınıf – Kesirli Sayı ile Kesirli Sayının Çarpılması 

 İkinci Nev‟ – Kesirli Sayılarla Tamsayının Çarpılması 

 Birinci Sınıf – Tamsayılı Kesirle Tam Sayının Çarpılması 

 İkinci Sınıf – Kesirli Sayı ile Tamsayının Çarpılması 

 Dördüncü Fasıl – Kesirli Sayılarla Bölme İşlemi 

 Birinci Sınıf – Tamsayının Kesirli Sayıya Bölünmesi 
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 İkinci Sınıf – Tamsayının Tamsayılı Kesre Bölünmesi 

 Üçüncü Sınıf – Kesirli Sayının Kesirli Sayıya Bölünmesi 

 Dördüncü Sınıf – Kesirli Sayının Tamsayıya Bölünmesi 

 Beşinci Sınıf – Kesirli Sayının Tamsayılı Kesre Bölünmesi 

 Altıncı Sınıf – Tamsayılı Kesrin Tamsayılı Kesre Bölünmesi 

 Yedinci Sınıf – Tamsayılı Kesrin Tamsayıya Bölünmesi 

 Sekizinci Sınıf – Tamsayılı Kesrin Kesirli Sayıya Bölünmesi 

 Beşinci Fasıl – Kesirli Sayılarla Çarpma, Bölme, Toplama ve Çıkarma İşlemleri 

İkinci Fen – Hesâbın Alt Dalları (Furû’) 

Birinci Bâb – Üslü – Köklü Sayılar ve Karekök – Küp kök Çıkarma İşlemleri 

 Birinci fasıl – Üslü Sayılar 

 İkinci Fasıl – Tam ve Kesirli Sayıların Kareköklerinin Bulunması 

 Üçüncü Fasıl – Tam ve Kesirli Sayıların Küp köklerinin Bulunması 

İkinci Bâb – Sittînî Hesâbı/Altmıştabanlı Sayı Sistemi 

 Birinci Fasıl – Ebced Hesâbına Giriş 

 İkinci Fasıl – İki Katını Alma İşlemi 

 Üçüncü Fasıl – Yarıya Bölme İşlemi 

 Dördüncü Fasıl – Toplama İşlemi 

 Beşinci Fasıl – Çıkarma İşlemi 

 Altıncı Fasıl – Çarpma İşlemi 

 Yedinci Fasıl – Bölme İşlemi 

 Sekizinci Fasıl – Karekök Çıkarma İşlemi 

Üçüncü Bâb – Mesâha 

 Birinci Fasıl – Algılanabilir(somut) İşaretlerden Kabul Edilen Şeylerin 

Sunulması 

 İkinci Fasıl – Şekil ve Cisimlerin Yüzey Alanlarının Hesaplanması 

 Üçüncü Fasıl – Cisimlerin Hacimlerinin Hesaplanması 

Dördüncü Bâb – Problemlerin Cebir ve Mukâbele Yoluyla Çözülmesi 

 Birinci Fasıl 

 Birinci Mukaddime – Üslü ve Köklü İfadelerle Çarpma İşlemi 

 İkinci Mukaddime – Üslü ve Köklü İfadelerle Bölme İşlemi 
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 Üçüncü Mukaddime – Üç ve Beş Terimli Polinomların Kökünün Bulunması 

 Dördüncü Mukaddime – x‟li İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri 

 Teznîb – Altı Cebirsel Denklemin Verilmesi 

 İkinci Fasıl – Altı Cebirsel Denklemin Örneklerle Açıklanması 

Teznîb 

 Çift Yanlış Hesâbı 

 Mîzan/Sağlama 

Dibâce 

İlim ve edeb tahsil edenler İlm-i Hisâb‟a ilgisiz kalamazlar. Ülke ve devlet işlerinin 

kontrolü ile uğraşanlar, vezirler ve kâtipler ona muhtaçtırlar. Matematik her açıdan 

önemli ve ihtiyaç duyulan bir ilimdir.  

Eskiden beri kendim ve ilim taliplileri için bir kitap yazmak istiyordum. Bu kitap; külli 

ve önemli kuralları kuşatacak, araştırmacıyı yoracak gereksiz bilgileri içermeyecek ve 

âlim bir kişi okuduğunda ona bir şey ekleme ihtiyacı duymayacağı bir eser olacaktı.  

Ömür kısa, iş çok. Bu yüzden akıllı kişi ömrünü en önemli olan için harcamalı ve her iki 

dünyada da faydalı olana ilgi göstermelidir. 

Eflatun, „zanaat sayıca az değildir…‟ demiş. Bunun anlamı; bir sanatın kuralları ne 

ihtiyaçtan daha az ne de daha fazla olmalıdır, her sanat gerekli olan kurallar üzerine inşa 

edilir. Zabt etme sınırını aşan amacı engeller. Ben de tüm bunları dikkate alarak bu 

kitabı Şemseddin Abdullatif b. Reşidüddin‟e bir hediye olarak takdim etmek için 

elimden geleni yaptım. Bu kıyamete kadar baki kalacak bir hediyedir. Onun ismine 

nispetle de eseri eş-Şemsiyye diye isimlendirdim ve onu bir “mukaddime” ile iki “fenn” 

üzerine tertip ettim. 
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3.1. Mukaddime 

İki fasıldır. 

3.1.1. Birinci Fasıl: Hesâbın Tarifi, Konularının Açıklanması, Sayının Tarifi ve 

Kısımları 

Hesap bilimi (İlm-i hisâb), kendisiyle, belirli özelliklere sahip bilinenlerden sayısal 

bilinmeyenleri tespit etme yolları(yöntemleri) öğrenilen bir bilimdir. Konusu sayıdır; 

sayı, bir ve birden oluşan her şeye ad olarak verilen bir niceliktir. Bir veya birden oluşan 

şey mutlak (kayıtsız) ise, yani bir, iki, üç ve on gibi kendisinden daha büyük (fazla) bir 

öbeğe/bütüne izafe edilmezse tam(sahih) diye adlandırılır.  

N = {0, 1, 2, 3, 4...} 

Kendisinden daha büyük bir öbeğe izafe edilirse, bir birim varsayılan iki-de-bir ve bir 

birim sayılan beş-de-iki gibi, bir birim varsayılır/kabul edilir. Birinci durumda(surette) 

„bir‟, yarım(1/2), ikinci durumda ise „iki‟, beş-de-iki (2/5) olur ve rasyonel(kesir) olarak 

adlandırılır. 

a, b  Z, b ≠ 0 →   
a

b
  bir rasyonel sayıdır. Yani  Q = { 

a

b
│ a, b Z ve b ≠ 0}  

Hukemâ “1”in sayı olup olmadığı konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. Aslında 

zikrettiğimiz gibi  “1” sayıdır. 

3.1.2. İkinci Fasıl: Sayıların Şekilleri ve Basamakları 

Sayıların şekilleri Hind Hukemâsının ortaya koyduğu üzeredir. Bu 9 rakam şöyledir: 

“1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9” 

Sayıların basamakları üçtür. Sağdan sola doğru alınır ve ilk basamağın “birler 

basamağı”, ikinci basamağın “onlar basamağı”, üçüncü basamağın “yüzler basamağı” 

olarak isimlendirilmesi konusunda ittifak edilir. Bu üç basamak ve bundan sonra diğer 

üç basamak peş peşe gelir. Diğer üç basamağın isimleri ilki gibidir ancak birler 

basamağının yerine binler, onlar basamağının yerine onbinler, yüzler basamağının 
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yerine yüzbinler basamağı ismi verilir. Böylece her üç basamağı, isimleri,  “bin” lafzını 

artırman dışında önceki üç basamağın isimleri olan diğer üç basamak takip eder.
1
  

 

Basamakları öğrenmiştin; bilki 9 şekilden (rakamdan) herhangi bir şekil ilk basamakta 

olduğunda onun işareti 1‟den 9‟a kadar olan peş peşe rakamlardan biri, ikinci basamakta 

olduğunda 10‟dan 90‟a kadar olan onluklardan biri ve üçüncü basamakta olduğunda 

100‟den 900‟e kadar olan yüzlüklerden biridir. Buradan kıyasla; her üç basamaktan 

sonra diğeri gelir ve sonra gelen her bir basamak için tekrar ettiği kadarıyla bir, iki veya 

daha fazla “bin” lafzı kullanılır. Her bir basamak için, orada sayı bulunmaması halinde 

basamaklarda bir eksiklik olmasın diye küçük bir daire şeklindeki sıfır koymak gerekir. 

Sıfır konulmasıyla “on”un şekli “10” olur. Eğer sıfır yapılmasaydı “1” olurdu. “Yüz” ün 

şekli “100” olur. Eğer bir şey yapılmasaydı “1”, sadece bir tane sıfır konulsaydı “10” 

olurdu. Bu kıyas üzerine sayılar bir araya getirilir. 

1. Birler: (1, 2, 3,…..9) 

2. Onlar: (10, 20, 30,…….90) 

3. Yüzler: (100, 200, 300……..900) 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Müellif, modern matematiğe göre yüzbinler basamağından sonra gelen milyonlar basamağından 

bahsetmez, bunun yerine “elfü‟l-elf” yani “binin bini” (İki tane binin çarpılması) basamağı gelir. 
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3.2. Birinci Fenn: Hesâbın Temelleri 

İki bâbdır. 

3.2.1. Birinci Bâb: Tam Sayıların Hesâbı 

Üç fasıldır. 

3.2.1.1. Birinci Fasıl: Doğal Sayılarla İki Katını Alma, Yarıya Bölme, Toplama ve 

Çıkarma İşlemleri 

İki katını alma, sayıyı kendisi kadar arttırmaktır. Yarıya bölme, sayıyı yarısı kadar 

azaltmaktır. Toplama, bir sayının daha küçük veya daha büyük bir sayı kadar artmasıdır. 

Çıkarma, bir sayının, ondan daha büyük olmayan bir sayı kadar eksilmesidir. 

Tamsayılar hakkında bu anlamlar (tanımlar), artırılmış dikkat ve çoğaltılmış işleme 

ihtiyaç duyulması demektir.  

I. İki Katını Alma İşlemi 

Senin için bu işlemler arttığında iki katını alma işlemi için pek çok satır ve sütunu olan 

bir cetvel çiz. Sayının rakamlarını cetvelin başına koy ve sol taraftan işleme başla. 

Sayının rakamlarının birer birer katını al ve sonucu rakamla sonuç arasına bir çizgi 

çektikten sonra rakamın altına koy. Rakam, iki katı alma işleminden sonra 10 veya daha 

büyük olursa bir önce yapılan işlem üzerine 10 için 1 artır. 10 üzerinden artmış olanı da 

sonucun da bulunduğu ara çizgilerin altındaki yerine koy. Çizgilerin altında oluşan sayı 

sonuçtur. 

Misal:    650.372 sayısının iki katını almak istedik. Cetvel çizdik ve rakamları cetvelin 

başına böyle koyduk. Sayının solundaki 6 ile 

başladık. O şekilde iki katını aldık, 12 oldu. Çizgi 

çektikten sonra 12‟nin birler basamağındaki 2‟yi 

altına, onlar basamağındaki 1‟i sola koyduk. Sonra 

5‟in iki katını aldık, 10 oldu. Çizgi çektikten sonra 

5‟in altına 0 koyduk ve soldaki 2‟nin üzerine onlar 

basamağındaki “1” için 1 artırdık. 3 olan toplamı çizgiden sonra 2‟nin altına koyduk. 

Sonra 0‟ın sağındaki 3‟ün iki katını aldık, 6 oldu. 6‟yı 3‟ün altına koyduk. Sonra 7‟nin 

iki katını aldık, 14 oldu. 14‟ün 4‟ünü 7‟nin altına koyduk. 1‟ini de bir önceki rakam 
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 olan 6‟ya ilave ettik, 7 oldu, 7‟yi de 6‟nın altına 

koyduk. Sonra 2‟nin iki katını aldık, 4 oldu, 4‟ü 

2‟nin altına koyduk. Çizgilerin altında kalan sayı 

yani “1.300.744” işlemin sonucudur.  

 

 

II. Yarıya Bölme İşlemi 

Yarıya bölmede de işlem sağ taraftan başlaman gereği dışında böyledir. Çift olan her 

rakamın altına çizgi çektikten sonra yarısını koyarsın. Birler basamağı dışındaki 

basamaklardaki rakamlar tek olursa yarıya bölmeden sonra elde edilen yarım (nısf) için 

solundaki rakamın yarısının üzerine “5” artırırsın. Yarımdan sonra bir şey kalırsa çizgi 

çektikten sonra yarısı alınan rakamın altına koyarsın. Eğer tek rakam ilk basamakta 

olursa ve o rakam 1 olursa yarıya bölmeden elde edilen yarım için (0 tam bir bölü iki) ½ 

koyarsın. Eğer ilk basamaktaki rakam 1‟den başka bir rakam olursa, 0‟ın yerine rakamın 

yarıya bölümünden çıkan bölümü koyman dışında bu şeklin aynısını koyarsın.   

 Misal: 1076543‟ün yarısını bulmak istedik. Cetveli çizdikten ve işlem tamamlandıktan 

sonra cetvelin şekli böyle olur. Çizgilerin altında  elde edilir. 

3:2 = ‟dir. 4:2=2‟dir. Bir önceki rakam olan 

3 tek sayı olduğundan 4‟ün yarısı olan 2 

üzerine 5 arttırdık 2+5=7 oldu. 5:2= ‟dir. 

Tam kısım olan 2‟yi 5‟in altına yazar, yarım 

yani 
1

2
 için bir sonraki rakam olan 6‟nın yarısı 

üzerine 5 arttırırız. 6:2=3     3+5=8 olur. 
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7:2= ‟dir. Tam kısmı olan 3‟ü 7‟nin altına yazar, yarım kısmı için de bir sonraki 

rakamın yarısı üzerine 5 arttırırız. Bu şekilde işlem sona erer ve çizgilerin altında kalan 

rakamlar  işlemimizin sonucudur. 

III. Toplama ve Çıkarma İşlemi 

Toplamak veya çıkarmak istenen sayıların ilki (büyüğü) cetvelin en üstüne, ikinci sayı 

da bu sayının altına yerleştirilir. Toplanan veya çıkarılan sayıların aynı basamakları alt 

alta getirilir. İşlem soldan sağa doğru yapılır. Toplama işleminde iki rakamın toplamı 

10‟dan fazla olursa elde bir önceki (soldaki) rakama verilir. Çıkarma işleminde ise 

küçük rakamın büyük rakamdan çıkarılması gerekirse bir önceki (soldaki) rakamdan bir 

onluk alınarak küçük rakama verilir ve onluk alınan rakam da bir eksiltilerek tekrar 

yazılır.  

Misal: 125.403 ile 39.867 sayısını toplamak istedik.  

Sol taraftan başlıyoruz. 1‟in altında sayı olmadığı 

için bir işlem yapmaya gerek yoktur. Onbinler 

basamağındaki 2+3=5‟i 3‟ün altına yazdık. Binler 

basamağında 5+9=14‟tür. 14‟ün 4‟ünü 9‟un altına 

yazdık, eldeyi de bir önceki rakama yani 5‟e verdik. 

5+1=6‟yı 5‟in altına yazdık. Yüzler basamağında 

4+8=12‟dir. 12‟nin 2‟sini 8‟in altına yazdık, eldeyi 

bir önceki rakam verdik. Onlar basamağında bir işlem yapmamıza gerek yoktur. Birler 

basamağında ise 3+7=10, 10‟un 0‟ını 7‟nin altına eldeyi de bir önceki basamağa verdik. 

Çizgilerin altında oluşan sayı yani 165.270 işlemimizin sonucudur. 
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Misal: 85.023‟den 7.416‟yı çıkarmak istedik. 

Sol taraftan işleme başladık.
2
 Onbinler basamağında bir 

işlem yapmamıza gerek yoktur. Binler basamağında 5‟ten 

7 çıkmayacağı için bir önceki rakamdan yani 8‟den bir 

onluk aldık ve 8-1=7‟yi altına yazdık. Aldığımız onluk ile 

5 rakamı 15 oldu ve 15-7=8‟i 7‟nin altına yazdık. Yüzler 

basamağında 0‟dan 4 çıkmayacağı için bir önceki 

rakamdan onluk aldık ve o rakamı 1 eksilttik. Aldığım 

onluk ile 0 rakamı 10 oldu ve 10-4=6‟yı 4‟ün altına yazdık. Onlar basamağında 2-1=1‟i 

1‟in altına yazdık. Birler basamağında 3‟ten 6 çıkmayacağı için bir önceki rakamdan 

onluk aldık ve 13-6=7‟yi 6‟nın altına yazdık. Çizgilerin altında oluşan sayı yani 77.607 

işlemimizin sonucudur. 

 3.2.1.2. İkinci Fasıl: Çarpma İşlemi 

Çarpma işleminin tam ve rasyonel sayılar için en genel tarifi; çarpma işleminin sonucu 

olacak sayının çarpanlardan birine oranı ile diğer çarpanın 1‟e oranının eşitlenmesidir. 

(Herhangi bir sayının çarpanlardan birine oranının diğer çarpanın 1‟e oranı gibi 

olmasıdır.)  

Tam sayılarda; 3‟ü 4‟le çarparsan sonuç 12 olur. Çünkü 12‟nin 3‟e nispeti 4‟ün 1‟e 

nispeti gibidir. Ve bunun gibi 12‟nin 4‟e nispeti 3‟ün 1‟e nispeti gibidir. 

Yani; a, b, x  N  
x b

a.b x
a 1
        

3.4 = 12               

 Kesirli sayılarda; ½‟yi 1/3 ile çarparsan sonuç 1/6 olur. Çünkü 1/6‟nın ½‟ye nispeti 

1/3‟ün 1‟e nispeti gibidir ve aynı şekilde 1/6‟nın 1/3‟e nispeti ½‟nin 1‟e nispeti gibidir. 

Çarpmanın tarifinden konu açıklığa kavuşur. 

                                                            
2 Toplama işlemi sağ taraftan da sol taraftan da başlanarak yapılabilir ancak çıkarma işlemine soldan 

başlamak gerekir. 
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İki farklı sayının yerlerinin değiştirilerek çarpılması sonucu değiştirmez, her iki şekilde 

de sonuç birdir. Öklid yedinci kitabında bunun anlamı üzerine ispat yapmıştır. 

a, b a.b = b.a           
a

b
, 
c

d
 Q 

a

b
.  
c

d
=  
c

d
. 
a

b
 

Çarpma iki kısımdır: 

A.Tam Sayılarla Çarpma 

B.Rasyonel Sayılarla Çarpma
3
 

A. Tam Sayılarla Çarpma İki Cinstir: 

a. Tek basamaklı sayıların çarpımı: Bu sayılar bir basamaklıdır. 10 ve 100 gibi. (işlem 

yaparken 0 basamak olarak sayılmıyor) 

b. İki veya daha fazla basamaklı sayıların çarpımı: 15 ve 125 gibi sayıların 

çarpılmasıdır. 

a. Tek Basamaklı Sayılarla Çarpma İki Nev’ dir: 

I. “Bin” lafzının olmadığı çarpma (Binler basamağına kadar olan çarpma) 

II. “Bin” lafzının olduğu çarpma. (Binler basamağı ve üzerindeki basamaklarla olan 

çarpma) 

 

                                                            
3  Bu konu ikinci bâbda izah edilmektedir. Muhtemelen yazar genel bir tablo oluşturmak amacıyla burada 

konunun adını zikretmiştir. 
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I. Binler Basamağına Kadar Olan Çarpma 6 Sınıftır: 

1. Birlerin birler ile çarpılması: Her bir sayının 1 ile çarpılması kendisini verir çünkü 

“1” çarpmada etkisiz elemandır. Bir sayının 2 ile çarpılması 2 katını, 3 ile çarpılması 3 

katını, 4 ile çarpılması da 2 katının 2 katını verir.   

a N, 1 N a.1 = 1.a = a                a, b, c a.b = c 

6.6 = 36              7.7 = 49             8.8 = 64             9.9 = 81 

6.7 = 42              7.8 = 56             8.9 = 72 

6.8 = 48              7.9 = 63 

6.9 = 54 

  a, b  N ve 5  a  10,   5  b  10 ise;  a.b=10.[(a-5)+(b-5)]+[(a-5).(b-5)]
4
  

Misal: 8 ile 7‟yi çarpmak istedik. İkisinin 5‟ten fazlalıkları sırayla 3 ve 2‟dir. Bu iki 

sayıyı toplayıp 10‟la çarptık. 3 + 2 = 5    5.10 = 50 oldu. Bunu sonucu sakladık. Sonra 

8 ile 7‟nin 5‟ten fazlalıklarını çarpıp sakladığımız sonuca ekledik. 3.2 = 6  50 + 6=56 

işlemimizin sonucudur. Formülle ifade edersek; 

8.7=10.[(8-5)+(7-5)]+[(8-5).(7-5)]=10.(3+2)+(2.3)=10.5+6=56 

2. Birlerin onlar ile çarpılması: 

≤ a ≤ 9  ve  ≤ b ≤ 9      a.(10.b) = 10.(a.b) 

Misal: 3.40 = 3.(4.10) = 12.10 = 120 

3. Birlerin yüzler ile çarpılması: 

≤ a ≤ 9  ve  ≤ b ≤ 9  a.(100.b) = 100.(a.b)  

Misal: 5.300 = 5.(3.100) = 15.100 = 1500 

4. Onların onlar ile çarpılması: 

≤ a ≤ 9  ve  ≤ b ≤ 9     (10.a).(10.b) = 100.(a.b) 

Misal: 30.40 = (3.10).(4.10) = 12.100 = 1200 

                                                            
4 Bu formül ile işlem bazen sonuçtan 5 eksik veya 5 fazla çıkabilmektedir. 
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5. Onların yüzler ile çarpılması: 

≤ a ≤ 9  ve  ≤ b ≤ 9     (10.a).(100.b) = 1000.(a.b) 

Misal: 50.700 = (5.10).(7.100) = 35.1000 = 35000 

6. Yüzlerin yüzler ile çarpılması: 

 ≤ a ≤ 9  ve  ≤ b ≤ 9     (100.a).(100.b) = 10000.(a.b) 

Misal: 200.300 = (2.100).(3.100) = 6.10000 = 60000 

II. Binler Basamağı Ve Üzerindekilerle Olan Çarpma 

 a, b, p, q N  [a.(1000)
p
]. [b.(1000)

q
] = (1000)

p+q
. (a.b)  

Misal: 50.000.000 ile 600.000.000.000‟ı çarpmak istedik. Her iki sayıdaki bin 

lafızlarını atıyoruz. Geriye 50 ile 600 kalıyor. Bunun da onlarla yüzlerin 

çarpılmasındaki gibi çarpıyoruz. 30.000 oluyor. Daha sonra attığımız binleri de 

veriyoruz ve sonuç 30.000.000.000.000.000.000 oluyor. 

Eğer tek basamaklı sayılarla çarpmanın yolunu öğrendiysen bileşik sayıların çarpılması 

kolay gelir. 

b. Bileşik Sayıların Çarpımı: 

Çarpan ve çarpılandaki rakamların her birinin basamak değerleri birbirleri ile çarpılır ve 

sonuçlar toplanır. 

a, b, c, d, e, f  N  a = b+c, d = e+f  a.d = (b+c).(e+f) 

Misal: 12.1200 = (10+2).(1000+200) = 10.000+2.000+2.000+400 = 14.400 

Eğer sayılar büyür ve işlem yapmak zorlaşırsa çarpanların basamak sayısı kadar karesi 

olan bir cetvel çizeriz ve işlemi bu cetvel yardımı ile yaparız. 
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Cetvel Yardımıyla Bileşik Sayıların Çarpılması: 

 Misal: 4032 ile 568‟yi çarpmak istedik. 

Üstten ve soldan aynı karede buluşan 

rakamlar çarpılır ve sonucun onlar 

basamağı üst, birler basamağı da alt 

üçgene gelecek şekilde yerleştirilir. 

İşlemin sonucunu tespit etmek için büyük 

dörtgendeki altı çapraz çizginin arasında 

kalan sayılar sağ alt köşeden başlayarak 

toplanarak yazılır ve sayı oluşur. Yani “6” 

birler basamağını, 4+1+2=7 “7” onlar 

basamağını, 2+8+1=11 “11” in “1”i yüzler 

basamağını oluşturur. Diğer “1” i elde 

olarak bir sonraki basamağa ekleriz. 1+2+1+5+1=10 “10”un “0”ı  binler basamağını 

oluşturur, “1” de elde olarak bir sonraki basamağa ekleriz. 1+3+4+1=9  “9” onbinler 

basamağını, “2” yüzbinler basamağını ve yine “2” milyonlar basamağını oluşturur. 

İşlemin sonucu “2.290.176”. 

3.2.1.3. Üçüncü Fasıl: Bölme İşlemi 

 Bölme; herhangi bir sayının (bölme işleminin sonucu olacak sayı) 1‟e oranın bölünenin 

bölene oranına eşitlenmesidir.  

a, b, c   
b

a
=
c

  veya  a : b = c    a = b.c   Tam bölme durumunda 

a, b, c, k  
b

a
 işleminin sonunda bölüm c, kalan k‟dır. Yani a=b.c+k‟dır. 

Bölme İşleminde I. Yöntem:  

Bölünen ve bölen birbirlerine eşit olurlarsa bölüm 1 olur ki bu durumda bir işleme gerek 

yoktur. Ancak bölünen ve bölen arasında bir fazlalık varsa ve bölünen bölenden 

büyükse, bölenle çarpıldığında bölünene eşit veya bölünenden daha küçük olacak bir 

sayı seçeriz. Eğer bölen bu sayıyla çarpıldığında sonuç bölünene eşit çıkıyorsa o sayı 
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bölümdür, sonuç bölünenden küçükse çıkarma işlemi yapılır ve kalana bölenden küçük 

mü büyük mü diye bakılır. Eğer kalan, bölenden küçük değilse bölenle çarpıldığında 

kalana eşit veya ondan daha küçük olacak başka bir sayı istenir. Eğer sayı kalana eşitse, 

bu ve ilk bulduğumuz sayının toplamı bölme işleminin sonucudur. Eğer sayı kalandan 

küçükse ondan çıkarılır ve bu kalanın kalanının bölenden küçük mü yoksa büyük mü 

olduğuna bakılır ve bu şekilde kalanlar bitene kadar işlem devam eder. 

Misal: 80040‟ı 24‟e bölmek istedik. 

24‟le çarpıldığında 80040 „a eşit veya ondan daha küçük olacak sayıyı arıyoruz. Yani;   

24x1  80040 olmalıdır. x1 = 3000 (4000 olamaz çünkü bu sayının 24‟le çarpımı 

bölünenden büyük olur) olursa  24.3000 = 72.000 olur. Bu sayı bölünenden küçüktür. 

Öyleyse bölümü oluşturacak sayılardan ilki 3000‟dir. Kalan 80040 – 72000 = 8040‟tır. 

Başka bir sayı aradık; x2 = 300 olursa 24.300 = 7200 olur. Bu sayı kalandan küçüktür. 

Öyleyse bölümü oluşturacak sayıların ikincisi 300‟dür. Kalan 8040 – 7200 = 840‟tır. 

Başka bir sayı denedik; x3 = 30 olursa 24.30 = 720 olur. Bu sayı kalandan küçüktür. 

Öyleyse bölümü oluşturacak sayıların üçüncüsü 30‟dur.  Kalan 840 – 720 = 120‟dir. 

Başka bir sayı denedik; x4 = 5 olursa 24.5 = 120‟dir ve kalana eşittir. O zaman 

bölümümüz x1 + x2 + x3 + x4 olacaktır. Yani 3000 + 300 + 30 + 5 = 3335‟tir. Eğer 

bölüneni 80046 farz etseydik bölüm yine 3335 olacaktı ama dördüncü işlem sonunda 

kalan 6 olacaktı.  

Bölme İşleminde II. Yöntem: 

Bölme işleminde bölünen büyüdükçe işlem yapmak zorlaşır. Bu durumda sütün ve 

satırları olan bir cetvel çizerek işlemi daha kolay yapabiliriz. Bölüneni cetvelin en 

üstüne peş peşe olarak koyarız. Böleni de biraz mesafe bıraktıktan sonra altına peş peşe 

yerleştiririz. Sonra uygun olan en büyük rakamı bölenin birler basamağı hizasından 

cetvelin en üstüne koyarız. Bu rakamı birer birer bölenin rakamlarıyla çarpar sonuçları 

da bölünenin rakamlarından çıkarır böleni cetvelde bir sütun sağa kaydırarak tekrar 

yazarız. Bundan sonra uygun olabilecek başka bir rakam bulur onu da cetvelin en üstüne 

bir önceki koyduğumuz rakamın sağına yerleştiririz. Bu rakamla da aynı işlemleri yapar 

ve bölünenin rakamları bitene kadar devam ederiz. İşlem sonunda cetvelin en üstünde 

oluşan sayı bölümdür. 
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Misal:  680.045‟i 255‟e bölmek istedik.  

 Bölünen ve bölen şekildeki gibi cetvele yerleştirilir. 

Sonra bölme işlemine uygun olabilecek en büyük 

rakam; bu işleme göre 2 bölenin birler basamağı 

hizasından cetvelin en üstüne yerleştirilir.  Daha sonra 

da 2 bölenin yüzler basamağı olan 2 ile çarpılır, sonuç 

yani 4 bölünenin yüzbinler basamağındaki 6‟dan 

çıkarılır. Kalan 2, 6‟nin altına yazılır. Bu işlemlerden 

sonra cetvelin en üstüne yazdığımız 2 ile bölenin onlar 

ve birler basamağındaki rakamlarla aynı işlemler 

tekrar edilir. 5.2 = 10 olur ancak 8‟den 10 

çıkmayacağı için soldaki 2‟den bir onluk alınıp 

çıkarılır ve kalan 1, 2‟nin altına yazılır. Bölenin birler 

basamağındaki 5 için de aynı işlemler takip edilir. 

5.2=10 Bu sefer 8‟den 10 çıkarılabilir çünkü 

basamaklar uygundur. Kalan 7, 8‟in altına yazılır. 

Böylece bölen, cetvelin en üstündeki 2 ile tek tek 

çarpıldıktan sonra sağa doğru bir sütün kaydırılarak 

tekrar yazılır. Bu işlemden sonra işlemin en başında 

bölme işlemine uygun mümkün olabilecek en büyük 

sayıyı takdir edildiği gibi başka bir sayı daha takdir 

edilir ve bulunan sayı cetvelin en üstündeki 2‟nin sağına yazılarak 2 ile yapılan tüm 

işlemler tekrarlanır. Bölünenin birler basamağına ulaşınca işlem bitmiş demektir. 

Cetvelin en üstünde oluşan sayı bölme işleminin sonucu yani bölümdür. Bölünen 

sayının altındaki sütunlarda çıkarma işlemleri neticesinde rakamlar kaldıysa, bu 

rakamlar da soldan sağa doğru yazılarak işlemin kalanını oluşturur. Örnekteki işlemde 

bölüm 2666, kalan ise 215‟tir. 
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3.2.2. İkinci Bâb: Kesirli Sayıların Hesâbı 

 Altı fasıldır. 

3.2.2.1. Birinci Fasıl: Sayılar Arasındaki Ortaklık, Farklılık ve Birleşiklilik 

“1” dışındaki iki sayıdan ya küçüğü büyüğünü tam sayar ya da saymaz. Saymaktan 

maksat azaltmaktır. Küçük sayı büyüğünden birkaç defa azaltılırsa büyük sayıdan bir 

şey kalmaz. İşte bu tür sayılara “birleşik” (mütedâhil) sayılar denir. Biraz önce 

anlattığımız iki sayının yanına “1” dışında üçüncü bir sayı getirilirse, bu sayı diğer 

ikisini ya tam sayar (katıdır) ya da saymaz (katı değildir). Eğer tam sayarsa bu sayılara 

“ortak” (müşârik), saymazsa da “farklı” (mütebâyin) denir.  

I. Kısım: Birleşiklilik (Tedâhul) 

a c d.a + c
+ =

b b.d b.d
 

4 ve 20    
1 1

+
4 20

= 

 

1 1 5.1 1 5 +1 6 3
+ = = =

4 20 5.4 20 20 20 10

5
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II. Kısım: Ortaklık (İştirak) 

6 ve 20     6,  20‟den üç defa eksiltilirse 6.3 = 18   20 – 18 = 2 kalır. Bu sayı 6‟dan 

küçüktür. Öyleyse 6‟nin 20‟yi sayması (katı olması) mümkün değildir. Ancak 2, üç defa 

6‟dan eksiltilirse bir şey kalmaz. Anladık ki 2 diğer iki sayı yani 6 ve 20‟nin katıdır.  

a c a.p c.q a.p c.q

b d b.p d.q b.p


     

6 ve 20   

   

1 1 1 1 1.10 1.3 10 3 13

6 206 20 6.10 20.3 60 60

10 3


        

III. Kısım: Farklılık (Tebâyün) 

11 ve 50   11, 50‟den 4 kez eksiltilirse 11.4 = 44  50 – 44 = 6 kalır. 6, 11‟den 

çıkarılırsa 11 – 6 = 5 kalır. 6‟dan da 5 çıkarılırsa 6 – 5 = 1 kalır. Böylece anladık ki 11 

ve 50 farklıdır (mütebâyin). Eğer sayılar çok olsaydı iki sayı arasında şu yolu izlerdik: 

İki sayının herhangi bir sayıda ortak olduklarını bulduğumuzda bu sayıyı üçüncü ile 

birlikte dikkate alırız. Bunları da herhangi bir sayıda ortak bulursak dördüncü ile birlikte 

dikkate alırız. Bu şekilde son sayıya kadar devam eder. 

a c a.d c.b a.d c.b

b d b.d d.b b.d


     

11 ve 50  
1 1 1.50 1.11 61

11 50 11.50 550


  

 

Ortaklık örneği: 

“16, 20, 36, 42”. 16 ve 20 “4”te ortaktırlar. 36‟yı “4” için dikkate alırsak bu iki sayı 

arasında birleşiklilik ilişkisi olduğunu görürüz. 42‟yi “4” için dikkate alırsak bu iki 

sayının “2” de ortak olduklarını görürüz. Öyleyse “16, 20, 36, 42” nin ortak böleni 

“2”dir.    

Birleşiklik örneği: 

“360, 90, 9, 3”. Bu sayıların ortak böleni 3‟tür. 
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Farklılık örneği: 

“27, 81, 75, 44”. 27 ve 81 arasında birleşiklilik ilişkisi vardır. 75‟i de dikkate 

aldığımızda bu üç sayı “3”de ortaktırlar. 44‟ü “3” ile birlikte dikkate alırsak “27, 81, 75, 

44” arasında farklılık (tebâyün) ilişkisi olduğunu görürüz. 

3.2.2.2. İkinci Fasıl: Kesirlerin Paydaları 

Payda, kendisinden kesrin tam sayı olacağı en küçük sayıdır. Yarım, ikiden tam sayı 

olur; çünkü ikinin yarısı bir‟dir; bu da tam sayıdır. Benzer şekilde dört; çünkü yarısı tam 

sayı olan ikidir. Aynı biçimde tam ikiye bölünebilen sınırsız(sonsuz) sayılar için bu 

durum geçerlidir. Çünkü iki bu sayılardan daha küçüktür.  İlk payda iki‟dir, bir iki‟ye 

oranlanır, ½ olur. Sonra 3 gelir ve 1, 3‟e oranlanırsa 1/3, 2, 3‟e oranlanırsa 2/3 olur. Bu 

şekilde devam eder. 

1

2
 

1 2
,

3 3
 

1

4
, 

2 1

4 2
 , 

3 1 1

4 2 4
   

1

5
, 

2

5
, 

3

5
, 

4

5
 

1 2 1 3 1 4 2 5 1 1
, , , ,

6 6 3 6 2 6 3 6 3 2
      

1 2
, ...

7 7
 

1 2 1 3 1 1 4 1 5 1 1 6 3 1 1 7
, , , , , ,

8 8 4 8 8 4 8 2 8 8 2 8 4 4 2 8
          

1 2 3 1 4 5 6 2 7 8
, , , , , , ,

9 9 9 3 9 9 9 3 9 9
   

1 2 1 3 1 1 4 2 5 1 6 3 1 1 7 1 1 8 4 9 2 1
, , , , , , , ,

10 10 5 10 10 5 10 5 10 2 10 5 2 10 10 2 5 10 5 10 5 2
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Bu kesirler, paydası 2‟den 10‟a kadar olmak suretiyle dokuz tanedir ve ifade edilebilen 

(muntak) dokuz kesir ve kesirlerin anası olarak isimlendirilir. Çünkü diğer muntak 

kesirler izâfet, terkîb veyahut da tekrar yoluyla bu dokuz kesirden türerler. Bundan 

sonra 2, 3, 5 ve 7 hariç bu dokuz kesirden biri ifade edilemeyen (asam) sayılar arasında 

görülmez.  

“
1 1 1 1 1 1 1 1 1

, , , , , , , ,
2 3 4 5 6 7 8 9 10

” 

Kesirler genel olarak 2 çeşittir: 

a. İfade edilebilen (Muntak) kesirler: Bu kesirler yukarıda zikredildi. 

b. İfade edilemeyen (Asamm) kesirler: 

1 4
,

11 13
 şeklindedir. 

Muntak Ve Asamm Kesirler 4 Kısımdır: 

I. Basit (Müfred) Kesir 

1 1 1 1
, (muntak)ve , (asam)

2 3 11 19
 gibi. 

II. Tekrarlı (Mükerrer) Kesir 

2 3 2 4
, (muntak)ve , (asam)

3 4 11 19
 gibi. 

III. Bileşik (Mürekkeb) Kesir 

1 1

2 3
 (muntak)  veya  

1 1

6 10
 (muntak)  ve  

1 1

11 13
 (asam)  gibi. 

IV. Çarpanlı (Mudâfe) Kesir 

1 1
.

2 3
 (muntak) ve  

1 1
.

11 13
 (asam) gibi. 

Bu kesirlerin paydalarının ifade edilmesi de şöyledir: 
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1. Basit kesrin paydası: 
1

9
9
    ve    

1
11

11
  

2. Tekrarlı kesrin paydası: 
2

3
3
    ve   

3
11

11
  

3. Çarpanlı kesrin paydası: 
1 1

. (6.10) 60
6 10

     ve   
1 1

. (11.13) 143
11 13

   

4. Bileşik kesrin paydası: 
1 1

9
3 9
  .  Asamm bileşik kesirlerin paydası, iki kesrin 

paydalarının çarpılması ile bulunur. 

Ortak Paydanın Bulunması: 

Misal:  
1 1 1

4 6 10
  ‟un ortak paydasını bulmak istedik. 4, 6 ve 10 “2” sayısında 

ortaktırlar.  Yani kesirler  
1

2
‟de ortaktırlar.  4‟ün yarısı ile 6‟yı çarpıyoruz, 12 eder. 

12‟yi de 10‟un yarısı ile çarpıyoruz, 60 eder.  Yani bu kesirlerin paydaları 60 sayısında 

eşitlenirler. Ortak payda 60‟tır. 

     




  

Misal: 
1 1 1

7 9 10
   „un ortak paydasını bulmak istedik. 7, 9 ve 10 sayıları farklıdır 

(mütebayine). Bu yüzden 7.9=63  63.10=630  şeklinde ortak paydayı buluruz. 

     




   

Eğer ortak paydasını bulmak istediğimiz kesirlerin bazısı ortak (müşterek) bazısı da 

farklı (mütebayine) ise önce ortak olanların paydalarını buluyoruz daha sonra da farklı 

olanla paydalarını eşitliyoruz. 
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Misal: 
1 1 1

6 7 10
   „un ortak paydasını bulmak istedik. 6 ve 10  “2”de ortaktır. Öyleyse 

birinin yarısı ile diğerini çarpıyoruz. 6:2=3  3.10=30  30 ile de 7‟yi çarpıyoruz. 

30.7=210 Bu kesirlerin ortak paydasıdır.  

     




  

Eğer benzer (mütemâsile) kesirlerden olan bileşik (mürekkeb) kesirlere gelince; burada 

tek payda ile yetiniyoruz. 

Misal: 
1 1

6 6
 ‟nın ortak paydası 6‟dır. 

  

Fayda: Kesirlerin yazılışları konusuna gelince; tam sayının altına önce pay yazılır, 

bunun altına da payda yazılır. 

5 1
5

1 2

2

 ,   
0 1

1 3

3

   

Çarpanlı şekildeki kesirler de şöyle yazılır: 

1
0 1 120 .
1 6 2 6

2

6

  ,   

1

3
0 1 1 150 . .
1 10 3 5 10

3

1

5

1

10

   

Diğer Fayda: Bir sayıyı diğerine oranladığında bu kesri daha sade lafızlarla ifade 

etmeye çalış. Mesela: 



 

76 

 

.  yerine  ,   .   yerine   

Çarpanlı kesir yapmak istediğinde paydaları arasındaki sayı farkını arttır.Mesela: 

.   yerine  .  

Kesirli sayılarda önce büyük sonra küçük olan kesri zikret. Mesela: 

.     veya       gibi. 

3.2.2.3. Üçüncü Fasıl: Kesirli Sayılarla Çarpma 

Kesirli sayıların çarpımı tecnîs üzerine inşa edilir. Bu durum da tam sayı ile kesirli sayı 

birlikte olduğunda olur.  Tecnîs; tamsayı ile kesrin paydasının çarpılıp bu sonuca kesrin 

payının eklenmesidir. 

Misal: 
1 4.3 1 13

4
3 3 3


   

Kesirli sayılarla çarpma 2 çeşittir: 

A. Çarpanların Her ikisinde de Kesirli Sayı Olan Çarpma  

3 sınıftır. 

a. Tam Sayılı Kesirle Tam Sayılı Kesrin Çarpılması 

Misal: 
1 3 16 31 496 4 1

5 .7 . 41 41
3 4 3 4 12 12 3

      

Bu sınıfta daima pay paydadan büyüktür. Çünkü çarpanların her ikisinde de tamsayı 

mevcuttur. Tecnîs işlemi ile kesrin paydasının değeri büyür ve payın değeri paydadan 

daha fazla çıkar. 

b. Kesirle Tam Sayılı Kesrin Çarpılması 

3 kısımdır. Bu kısımlardaki pay ve paydaların birbirlerine eşit veya birinin diğerinden 

büyük olması mümkündür. 
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I. Kısmın Misali:  
4 1 4 5 20

.1 . 1
5 4 5 4 20

    

II. Kısmın Misali:  
3 4 27 4 108 20 5

6 . . 2 2
4 11 4 11 44 44 11

     

III. Kısmın Misali:  
1 1 1 13 13 2 1

.3 .
5 4 5 4 20 5 4

     

c. Kesirli Sayı İle Kesirli Sayının Çarpılması 

Misal:  
1 1 3 1 5 3 15 1

. . .
2 3 4 5 6 20 120 8

   
      

   
   

Bu sınıfta daima pay paydadan küçüktür. Çünkü kesrin payı paydasından daima 

küçüktür.   

B. Çarpanlardan Birinin Tamsayı Olduğu Çarpmadır ve 2 Sınıftır: 

a. Tam Sayı İle Tam Sayılı Kesrin Çarpılması 

Misal: 
1 13 78 2 1

6.3 6. 19 19
4 4 4 4 2
     

b. Tam Sayı İle Kesrin Çarpılması 

3 kısımdır.  

I. Kısmın Misali: 
1 4

4. 1
4 4
   

II. Kısmın Misali:  
4 32 2

8. 6
5 5 5
   

III. Kısmın Misali:  
1 3 1

3.
12 12 4

   

3.2.2.4. Dördüncü Fasıl: Rasyonel Sayılarda Bölme İşlemi 

8 sınıfta incelenir. Çünkü sayı 3 çeşittir ve 3.3 = 9‟dur. 

a. Tamsayı           b. Kesirli sayı        c. Tamsayılı kesir 
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1. Tamsayının tamsayıya bölünmesi.
5
 

2. Tamsayının kesirli sayıya bölünmesi 

3. Tamsayının tamsayılı kesre bölünmesi. 

4. Kesirli sayının kesirli sayıya bölünmesi. 

5. Kesirli sayının tamsayıya bölünmesi. 

6. Kesirli sayının tamsayılı kesre bölünmesi. 

7. Tamsayılı kesrin tamsayılı kesre bölünmesi. 

8. Tamsayılı kesrin tamsayıya bölünmesi. 

9. Tamsayılı kesrin kesirli sayıya bölünmesi. 

1. Sınıfın misali (Son sekiz maddeden ilkinin misali): Tamsayının kesirli sayıya 

bölünmesi. Bu sınıfta sonucun payı daima paydadan büyüktür. Çünkü tamsayı 1‟den 

küçük olmaz. Tamsayı payda ile çarpılıp paya yazıldığından daima pay büyük 

çıkacaktır. 

3 4 20 2
5 : 5. 6

4 3 3 3
    

2. Sınıfın misali: Tamsayının tamsayılı kesre bölünmesidir ve 2 kısımdır. Çünkü pay 

paydadan ya daha büyüktür ya da daha küçüktür. Eşit olmaları mümkün değildir. Çünkü 

bölünen tamsayı bölen tamsayıya eşit veya ondan daha küçük olursa payda, payda ile 

birlikte olan kesir nedeniyle paydan daha büyük olur. Eğer bölünen tamsayı bölen 

tamsayıdan daha büyük olursa pay paydadan daha büyük çıkar. 

I. Kısmın misali:  

2 32 5 35 3 3 1
7 : 6 7 : 7. 1 1 .

5 5 32 32 32 4 8
      

                                                            
5 Tamsayının tamsayıya bölünmesi daha önce anlatıldığı için burada yer verilmeyecektir, bu yüzden 

konunun başında da ifade edildiği gibi 8 sınıf incelenecektir. 
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II. Kısmın misali:  

1 10 3 6 3
2 : 3 2 : 2.

3 3 10 10 5
     

3. Sınıfın misali: Kesirli sayının kesirli sayıya bölünmesidir ve 3 kısımdır. Bu sınıfta 

hem pay ve paydanın eşit olması hem de birbirlerinden fazla olması durumları söz 

konusudur. 

I. Kısmın misali:  

1 1 1
: .3 1

3 3 3
   

II. Kısmın misali:  

4 2 4 3 12 6 1
: . 1

5 3 5 2 10 5 5
     

III. Kısmın misali:  

1 1 1 1 8 1 1
. : .8

3 5 8 15 15 3 5

 
    

 
 

4. Sınıfın misali: Kesirli sayının tam sayıya bölünmesidir. Burada pay paydadan daima 

küçüktür, çünkü tamsayı 1‟den küçük olamaz ve bu tamsayı payda ile çarpıldığında 

sonucun paydası daha büyük çıkacaktır. 

4 4 1 1
: 4 .

5 5 4 5
   

5. Sınıfın misali: Kesirli sayının tamsayılı kesre bölünmesidir. Bu kısımla ilgili 

açıklamalar daha önce zikredilmişti. 

1 1 1 5 10 5 3 1
: 3 : .

4 6 3 12 3 12 10 8

 
    

 
 

6. Sınıfın misali: Tamsayılı kesrin tamsayılı kesre bölünmesidir. 3 kısımdır: 
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I. Kısmın misali: 

1 1
3 : 3 1

2 2
  

II. Kısmın misali: 

1 1 1 13 5 13 17 13 6 26 9
4 : 2 : 2 : . 1

3 2 3 3 6 3 6 3 17 17 17

 
      

 
 

III. Kısmın misali: 

1 1 13 13 13 2 13 1
3 : 6 : .

4 2 4 2 4 13 26 2
     

7. Sınıfın misali: Tamsayılı kesrin tamsayıya bölünmesidir. 2. Sınıfta geçtiği gibi 2 

kısımdır: 

I. Kısmın misali: 

3 23 1 23 1 1 1
5 : 4 . 1

4 4 4 16 4 8 16
      

II. Kısmın misali: 

1 10 1 10 5
3 : 6 .

3 3 6 18 9
    

8. Sınıfın misali: Tamsayılı kesrin kesirli sayıya bölünmesidir. 

2 10 20 11 22 1
6 : . 7

3 11 3 10 3 3
  

 

3.2.2.5. Beşinci Fasıl: Kesirli Sayılarla 2 Katını Alma, Yarıya Bölme, Toplama ve 

Çıkarma İşlemleri 

I. İki Katını Alma İşlemi 

Paydanın tek sayı olduğu durumlarda payın iki katı alınır, Pay paydadan küçük olursa 

birbirlerine oranlanır. Pay paydadan büyük olursa paydadan payın içinde kaç tane varsa 

alınır ve tamsayı kısmına yazılır, kalan paya yazılır ve payda aynen geçirilir.Böylece 

tamsayılı kesre dönüştürülmüş olur. 
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1. Misal:  
2 4

.2
5 5

  

2. Misal:   
3 6 1

.2 1
5 5 5

   

Paydanın çift sayı olduğu durumlarda payda yarıya bölünür. Eğer payla payda eşit 

olursa “1” in iki katı alınır. Payda yarıya bölündükten sonra da paydan büyük olursa pay 

paydaya oranlanır. 

1. Misal:   
1 1

.2
4 2

  

2. Misal:    
5 5 1

.2 1
8 4 4

   

II. Yarıya Bölme İşlemi 

Eğer farz edilen kesrin payı tek sayı ise paydanın 2 katı alınır. 

1. Misal:   
3 3 1 3

: 2 .
8 8 2 16

   

Eğer farz edilen kesrin payı çift sayı ise payın yarısı alınır ve paydaya oranlanır. 

2. Misal:    
2 2 1 1

: 2 .
3 3 2 3

   

III. Toplama İşlemi 

Kesirli sayılarla toplama işlemi yapılırken önce paydalar eşitlenir daha sonra toplama 

işlemi yapılır. Eğer pay paydadan küçükse paydaya oranlanır, pay ve payda eşitse sonuç 

“1”dir ve pay paydadan büyükse kesir tam sayılı kesir haline getirilir. 

1.Misal:

       

1 1 1 1 1 1 1 1 20 15 12 6 53 1 1 1

3 4 5 103 4 5 10 60 60 2 3 20

20 15 12 6

  
             

2. Misal:   

     

1 1 1 1 1 1 3 2 1 6
1

2 3 62 3 6 6 6

3 2 1
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3. Misal:    

     

2 3 4 2 3 4 40 45 48 133 13 1 1
2 2

3 4 53 4 5 60 60 60 6 20

20 15 12

 
           

IV. Çıkarma İşlemi 

Kesirli sayılarla çıkarma işlemi yapmak için paydaları eşitse payları çıkarır paydayı da 

aynen yazarız. Eğer sayılar eşitse geriye bir şey kalmaz. Eğer paydalar eşit değilse 

paydaların ortak paydasını alır daha sonra çıkarma işlemini yaparız. 

1. Misal:     

2. Misal:   

   

1 1 1 1 4 3 1 1 1
.

3 43 4 12 12 2 6

4 3


       

Eğer çıkan eksilenden daha büyük olursa bu işlem eksilenle birlikte tamsayı olması 

durumu hariç mümkün değildir. 

3. Misal:   

   

1 3 1 3 5 9
4 4 4

3 53 5 15

5 3


      burada 5‟in 9‟dan çıkması mümkün değildir. 

Öyleyse 4 olan tamsayıdan 1‟i alırız ve 1‟den 
3

5
‟i çıkarırız. Çıkan sonuca da kalan 

tamsayıyı veririz. Tamsayılı kesrin 
1

3
‟ünü de bu sayıya ekleyerek işlemi tamamlarız. 

4-1=3     1-
3

5
=

2

5
        

2
3

5
       

2 1
3

5 3
  işlemin sonucudur. 

3.2.2.6. Altıncı Fasıl: Kesirlerin Paydalarının Dönüştürülmesi 

Büyük bir sayıyı daha küçük bir sayıya bölersen kesir kalır; bölünen bölenden küçüktür. 

İstersen kalanı veya bölüneni, ikisinin de paydası olduğundan yani bir (aynı) 

olduğundan, bölene nispet edersin. İstersen, nispet edileni kendisine dönüştürülen 

paydayla çarparak başka bir paydaya dönüştürürsün; sonucu ilk paydaya bölersin; 

bölmeden çıkan dönüştürülene nispet edilen miktardır. Çünkü nispet edilenin yani kalan 

veya daha küçük bölünenin kendisine nispet edilene -ki o bölendir-, nispeti bilinmeyen 
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sayının dönüştürülen paydaya nispeti gibidir ki, bu da dört orantılı sayıdır. 

Elementler‟de (el-Ustukussât) açıklandığı üzere, dört miktar orantılı ise içler (vasateyn) 

ve dışlar (tarafeyn) çarpımı eşittir. Bu kuraldan zorunlu olarak şu çıkar ki, dörtten birisi 

bilinmeyen geri kalanlar bilinen ise bilinmeyen bilinenlerden hareketle bilinir. Çünkü 

bilinmeyen ya içlerden ya da dışlardan birisine aittir. Dışlardan birisine aitse, dışa ait 

bilinmeyeni tespit için içlerin çarpımını dışa ait bilinene böleriz. İçlerden birine aitse, 

içe ait bilinmeyeni tespit için dışların çarpımını içe ait bilinene böleriz. Bu bölmeden 

yine bir şey arta kalır ve bunu üçüncü bir paydaya nispet etmek istersek bu kalanın 

ikinci paydaya nispeti, bilinmeyenin üçüncü paydaya nispeti gibidir. İşlem, 

dönüştürülmek istenene ulaşıncaya değin böyle devam eder. Anlattıklarımızı bir örnekle 

açıklamaya geçmeden önce bilinmesi gerekir ki, “devânik”in “dinar”dan paydası altı, 

“tesâsic”in “devânik”‟ten paydası dört, “şueyrât”ın “tusûc”tan paydası dört, benzer 

biçimde “esatir”in “menn”den paydası kırk, “evkiyyât”ın “menn”den paydası yirmi 

dörttür. 

1 dinar  = 6 dânik  

1 dânik = 4 tusuc   

1 tusuc = 4 şeîr (arpa tanesi) 

1 menn  = 40 esâtir  

1 menn = 24 evkıyyât  

Şimdi örneği verebiliriz:  

Elli dinarı on üçe bölersek olur ve kesrin tam kısmı olan “3” dinar olarak kalır. 

‟ün paydasını 13‟ten dâniklerin paydasına dönüştürmek istersek 11‟in 13‟e oranı 

bilinmeyen sayının 6‟ya oranına eşittir. 6‟yı 11‟le çarparız, 66 olur. 66‟yı 13‟e bölersek, 

 olur ve kesrin tam kısmı olan “5” dânik olarak kalır. ‟ün paydasını 13‟ten 4 

olan tesâsic‟in paydasına dönüştürmek istersek 1‟in 13‟e oranı bilinmeyen sayının 4‟e 

oranına eşittir. Dışların çarpımı 4‟tür ve 4, 13‟ten daha küçüktür. 4‟ü 13‟e oranlarsak, 
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tusûcdan ‟tür. ‟ün tusûcdan paydası 4 olan şueyrâta oranını öğrenmek istersek 

4‟ün 13‟e oranı bilinmeyen sayının 4‟e oranına eşittir. Dışların çarpımı 16‟dır. 16‟yı 

13‟e bölersek  olur ve kesrin tam kısmı olan “1” şeıyra olarak kalır.   de küçük 

bir sayıdır ve onun ihmali nedeniyle hesapta hemen hemen bir eksiklik görülmez. ‟ü 

ihmal ettik ve 50 dinarın 13‟e bölünmesinden çıkan yaklaşık 3 dinar, 5 dânik, 1 

şeıyradır dedik.  

50 dinarı 13‟e bölüyoruz: 

      3‟ü “dinar” olarak alıp kesri “dânik” birimine dönüştürmek için işleme 

devam ederiz. 

 xx
x

     5‟i “dânik” olarak alıp kesri “tusûc” birimine 

dönüştürmek için işleme devam ederiz. 

 xx
x

   Buradaki kesirde tam sayı olmadığı için “tusûc” 

biriminden “şeıyr” birimine dönüştürmek için işleme devam ediyoruz. 

 xx
x

    1‟i “şeıyr” olarak alıyoruz ve  de küçük bir 

sayı olduğu için ihmal ediyoruz.  

dinar
   3 dinar, 5 dânik ve 1 şeıyr‟dır. 

Bu, Allah Teâlâ‟nın izni ile ikinci fenne başlamadan önce birinci fennin ikinci bâbı 

hakkındaki sözümüzün tamamıdır. 
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3.3. İkinci Fenn: Hesâbın Alt Dalları (Fürû') 

4 bâbdır. 

3.3.1. Birinci Bâb: Üslü – Köklü Sayılar ve Karekök – Küp kök Çıkarma İşlemleri  

3 fasıldır. 

3.3.1.1. Birinci Fasıl: Üslü Sayılar 

aN , nN
+ 

 olmak üzere; 

a.a.a…..a = a
n 
   a  taban    n  üs    ayrıca   a

0
 = 1 (a 0) 

 n  tane 

 

Kendisi ile çarpılabilen her sayı; “muhasebe”de cezr (kök), “mesaha”da dıl’ , “cebr ve 

mukâbele”de şey olarak adlandırılır. Sayı kendisi ile çarpıldığında ortaya çıkan sonuç 

meczûr (kökü olan), murabba’ ve mâl olur. Sayı karesi ile çarpıldığında ise sonuç kâb 

(küp) ve mukaab diye isimlendirilir.  

Burada cezr (kök) ilk mertebe, mâl (kare) ikinci mertebe, kâb (küp) üçüncü mertebedir. 

Bundan sonrakiler bu üç kelime kullanılarak ifade edilir. 

1. Mertebe: Kök (cezr)   2
1
 = 2 

2. Mertebe: Kare (mâl)   2
2 
= 2.2 = 4 

3. Mertebe: Küp (kâb)   2
3 
= 2

2
.2

1
 = 4.2 = 8 

4. Mertebe: Karenin karesi (mâli‟l-mâl)  2
4
 = 2

2
.2

2
 = 4.4 = 16 

5. Mertebe: Karenin küpü (mâli‟l-kâb)  2
5
 = 2

2
.2

3
 = 4.8 = 32 

6. Mertebe: Küpün küpü (kâbi‟l-kâb)  2
6
 = 2

3
.2

3
 = 8.8 = 64 

7. Mertebe: Karenin karesinin küpü (mâlün mâli‟l-kâb)  2
7
 = 2

2.
2

2
.2

3
 = 4.4.8 = 128 

8. Mertebe: Karenin küpünün küpü (mâlün kâbi‟l-kâb)  2
8
 = 2

2
.2

3
.2

3
 = 4.8.8 = 264 

9. Mertebe: Küpün küpünün küpü (kâbün kâbi‟l-kâb)  2
9
 = 2

3
.2

3
.2

3
 =  8.8.8 = 528 
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10. Mertebe: Karenin karesinin küpünün küpü (mâl mâl kâbi‟l-kâb)   

2
10

 = 2
2
.2

2
.2

3
.2

3 
= 4.4.8.8 = 1056 

Bu şekilde mertebeler sonsuza kadar gider. Bu mertebeler artma (suûd) tarafındadır. 

Kesirli Sayıların Üslü İfadeleri: 

Kökün cüz‟ü  
1

2
 

Karenin cüz‟ü  
1

4
 

Küpün cüz‟ü  
1

8
 

Karenin karesinin cüz‟ü  
1 1

.
8 2

= 
1

16
 

Küpün karesinin cüz‟ü  
1 1 1

.
8 4 32

  

Küpün küpünün cüz‟ü  
1 1 1

.
8 8 64

  

Bunlar da bu şekilde sonsuza kadar gider. Bunlar da azalma (nüzûl) tarafındadır. 

...

.

.

.

.

.

  

Bu şekilde artma tarafındaki mertebeler peş peşe orantılıdır, azalma tarafındaki 

mertebeler de bunun gibidir. Her iki tarafın mertebeleri de aynen kesintisiz olarak 

orantılıdır. 

...

.

.

.

.

.
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Bu şekilde karşı yönlerden artma ve eksilme tarafına doğru giderler ancak 

mertebelerden her biri tek (aynı) olur ve bu aynılıktan ötürü vâhid, şey, mâl ve kâb vb. 

isimlendirilirler. Eğer çok sayıda (muhtelif) olurlarsa aynı şekilde a‟dâd, eşyâ‟, emvâl, 

kiâb vb. isimlendirilir. Buna benzer şekilde azalma tarafında da “şeyin parçaları”, 

“emvâlin parçaları” vb. denilir. Bu bahiste mertebelerin izahı ile ilgili olarak bu kadar 

açıklama yeterlidir. Cebr ve mukâbele bâbında konunun diğer kuralları gelecektir. 

3.3.1.2. İkinci Fasıl: Tam ve Kesirli Sayıların Kareköklerinin Bulunması 

Eğer bir tamsayının kökünü bulmak istersek bunun yolu; kendisi ile çarpıldığında kökü 

istenen sayıya eşit veya ondan daha küçük çıkacak sayıyı bulmaktır. Eğer eşit çıkarsa 

kök, bulduğumuz bu sayıdır. Ancak az çıkarsa bulduğumuz sayının karesini kökü 

istenen sayıdan çıkarır, kendisi ile bir kez, ilk bulduğumuz sayı ile iki kez çarpıp 

sonuçları topladığımızda kalana eşit veya kalandan küçük çıkacak başka bir sayı ararız. 

Eğer kalana eşit çıkarsa ilk ve ikinci bulunan sayıların toplamı köktür, küçük çıkarsa 

kalandan çıkarırız. Sonra kendisi ile bir kez, bulduğumuz ilk iki sayının toplamı ile iki 

kez çarpıp sonuçları topladığımızda en son kalana eşit veya ondan daha küçük çıkacak 

üçüncü bir sayı ararız. Eğer sonuç en son kalana eşit çıkarsa bulduğumuz bu üç sayının 

toplamı köktür. Eğer sonuç küçükse bu yaptığımız işlemlere sonuç kalana eşit çıkana 

kadar devam ederiz. 

Karekök Bulmada I. Yöntem 

Misal: 65.536‟nın kökünü bulmak istedik. Önce kendisi ile çarptığımızda bu sayıya eşit 

veya ondan daha küçük çıkacak bir sayı buluruz. 200‟ü bulduk. 200.200 = 40000        

Bu sayı kökü istenen sayıdan küçüktür. Kalanı bulmak için kökü istenen sayıdan 

çıkarırız.  65536 – 40000 = 25536. Bu kalana göre başka bir sayı bulacağız. 

İşlemimize devam eder, başka bir sayı buluruz. 50‟yi önce kendisiyle bir kez, sonra da 

200 ile 2 kez çarparız. 50.50 = 2.500     200.50=10.000      200.50=10.000  Tüm 

sonuçları toplarız.  10.000+10.000+2.500 = 22.500   Daha önce bulduğumuz 40.000 ile 

22.500‟ü toplar ve kökü istenen sayıya ulaşıp ulaşamadığımızı kontrol ederiz. 

40.000+22.500 = 62.500 Kökü istenen sayıya henüz ulaşamadık. Kalanı bulmak için 

çıkarma yaparız.  65536 – 62500 = 3036  Buna göre yeni sayı ararız. 
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Yine başka bir sayı bularak bu işlemleri tekrarlıyoruz. 6.6 = 36  200.6=1.200      

200.6=1.200     50.6 = 300     50.6 = 300   Tüm sonuçları topluyoruz. 

1.200+1.200+200+200+36 = 3.036          

62.500+3.036 = 65.536 Kökü istenen sayıya ulaştık. Öyleyse bu sayının kökü 

200+50+6 = 256‟dır. 

Karekök Bulmada II. Yöntem:  

 Tamsayıların bölünmesi konusunda geçtiği gibi bir 

cetvel çizilir ve kökü istenen sayı cetveldeki gibi üst 

satıra yerleştirilir. Sonra kökü istenen sayının birler, 

yüzler ve onbinler basamaklarındaki rakamlarının 

üzerine birer nokta konulur. Daha sonra en soldaki 

noktanın yanına kendisi ile çarpıldığında noktanın 

altındaki rakama eşit veya ondan daha küçük çıkacak 

bir rakam konulur. Bu işleme göre en uygun rakam 

3‟tür. 3 cetvelin hem en üstüne hem de aynı hizada 

cetvelin alt tarafına yazılır ve kendisi ile çarpılarak 

hemen altındaki rakamdan çıkarılır. 3.3 = 9          

10 – 9 = 1 kalır ve 1, 0‟ın altına yazılır. Daha sonra 

alttaki ve üstteki 3 toplanarak sonuç olan 6 bir 

basamak sağa cetvelin alt tarafına yazılır. Yine uygun 

olabilecek bir sayı bulunup ortadaki noktanın yanına 

yazılır. Bu sefer uygun sayı 2‟dir. 2 cetvelin en üst ve 

altındaki yerine yazıldıktan sonra 6 ile çarpılır, sonuç 

14‟ten (koyu yazılı) çıkarılır ve sonuç 4‟ün altına 

yazılır. 6.2=12    14 – 12 = 2  Sonra 2 kendisi ile 

çarpılarak sonuç 9‟dan çıkarılır ve kalan 9‟un altına 

yazılır.   2.2=4    9 – 4 = 5.  Bundan sonra da 

alttaki ve üstteki 2 toplanarak en alt satırdaki 6‟nın 

sağına yazılır.  En son noktaya da uygun olan sayı 

bulunur. 4 hem cetvelin üstüne hem altına yazılarak 
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sırasıyla cetvelin en altındaki rakamlar olan 6, 4 ve 4 ile çarpılıp sonuçlar kökü istenen 

sayıdan sırayla çıkarılır.  Çıkarma işleminin tamamlanması ile kök çıkarma işlemi de 

tamamlanmış olur. Cetvelin en üstünde oluşan 324 sayısı 104976 sayısının köküdür. 

Buradaki işlemde hiç kalan olmadığı için 104976 sayısı muntaktır ve tam kökü vardır. 

Eğer işlem sonunda akalan olsaydı kökü istenen sayı asam olarak isimlendirilecekti. 

Misal: 2‟nin kökünü bulmak istedik.  

Eğer ilk verilen yolla yapılırsa sonuç ‟tür. İkinci verilen yolla yapılırsa; 

 2 ilk önce 100 ile çarpılır. 2.100 = 200 Sonra 200‟ün kökü 10‟a bölünür.   

. .     Bu sayı 2‟nin kareköküdür ve ilk verilen 

sonuçtan yani ‟ten daha dakiktir. 

Buradaki ikinci yöntemi formül ile ifade etmek istersek: 

a
a

.
  

Rasyonel sayıların kökünün bulunması: 

Eğer tamsayılı kesrin kökünü bulmak istersek önce onu bileşik kesre çevirir daha sonra 

ayrı ayrı pay ve paydanın köklerini buluruz. 

c

bac

c

bca

c

b
a







.
 

Misal: 
1

6
4

‟ün kökünü bulmak istedik.  

1 25
6

4 4
      

25 25 5.5 5 1
2

4 2 24 2.2
     

Misal:  
1

9
2

‟nin kökünü bulmak istedik. 
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2
6

1 19 19 2 38 38 38 2 1 1139 . 6 . 3
2 2 2 2 4 4 2 13 2 134
         

 

3.3.1.3. Üçüncü Fasıl: Tam ve Kesirli Sayıların Küp köklerinin Bulunması 

İlk kökü (küp kökü) bulmak için cetvel çizdikten sonra öncekinde geçtiği gibi rakamlar 

cetvelin başına konulur ve yine önceden geçtiği gibi birler basamağının üstüne bir işaret 

konulur. Sonra menzil (sayının hangi dereceden kökünün bulunacağı) küp olursa kalan 

işaretler rakamlar ikişer atlanarak, üssü 4 olursa üçer atlanarak, üssü 5 olursa dörder 

atlanarak son işarete gelene kadar bu şekilde konulur. Sonra cetvelin boyu eşit satırlara 

bölünür. Eğer küpse (yani sayının küp kökü isteniyorsa) 3 satır, üssü 4 (dördüncü 

dereceden kökü isteniyorsa) 4 satır yapılır. Tüm kısımların (satırların) arasında yeterli 

mesafe bırakmak uygun olur. İlk satır sayı satırı, son satır kök satırı, kök satırının 

üstündeki kare satırı, kare satırının üstündeki de küp satırı (bu tertip sayı satırına kadar 

devam eder) olarak isimlendirilir.  

Sonra uygun olan en büyük sayı bulunur. Bu sayı son işaretin (en soldaki işaret)üstüne 

ve işaretin hizasından alttaki kök satırına konulur ve alttaki sayı ile üsteki çarpılır, 

Sonuç kare satırına konulur. Sonucun birler basamağı kök satırındaki sayı hizasına onlar 

basamağı ise sol tarafına konulur. Sonra kare satırındaki sayı ile üstteki çarpılır, sonuç 

zikredilen şartla küp satırına konulur. Bunun gibi sayı satırının altındaki satırlar bitene 

kadar üstteki sayı ile mevzunun (tabloya en son yerleştirilen sayı) sonucu çarpılır. 

Böylece bu sonucun, üzerinde işaret olan rakamla bu rakamın solundaki rakamın 

oluşturduğu sayıdan çıkarılması mümkün olur. İlk bulduğumuz sayı gibi ikinci bir sayı 

bulduğumuzda onunla daha önce anlatılan işlemler yapılır. Yani sayı tablonun üstüne ve 

kök satırına konulur. Üstteki sayı toplamla çarpılır ve sonuç kare satırı üzerine arttırılır. 

Sonra üstteki kare satırının toplamı ile çarpılır ve sonuç küp satırı üzerine arttırılır. 

Bunun gibi sayı satırının altına varana kadar devam eder. Onun üzerine üstteki ile 

altındakinin çarpılmasından elde edilen arttırılır. Bu toplam sayı satırının ikinci satırı 

nedeniyledir. Sonra üstteki, sayı satırının üçüncü satırı nedeniyle ikinci defa kök satırı 

üzerine arttırılır. Üstteki meblağ ile çarpılır ve sonuç kare satırı üzerine arttırılır. Üstteki 

kare satırındaki ile çarpılır, sonuç küp satırı üzerine arttırılır. Bunun gibi sayı satırının 

ikincisi bitene kadar devam eder. Sonra üstteki sayı satırının dördüncü satırı nedeniyle 
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üçüncü defa kök satırındaki üzerine arttırılır. Bundan sonra üsttekini kök satırındaki 

üzerine arttırma ve arttırmadan sonra gelen işlemlerle ilgili olarak kök satırına sıra 

gelene kadar daha önce yapılanlar gibi yapılır. Üstteki istendiğinde ikinci sayı 

satırındaki bir basamak, üçüncüsündeki iki basamak, dördüncüsündeki 3 basamak sağa 

nakledilir. Kök satırına kadar bu böyle devam eder. Sayının birler basamağı tablonun 

üstündeki işaretlerden sondan bir öncekinin hizasında olur. Sonra bilinen özelliklere 

sahip uygun olan en büyük sayı istenir. Bu sayı son işaretin öncesindeki işaretin üstüne 

ve işaretin hizasından alttaki kök satırına konulur. Üstteki sayı kök satırındaki toplam 

ile çarpılır ve sonuç kare satırındaki aynı hizadaki sayı üstüne arttırılır. Sonra üstteki 

sayı kare satırındaki toplam ile çarpılır ve sonuç küp satırının aynı hizasındaki üzerine 

arttırılır. Bu şekilde sayı satırına gelene kadar devam edilir. Üstteki sayı oradaki ile 

çarpıldığında sonuç sayı satırının hizasındaki sayıdan çıkarılır. Bundan sonra üstteki 

sayı kök satırı üzerine bir kez arttırılır ve daha sonra da önceden geçtiği gibi satır satır 

işlemler yapılır. Sonra satırlar önceki düzende olduğu gibi nakledilir. Daha önce geçen 

işlemler de aynı şekilde yapılırsa işlem tamamlanır.  

Misal: 34.012.225‟in küp kökünü bulmak istedik.  

Cetvel çizdikten sonra sayıyı yerine 

koyduk ve işaretleri sabitledik. Sonra, 

küpü, soldaki en son işaretin altındaki 34 

sayısından eksiltilebilecek en büyük 

rakamı istedik. Bu rakamı 3 bulduk, onu 

işaretin üstüne ve alttaki kök satırına 

koyduk. 3‟ü kendisiyle çarptık 3.3 = 9‟u 

kare satırı üzerine yerleştirdik. Sonra 3‟ü kare satırındaki 9 ile çarptık ve sonucu 34‟ten 

eksilttik. 3.9 = 27  34-27 = 7  Bir çizgiden sonra 7‟yi 4‟ün altına koyduk. 30‟un altına 

enlemesine çizgi çekerek onu silmiş olduk ve şeklin tamamı böyle oldu. Sonra üstteki 

3‟ü sayının ikinci satırı yani misaldeki kare satırı için alttaki 3 üzerine arttırdık. 3+3 = 6 

oldu. Üstteki 3‟ü bu toplamla çarptık ve sonucu kare satırı üzerine arttırdık. 3.6 = 18  

18+9 = 27 olur. 27‟yi kare satırındaki 9‟un altına yazdık. Sonra üstteki 3‟ü kök satırı 

için kök satırı üzerine arttırdık. 3+3 = 6 oldu. Bu 6‟yı kök satırındaki 3‟ün altına yazdık. 

Çünkü sıra (tur) sayının ikinci satırının altında bitti. Sonra kare satırındaki 27‟yi, kök 
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satırındaki 3 ve 6‟nin toplamı olan 9‟u 

sağa doğru bir basamak kaydırdık. Daha 

sonra da zikredilen sıfatta başka bir 

büyük rakamı aradık. 2‟yi bulduk, onu 

doldurulmuş işareti önceleyen işaretin 

üstüne ve altına; kök satırındaki 

kaydırılmış olan sayının (9) sağına 

koyduk. Üsttekini birer birer kök satırı 

ile çarptık, sonucu kare satırı üzerine 

arttırdık. Sonra üsttekini kare satırı 

rakamlarının toplamı ile çarptık. Sonucu 

sayı satırından düştük. Sonra üsttekini 

kare satırı için kök satırı üzerine arttırdık 

ve onu toplamla çarptık. Bu sonucu kare 

satırı üzerine arttırdık. Sonra üsttekini 

kök satırı için kök satırı üzerine arttırdık. 

Kare satırındaki bir basamak, kök 

satırındakini de iki basamak kaydırdık, 

bu şekilde oldu. Bilinen özelliklere sahip 

uygun olan en büyük rakamı aradık ve 4 

bulduk. Onu ilk (sağdan) işaretin üstüne 

ve alttaki kök satırına koyduk. 4‟ü kök 

satırı ile çarptık, sonuç olan 16‟yı kare 

satırı üzerine arttırdık. Sonucu kare satırı 

ile çarptık, bu sonucu da sayı satırından 

çıkardık, 1 kaldı, cetvelin şekli böyle 

oldu. Eğer sonucu bulmak için cetvelde 

yapılacak işlem kalmadıysa işaretlerin 

üstündeki sayı farz edilen sayının küp 

köküdür. Misalde “1” kalan olarak 
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kaldığı için ilk işaretin üstündeki rakamı, 

sayının ikinci satırı olan kare satırı için, 

kök satırı üzerine bir kez arttırmak gerekir. 

Üsttekini alttakiyle yani 4‟ü kök satırının 

toplamı ile çarparız ve sonucu kare satırı 

üzerine arttırırız. Sonra şeklin böyle 

olması için üsttekini bir kere daha kök 

satırı üzerine arttırırız. Sonra sayı satırı 

hariç bu cetveldeki kalan sayıları toplarız 

ve kalan kesrin paydasını elde etmek için 

meblağ üzerine 1 arttırırız. O zaman bu 

kesirle birlikte bahsedilen sayıların 

toplamı cetvelde olur ki bu toplam farz 

edilen sayının ilk köküdür. 

Basamaklardaki 314.928 olan kare satırını 

972 olan kök satırı üzerine arttırırız 

314.928+972=315.900 Sonra bu meblağın 

üzerine 1 arttırırız. 315.900+1 =  315.901 

olur. farz edilen sayı olan 34.012.225‟in 

küp kökü yaklaşık  dir. Daha 

dakik yolla; sayıyı farz edilen küp kökü 

olan sayıyla çarparız ve sonucu elde etmek 

için zikredilen yolla ilk kökü çıkarırız. 

Sonra farz edilen kökü alınmış için 

çıkarılan kökü ilk köke böleriz. Bölüm, 

farz edilen asam sayı için ilk köktür. Küp 

kökü olan farz edilmiş sayı daha büyük 

olduğunda farz edilmiş asam için ilk kök 

daha dakik çıkar. Eğer asam sayı “mâl 

mâl” (üssü 4) olursa onu farz edilen “mâl 

mâl” ile çarparız ve sonucun kökü “mâl 
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mâl” üzere çıkar. Zekiliğe meyilli olan için bu kadar yeterlidir. 

Kesirli Sayıların Küp kökünün Bulunması: 

Eğer sayı rasyonel veya tamsayılı kesir olur ve mertebelerden birinde bulunan bu iki 

sayı çeşidinden her biri için küp kökü bulmak istersem tecnîsten (sayıları tam sayılı 

kesirden basit veya bileşik kesre dönüştürdükten) sonra pay ve paydanın muntak olup 

olmadığına bakarız. Eğer her ikisi de muntak ise farz edilen mertebedeki (pay ve 

paydanın) her biri için ilk kökü çıkarırız ve isteneni çıkarmak için ilkini yani kesrin 

kökünü ikincisine böleriz. 

Misal: 3. dereceden kök üzere olan .
 

  
 

‟ün ilk kökünü bulmak istedik. Kesrin 

paydası 27 ve kesrin payı 8‟dir. Kesrin payı için ilk kök 2, paydası için 3‟tür. İlkinin 

ikinciye bölünmesinden çıkan 3‟de 2‟dir. Bu sonuç da .
 

  
 

'ün ilk köküdür. 

 












 .  

Eğer pay ve payda muntak olmasaydı payı paydayla küp kök için 

iki kere, 4. dereceden kök için üç kere, 5. dereceden kök için dört 

kere ve bu şekilde çarpardık. Sonra farz edilen mertebedeki 

toplam için ilk kökü çıkarırız ve isteneni bulmak için çıkanı 

paydaya böleriz. 

Misal: 4. Dereceden kök üzere olan 2 tam ½‟nin ilk kökünü 

istedik. Sayının mücennesi (tam sayıdan kurtardık pay) 5, payda 2 

oldu. İlkini ikinci ile üç defa çarptık 40 oldu. Tam sayılarda 

zikredilen yolla 4. dereceden kök üzerine ilk kökünü çıkardık 

oldu. Bunu paydaya böldük yaklaşık  oldu. 

        5.2 = 10    10.2 = 20    20.2 = 40 
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3.3.2. İkinci Bâb: Sittînî Hesâbı/Altmıştabanlı Sayı Sistemi  

Tencîm ehlinin (müneccim) ihtiyaç duyduğu yöntemledir.  7 fasıldır. 

3.3.2.1. Birinci Fasıl: Ebced Hesabının Tertibi 

 "ابجذ هوص حطى كلمه سعفص قششت ثخز ضظػ"

     10 ے     9ط      8ح      6      7 و     5 ه     4د      2      3 ٮ      1 ا

            90ص      80ف      70ع      50      60ن      40م      30ل      20 ڪ

              700ر      600 خ     500ث      400ت      300ش      200 س     100 ق

  1000غ      900ظ      800 ض

Diğer sayılar bu sembolik harflerin birleşmesi ile meydana gelir. Bu birleşmede 1000 

sayısına tekabül eden harf hariç diğer harflerde büyük sayıya karşılık gelen, küçüğünü 

önceler. Mesela 11 “طػ“  9000 ,”بػ“ 2000 ,”قمه“ 145 ,”كح“ 23 ,”يا”  şeklindedir. 

Yazarken “cim” ve “ha” sayıları arasındaki fark “cim” harfinin kuyruğunun 

yazılmaması, “ha” harfinin de kuyruğunun yazılması şeklindedir. “rı” ve “ze” harflerini 

ayırt etmek için de “rı” harfi “” sembolü ile yazılır. 

Büyük ve yahut  da küçük her dairenin alanı 360 eşit parçaya bölündüğünde her parça 

“derece” olarak isimlendirilir. Her 30 derece de bir “burç”
6
 a karşılık gelir. Her derece 

60 eşit parçaya bölünür ve her bir parça da “dakika” olarak isimlendirilir. Bu şekilde 

dakikadan sonra “saniye”, daha sonra “salise” daha sonra da “râbia” gelir. Bu şekilde 

devam eder. 

 1 Devr (Dairesel hareket) = 12
   

     1

 = 30


        1


 = 60

I 
        1

I
 = 60

II
        1

II
 = 60

III         

1
III 

= 60
IIII        

… 

                                                            
6  Bundan sonra burç, “” işareti ile gösterilecektir. 
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Buradan da anlaşıldı ki; burç dereceyi, derece dakikayı, dakika saniyeyi, saniye saliseyi, 

salise râbiayı … önceler. Burç 12 veya daha büyük bir sayı olursa her 12
 

için 1 devr 

düşürürüz. Eğer derece 30 veya daha büyük bir sayı olursa, bunun içinden her 30

 için 

1

 alınır. Eğer dakika 60 veya daha büyük bir sayı olursa her 60

I için 1

 alınır ve bu 

şekilde devam eder. İşlem yapmak için sayılar verildiğinde sıralanmış birimlerin 

arasında ifade edilmemiş, atlanmış bir birim varsa o “0” demektir ve işlemde onun için 

“0” yerine “ ” konulur. Sayıların isimleri cetvellere ilk basamağın veya kalanların 

belirlenmesi hariç aynı zîclerdeki gibi konulur. Takvimlerde bu yol üzerine yapılmaz 

çünkü bilindiği üzere takvim hesâbında ilk basamak daima burçtur. 

3.3.2.2. İkinci Fasıl: İki Katını Alma İşlemi 

Eğer burç, derece, dakika ve diğerlerinin 2 katını almak istersek bu işlemi cetvel 

yardımıyla yaparız. İki katı alınacak sayıyı cetvelin en başına yerleştirdikten sonra 

sağdan başlayarak tek tek sayıların iki katını alırız. Eğer biraz önce bahsettiğimiz gibi 

burç 12‟den, derece 30‟dan, dakika 60‟tan, saniye 60‟tan, salise 60‟tan… büyük olursa 

sırayla 1 devr,1 burç, 1 derece, 1 dakika, 1 saniye… bir önceki basamağa ekleriz. 

Misal: 10
 
 26

  
32

I  
50

III
 „nin 2 katını almak istedik.  

 Cetvelin ilk satırına 2 katını almak istediğimiz 

sayıları yerleştiririz. Eğer mertebelerin arasında 

boşluk varsa oraya 0 koyarız. Bu örnekte “saniye” 

basamağı verilmediği için onun yerine 0 koyduk. 

Cetvelin sağ tarafından sayıların 2 katını almaya 

başladık. 10

‟un iki katı 20


 oldu. Devrini düşürünce 

20 – 12 = 8

 kaldı. Sonra 26

‟
nin 2 katını aldık. 52


 

oldu. Bu 52

‟nin içindeki 30


 = 1


 olduğuna göre 

geriye 22

 kalır. O 1


 da 8


‟a eklenir ve 9

 
olur. 

Dakikanın 2 katını aldığımızda sonuç 64
I
 olur. 

Bunun da devrini attığımızda 64
I
 – 60

I
 = 4

I 
olur. 
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Buradan attığımız 60
I
 da 1


 olarak derece hanesine eklenir. En son olarak 50

III
‟nin 2 

katını alırız 100
III

 olur. Onun da devrini atınca 100
III

 - 60
III

 = 40
III 

olur. 60
III

 de 1
II
 olarak 

saniye hanesine 0‟ın altına yazılır. Sonuç 9
 
23

 
4

I 
1

II 
40

III
‟dir. 

 3.3.2.3. Üçüncü Fasıl: Yarıya Bölme İşlemi 

 Bu işlem 2 katını alma işlemine çok benzer, aralarındaki tek fark yarıya bölme işlemini 

yaparken cetvelin solundan başlanır. Burç birimi hariç diğer birimlerdeki tek sayıların 

yarıya bölünmesinden elde edilen yarım için bir sonraki basamağa 30 ilave edilir. Burç 

biriminde ise 15 ilave edilir. 

Misal: Bir önceki işlemin sonucunun yani 9
 
23

 
4

I 
1

II 
40

III
‟nin yarısını bulmak istedik. 

 40
III

‟yi yarıya bölünce sonuç 20
III

 çıktı. 1
II
‟nin tam 

yarısını alamayacağımız için 30
III

‟yi salise hanesine 

ekledik, 1
II
‟nin altına da 0 koyduk. Sonra 4

I
‟yı 2‟ye 

böldük, 2
I 

çıktı. 23

‟nin yarısını almak istedik. Tam 

yarısını alamayacağımız için 11,5

‟nin 11


‟sini alıp 

altına yazdık. Kalan yarımı da 30
I
 olarak dakika 

hanesine ekledik. En son olarak 9

‟un yarısı aldık. 

4,5

‟un 4


‟unu altına yazdık. Yarım burcu da 15


 

olarak derece hanesine ekledik ve işlemimizi 

tamamladık. Sonuç  4
 
 26

  
32

I 
0

II  
50

III
. Bu sonuç, burç 

hariç bir önceki fasılda 2 katını almak istediğimiz sayıdır. İki katını alma işleminde 

burcun devrini eksilttiğimiz için yarım devir farklılık oldu. 

3.3.2.4. Dördüncü Fasıl: Toplama İşlemi 

İki katını alma ve yarıya bölme işlemlerinde olduğu gibi burada da cetvel çiziyoruz, 

toplanacak sayıları birimleri alt alta gelecek şekilde yerleştiriyoruz ve sol veya sağ 

taraftan işlemi yapmaya başlıyoruz. 
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Misal:  7
  

19
  

20
I  
0

II  
34

III  
ile  55

I  
50

II  
25

III  
40

IIII 
„yı toplamak istedik. 

İlk önce toplanacak sayıları, aynı birimlerin alt 

alta gelmesine dikkat ederek cetvele 

yerleştiririz. Toplanan sayıları bir çizgi çekerek 

cetvelin alt tarafına yazarız. 40
IIII

 ile ilgili bir 

işlem yapmaya gerek olmadığı için salise 

hanesine geçeriz. Sayıların toplamı olan 59
III 

cetvelin alt tarafına yazarız. Saniye hanesi ile 

ilgili bir işlem yapmaya gerek olmadığı için 

dakika hanesine geçeriz. Sayıların toplamı olan 

75
I
‟nın 60

I
‟sını derece hanesine verir, kalan 15

I 
 

da cetvelin alt tarafına yazarız. 19

‟ye 1


 verildiği için derece hanesi de 20


 olur. Burç 

hanesi ile ilgili bir işlem yapmaya gerek olmadığından işlemimiz sona erdi. Sonuç 7
  

20
   

15
I  

50
II  

59
III  

40
IIII 

„dır. 

3.3.2.5. Beşinci Fasıl: Çıkarma İşlemi 

Bu işlem toplama işlemi gibi yapılır ancak sayı eksik gelir de elde almak icab ederse bir 

önceki sayıdan alıp bu sayıya ekleriz.  Eğer bir önceki basamakta sayı yoksa o sayı için 

bir devr veririz. 

Misal: 2
  

13
   

20
I  

37
II  

0
III 

„den 7
  

18
   

20
I  
0

II  
45

III
‟yi çıkarmak istedik.  

2

‟tan 7


 çıkmayacağından ilkine bir devr yani 12 

burç veririz. 2
 

+ 12
 

= 14

 olur. Daha sonra 14


‟tan 

7

‟u çıkarırız. 14


 - 7

 
= 7


‟u altına yazar, bir sonraki 

basamağa geçeriz. 13

‟den 18


 çıkmayacağından bir 

önceki basamaktan yani burç basamağından bir burç 

yani 30
 

 alır, 13

‟ye ilave ederiz ve bundan sonra 

çıkarma işlemini yaparız. Bu şekilde sırayla tüm 

sayıları çıkarırız. Çizgilerin altında oluşan sayı yani 

6
 
25

 
0

I  
36

II 
15

III 
 işlemimizin sonucudur. 
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3.3.2.6. Altıncı Fasıl: Çarpma İşlemi 

Aşağı hareket, azalma (Nuzûl): Derece   Dakika  Saniye  Salise … 

Yukarı hareket, artma (Suûd): …  Salise  Saniye  Dakika  Derece 

İki kere yükseltmeye “mesânî”, üç kere yükseltmeye “mesâlis” denir ve bu şekilde 

sonsuza kadar devam eder. Derece azalma artma silsileleri arasında bir vasıtadır. 

Eğer iki farklı cinsteki sayı çarpmak istenirse iki şeye dikkat edilmelidir. İlki; sayıların 

çarpılması, ikincisi; sayıların cinslerinin çarpılmasıdır. 

Misal:  7
  

15
   

10
I  

ile 
 
20

III  
5

IIIII 
„i çarpmak istedik.  İlk önce çarpanların cinslerinin 

birbirlerinin cinslerine çeviririz. 

7
 
. 30 = 210

           
210

 
+ 15

 
 = 225

          
225


 . 60 = 13.500

I         
13.500

I
 + 10

I
 = 13.510

I 

13.510
I 
  İlk çarpan 

20
III

 . 60 = 1.200
IIII           

1.200
IIII

 . 60 = 72.000
IIIII       

72.000
IIIII

 + 5
IIIII  

= 72.005
IIIII 

72.005
IIIII  

  İkinci çarpan (72.005 havâmis) 

13.510
I 
. 72.005

IIIII 
=  972.787.550

IIIIII 
(972.787.550 sevâdis) 

Bu çarpmanın sonucunun cinsi “sevâdis” çıktı. Çünkü “dakika” ile “havâmis” in 

çarpımı “sevâdis”tir. Bu sayının cinsini yükseltmek istiyoruz bunun için sayıyı sürekli 

60‟a böleriz. 

972.787.550
IIIIII 

: 60 = 16.213.125
IIIII  

50
IIIIII 

16.213.125
IIIII  

50
IIIIII 

:  60 = 270.218
IIII  

45
IIIII  

50
IIIIII 

270.218
IIII  

45
IIIII   

50
IIIIII  

: 60 = 4.503
III  

38
IIII  

45
IIIII  

50
IIIIII 

4.503
III  

38
IIII  

45
IIIII  

50
IIIIII 

: 60 = 75
II 

3
III  

38
IIII  

45
IIIII  

50
IIIIII 

75
II 
3

III  
38

IIII  
45

IIIII  
50

IIIIII  
: 60 = 1

I 
15

II  
3

III  
38

IIII  
45

IIIII  
50

IIIIII 
 İşlemin sonucu 
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Çarpmanın II. Yolu: 

7
  

15
   

10
I  

ile 
 
20

III  
5

IIIII 
„in çarpılması istendi. Önce 

7

 dereceye çevrilir. 1 burç 30 derece olduğundan 

7 ile 30 çarpılır. 7.30 = 210
 

Aynı cins olanlar 

toplanabileceğinden 210

 ile 15


 toplanır. 

210+15=225

 Sittini hesabında sayılar sürekli 60‟a 

bölünerek yükseltildiğinden 225 : 60  bölüm : 3, 

kalan : 45 çıkar. Böylece cetvelin üst kısmındaki 

çarpanlar 3, 45 ve 10 olarak belirlenmiş olur. 

Diğer çarpanlarla ilgili bir işlem 

yapılmayacağından aynen cetvelin soluna 

yerleştirilir. Sayılar tek tek çarpılır ve gerektiği 

yerde 60‟a bölme işlemi ile yükseltme yapılır. 

Yükseltme yapmak için 60‟a bölündüğünde 

bölüm(merfû) karelerin alt üçgenine 

kalan(mebsût) ise üst üçgenine yerleştirilir. En 

son olarak da tam sayıların çarpılmasında olduğu 

gibi alt köşegenden başlanarak sonuç ortaya 

konulur. 1, 15, 3, 38, 45, 50. Birimleri 

verildiğinde sonuç 1
I
  15

II
   3

III
   38

IIII
   45

IIIII   50
IIIIII  olur. 

3.3.2.7. Yedinci Fasıl: Bölme İşlemi 

Aynı şekilde bu işlem de 2 şey üzerine inşa edilir. İlki; bir cinsteki sayının başka 

cinsteki bir sayıya bölümünden elde edilen sayısal değer, ikincisi ise; bölümün cinsidir. 

İlki tamsayılar konusunda halledilmişti. İkincisine gelince, buradaki bölme çarpmanın 

tersidir. Çünkü çarpma katını alma ve bir araya getirme, bölme de parçalama ve 

çıkarmadır. Öyleyse bölme işleminin yolu çarpma işleminin yolunun tersidir. Bölen ve 

bölünenin cinslerinin aynı dereceden olup olmadığına bakılır, aralarında fazlalık yoksa 

bölüm derecedir. Eğer cinsler arasında fazlalık varsa küçüğü büyükten çıkarırız, kalan 

saklanır. Bölen ve bölünenin cinslerinden her biri başka taraftaysa onları toplarız, 

toplam saklanır. Sonra bakarız; eğer bölünenin cinsi bölenin cinsinden üstün olursa 

saklanmış olan kalan veya toplam “suûd”dandır (üst cins). Eğer bölünenin cinsi bölenin 
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cinsinden aşağıda olursa bu nüzûl (aşağı hareket) tarafındandır. Mehâmisin mesâniye 

bölümünden çıkan bölüm mesâlistir. Çünkü her ikisi de suûd tarafındandır, fazlalık 3 

birimdir (cinstir) ve bölünenin cinsi bölenin cinsinden üstündür. Tersi ile mesânînin 

mehâmise bölümünden çıkan bölüm saliselerdir. Dakikaların mesâniye bölümüne 

gelince buradaki bölüm mesâlis olur. Çünkü onlardan (bölen ve bölünen) her biri farklı 

taraftadır, o iki tarafın toplamı 3‟tür ve bölünenin cinsi bölenin cinsinden üstündür. 

Tersi ile (bölünenle bölen yer değiştirirse) bölüm sevâlistir. Bu kurallar bütünüyle 

bölmenin anlamı açıklanmış oldu.  Bölme derecenin mertebesinin cinse oranın bölenin 

cinsinin bölünenin cinsine oranı gibi olmasından (bu eşitlikten) cinsin elde edilmesidir. 

Bunun için derecenin dereceye bölünmesinden çıkan bölüm derecedir. Aynı şekilde farz 

edilmiş herhangi bir cinsin dereceye bölünmesinden çıkan bölüm bu farz edilen cins 

olur. Aynı şekilde derecenin farz edilmiş herhangi bir cinse bölünmesinden çıkan bölüm 

bu cins olarak isimlendirilmiştir ancak başka taraftadır. Mesâninin dereceye 

bölünmesinden çıkan bölüm mesânidir ve tersiyle sevânidir ve bu kıyas üzerinedir. Eğer 

pek çok cinsi benzerlerine veya başkalarına bölmek istersek çarpmada dediğimiz gibi 

tecnîs (cinsleri birbirine dönüştürme) ve yükseltme ile yaparız.  

Misal: 3
  

25

  40

I
‟ yı  1

III  
20

IIII
‟ya bölmek istedik. Bölünenin cinslerinin birbirine 

dönüştürülmesiyle 6940 dakika olur. Bölenin de cinslerinin dönüştürülmesi ile 80 râbia 

olur. İlkinin ikinciye bölünmesinden çıkan bölüm 86 tam ¾‟tür. Çünkü bölünenin cinsi 

bölenin cinsinden üstündür ve cinsler arasındaki fazlalık 3 (birim)dir. Bölüm suûd 

tarafında olur. Bölümün cinsi mesâlistir ve ¾ (45) de ondan bir birim yukarıdadır yani 

45 mesânidir. Yükselttikten sonra bölümün toplamı 1  26  45 mesânidir.  

3
 
. 30 = 90

      
90


 . 60 = 5400

I 

25
 
. 60 = 1500

I 

5400
I 
+ 1500

I + 40
I = 6940

I 

1
III 

. 60 = 60
IIII          

60
IIII

 + 20
IIII

 = 80
IIII 

6940 60 3
86 86

80 80 4
 

I

IIII
       

3
60. 45

4
         86

I  
45

II             
86

I 
  1

  
26

I 

Sonuç:   1
  

26
I  
45

II  
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Bölmenin II. Yolu 

Eğer işlemi “tecnis” ve “yükseltme” olmaksızın yapmak istersek tam sayıların 

bölünmesinde geçtiği gibi cetvel çizeriz. Ancak bölen veya bölünen daha fazla 

olduğundan çoğunlukla uzun satırlar olur. Bölüneni bilindiği üzere ilk satırlara koyarız. 

Sonra eğer bölünenin basamaklarının ilki bölenin basamaklarının ilkinden daha küçük 

olmazsa bölenin ilkini işlemin gerektirdiği mesafeyle bölünenin ilkinin hizasına 

koyarız. Bunun dışında bölenin ilk basamağını bölünenin basamaklarından ikincisinin 

hizasına koyarız. Bundan sonra bilindiği üzere bölenden her bir rakam bölünenin rakamı 

hizasındadır. Bölenin rakamlarının olduğu satırda (boşluk) kaldıysa bölünenin satırında 

onlar için karşılık olmaz. Bölünen satırında onlar için sıfırlar koyarız. (Yani bölünenin 

satırının dolu olmasına karşılık bölenin satırı dolu olmayabilir boş olan yerler sıfır 

olarak düşünülebilir). Sonra sittînî cetvelindeki bölenin ilkini işleme dâhil ederek ona 

her karşılık gelenle arasında fazlalık, eksiklik veya her ikisinin eşit olduğu hizaya kadar 

kare kare araştırırız. Bu şekilde aradığımız kareyi bulduğumuzda zıt yönden önündekini 

alırız. Onu ilk önce enlemesine veya boylamasına içeri aldığımızda alınanı bölünen 

satırının üstüne; cetvelin en üstüne bölenin basamaklarından ilki boyunca koyarız. Bu 

başlangıç satırı bölmeden çıkan bölüm olur. Bu sayı bölenin basamaklarından her biri 

ile birlikte sittînî cetvelinde bulunur. Onlardan biri sütunda diğeri de satırdadır. Burada 

bulduğumuzu aynı hizada olan bölünenden çıkarırız. Bu basamak bölenden veya onun 

sağındaki hizadandır. İşlemden sonra bir şey kalmayan sayıların altı çizilerek silindiği 

gösterilir. Sonra bölünenin basamaklarından bir şey kaldıysa onun için bölenin ilk 

hizasında bir şey kalmamıştır. Böleni bir basamak sola naklederiz ve ilk basamağını 

daha önce olduğu gibi sittînî cetvelinde işleme koyarız. Bundan sonra ilkinde 

yaptığımız tüm işlemleri tekrarlayarak bölme işlemini gerçekleştiririz. 
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Misal: 2 1 3
 
8

 
40

I 
42

II 
49

III 
10

IIII
‟yı   10

 
0

I 
44

II 
25

III
‟ye bölmek istedik. 

Bu şekilde cetvel çizer, bölüneni 

cetvelin ilk satırına böleni de onun 

altındaki satıra yerleştiririz. Bölenin 

ilki bölünenin ilkinden büyük olduğu 

için böleni cetvele sağdan bir 

basamak atlayarak koyarız. Sonra 

bölenin ilki olan 10 ile işleme başlar, 

kare kare ilerleyerek ilk bölümün kaç 

olabileceğini araştırırız. Bölümün 

ilkini 12 buluruz ve bu sayıyı 

bölenin hizasından cetvelin en üstüne 

yerleştiririz. Bölenin basamaklarının 

her biri ile gerekli işlemleri yaptıktan 

sonra böleni bir basamak sola doğru 

kaydırırız. Bundan sonra da ilkinde 

olduğu gibi bölenin ilki olan 10 ile 

işleme başlar kare kare ilerleyerek 

bölümün ikincisini buluruz. 5 olarak 

bulduğumuz bölümün ikincisini 

cetvelin en üstüne 12‟nin soluna 

yerleştiririz. Bir öncekinde olduğu 

gibi bölenin rakamları ile tek tek 

çarpıp sonuçları bölünenden 

çıkararak bu kısmı da tamamlarız. 

Yine bölünenin ilki ile kare kare 

ilerleyerek üçüncü bölümü bulmaya çalışırız. Bu sayıyı 25 bulduktan sonra onu da 

cetvelin en üstüne 5‟in soluna yerleştiririz ve daha önce geçen işlemleri yaptıktan sonra 

dördüncü bölümü bulmaya çalışırız. Onu da bulduktan sonra yerine yerleştirip işlemleri 

yaparız ve bölünene bakarız. Eğer bölünenin tüm rakamları çıkarma işlemleri ile bittiyse 

bölme sona ermiş demektir. Eğer bölünenin rakamları bitmediyse aynı şekilde işleme 
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devam edilir. Buradaki örnekte 

dördüncü bölüm olan 10‟u 

yerleştirip, tek tek bölenle çarpıp, 

sonuçları bölünenden çıkarınca 

bölünenin rakamları bitiyor ve 

böylece işlem sona ermiş oluyor. 

Cetvelin en üstünde bulunan 10, 

25, 5 ve 12 bölmenin sonucu yani 

bölümdür. 
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3.3.2.8. Sekizinci Fasıl: Karekök Çıkarma İşlemi 

Bu işlem 2 şeye riayet ederek yapılır. İlki sayısal değer yani kök çıkarma kurallarının 

bilinmesi ile ilgilidir, ikincisi de cinsle ilgili durumdur. Bu cinsle ilgili durumu da 

çarpma bahsinde öğrenmiştin. Derece ile derecenin çarpılması dereceyi verir. Ayrıca her 

bir cins kendisi ile çarpıldığında sonucun bize bu cinsin katını vereceğini öğrenmiştin. 

Buradan cinsle ilgili olarak; cinsi çift olan ve böylece kökü alınabilen sayılar gerektiğini 

söylenebilir. Bir sayının kökü alındıktan sonraki cinsi, kökü alınmadan önceki cinsinin 

yarısı olarak isimlendirilir. Tabiî ki tek” olarak isimlendirilen her mertebe için kök 

yoktur. Kökü olan her sayının aslında farz edilen cinste katı alınmış bir sayı olduğunu 

öğrenmiştin. “1” katı alınmışlardan değildir. “Sevâni”, “ravâbi‟”, “sevâdis” vb. kökü 

olanlardır. “Sevâlis”, “havâmis” gibiler de kökü olmayanlardır.  

Eğer farklı cinslerdeki pek çok sayının kökünü bulmak istersek bunun yolu; cinsleri 

“tecnîs” ile son mertebeye dönüştürmektir. Eğer son mertebe çift olursa onun kökü 

alınarak sonuç bulunur. Ancak çift değilse cinslerin toplamını 60‟la çarparak kökü olan 

bir mertebeye geçmelerini sağlarız. 

Kökün Çıkarılmasında İkinci Yol: 

İlk olarak cinslerin basamaklarını yerleştirmek için pek çok satırı olan bir cetvel çizeriz. 

Kökü alınması istenen sayıyı cetvelin en başına koyarız ve bu sayının içinde kökü olan 

cinslerin üstünü birer nokta ile işaretleriz. Sonra sittînî cetvelinin köşesinden başlayarak 

“merfu”, “mebsût” veya bunlardan birine rastlayana kadar kare kare ilerleriz. 

Bulacağımız sayının katı, sağdan ilk işaretin bulunduğu sayıdan veya onun sağındaki 

sayıdan çıkarılması mümkün olan bir sayı olmalıdır. Bu sayıyı bulduğumuzda onu 

sağdan ilk işaretin üstüne ve aynı hizadan cetvelin alt tarafına yerleştiririz. 

Yerleştirdikten sonra karesini alır sonucun mebsûtunu ilk işaretin bulunduğu sayıdan 

çıkarır, sonucu da altına bir çizgi çektikten sonra yazarız. Bundan sonra da üstteki sayı 

ile alttaki sayıyı toplayıp sonucu bir basamak sola naklederiz. Bu işlem bitince ikinci 

uygun sayıyı bulup ikinci işaretin üstüne ve alt tarafa nakledilen toplamın soluna 

koyarak daha önce yaptığımız işlemlerin aynısını yaparız. En sonunda cetvelin en 

üstünde oluşan sayı kökünü bulmak istediğimiz sayının köküdür. 
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Misal: 2 40 55
 
0

 
24

I 
35

II
‟nin kökünü bulmak istedik. 

Cetvel çizdikten sonra sayıyı ilk satıra 

yerleştirir, sayının üstüne de işaretleri 

sabitleriz. Cetvelin sağ tarafından başlayarak 

uygun sayıyı ararız. Bu sayıyı “12” 

bulduktan sonra daha önce dediğimiz gibi 

cetvelin üstüne ve aynı hizadan alt tarafına 

yerleştiririz. 12‟yi kendisi ile çarpıp sonucun 

60‟a bölünmesinden kalanı 40‟tan çıkarırız. 

12.12 = 144 144:60  kalan(mebsût) = 24 

  40 – 24 = 16‟yı 40‟ın altına yazarız. 

Bundan sonra alttaki ve üstteki 12‟yi toplar, 

12 + 12 = 24‟ü bir basamak sola naklederiz 

ve cetvelin şekli böyle olur. 24‟ü de cetvelde 

işleme dâhil ederiz. 16 merfu ve 24 mebsût 

olan kareyi arıyoruz çünkü ikinci karede 16 

merfu ve 24 mebsût var. Bu meblağı sayı 

satırından çıkardığımızda, 42‟nin karesinden 

eksilme ihtimali bulunmayan bir kalan olur. 

Bunun için ikinci sayıyı 41 bulduk ve daha 

önce yaptığımız gibi cetvelin en üstüne, 

12‟nin solundaki işarete ve aynı hizadan 

cetvelin alt tarafına koyduk. İlk olarak 41‟i 

24‟le çarptık 41.24 = 984    984:60     

kalan=24‟ü 55‟ten ve bölüm=16‟yı da 

alttaki 41‟den çıkarırız. 55 – 24 = 31  ve    

41 – 16 = 25 olur. Sonuçları ilgili sayıların 

altına yazarız. Sonra 41‟i kendisi ile 

çarparız. 41.41 = 1681  1681 : 60     

bölüm(merfu) = 28, kalan=1‟i 60‟tan çıkarır 

sonuç olan 59‟u 0‟ın altına yazarız. Alttaki ile üstteki 41‟i toplar 41 + 41 = 82‟den 60‟ı 

çıkarır 82 – 60 = 22‟yi 25 ile birlikte cetvelin alt tarafında bir basamak sola naklederiz 
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ve 25‟i de işlemlere dâhil ederiz. Bundan sonra da bulduğumuz iki sayıda olduğu gibi 

üçüncü sayıyı uygunluk gözeterek buluruz. Bulduğumuz sayı 7‟yi sırayla alttaki 25, 22 

ile ve kendisi ile çarpıp sonuçların 60‟a bölümlerinden kalanları sayı satırından birer 

birer çıkarırız. Sonra sıra dördüncü sayıya gelir ve onu da 4 bulur ve yerine yerleştiririz. 

Biraz önce yaptığımızı gibi sırayla 25, 22, 14 ve 4 ile çarpar sonuçların 60‟a 

bölümünden kalanları sayı satırından tek tek çıkarırız. Cetvelde görüldüğü gibi kalan 

sayılar oldu çünkü kökünü bulmak istediğimiz sayı “asam” bir sayıdır. Cetvelin en 

üstünde oluşan sayı yani “4, 7, 41, 12”  “2 40 55
 

0
 
24

I 
35

II
”nin yaklaşık olarak 

köküdür. 

 Fâide: Oran-Orantı 

Astronomi (A‟mâl en-nücûmiyye)‟de sık sık “indirgeme” (munhattan) lafzı kullanılır. 

Bu onların “bir şeyi bir şeye indirgeyerek böldük” sözüdür. Burada indirgeme “dört 

orantılı sayı”dan biri “60” olduğunda uygulanır. Bilinmeyen bölünen, 60‟la diğer 

bölünenin çarpılıp bölene bölünmesiyle bulunur. 

Misal: 4
II
‟nin 5

I
‟ya oranı hangi sayının 60


‟ye oranıdır? 

o

o

4 x 4
240 5.x 4 5.x x

5 60 5

 
        

 

II
II I I I

I
 

Çarpmaya gelince burada çarpan, çarpılan ve sonuçtan her biri hâl olarak alınabilir. 60 

orantıda bölen olduğunda ve sonuç 60‟a bölündüğünde bir mertebe indirgeme yapmak 

gerekir. Eğer bölme terk edilirse işlemlerin uygun olması için üçünden biri indirgenmiş 

olarak alınır. 

Misal: 4
II‟

nin 60

‟ye oranı hangi sayının 5

I‟
ya oranıdır? 

o o

o

4 x 1
4 .5 x.60 20 x.60 x 20

60 5 3

 
        

 

IIIII
II I III IIII

I
 

Eğer sonuç 60‟a bölünmeseydi de indirgenmiş olarak alınsaydı veya 4 saniye ve 5 

dakika indirgenmiş olarak alınsaydı sonuç direk 20
IIII 

çıkardı ki zaten bu da bulduğumuz 

sonuçtur. 
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3.3.3. Üçüncü Bâb: Mesâha 

3 fasıldır. 

3.3.3.1. Birinci Fasıl: Algılanabilir(somut) işaretlerden kabul edilen şeylerin 

sunulması 

Nokta: Parçası olmayan şeydir. 

Çizgi (Hat): Sadece uzunluğu olan ve bittiğinde nokta ile bitendir. 

Yüzey(Sath): Sadece uzunluğu ve eni olan, bittiğinde çizgi ile bitendir. 

Cisim: Uzunluk, genişlik ve derinliği olandır, yüzeyle biter ve sınırların sonu olarak 

isimlendirilir. Çizgiler arasındaki ortak fasıl “nokta”, yüzeyler arasındaki “çizgi” ve 

cisimler arasındaki de “düzlem”dir. 

Doğru(Hat Mustakîm): Gözün ışınının uzanımı üzerine düştüğünde ortası ucunu 

örterse buna “doğru çizgi” denir. 

Düzlemsel Yüzey(Sath Müstevî): Bütün yönlerden varsayılan tüm doğruların 

müstakim olduğu yüzeydir. Eğer iki yüzey en ve boy açısından birbirine paralel olursa 

(birbiriyle buluşmazsa) eşit olarak sonsuza kadar giderler. 

Açı (Zâviye):  Paralel olmayan iki doğru arasındaki yüzeydir. Bu iki doğrudan biri 

çıkarılmayıncaya kadar iki doğru birlikte bir açı oluştururlar. Doğrulardan biri taban 

(kâime), diğeri de yüksekliktir (amûd).  

 

 

 

Şekil: Kendisi ile sınır veya sınırların kuşatıldığı şeydir. Eğer sınır çizgiyse (doğruysa) 

şekil düzdür (musattıh). Şekil bir çizgiden oluşuyorsa o şekil muhakkak dairedir.  

Nokta dairenin merkezidir ve noktanın her iki yanından dairenin çevresine varan 

çizgilerden her biri yarıçaptır (nısf kutr). Bu çizgilerin tamamı çapı (kutr) meydana 
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getirir ve daireyi iki eşit parçaya böler. Daireyi iki farklı parçaya bölen çizgiye kiriş 

(vetr) denir. Kirişin böldüğü parçalardan her biri daire parçası (kıtâ’ daire)dır. 

Yarım dairenin yayından daha küçük iki yayın karşıt yönlerden 

birleşerek oluşturduğu şekle oval (ihlîlicî) denir. 

 

 Bir çap üzerine iki farklı yay çizildiğinde 2 yay arasında kalan 

şekle hilal şekli (hilâlî) denir. 

 

Eğer şekil 3 çizgi ile sınırlanmışsa bu şekle üçgen (müselles) denir. Üçgen üç çeşittir. 3 

kenarı da birbirine eşit olan üçgene eşkenar (mütesâvi edlâ‟), iki kenarı birbirine eşit 

olan üçgene ikizkenar (mütesâvi sâkeyn), 3 kenarı da birbirinden farklı olan üçgene 

çeşitkenar (muhtelif edlâ‟) denir.  

   

 

 

 

Bu üçgen çeşitleri dışında dik açılı, geniş açılı ve dar açılı üçgen çeşitleri de vardır. 

 

  

 

 

 

Eğer şekil 4 eşit çizgi ile sınırlanmış ve oluşan 4 açı da dik açı ise 

bu şeklin adına kare (murabba‟) denir. 
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Eğer şekil 4 dik açıya sahip ve 4 kenarının karşılıklı olanları 

birbirine eşitse bu şekle dikdörtgen (müstatîl) denir. 

                             

           

 

 Eğer şeklin 4 kenarı eşit olur da açıları dik olmazsa bu şekle 

eşkenar dörtgen (muayyen) denir. 

 

4 kenarlı bir şeklin açıları dik olmaz, kenarlarının da 

karşılıklı olanları birbirine eşit olursa bu şekle paralelkenar 

(şebîh bi‟l-muayyen) denir. 

Tüm bu şekillerin karşılıklı iki açılarını ikiye bölen çizgiye köşegen (kutr) denir. 

Dörtgenlerden sonra beşgenler, altıgenler gelir ve bu şekilde sonsuza kadar devam eder. 

Bu şeklin (çokgenin) alanı sınırlandığında dairesel şekil meydana gelir.  

Dairede derinliği olan bir nokta bulunursa bu şekle küre 

denir. Bu nokta kürenin merkezidir ve çapları ikiye ayırır. 

Küreyi iki parçaya ayıran düz bir yüzey farz edildiğinde, 

kürenin ikiye ayrıldığı yerde daire oluşur. Küreyi kesen 

yüzey tam merkezden geçerse küreyi tam iki eşit parçaya 

ayırır ve burada, oluşabilecek en büyük daire oluşur. 

 

Küre alt ve üst tarafından paralel iki yüzeyle kesildiğinde 

arada geniş bir parça oluşur. Bu geniş parçanın da alt ve 

üstünde iki daire oluşur. Bu daireler kenarlarından birer 

doğruyla birleştirilirlerse dairsel silindir ( üstuvâne 

müstedîr) cismi meydana gelir. 
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Buradaki iki dairenin merkezi arasındaki doğru, şekildeki                                       

gibi daire merkezlerine dik olursa yükseklik (amûd) olur. 

 

 

Dik silindirin üst dairesinin merkezi ile alt dairenin 

kenarları birleştirilerek oluşan cismin adı koni (mahrût) 

dir.  

 

 

Konide eğer eğim yoksa ve üçgenin tepe noktasından 

tabandaki dairenin merkezine inen doğru dik ise bu koni     

dik koni (mahrût kâim)dir. 

               

 

Eğer koni tabandaki yüzeye paralel bir yüzey tarafından 

kesilirse altta kalan parça kesik koni (mahrût nâkıs) dir.    

 

 

Eğer yumurta şekli merkezi etrafında döndürülürse 

yumurta cismi (beydıyyu) meydana gelir.    

 

Eğer kürenin yarısından daha küçük bir parçası 

şekildeki gibi kesilirse oluşan yeni cismin adı mercek 

(adesî) tir.   

             

             h 
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Silindir veya koninin tabanında üçgen, kare 

veya bunlar gibi düz çizgilerden oluşan 

şekiller olursa çokgen silindir, çokgen koni 

ve üçgen prizması olarak da adlandırılan, 

iki üçgen ve paralel kenarlı 3 yüzeyden 

oluşan cisim meydana gelir.  

 

Biraz önce anlattığımız üçgen prizması cismindekine benzer 

şekilde bir cisim 6 kare ile kuşatılmışsa bu cisme küp 

(muka‟b) denir. Yükseklik; cisim veya yüzeyin en yüksek 

noktasından taban üzerine indirilen doğrudur ve “şeklin 

yüksekliği” olarak isimlendirilir. 

     

Mesâha ile ilgili verilen bu mukaddimeden sonra deriz ki: 

Mesâha; düz bir yüzeyde farz edilen çizgi ve kısımlarının örneklerini araştırmaktır. 

Çizgi (doğru) veya onun benzerleri ve kısımları araştırılıyorsa çevre, yüzey veya 

benzerleri ve kısımları araştırılıyorsa kare, cisim veya benzerleri ve kısımları 

araştırılıyorsa küp gibi cisimler söz konusudur. Allah‟ın izni ile doğruya en yakın 

araştırma yollarını vermek istiyoruz. 

3.3.3.2. İkinci Fasıl: Şekil ve Cisimlerin Yüzey Alanlarının Ölçülmesi 

Doğru, iki noktayı birleştiren en kısa çizgidir. Eğriye gelince doğrunun karşıtı olması 

cihetiyle ortaya konulması mümkün değildir. Ancak dairenin çevresi ile 

irtibatlandırılarak sunulabilir. Arşimet makalesinde, her dairenin çevresinin çapına 

nisbetinin  22‟nin 7‟ye nisbeti olduğunu açıklamıştır. 

2 r 22 22
3,1428571428...

2r 7 7


      

Dairenin çapı ölçülüp bu sayı ile yani 
1 22

3 3.14...
7 7
   ile çarpılırsa dairenin çevresi 

elde edilir. 
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1
Ç 2r.3

7
  

Dairenin çevresini ölçmek, bir ipin bu çevreye yerleştirilmesi ve sonra da bu ipin 

ölçülmesi ile mümkün olur. 

Yüzeylerin Alanlarının Ölçülmesine Gelince: 

1. Üçgenin Alanı 

 

2. Kare ve dikdörtgenin alanı: 

 

3. Eşkenar dörtgenin alanı:  
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4. Paralelkenar ve yamuğun alanı: 

 

5. Çokgenlerin alanı 

 

 

     6. Dairenin alanı: 
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7. Daire dilimi, yarımdaire ve daire parçasının alanı: 
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8. Oval (yumurta) şeklinin alanı: 

  

Buradaki iki parçanın alanları dairenin yarısından küçük parçaların alanlarının 

hesaplanması gibi hesaplanır ve bu iki parçanın alanları toplanır. 

8. Hilal şeklinin alanı: 

 

9. Dik (Dairesel, Dönel) ve Eğik Koninin Yanal Alanı: 
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10. Kesik ve Çokgen Koninin Yanal Alanları: 
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11. Dik (Dairesel) ve Eğik Silindirin Yanal Alanları: 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Çokgen Silindirin Yanal Alanı: 
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13. Küre, Küre Dilimi ve Küre Parçasının Yüzey Alanları: 

                    

Yüzey Alanı = 4r
2
      A(DACB)=

2
2r .

r
90

 
    veya Yüzey Alanı= (n/2)π.r+2.r.π.h 

Küre parçasının yüzey alanına gelince, bunu bir örnekle açıklayabiliriz: 

AC  dairenin çapıdır.  Buradaki (DBH) parçasının 

alanını bulmak için çap ile (DBH) yayı çarpılmalıdır. 

(DHCA) parçasının alanını bulmak için ise önce 

(ADBHC) parçasının alanı bulunur. Sonra (DBH) 

parçasının alanı bulunur ve en sonunda da 

(ADBHC)‟nin alanından (DBH)‟nin alanı çıkarılır.   

 

14. “Ezec” ve “Tâk” ın Yüzey Alanları: 

“Ezec”in dış yüzeyinin alanı; dış yayı ile uzunluğunun 

çarpılması sonucu elde edilir. İç yüzeyinin alanı ise; iç yayı ile 

genişliğinin çarpılması sonucu elde edilir. “Ezec”in yüzünün 

alanına gelince; yaylarının yarısının toplamı ile yüksekliğinin 

çarpılmasıyla bulunur. Burada “ezec” in 

hesaplaması ve şekli yamuğa benzemektedir. 

Şekildeki yamuğun içerisine BR  ve AH  

dikmeleri ile AR köşegeni çizilmiştir. Böylece 

şekil dört üçgene bölünmüştür. Tek tek tüm 
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üçgenlerin alanları bulunabilir. En sonunda da tüm üçgenlerin alanı toplanarak yamuğun 

alanına ulaşılır. 

“Tâk”ın alanını hesaplamak da aynen böyledir. Çünkü “ezec” ve “tâk” arasında “tâk”ın 

boyunun daha kısa olması hariç hiçbir fark yoktur. Tüm bunlar bilinen yüzeylerin 

alanlarının beyanıdır. Hiçbir yüzey parçalarına benzemez ve Allah‟ın indindeki ilim ve 

hakikatteki gibi bir ölçmenin yolu yoktur.  

3.3.3.3. Üçüncü Fasıl: Cisimlerin Hacimlerinin Hesaplanması 

Cisimlerin yüzey alanlarının hesaplanmasını öğrenmiştin. Bazı cisimler paralel kenarlı 

yüzeyler tarafından sarılmıştır. Cisimlerin hacmi uzunluk, genişlik ve yüksekliğinin 

çarpılmasıyla hesaplanır. Bazı cisimler yamuk yüzeyler tarafından sarılmıştır ki bunların 

hacimlerini tam anlamıyla doğru olarak hesaplamanın yolu yoktur. 

1. Üçgen Prizmasının hacmi: Onu tamamlayan paralel kenar cismin hacminin 

yarısıdır. 

2. Kürenin hacmi: Kürenin yüzey alanının üçte birinin yarıçapla çarpılmasıdır. 

Yarımkürenin hacmi de bunun tam yarısıdır. 

34 r
V

3


                         

3 34 r 2 r
V

6 3

 
   

3. Küre parçasının hacmi: Kürenin çapının 3/2‟sinin küre parçasının yüzey alanı ile 

çarpılması sonucu elde edilir. Yüzey alanları konusunda bununla ilgili olara teori ve 

ispat mevcuttur. Sonuç kürenin çapının yarısı ile küre parçasının 1/3‟ünün 

çarpılmasıdır. 

4. Dik (Dönel), çokgen ve eğik koninin hacmi; taban alanının yüksekliğin üçte biri ile 

çarpılmasıyla hesaplanır. 

A.h
V

3
             V  Hacim     A  Taban Alanı     h  Yükseklik 
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5. Kesik koninin hacmi: 

İlk önce tam koninin yüksekliği bulunur. 

2R.k
H

2R 2r



  Bundan sonra tam koninin hacmi 

bulunabilir.  V  Tam koninin hacmi.   V1  

Üstteki koninin hacmi.  V2  Kesik koninin 

hacmi 

2H. R
V

3


   Tam koni ile kesik koninin 

yükseklikleri arasındaki fark  H-k=h   üstteki 

küçük koninin yüksekliğini verir. Bununla üstteki koninin hacmi hesaplanabilir.  

2

1

h. r
V

3


      Tam koninin hacminden bu küçük koninin hacmi çıkarılırsa kesik 

koninin hacmi bulunur.  V – V1 = V2 

Bundan başka kesik koninin hacmi 2 2

2

1
V . k.(R r R.r)

3
     formülüyle de 

bulunabilir. 

6. Kesik Çokgen koninin hacmi: 

b h

a H
   Bu bağıntı yardımıyla tam çokgen koninin 

yüksekliği bulunur ve böylece tam çokgen koninin 

hacmi hesaplanabilir. Bundan sonra bir önceki 

konuda olduğu gibi tam çokgen koninin hacminden 

üstteki küçük çokgen koninin hacmi çıkarılırsa kesik 

çokgen koninin hacmi elde edilir. 
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7. Silindirin Hacmi: 

Silindirin hacmi, taban alanının yükseklikle çarpılması ile bulunur. 

2V r .h   

8. Ezec ve Tâkın Hacmi: 

Yüzey alanının uzunluğu ile çarpılması sonucu bulunur. Silindire benzer ancak ezecin 

taraflarından biri içbükeydir. Takın hacminin hesaplanması da bu yol üzerinedir. 

V = Ezec veya Tâk‟ın hacmi 

iç yay + dış yay
V = uzunluk

genişlik

 
 

 
 

9. Yarım Kürenin (mücevvefe) hacmi: 

Bu cismin hacmini bulmanın yolu evvelen düz olarak farz ederek ölçmek, sonra da bu 

cismin içindeki havanın hacmini hesaplamaktır. En sonunda da son bulunan hacim ilk 

hesaplanan hacimden çıkarılır. 

Böylece, hendesî burhanlardan soyutlanmış olan “ilm-i misâha” hakkındaki sözümüz 

tamamlanmıştır. 

3.3.4. Dördüncü Bâb: Problemlerin Cebr ve Mukâbele Yoluyla Çözülmesi 

2 fasıldır. 

3.3.4.1. Birinci Fasıl 

Dört mukaddimedir. 

Birinci Mukaddime: Üslü ve Köklü İfadelerle Çarpma İşlemi 

Üslü Sayılarla Çarpma İşlemi: 

 a N
+ 

ve  m, n  N için        a
m

.a
n
 = a

m+n 

 a  R \ {0} ve m, n  Z
+ 

için       
nmnm aaa 

.    ve      
m

m n

n n m

a 1
a

a a
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Misaller: 

1. x
5
.x

7
 = x

5+7 
= x

12         

2. 
xxxx




.  

3. xxx
x

 .  

4. 
xx

x
x




.
 

Fâide: Bilinmeyen bir sayıya bölünen sayı ile başka bir sayının çarpılması istenirse, 

bilinen iki sayı çarpılır. Sonuç, bölünenin bilinmeyen sayıya bölünmesi şartıyladır. 

Misal: 

10 50
.5

x x
      x = 2  farz edilirse   

50
25

2
  

Misal: 

3
310 10x

.x
x x

     x = 2 farz edilirse    
310.2 80

40
2 2

 
 

Misal: 

2 3

10 10 100
.

x x x
       x = 2 farz edilirse    

3

100 100 1
12

8 22
   

Misal: 

2

2 2 2 2 4

10 10 10x 10x 100x
. .

x x x x x

x x

        x = 2 farz edilirse    
2

4

100.2 400
25

162
   

Diğer Fâide: Parantezli İfadelerin Açılması: 

 (a+x).(b-x
2
) = ab – ax

2
 +bx – x

3
 = ab +bx – (ax

2 
+x

3
) 
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Misal:  

(10+x).(8-x
2
) = 80 - 10x

2 
+ 8x - x

3 
= 80 + 8x – 10x

2
 – x

3 
= 80 + 8x – (10x

2 
+ x

3
)   

x = 2  farz edilirse   80 + 8.2 – (10.2
2
 + 2

3
) = 80 +16 – (40 + 8) = 80 + 16 – 48 = 48 

Diğer Fâide: Köklü İfadelerle Çarpma İşlemi 

 x  R için    
2x x      ve       a, b  R için  a. b a.b  

Misal: 

25. 20 100 10 10    

Köklü sayı ile tamsayı çarpılmak istenirse tamsayının karesi alınarak kökün içine 

konulur ve bilinen çarpma işlemi gerçekleştirilir. 

 bababa ...   

Misal: 

2 24.10 4.10 4.100 400 20 20      

 nnn baba ..   

Misal: 

416. 81 16.81 1296 6 6     

 ....  

İmtihân: 

4 416. 81 2 . 3 2.3 6    

5. 10 25. 10 25.10 250    
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İkinci Mukaddime: Üslü ve Köklü İfadelerle Bölme İşlemi 

 a  R \ {0} ve m, n  Z
+ 

için   
m

m n

n n m

a 1
a

a a




 

 

 mn

nmm

n

n

m

a
aa

a

a

a 


  

 
mnn

m

aa

a


  

 nm

n

m

a

a

a   

Misaller: 

1. 
5

8 3

x 1

x x
            2. 

85
8 8 5 3

5 5

8

1
1 xx .x x x

1 x x

x

          3. 
3

5 3 5 8

1

1 1 1x .
x x x x

                     

4. 
3

3 5 8

5

x
x .x x

1

x

   

Misal:   
 22 3

2
2x 5x 3x10x 6x

5x 3x
2x 2x


    

Fâide:  

Eğer ifadenin payında çıkarma işlemi varsa sayılar ayrılır ve iki tane pay-payda haline 

getirilir.  

 
cx

bx

cx

ax

cx

bxax mnmn




 

Misal:  
3 2 3 2

2100x 10x 100x 10x x
5x

20x 20x 20x 2
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Diğer Fâide: Köklü İfadelerle Bölme İşlemi 

 n
n

n

b

a

b

a
  

100 100
4 2

2525
  

 

 
m

n

m

m

m
n

m

m

n

b

a

b

a

b

a
  

4100 10.000 10.000
625 5 5

1616 16
      

Nükte: 

2

3x 1

3x9x
  

Üçüncü  Mukaddime: Üç ve Beş Terimli Polinomların Köklerinin Bulunması 

x, x
3
, x

5
 gibi üslü ifadeler “üssü tek” olarak isimlendirilir ve bu ifadelerin kökü yoktur. 

Bu üssü tek sayı olan ifadelerin her biri kendisi ile çarpıldığında “üssü çift” olarak 

isimlendirilen basamaklar ortaya çıkar. x
3
.x

3
 = x

6
  gibi. Böyle üssü çift olan ifadenin 

kökü ise üssünün yarısıdır. 
6 3x x  gibi.  

Eğer kökü olan 3 ifadenin kökünün bulunması istenirse, büyük ve küçük ifadelerin 

kökleri alınır ve toplanır. 

 SonTerimİlkTerim   

Misal:  

(x
2 

+ 2x
3 

+ x
4
)‟ün kökünü bulmak istedik. En büyük ifadenin kökü 

4 2x x  ve en 

küçük ifadenin kökü 
2x x ‟tir. Bu ikisinin toplamı (x

2
 + x) ifadenin köküdür. 

Eğer kökü olan 5 ifadenin kökünün bulunması istenirse önce en büyük ve en küçük 

ifadenin kökleri bulunur ve bu kökler çarpılır. Sonra sonucun 2 katı alınır, orta terimden 
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çıkarılır. En son olarak da bu sayının köküne en büyük ve en küçük ifadelerin kökleri 

eklenir. 

   SonTerimİlkTerimSonTerimİlkTerimOrtaTerim  .  

Misal: 

x
4
 + x

5 
+ 3x

6
 + x

7 
+ x

8 

En küçük kök  x
2
          En büyük kök  x

4   
  Bunların çarpımı  x

2
.x

4
 = x

6 

Bu sayının 2 katı alınır, sonuç 2x
6 
olur. Daha sonra bu sayı orta terimden çıkarılırsa  

3x
6 

- 2x
6 

= x
6 

olur. x
6‟

nın kökü alındığında 
6 3x x olur.  En sonunda da bu sayı en 

büyük ve en küçük kök üzerine arttırılır. 

x
2
 + x

3
 + x

4
  işlemin sonucudur. 

Eğer işlem formülle yapılırsa: 

  xxxxxxxxxxxxx x  ..
 

Beş terimden daha fazla terimi olan polinomlarının köklerinin bulunması konusuna 

gelince, bu konunun bu kitapta anlatılması uygun değildir. 

Dördüncü Mukaddime: x’li İfadelerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri: 

Benzer nitelikteki sayılar birbirleri ile toplanıp çıkarılabilir. 

 (ax – b) + (cx + d) = x(a+c) + (d – b) 

x + x = 2x          x
3
 + x

3
 = 2x

3    
gibi. 

Misal: 

6x – 5 + 10x + 10 = 16x + 5  

Misal: 

200 10 200 10 190 200 10       

Misal:  6x – 5 – 10x
3
 = - (10x

3 
+5 – 6x) 
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Fâide: İki köklü ifadenin toplanması ve çıkarılması 

   abbaba   

1. Misal:   9 16 9 16 2 9.16 25 2 144 25 24 49 7           

Daha açık ifade etmek istersek: 

16 . 9 = 144             12 . 2 = 24      9 + 16 = 25      25 + 24 = 49    

49 7        9 16 7   

   bababa .  

2. Misal:   16 9 16 9 2 16.9 25 2 144 25 24 1 1           

Daha açık ifade etmek istersek: 

16 . 9 = 144             12 . 2 = 24      9 + 16 = 25       25 – 24 = 1     

1 1        16 9 1   

Teznîb: Altı Cebirsel Denklemin Verilmesi 

Cebr ve mukâbele ilmi de hesap ilmi gibidir. Bilinmeyenlerin bulunması için özel 

bilinenlerden faydalanmak gerekir. Bilinmeyeni ikiden az bilinenden çıkarmak mümkün 

değildir. Bilinenler miktarlar veya işlemler veyahut da bu ikisinin birleşiminden 

ibarettir. Miktarlar cezr, dıl‟, dinar ve dirhem gibi şeylerdir. İşlemler ise çarpma, bölme 

ve bu ikisi dışındakilerdir.  

Denklemlerde karesel bir vasıflandırma olursa bilinmeyen x
2
, küpsel vasıflandırma 

olursa bilinmeyen x
3 

olarak farz edilmiştir. Bilinmeyen bu cinslerden herhangi biri ile 

vasıflandırılmadıysa x veya toplama ve çıkarma yoluyla birleşik cinsler olarak farz 

edilmiştir. Denklemde verilen ve istenen görüldükten sonra problem takip edilir ve 

verilenler doğru hads ve keskin zekâ önderliğinde cins cinse eşitlenerek hesaplanır. 
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Cebr ve mukâbele yani bilinenlerden bilinmeyenlere ulaşma bahsinde 3 “müfredât” (bir 

cinsin başka bir cinse eşitlenmesi), 3 de “mukterinât” (iki farklı cinsin farklı bir cinse 

eşitlenmesi) olmak üzere 6 denklem bulunur. 

Müfredât olanlar: 

1. x‟li ifadenin sayıya eşitlenmesi. 

2. x‟li ifadenin x
2
‟li ifadelere eşitlenmesi. 

3. x
2
‟li ifadenin sayılara eşitlenmesi. 

Mukterinât olanlar: 

1. x
2
 ve x‟li ifadenin sayıya eşitlenmesi. 

2. x
2
 ve sayılı ifadenin x‟li ifadelere eşitlenmesi. 

3. x ve sayılı ifadenin x
2
‟li ifadeye eşitlenmesi.  

3.3.4.2. İkinci Fasıl: 6 Cebirsel Denklemin Örneklerle Açıklanması 

1. Denklem: 

Müfredâttan olan bu denklem türünde x‟li ifade sayıya eşitlenir. 

 
a

b
xbax    veya   

a

cb
xc

b

ax .
   veya   

da

bc
xbcdax

d

c

b

ax

.

.
..   

Misal:  4x = 10     
10 1

x 2
4 2

   

Misal:   
x 30

3x 10 9x x 30 10x 30 x 3
3 10

           

Misal:   
x 1 25x 15 45 9 4

4x 7 25x 45 x 1
6 2 6 2 25 5 5
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2. Denklem: 

Müfredâttan olan bu denklem türünde x‟li ifadeler x
2
‟li ifadelere eşitlenir. 

 
b

a
xbxax   

Misal:    2 100
100x 20x 100 20x x 5

20
       

3. Denklem: 

Müfredâttan olan bu denklem türünde ise x
2
‟li ifadeler sayıya eşitlenir. 

 
a

b
xbax   

Misal:      2 2 2100
4x 100 x 25 x 25 x 5

4
         

4. Denklem: 

Mukterinâttan olan bu denklem türünde x
2
‟li ve x‟li ifadeler sayıya eşitlenir. 

 cbxax        Bu denklem önce şu şekle dönüştürülür.  nmxx   

 
m

mnxnmxx     veya 

 
m

n
m

xnmxx 







  

Misal:  3x
2
 + 12x = 63    3(x

2
 + 4x) = 63    x

2
 + 4x = 21  Burada x‟in katsayısı 

eşitliğin diğer tarafındaki sayıya eklenir. 21 + 4 = 25  Bulunan sayının kökü alınır. 

25 5   Son olarak da x‟in katsayısının yarısı 5‟ten çıkarılır ve sonuç bulunur. 5 – 2=3    

yani    x = 3. İşlemi formülle yapmak istersek: 

 xxx  



 

131 

 

Misal:   
2 2

2x 1 x 16x 17
8x 8 x 16x 17

2 2 2 2


         Burada x‟in katsayısının 

yarısının karesi alınır. 16 : 2 = 8    8
2
 = 64   Bu sayının üzerine eşitliğin diğer tarafındaki 

sayı eklenir.  64 + 17 = 81   Sonuca ulaşmak için son olarak bulunan sayının kökü 

alınarak x‟in katsayısının yarısı bu sayıdan çıkarılır. 81 = 9     9 – 8 = 1     x = 1     

İşlemi formülle yapmak istersek: 









 xxx  

5. Denklem: 

Mukterinâttan olan bu denklem çeşidinde x
2
‟li ifadeler ve sayılar x‟li ifadelere eşitlenir. 

 a
bb

xbxax 







  

Misal:   x
2
 + 21 = 10x   

Bu çeşit denklemlerde öncelikle x‟in katsayısının yarısının karesi alınarak eşitliğin diğer 

tarafındaki sayıdan çıkarılır.     10 : 2 = 5      5
2
 = 25         25 – 21 = 4  Daha sonra 

bulunan sayının kökü alınarak  x‟in katsayısının yarısına eklenir ve  x‟in değeri bulunur. 

4 2        5 + 2 =7     x = 7  Bu sayı aynı zamanda x‟in katsayısının yarısından 

çıkarılırsa x‟in diğer bir değeri bulunur.     

 5 – 2 = 3        x = 3    Ç = {7, 3}  Formül kullanarak ifade edersek: 









 xxx  









 xxx  

 ,Ç  

Eğer x
2
‟li ifadenin yanındaki sayı, x‟in katsayısının yarısının karesinden büyükse 

denklem imkânsız, eşitse x, x‟in katsayısının yarısıdır. 
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6. Denklem: 

Mukterinâttan olan bu denklem türünde x‟li ifade ve sayı x
2
‟li ifadeye eşitlenir. 

 
a

b
a

xxbax 







  

Misal:  6x + 40 = x
2
   Önce x‟in katsayısının yarısının karesi alınır. 6 : 2 = 3     3

2
 = 9 

Daha sonra da bu sayıya denklemdeki sayı eklenerek bulunan sayının kökü alınır.   

40+9 = 49   49 7   Son olarak da bu sayıya x‟in katsayısının yarısı eklenerek x‟in 

değeri bulunur.  7 + 3 = 10      x = 10. İşlemi formüle koyarsak: 









 xxx  

3.4. Teznîb 

Bu risâleyi mütalaa eden zât Cemâluddîn İbrahîm b. Muhammed et-Tîbî, risalede çift 

yanlış hesabı ile mîzan bahsinin eksik olduğunu ortaya koydu ve kitabın tamam olması 

için bu konuların eklenmesini tavsiye etti. 

3.4.1. Çift Yanlış Hesâbı 

bx + c = d 

x1  ilk varsayılan sayı          x2  ikinci varsayılan sayı 

bx1 - d = 1  ilk yanlış         bx2 - d = 2  ikinci yanlış           

x1. 2 = ilk elde                       x2. 1 = ikinci elde 

I. Durum: 

1.2   0   veya   1.2  0 ise; 

1 2 2 1

2 1

x . x .
x
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II. Durum: 

1  0 ve 2  0  veya  1  0 ve 2  0 ise; 

1 2 2 1

2 1

x . x .
x

  


  
 

Misal:  200 : 10 = x        10x = 200     x = ? 

Önce sonuç 25 farz edilir.   25.10 = 250  Bu sonuç olması gerekenden 50 fazladır yani 

ilk hata 50‟dir.  Sonra sonuç 22 farz edilir.   22.10 = 220  Bu sonuç olması gerekenden 

20 fazladır yani ikinci hata 20‟dir. Varsayılan ilk sayı ile ikinci hata, varsayılan ikinci 

sayı ile de ilk hata çarpılır ve sonuçlar birbirinden çıkarılır. 25.20 = 500  ve              

22.50 = 1100      1100 – 500 = 600   Çıkan sonuç hatalar arasındaki farka bölünerek 

doğru sonuca ulaşılır.  600 : (50 – 20) = 600 : 30 = 20 

Problem bir de formül ile gösterilirse: 

x1 = 25         x2 = 22        1 = 25.10 – 200 = 50       2 = 22.10 – 200 = 20 

1 2 2 1

2 1

x . x .
x

  


  
       

25.20 22.50 500 1100 600
x 20

220 250 30 30

 
   


 

3.4.2. Mîzân/Sağlama 

Mîzân bir çeşit sağlama yöntemidir. Bu yöntem sayesinde işlemlerin doğru olup 

olmadığı kontrol edilebilir. Bu yöntemi uygulamak için işlemdeki sayıların ayrı ayrı 

rakamları toplamının 9‟a bölümünden kalan bulunur ve karşılaştırılır. 

 a, m, k  Z için a sayısı, a‟nın m‟ye bölünmesinden kalan k‟ya denktir. 

a  k (mod m) 

İki Katını Alma 

Misal:  650372 . 2 = 1300744  Bu işlemin doğru olup olmadığını anlamak için önce 

650372‟nin mîzânı bulunur. 6+5+3+7+2=23    23‟ün 9‟a bölümünden kalan 5‟tir. 

Yani bu sayının mîzânı 5‟tir. 2‟nin mîzânı 2‟dir. 5.2 = 10   10‟un mîzânı 1‟dir. 
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İşlemin sonucu olan 1300744‟ün mîzânı da 1 olmak zorundadır. 1+3+7+4+4 = 19 19‟un 

9‟a bölümünden kalan 1‟dir yani mîzânı 1‟dir. İşlem doğrudur. 

Yarıya Bölme 

Misal:   806543 : 2 = 403271  kalan 1      403271 . 2 + 1 = 806543 

403271  8 (mod 9)    2  2 (mod 9)     11 (mod 9)     806543  8 (mod 9) 

İşlemi yapıyoruz. 

8 . 2 + 1  Bu işlemin sonucunun mîzânı 8 olması gerekiyor. 17  8 (mod 9), işlem 

doğrudur. 

Toplama 

Misal:  125403 + 39867 = 165270 

125403  6 (mod 9)          39867  6 (mod 9)           165270  3 (mod 9) 

6 + 6 = 12‟nin mîzânı 3‟tür yani işlem doğrudur. 

Çıkarma 

Misal:    85023 – 7416 = 77607 

85023  9 (mod 9)         7416  9 (mod 9)          77607  9 (mod 9) 

9 – 9 = 0‟ın mîzânı 9‟dur yani işlem doğrudur. 

Çarpma 

Misal:   4032 . 568 = 2290176 

4032  9 (mod 9)         568  1 (mod 9)          2290176  9 (mod 9) 

9 . 1 = 9‟un mîzânı 9‟dur ve işlem doğrudur. 

Bölme 

Misal:    680045 : 255  bölüm = 2666   kalan = 215   2666.255 + 215 = 680045 

2666  2 (mod 9)      255  3 (mod 9)      215  8 (mod 9)      680045  5 (mod 9)  
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2 . 3 + 8 = 14‟ün mîzânı 5‟tir yani 14  5 (mod 9) ve işlem doğrudur. 

Kök, Küp ve Bu İkisi Dışındakiler 

Sayı satırının mizanı alınır ve bu sonuç saklanır. Daha sonra bölümün (hâric) mizanı 

alınır ve bu sonuç kendisi ile bir kez kökü olan (meczûr) için, iki kez de küp için 

çarpılır. Bu sonuç sayı satırından kalan mizan üzerine arttırılır. Toplamdan 9‟un katları 

çıkarılır ve en başta saklanan sonuç ile karşılaştırılır. 

Vezn: 

9 ile olduğu gibi 11 ile de olur. Ancak 11‟in katları, sayının kendisinden rakamlar 

dikkate alınmaksızın çıkarılır. Bu işlem sayı 11‟den daha küçük kalana kadar devam 

eder. 

Uyarı (Bil ki): 

Hesâbın şartı; zihni boşaltmak  (hesab dışındaki şeylerden),  dikkat, tahkik ve düşünce 

gücü ile birlikte çalışmaya güvenmek ve yorgunluk ve usanç halinin olmadığı 

zamanlarda çalışılmasıdır. Bilhassa bizim bu kitapta anlattığımız cetveller ile çalışman 

bir ay veya daha fazla sürse de cetvelleri tekrar ederek ezberle ve bunları öğrendiğinden 

emin ol. Belki bu durum (süre) bize hastır. Bu fenni öğrenmeye azmetmek sağlamalara 

güvenmek değil kararlılıkla çalışmaya devam etmektir. Hesab doğru olursa sağlama da 

doğru olur. Sağlama doğru olmazsa hesab da doğru olmaz. Sağlamanın doğru olması 

hesabın da doğru olduğunu göstermez. Hesap doğru olmazsa sağlama da doğru olmaz. 

Hesapta hata olmasına rağmen sağlama ve hesap birbirlerine uygun olabilirler. Ancak 

sağlama, zihin karışıklığı ve işlemin doğruluğundan emin olmak açılarından faydalıdır 

ve temel husus zikrettiğimiz gibidir. Başarı, cömertliğin bahşedicisi ve cömertlikle hayrı 

yayandandır. Bu risâlenin tahririnin Zilhicce ayının başları h. 868‟de olduğuna dair 

ittifak vardır. 
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BÖLÜM 4: TAHKİKLİ METİN 
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�� � �18
 5���	. �1��	�� '� AF% 3# 
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3
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4
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8
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+� `' 

� �� % �#��� :�U <
�1 
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$^	 3# '�� ��	��	 &5 �5 ��� '8 �. 
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  <%/�>�	 <��/��� ($%�/� : 3# l=��–h.  

2
  )m� ( 3#–j h.  

3
  )z� ( 3#–h.  

4
  �%�B��  : 3# �� –h.  
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� �9 ��%# A��% � ��0� 10/ AF%
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^�	3# "$	��	. .>)�	 .�9#  :S��%'% �	4 5 A�� &/p 4U  8� ��11/%  �9�	 &�) ��
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1
  )z2 ( 3#–7h.  

2
  )z� ( 3#–i h.  

3
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4
  ){2 ( 3#–'h.  

5
  a�B�	 : 3# l=��–jh.  

6
  )z2 ( 3#–h.  

7
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8
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9
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10
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11
  )z2 ( 3#–ih.  

12
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13
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�	 � ���!��	��#�1�����	 � 2�3�	 � �  

C%)�$�	:  �5' ��� :
� �	�% ��(
B .�C%9�$�	 �52 '(�9� (�� lF�% � .���� .��%� A�1�	 
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�����	 EA9*7�$ D& �)� ����	 V�4 '�+^$ � <
9��� ����%� .�#�  C%)�$�	 �)� ����	 �9
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���' 'C�)�� �  ��)�	 	45*+/(.'.                                 

                                                
1
  &�J	 : 3#  �–h.  

2
  �5 : 3# l=��–j h �hh.  

3
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4
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5
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6
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7
  ){2 ( 3#–7h.  

8
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9
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�%�%�	 "��1 �� Z�$�$ V�' �U 	4 5 C%9�$�	 3# &�)�	�.
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/�^ C%9�$�	 �)� &9�%(���F$% ��� :
� <12 . 7�$ ($)�� �X3> V)� C9��	 �)� 3F� ���
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1
  )�� ( 3#–'h.  

2
  ){� ( 3#–i h.  

3
  )}� ( 3#–7 h.  

4
  )}� ( 3#–h.  

5
  ��)�� :’����)�� ‘ 3#–j h .  

6
  )m2 ( 3#–jh .  

7
  �)� ��$�$ :’7�$ �5�)� ‘ 3#–jh.  

8
  �5��)�� : 3# �5����)��–j h.  

9
  ��$�$ : 3# ���$�$–'h �h7h �hih �hjh.  
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12
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13
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)�'< �^��/� . <)�/�	�3# � <)/$ �<)�/�	)�'�� .�3# � <$/ �<%���B�	��/�^ .�3# 

B�B �<)/$�	� <��$/ .%���B�	� <3#  �<%���B�	)�'< ��$/� .�3# � ���B	 �<)/$�	��)�/ .

 <)/$�	�3#  �<)/$�	��' ��B���� .� </�^�	 -�# ��%# +����	� .>)�	 ���'% � &�# A�1

</�^�	 :
� �%�����	 .� "��%3# � .>)�	r �5 &9����# .>� ��	� & � "!/��% �

2�����	 .
� .>)�	 &�# 4^�% 8B��%� � "�%��5��' 3# ^T	 � :
� &9���	 �	�%

2�����	 .���$�:   

                                                
1
  C��J	 : 3# +/�	 7�$ 3#–7h .  

2
  C��J	 2�� `	 : 3# +/�	 7�$ 3#–7 h.  

3
   &�J	 ����	 `	.......����	 �	��J	 : 3# +/�	 7�$ 3#–7 h.  

4
  )�2 ( 3#–'h.  

5
  )�� ( 3#–i h.  

6
  )�2 ( 3#–7h.  

7
  K�$ : 3# "�%– h �hi h.  

8
  )�� ( 3#–h.  

9
  )��� ( 3#–'h.  
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���'  <)�/�	 "�3# <%���B�	.  &�#��5��' :
� 1/ </�^�	2/B�B� <���B	 ��%
� ^T	 &�# .

 ���� ������1�3#  ��/�^ &9� �.>)�	3/�52�����	 � . 8B4^' :
� .>)�	 &�# ��

��5��'B�B �� # �� <^T	 :
� ��
�#�%�B	 �� #  . ������5��' 3# ^T	� <$/ �� # .

�$/ |
� �2�����	 :
� �5����� < �%/�^4/"�
+��	 �5�.  

� –  ���T	3# 7	>)�	:  

��% ���T	 "3# � 7	>)�	 ��F� ���.>� &9���	 �� ��	� &  4^u% .���$�:  

 <B�B�	3# J	)��%.  <B�B�	 ����3# J	)�< �� # �3�B	 >� .4^'	>� ��	� ;& � ���  |
�

��� _<0�	��	 �5� �%>�.  

� –  ���T	3# 7�0��	:  

 ���T	 "�%3# � ����0��	 ��F<0�� ��	� ;& � 4^u%� 7 .���$�:  

 </�^�	3# <0��B�B. � </�^�	 ���3# B�B< /�^ �� #< >� .4^'<0�� ��	� ;& � �� �9 �

 ���1��	��'<0��/�^� �.  

5/ –  7	>)�	3# )�	7	>:  

 "����	 ��F� ��� "�$3# ����	 ��F� ���(%# " .$�4^r _<0�� ��	� ;& � .���$�:  

 ��B�B�	3# J	)��%.  7��B�B�	< 3# J	)�<�  �� #3�B	 >� .4^' � 7 ;&6/_<0�� ��	�7�  

 |
�8/��'� ��%$0��9 .   

 L–  7	>)�	3# 0��	�7 :  

                                                
1
  )��2 ( 3#–'h.  

2
  )�� ( 3#–7 h.  

3
  )�2 ( 3#–h.  

4
  )�2 ( 3#–ih.  

5
  )��� ( 3#–'h.  

6
  )�� ( 3#–h.  

7
  <0�� :’���' ‘ 3#–h��B�B�	 �......<0�� : 3# l=��–jh.  

8
  )�2 ( 3#–7h.  

9
  �%$0��� ���' :’��' �%$0��� </�^� ‘ 3#–h.  
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 ��F� ��� "�$���	 "�3# ���	 ��F� ���(%# "� .$�4^r  ��	� ;& ���'� .���$�:  

 ��/�^�	3# <0��)�/ . </�^�	 7��3# �%B�B � </�^ �� # �<)�/ .4^' ��	� ;& � 7��'�� 

� </�^ |
� �%B�B��'� .  

 �–  7�0��	3# 7�0��	 :  

 ��F� ��� "�$���	 "�3# (%# "����	 ��F� ��� .$�4^r C�6 .>� ��	� ;& � .

���$�:  

 ��$0��3# <0��B�B . 7���%�B�	 3# B�B� �<<�$/ ��  �1/&9����#  ��$/��'�.    

 H�B#�	 ���	��	�#�$:  

2/ ()� �� �5� 2��J	C� (F%+# �' 2�� C4�$ �J	C� . �� ��  8 ��' +�	 �%#�'  ���%
  ��

�2�����	 2��$ . A1%#3=���	 :�U ��' &�9�	 <$/�	� 40�%� V
/$#3 � � 4��	 V
/��	�8�$ 

:�U J	 &9���	C�� 4/��9F��	 &9�%� <#�4���	 . ��$�M�N:  

���' '"�� �5  �%/�^C�' C�' 3#  <0��$/C�' C�' C�'6 .J	 2�� ��#4�C��  </�^ :5�

�5��2��� �%#+�	 ��،  A1%#3=���	 :�U i��^�	 &9�	 .7/#�V�4  ��B�B &9� -%+�	��'� �

 �����:�U &9�	 	458 J	C�� �	�<#�4��  �%B�B |
�C�' C�' C�' C�' C�' C�' .�
� 	45 :

 i�%F�	:�U $% � a%�:5�� .	4U� 9/ 7#�10/ -+�	3# �	��'  i�1�	&�J	 ��#��9	��  &��!/

"��	 -%+ V%
�.  

  

  

                                                
1
  )��2 ( 3#–'h.  

2
  )�� ( 3#–i h.  

3
  40�%� :’� ‘ 3#–7h.  

4
  )z2 ( 3#–jh.  

5
  "�� �	 ���' : 3# lF
�–ih.  

6
  C�' : 3# l=��–ih.  

7
  )�� ( 3#–7 h.  

8
  &9�	 :’&9���	 ‘ 3#–h �hjh.  

9
  )�2 ( 3#–h.  

10
  )�m� ( 3#–'h.  
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�� �	 C#3�	�#�$:  

�r�  7��� ��	 &x
�$:�U 7	����	� � "�$ "����	 7	��� �� ��	� ;& 3#  �� ��	� & 

�	 7	���(%# "��� <
�1�	 A�1$� . ��$�M�N:  

���' ' "�� �3�B	  >�3# C�' ��%$0�� . .>)�	 ����3# J	C��  C�6 .>� &9�

�3# �%$0���  &9���'�� . ���� 8B�%�B�	 3# J	C� &9� ���'�� .8B1 3#  &9� ��%$0��

)�'<0��&9	���	 ��)�1 � |
� �)�'<  >���'� �)�' �5� <0��"�
+��	.  

 #QB $ ��&9	���	 +�� �/)$� 7	����	 7  	4 � > 8/�)�'< ���'  8/F����' 

 (�� �%��1��	 �%)
���	2/.��)� 3/ "����	 7	���(%# "����	 7	��� .��)� ^T	� .

 �E^$�%�	�$� �+�+^ 7���/F��	 A�	�� ��< 4/>�	 8/F�%� .��� ��$��� �S9 7�)���� & 

 7	����	 ��� "� "����	3# ���5 "����	 7	��� (%# .6/ A�����'  �%�����	

& >�	 -�#. XT��	 :
� A��� -�# (�� ��� &  � X���	 :
� ��/% :
� ^T	��%' . a%��

�%�����	 ^6 AF% %S9�	 A����	 -�#7 ���/% :
� .8/F� 8B  A�� ;& :�U  �%B�
B�3��=�# 

�� +�+^� �:��$�$u�<�8 <%�	�$�.  <%�	��	 A��� ;&  �� 8/F�% a%��=���	�%$��	 �� <�%�� �%��

�%$/�%$��	 �� <�%��$�$�	� ."����	 7	��� �� ��	� ;&  "��� 3#  7	��� �� ��	� ;& 

 "����	9/(%#  &9���	 A���3#  A=	��	 A����	3#  ���T	 ��5 �F$
�3#  a�
B��	3��$�$�	 

 7	>)�	�3# �
B��	 a=���	3�� U:�  8��$&�)�	 .�9 V��5 <�$� & �% 8� ��$ �:�U ' (��� �

3# X3> �' (%# r%> "���  :F$
�# A� �9�	`' K�% ��� :F�% ��%��^ . �>� �8B3#  &%� $

&�)�	 �r a�
B���� Z�$�� �3��$�$�	 ��+�	 +/�	 �%�% :
� A=	��	 A����	 ���3 %^J	 � A���� 

& >�	 7�$ V��5 +/�	 '��� �5 10/"��	 �� &9���	 . A�1� 8B11/�%� ��  �%�+^�	

                                                
1
  ���� 8B.....8B ���' : 3# l=��–jh.  

2
  )�2 ( 3#–ih.  

3
  )�m2 ( 3#–'h.  

4
  )�2 ( 3#–7h.  

5
  ��� :’.�� ‘ 3#–jh.  

6
  )��� ( 3#–h.  

7
  %S9�	 : 3# l=��–h.  

8
  <���� : 3# l=��–ih �h7h.  

9
  )�y� ( 3#–'h.  

10
  )�� � ( 3#–7h.  

11
  )��2 ( 3#–h.  



150 

 

��)� �%4�
�	 �%�����	 ���1��	 A��� �$ &��	 ��)�� �� 73#  +/�	1/&9���	 .&�)� 	4 5�2 

 �)� ���V�4 :�U '�$�% � ::�U  a�
B��	=���	3��  A=	��	 +/�	 �/% :
�&�J	 ��+�	�3. � ���
 

�9 ���1� 3/%� �� � �%���� �%�+^�'�% .>� ��4�  +/ :
� 	��	� .>� & � ����

��)� "����	 . 8� ��� � %3# ��' ��� <�����	 �+�/�	J ��)�� � 	�9 (
13#  +/�	

( $�� &9���	 .  

���$�:  

	4U5 ���' '��)�	 	45 "�� �)/(7 3#  	45

 ��)�	+*- . .�	u��	 "/�� & >�	 �� #

 5 ��/% � (=�# �%�����	 A�� �)��	4 .

 ���� 8BJ	)�< 3# �%>� �� # �</�^�	 .

 ���)��3#  a�
B��	=���	3��  A=	��	 A����	 ��

3#  ��5�F$
��	3F�� 3��$�$�	  � % 8� a%� �%��^

 &9���	 A���' . ���� 8BJ	)�< ��%' 3# 

 ��)��� <$/�	6/ &9���	3#  ��5�F$
��	
7/ ���T	3# 8/ a�
B��	3��$�$�	  7	>)�	�3# 

��	=�3�� . ���� 8B3#  ��)��� <%���B�	

V�4  &9���	 . ��%F$	 8B:�U  -�# ��J	)�<	�9 �� # � . �$�� 8
#:�U ' (��� �3#  X3>

 ��%��)$# �(%# "����	 "$	� ��:�U  7#� �� ��� ��
��� <B�B�	3# J	)�< . ��%�$�	 8B:�U 

�%�B�	 "1% �� ��� ��
���. 	4 5 & >�	 �9# . �8B .�	u��	 :�$F��	 :
� &�)�	 ��
�� :�U ' �

 +/�	 &9�9/"�
+��	 �5� & >�	 7�$ ������	1.  

                                                
1
  )�� ( 3#–i h.  

2
  &�)� :’A�$ ‘ 3#–j h.  

3
  )�y2 ( 3#–'h.  

4
   ��  �� "���	 +/�	 :
� ��	� .>)
� �%�$�  &9	���	 +/ 3# ���B�	 A�% >� ��B	 "���	 �%+^�	 �%� ��� &9���	

7�����	 
^6 :�U 	4 5� >� 3�B	 �� Z4�	 +/�	 �)� Z4�	 : 3# �0	�–h.  
5
  	4U : 3# l=��–7 h.  

6
  )��2 (7 3#h.  

7
  )�{� ( 3#–'h.  

8
  )��� ( 3#–h.  

9
  )�2 ( 3#–ih.  
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O��$�	 ����	  

��  

�����	  

(%
� 8�/F��	 :�U 8�/F��	 <�/�  ��	��	 :�U <�/� ��� "
+ 35� . 8�/F��	� 8�/F��	�2/ (%
�

40�%�� p�%��/$% �' ��U3 U ��$�% �� 	��	� <�/F�	 �� ��^�	 �� % ���%� �� % �' &�� :�

 3# "� 	4U ��� 82�' ���
+ �(%
� 8�/F��	 �� B ' 8�/F��	 ��  �U 40�%� � p&���$

 (%
� 8�/F��	4/(�� ;&=' �' 8�/F�
� �%��/� &9���	 ��  . �%��/� ��  ��#5/ ����	 V�4# �(�

<�/F�	 �� ��^�	 �5 82�J	 .6/5 3=���	 :�U 2�� �(�� lF� ;&=' ��  �U� �� ;&=' �5 &

� 8	 (%
� 8�/F��	 . ��  (%
� 8�/F��	 3# "� 	4U ^6 ��� 82�' "
+ �(�� ;&=' � % 8� �Q#

(�� ;&=' �' 3=���	 V�4� �%��/� &9���	 . ��^ �%����	 V�%� ���1�	 ��  �(� �%��/� ��  �Q#

<�/F�	 . &5 <%F� :�U ��2�� 3=���	 V�4 �� ���9F� �;&=' ��  �U�7/' 35 (%
� 8�/F��	 �� ;&=

� �' .��� 82�' ���
+ �;&=' � % 8� ��#8  &9���	 ��  (%
� 8�/F��	 3# "� 	4U ^6 ���

���� ;&=' �' <�%F��	 <�%F�� �%��/� .��  �Q#9  ��^ <B�B�	 7	����	 ���1� ��  ���� �%��/�

<�/F�	 .� :F�% �� A� &�)�� <%F��	 <�%F� �� ���9F� �;&=' ��  �U� -��/�	 &�)�	 ���10/ �' :�U

�%�F��	 <�%F�� �%��/� &9���	 ��  (%
� 8�/F��	 3# "� 	4U ��� 82�' :�U :�$�% . 40�%��

�' <�/F�	 ��^ �7	����	 V
$ ���1�11  ;&=' &9���	 �� 12/�%�F��	 <�%F� �� . lF� 	4U (�� �

(%
� 8�/F��	 �� ;&=' ���� 3=���	 ��  ����� .�1� �� % 40�%��/ �	 A� 7	����	 V
$ �� 

                                                                                                                                          
1
  ��
�  8B....."�
+��	 �5� : 3# l=��–j h&��1�	  � : 3#  �–7 h.      

2
  )�{2 ( 3#–'h.  

3
  40�%� :’� ‘ 3#–7h.  

4
  )��� ( 3#–7h.  

5
  ){� ( 3#–j h.  

6
  )��2 ( 3#–h.  

7
  )�}� ( 3#–'h.  

8
  ��� : 3# l=��–h.  

9
  �%��/�.....��  ��# : 3# l=��–jh.  

10
  )�� ( 3#–i h.  

11
   �� &9���	.....�' 8�/F��	 : 3# l=��–h.  

12
  )��2 ( 3#–7h.  
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 3=���	 V�4 <�/� �� &9���	1/<�/F�	 ��^ �(%
� 8�/F��	 :�U ;&=J	 .2/��$�  &9���	 �� % ��

�%�F��	 <�%F�� �%��/� &�)�	 �)�:  

 ��)�	 	45 8/F� �' ���'-//)/  ��)�	 	45 :
�7) . 8�/F��	 3# "� 	4U ��� 82�' ���
+

F�
� �%��/� &9���	 ��  (%
�(�� ;&=' �' 8�/ .C�6 <B�B ����1�# . C�6 <)�' ���� �� ���J

8�/F��	 �� �%�' 	45� ���' �%)/$ � <�$/ &9���	 ��  �(%# . 8�/F��	 3# C�6 <B�B ����#

(%
�38�/F��	 �� ;&=' 	45� ���' �%)�/ � �%�B	 &9���	 �� � � . C�6 <%���B 3F� �(�� ���9F�#

�%F��	 �45� ��)�' �(%
� 8�/F��	 �� ;&=r� 7/%� < . �.� 4��	 <�9��� ^6 ��� 82�' ���
+#

<0��B�B ����1�# .V�4� 3�$ � <0��)�' ��J . &9���	 �� � �(%
� 8�/F��	 3# <0��B�B ����#

�%$0��� C�6 <)�/ . ;&=' 	45�4/ p��)� 3$�	 <%F��	 ��5/ �5� ��)�'� <0�����B 3F� ���� ���9F�

 <�%F�(%
� 8�/F��	 �� ;&=r� 7/%�� <�%F��	 .6/ �%B�B ����1�# ����9� ��  ^6 ��� 82�' ���
+#

��>�� <0��)�/ (%
� 8�/F��	 3# (�� �� &9���	� . ;&=' �5 4U <�%F��	 <�%F� �� ���9F�

<�%F��	 <�%F� <�%F� �5� ��>�� <0�� 3F� ����� .(%
� 8�/F��	 �� ;&=r� 7/%�� .82�' ���
+#  ���

 �5� ��>�� <0�� (%
� 8�/F��	 3# (�� �� &9���	� </�^ ����1�# �C9� ��  A�	

<%F��	 <�%F� <�%F�� ��/� . ��B�B� </�^� <0��B�B� C�6 <B�B 35 <)�J	 7	����	 ���1�#

"�
+��	 �5� <�/F�	 ��^ . �� ��^�	 ��  ��%)�'� <$/� ���' �%���B 8�/F��	 ���# �U�

/F�	 <�7/�)�� �%B�B� </�^� <0��B�B� C�6 <B�B ��%' &�)�	 V�4� . 8�/F��	 �� :F�% (�J

(%
� 8�/F��	 �� ;&=' �5� <$/ &�)�	 �)� . �� %# �(%
� 8�/F��	 :�U 3=���	 V�4 "/�% �' "1%#

�)�.  

#Q&�)�	 +�� �/)$� �8�/F��	 �B $ � . ��/F�� ���1 ���/3#  .��)� &�+�	8/	��� 7

8�/F��	�  :
� �5��)���' &0	�9/J	8�/=10 ]XT��  Z4��% a%�� <#�/�� ��$�$ (%
� 8�/F��	�

 ���
+� (%
� 8�/F��	 ^6 8�/F��	 ^6B ' ���. 	4U `4��� 8�/F��	 -�# &��1�	 ��^ A�� 
                                                

1
  )�m� ( 3#–h.  

2
  )�}2 ( 3#–'h.  

3
  (%
� : 3# l=��–ih.  

4
  )��� ( 3#–'h.  

5
  )�m� ( 3#–7h.  

6
  )�2 ( 3#–ih �)�m2 ( 3#–h.  

7
  )��2 ( 3#–'h.  

8
  )�m2 ( 3#–7h.  

9
  )�z� ( 3#–h.  

10
  8�/=J	 : 3# 8�/F��	–ih.  
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J(%
� 8�/F��	 "$	� :���  "��3#  ($�9� (%
� 8�/F��	 7	��� �� ��	� ��	�� �' 

 ��9F� 8�/F��	 +/ �� ����	 V�4 Z4��% ���� &9���	�' ��/% :
� ��� � (�� .1/ 	4�#

 ���)�	 	45 &B� ���1�2/��
= ��  &��1�	 ��^ ���)�� . �� 
/� �� 4 �� (� ��
���&1J  ����	

 8�
)��	 *-%+�	3# J	 0�/ &���`'  �5 �� �%� &L9��3#  �+^� 7��B�	 �5 �� �%�� ����	 8 �

 �)��	��&�)�	 	45 �� �	 . ��3F� 3#  �����1� 7	��� 8�/F��	 +/B '  �� �(%
� 8�/F��	

(%
� 8�/F��	 &F�� :�U .��	� <�$�� �%�%�	 "��1 . "
+� �8B82�'  �.� 4��	 <�9��� ���

� ��
�� �� (� &�)�� �� 4 ��  ()���&�J�  	4 5�:�U '&�)�	 :�$�% � . �1�% 8� ��5�3#  X��B	

)�	 �.� 4��	 <�9��� ��� (%
� 8�/F��	 &F� �)� &�3/ ��)��4/3#  �%4��� 	�L9 ��^�	 +/

J .�� ���
F�� (%
� 8�/F��	 "$	� :��Z^' . �1� 8� ���3# '��)�	 V�4 &B� &�� &��5 8� �

 �$��:�U ��9�	 .6/ (%
� 8�/F��	 &F�� &�:�U .��	� <�$�� �%�%�	 "��1 .���$�:   

 ���'7/ ��)�	 	45 8/F� �'*-//)+ :
� 	45 ��)�	 7++8. ���/ ���1 ��  ���9� ��)��� 

8�/F��	  8�/F��	� (%
� 	4 5. 8B ���
+ B ' ��� 

<�9��� �.� 4��	 ���1�# V�4 �%�B	. ���)�� -�# 

+/ 8�/F��	 `4��� :��J "$	� 8�/F��	 (%
� 

������ ���' 3# �%�B�	 �� 8�/F��	 (%
�9. ����9F 

&9���	 �5� <)�' ��� Z4��% �%�B�	 
10/�� 

8�/F��	 �5� �<$/�	 3F� ����B	 �5��)��11
 7�$ < �$/�	12

 �)� <
9���	. 8B ���� �%�B�	 3# 

</�^�	 3$�	 :
� �%�% ^6 8�/F��	 �(%
� �� # .>�.  

                                                
1
  )��� ( 3#–ih.  

2
  )��� ( 3#–'h.  

3
  )�z� ( 3#–7h.  

4
  )�z2 ( 3#–h.  

5
  ��)�	 : 3# l=��–j h.  

6
  )��2 ( 3#–'h.  

7
  ){2 ( 3#–jh.  

8
  m��: �� �  3#–h.  

9
  (%
� 8�/F��	 �� : 3# l=��–h.  

10
  )��2 ( 3#–ih.  

 �5��)��: ��5��)�� 3# –'h�  h7h� hih� h h� hjh.  11  
12

  Z4��% ���...<$/�	 7�$ : 3# l=��–h.  
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 1/8�� � �% ����9F� �� Z4��� </�^�	 35 

<%���B. ��4^r# 
2/��� :
� ��/% �5� B	��� 

�	��	� ���9F�� &1J .>)�	 
3/��)��� 3=���	 

�5� ��	��	 7�$ �%�B�	 �)� <
9���	. 8B ���� 

�%�B�	 3# </�^�	 3$�	 :
� �%�% </�^�	 

�3��J	 �� # .>�. 8�� � % 3# .	4��� 

"����	 �X3> ��4^r# �� ($	>� :5� <%���B 

	��	� ��)��� 3=���	 �5� <)�/ 7�$ <%���B�	 

�)� 	<
9���. �=� ��� �' &F�� 8�/F��	 (%
� :�U 

"��1 ��%�%�	 ����F�#  �9� &��1�	 	4 5. 8B 

���
+ 82�' ��� <�9��� �.� 4��	 ����1�# V�4 

<$/. �5��)�� :
� �%�% �%�B�	 
4/3# +/�	 

��^�	 �5����� ���' 3# ��%�B�	 �� # :�B	 

>�. ��9F� �%�B�	 �� <)�/�	 <%4����	 �	�.>) 

��� :
� �5�/% ��
9#� �%� :�����	 7��B�	� 3# 

�%+/�	 �%�+^�. �8B ���� <�$/�	 3#  �</�^�	

�%B�B �� # . 7	>� �� ���9F�5/ �Z4����	

<
9���	 �)� ���B	 V��5 3F�# . 3# �5���� 8B

��%' �%B�B �� # �Z^�	 </�^�	 . � % 8��

.��	� <�$�� �/%�	 �� �� .	4����	 3#  �X3>

                                                
1
  )��� ( 3#–'h.  

2
  )�z2 ( 3#–7h.  

3
  )�{� ( 3#–h.  

4
  )��2 ( 3#–'h.  

5
  )�{� ( 3#–7h.  
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1/�%$�$�� �/%�	 :�U ��%��)$# . ��)��� �	��	� V���5 ��� ��4^'�2/ <
9���	 �)� ($�$ 3=���	

�%B�B  <0�� �5� 4�^r��	 ��	��	 �� ��9F��  .

 3# <)�/�	 .�9 :
� ���)��  ���)�/  3F�

Z4����	 7	>� . 8�/F��	 &F�� �' ��� �=�

 (%
�.�� �%�%�	 "��1 :�U 
3/
F�# �Z^' ���

.�9�	 �45 :
� .� ' ���
+ 8B4  ��  ���

��%' <$/ �� # �C9� .< %4��� �5��)��5 

 �5����� &�F���	 (%
� 8�/F��	 "$	� :��J

�%�B�	 3# . "1% �� ��
��� �</�^�	 3# 8B

<B��B .�� V�4 �)� (%
� 8�/F��	 ��
F�� . �9#

&��1�	 A�� 	4 5. � ' ���
+ 8B6  ���7/ �� 

# �C9���%' <$/ ����1� . �%�% �� �5��)��

 <������	 7	����	8/ ��^�	 +�/�	 3#

 ��	� 3# �5�����9/(%
� 8�/F��	 "$	� �� ��	� . &��1�	 A�� �9� �&�)�	 :�$��#

	4 5 . ;&=' "1% �� :
� V�4� >� </�^� ��$0�� &9	���	 +�+^�	 7�$ 8�/F��	 �� 3F� �=�

(%
� 8�/F��	 �� .��Q#10 �^�	 ��$0��� ���9�	 �� ��$/� 7/� <0��$/� ����' <�/F�	 �� �
11/	��	� K# 	4U �%/�^� </�^� �%$0�� �� '�1 >�� </�^�.  ;&=' 8�/F��	 ��  �	 ���'�

 ��^ �� % <�/��	 &9��# 3��B�	 :�U &�J	 "/� �(%
� 8�/F��	 ��12/<�/F�	. 

  

  
                                                

1
  )�{2 ( 3#–h.  

2
  )��� ( 3#–ih.  

3
  )��� ( 3#–'h.  

4
  � ' : 3# B '–7h.  

5
  <%4��� : 3# l=��–jh.  

6
  � ' : 3# B '–jh �h7h.  

7
   )�{2 ( 3#–7h.  

8
  )�}� ( 3#–h.  

9
  )��2 ( 3#–'h.  

10
  ���# : 3# �4�#–jh.  

11
  )��2 ( 3#–ih.  

12
  )�}� ( 3#–7h.  
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���$�: ���' ' �1/�%B�B :
� .>� 8/F�. ��/� �&�J	 :�U �	3��B ��� �� ��^�	 ��# a
B

<�/F�	 .%B � ��$�$ ���3#  <�/F�	U�  3F� / 2 :�U  �^� �� (
%��$:�U3 ^6 �^� .

 V�4 ��%��/�U:
)$ k	 X�> �.  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                
1
  )m�� ( 3#–'h.  

2
  /  : 3# 	%B –7h.  

3
  :�U : 3# l=��–j h.  
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�$�	 ����	#P 

��  

 ����1/���@�	  

 &�9# <�$/:  

����	 ���	  

��  

 
�� �E	��	� 
�����	� M	��QR		 �	  

;&  �
^% �# ��	��	 %o �%���2 U ���' ��)% ��
=' ���B J	 �' � .J	 ��	 ��)��� �	��	�;&=. 	4U 

 �� lF�B J	  �)� .��Z^' -�% 8� �3/ ��B J	 X3>.  

 8/F�	�&�J	  :��/% �E	���	J� )�� <�B� �%>)�	. �	�3��B U ���' ��� �1�% � ��	� %o a��B

 ���%
  ��)%�' � .#Q  �1� �� �% �>� ���U���%��$� ���# �� .��$� 4/�% �>��	:  

��>)�	� <�$/�	. #QJ	 ��;&= 	4U  �� lF�B J	 7	�� a�B���B�	 :F�% �.  V�4�;&=' $/�	 ��<� 

 � �% �#',<$/�	 ��)% � �%>)�	.  �� ��%�B�	 	4U 9F���5 <$/�	 ��6 7	�� �5�*�*�7�  ��#)#(�'  ��)%


 ���% .��$� �%�%��$��	:  

��' ��/�^� >�. #Q�� J	;&= 	4U  lF�8/ ��B J	9 <�$/ :F�% �7	� .	4U�  �� <$/ lF���' 

/�^ :F�% �>�< . �8B	4U  lF�10/<$/�	 �� </�^�	�% � ��#)# ���	� :F'�������%��$� � .�U �
11/ 7�� �	��J	 �%�B	 �%� �����	 	45 �� 
/ �.%B  .#Q�5���1� � �% $>� �3#  ���$�	 ����

                                                
1
  )�}2 ( 3#–h.  

2
  �
^% : 3# �%–h �h7h.  

3
  )}� ( 3#–j h.  

4
  )m�2 ( 3#–'h.  

 ��9F� : 3# �9F�–'h �h7h �hih �hh �hjh.  5   
6
  a�B : 3# �0	�–jh.  

7
  �5��� :’��%�� ‘ 3#–7 h.     

8
  )�}2 ( 3#–7h.  

9
  A�' : 3# �0	�–jh.  

10
  )�m� ( 3#–ih.  

11
  )��� ( 3#–h.  
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��)�	 V�41 ��B�	 A�a .#Q �% $>� ��5���1� �3# ���2����$�	 �3  	4 5� A�	�	 A�:�U  ��)�	

%^J	 .#Q ����1� � V$>��	 A�4/ ��%�$�	 Z4�	 (%#(%�U  � $>�3# ����  V
$ A%�1 �� �	��J	 

 <�����	 � $>�3# ��)�	 	45 . 8� �	 	4 5�3# ^	�$�	&. �U ��  ���'  V
$�	��J	  V$>� A�

�$� (%# V
$ 7��  ��%�%��	��J	 <�%��$� . ��$�V$>��	:  

8*  7/  :*  )7 &�J	 �	 �3��B  �� $>�3# J	)�< ���$��# �J	)�<  ��5���1� �a��B�	 A�

�%
^	�$� .���$��# J	)�< ��%' �	�	 A� �% $>� ��5���1� �A3# �%�B�	.  �4�#J	�	�� 

 < $>�3# �%�B�	 . ��$�<
^	�$��	:  

:*/  ,/  , :5.  ��$� <�%��$��	:  

 7.  S8   .+  )). ��J	J	 ���$��# ���^	�$� �;&=6  �% $>� ��5���1�# �a��B�	 A�7/3# 

B�B�	< .B�B�	 ���$��#< A�	�	 A� �8/5���1� �4�# ��%�%��$� ���	��J	 9/<�%��$�.  

����	 �	�#�$  

��  

���@�	 T��E� 
���  

�^��	� ;&=' / �	 (�� �I9% ���. #QC9��	 ���  �� �I9!%�%�B�	p J��	� (�9� ��p  �5�

I%�9 . �� 	4 5�J	)�<p JI%�9 ��� ���B	 �5� ��F9� ��. 	4 �  ���	��J	  <%5��$��	 %S�	

3$�	 %�9 C�9�	 ���<�  -
+% � C9��	 �^� � �10/U :
� ��%�B�	. J� (;&='  V
$�	��J	. 

#r���B�	 �5 ��^��	 &��p  ��	��	 "/�%�(%�U C9���� .a�B�	 8Bp  ��	��	 "/�%�(%�U �B����a 

�%B
B��� ���B�	� . �8BJ	)�<p  ��	��	 "/�%���%�U A����� ��)� &�F% �� C9���� ���B�	� .

B�B�<B
B� �< J	��� A��	� C9����� ���%' .</�^�	 8Bp  ��	��	 "/�%���%�U  �i�^���

                                                
1
  (%# V$>��	 : 3# �0	�– h.  

2
  ���$�	...��� 3# : 3# j��5 3#–7h.  

3
  ��)�	 V�4 : 3# �0	�–h.  

4
  )m�� ( 3#–'h.  

5
  y�}  �}  y� :y�  �}  y}  3#–jh.  

6
  ;&=J	 : 3# &�J	–j h.  

7
  )��� ( 3#–7h.  

8
  )m�2 ( 3#–'h.  

9
  )��2 ( 3#–h.  

10
  )�m2 ( 3#–ih.  
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��%�U i�/��� ���B�	� �C9���� <B�B�	� �a
B���2J	� �)��%B
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 C9��	�3/ a
B�	���1' .<)�/�	 8Bp  ��	��	 "/�%�%�U��4 ���	45 :
�� �%)�/��� ���B�	� �A�/ .
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'��/$ ..>)�	 ���F)%�p  ��	��	 "/�%���%�U i�^��� ���B�	� �>�)��� <B�B <B�B�	� �' �>��' 

45� >)�	� i�^��� 	' ��/�7/J	�)�C9���� </�^�	� ��%/�^��� <$/�	� � <B�B� <i��^' �' 

>)�	� C9���� <)�/� <)�/�	� �' �>��' 45� i�^�	� C9���� 	��1'� <%���B�	� �)�r <

i��^' <)/$� <)/$�	�8  �>�	�' �%/�^�	� C9���� .<)/$�	 �/ �	 �45�� '��3  C9��	

 i�^�	� A��	� a
B�	�9/ i�/�	� >)�	� A/$�	� ��B�	� A�/�	�3$�	  �� ��1�^��%�B�	 :�U 

.>)�	�  �/ �	 L7����,	� <*F*+����	 *<)/$�	 �/ �	 :��/$��%' .J <F*+����	 �/ �	 0�/ ��U ���

 <#����� ���� ����$%�'  "% $�' 	 $ .10/# V�4 �)� ��� ;& �Q ���� ���'  ��^��	 �45

 �� ���)% �� �<)/$�	�	��J	  �8�9�	U<)�/�	� </�^�	� <B�B�	� ���B�	 �� .#Q"/� 	4 � V�4 ��� �

 ��)�	(%�U <)/$�	 �/ �	 �45 ���� "/��	 V
$ �� ;xE��� ��'  Z4�	 �5 �89�	 ��)�	� ���� ����$% ��

��	��	 %o ���)% � . ��)�	 V�4 ��)% 8� �	���' ��^��	 �45�� �"!/L�# �  ��)�	 V�4 ���(%�U  ���	

J�� �� % �� �X�1  X	�1��'  � >�)�r <X	�1' >� <B�B �� . / �	 �� �8/F�	 	45 :��/%�

'\89 .J	� -+���	 �%/ �	 �� ;& � �89)�'< 8�/='.  

11/&�J	  :��/%����	 ��@�	.  �� X�1 � a
B�	� C9��� ��'  >��' >� <)/$ �� X�1.  

                                                
1
  )mm� ( 3#–'h.  

2
  C9���� : 3# C)����–ih.  

3
  )��2 ( 3#–7h.  

4
  i�/���...��%�U ��	��	 : 3# l=��–jh.  

5
  )��� ( 3#–h.  

6
  )mm2 ( 3#–'h.  

7
  )�z�(  3#–ih.  

8
  C9���� �' �>�	...<)/$� : 3# l=��–j h.  

9
  )��� ( 3#–7h.  

10
  )��2 ( 3#–h �)my� ( 3#–'h.  

11
  )}2 ( 3#–jh.  
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 :��/% A�	�	��!��	 ��@�	 . �� X�1 � �a
B�	 C9� ��' �1 �� >�>� <B�B �� X.  
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 <$/ �5� i�/�	3# ���$/ V�4� .>� �5� >)�	 �^� . �� X�1 ���'  �� X�1 �� >�
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 	��1�� / �	 V�4 �� %3# < $>��	 ��^��	 V
$ A%�1 . :��/% 	4��� ��^��	 A��# ���F#�
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�� A�	�	 -. ^��� &9� ��#%.9 "� ��	 / �	 �^� �� % .10/���$�:  

���' >)�	� i�/�	� A��	 �^� . ���1�J	)�<  < $>� .>)�	� <$/�	�3# �%�B�	  �5�

C9��	 �^�� <B�B�	 ��^��	 �45 �� ��	� ;& 
#11 C9��	 .�� C9��	 :��/% 	4�3#  	45

                                                
1
  )�z2 ( 3#–ih �)my2 ( 3#–'h.  

2
  )��2 ( 3#–7h.  

3
  )��� ( 3#–h.  

4
  ��� : 3# �0	�–jh.  

5
  )m{� ( 3#–'h.  

6
  )��� ( 3#–7h.  

7
  )��2 ( 3#–h.  

8
  )�{� ( 3#–ih.  

9
  ^���%. : 3# .^J��–'h �h7h �hih �hh.  

10
  )m{2 ( 3#–'h.  

11
  <B�B�	 : 3# l=��–j h �hh.  
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 ���)� "�� �<�%��$� ��^��	3# " ��	 / �	 �^� &9���	 �� %� K)��	 .���$�:  

���' A��/�	 �^� >)�	� A/,$�	� ..>)�	� <)/$�	� <)�/�	 ���1�2 �$�<�%�.  ����#&�J	 3/3# 

�	3��B . &9���	 8B3# "�
+��	 �5� �%B�B� <0��$/ |
� �a��B�	 .�U�	 7��  �� ���)� ��^

 < $>�4/��� �� % &9� ��� �� 4 �� V$>��	 A� ��
�� �<�%��$� ���)��� ��%��$� .�

�	 ��^�
�<�%��$� .�%��$��	 &�� ��� &�)�# >)�	� A�/�	� i�/��  .#Q/�	 �� .>)�	� <$

 �� $>�3# �%�B�	 C9� ����# ���5��' 3# ^T	�  �^� <)�/
� �%��� �5� ��B�B &9�

A�/�	 . ����#��5��' 5/3# "�
+��	 �5� .>�� �%$0�� |
� �^T	 .�U ��� � / �	 ��  �

 �<
B��$��	 �/ �	 ��	 ��	� �^�� ��%�$ i�/�	� i�/��  ���� .#Q<$/ <1^� ��  :
��	45 .

AU��:  

 �/ �	 A���3# �/ �	 7�$ �/ �	 �^� A���� ����9�	 7�$ <��$ �	. 6/ </�^�	 �B�

7/ 	4 5 7�B% C9��	�7 8 ⁄+
2
1

5

2

1
5

=  ]  [ .�UI%�9 / �	 A� � % 8� �� 	(�� � �9 7�B .

 8B	# �a
B��  / �	 7�BQ 	4 5 "$ % (�: 8 ⁄ /]   [ 
3
1

3

1
0

= . / �	� I%�9�	 �%� &9�%��' 

+^� / �	� �9�	 �%� .�3# C����	p (1^� A� ��� ;&  "$ % .	4 5 "$ % i�/�	 C9�#     

* 7 8 ⁄ /8 
12
1

2
1

6
1

2
6
1

0 == .  ]  [ 	4 5 >)�	 i�^ a
B��} � � � y � ⁄ }    

                                                
1
  )��2 ( 3#–7h.  

2
  .>)�	 : 3# l=��–jh.  

3
  )m}� ( 3#–'h.  

4
  )��� ( 3#–h.  

5
  )�{2 ( 3#–ih.  

6
  )m}2 ( 3#–'h.  

7
  )��� ( 3#–7h.  

8
   � m � ⁄ }  :� m� � ⁄ }  3#–jh.  
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[
150
1

10
1

5
1

3
1

10
5
3
1

0 == ..  ]   .�3# "� ��	p  �^� �� ()�1�B��$�( :
� �^��	 A�  .�9

  � ��	 / �	 A��	�1/i�/�	�. #Q i�/�	� A��	 ���1�� >� ��B	 (1^� � �</�^ (��

 	4 5 �^��	 A� �5��)��#�m  � ⁄  }   [
12
5

12

5
0

= ] . AU��W�E�:  

	4U  	��� *7�/�:�U  ��$1�# �^63# 
�	 .��1�2� �r��	 C9��	 C9� �� � &�)$/$ � &��� A

	45 :
�� i�/�	 a
B�	 C9� .	4U� ' 	/  7��:�U  �%� ����# �^62/� ���%1^�r &�F$ �

�� �3 i�/�	 C9� �A��	 a
B . 8��=��2�' ����r a
B� >� </�^ �� X�1 �� ��)$ �

� �i�^�	 a
B�	 i�^  	4 5�3#  / �	4/"� ��	 . �a
B�	� C9���� i	�/�	 </�^ �� ��)$

 a
B��� �i�%F�	 	45 :
�� C9��	� .  

5/����	 O��$�	  

6/��  

���@ ��� �� ��!  

i%�1$�	 :
� �:��� �/ �	 "�p  V�4�	4U I%�9 / �	 A� �� . i%�1$�	�p ' "�% �

 I%�9�	3# &9���	 :
� / �	 V	4 .�9 �	�%� / �	 �^� .���$�:  

J	)�< a
B�	� . "�%J	)�< 3#  <B�B�	&9�%�7 
B >� ��B	 %9%� ��	� (%
� �	�%� �B

�B
B >� <B�B i��1��	 ���1��	 .�U :
� / �	 .�9 �$�	 �I%�9 / �	 A� � % 8� �(�' 

<���F��	 �45 %F$ �)�� I%�9 . &�F� ���@�	 ��!8/
� �#:  

���	 ' / �	 �� % �3# 1/+ � 3# (%# "����	� "����	.  

                                                
1
  )��2 ( 3#–h.  

2
  )m�� ( 3#–'h.  

3
  �� � : 3# 8�F�– h.  

4
  )�� ( 3#–j h.  

5
  )��2 ( 3#–7h.  

6
  )�}� ( 3#–ih.  

7
  &9�%� : 3# %9%�– h.  

8
  )m�2 ( 3#–'h.  
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�	��#�$ '�l$^% �2 �r�%#+�	 ��.  

�#�	� H���	  �$Y$��#��:  

J (�U ���' I%�9 �%/ �	 �� ;&  A� �� % ��'  I%�9�	 �� %3# ��' �%#+�	3  +F#�'  �

 V�4 �� %3# X3> ���� . &�)�	 <%�% �3# J	C��9  p<B�B�	' �%#+�	 i��1� "�% ���5��' 

3#  ^T	�'  i��1���'  �%#+�	3# /  .�9 ^T	 C+�	4 �'  /  .�9�'�  �%#+�	

3# ^T	 C+�	 / �	 .�9� %��F$�	 :
� &9� ��#5/(%��/� p<B�B�	  &9���	&�J	 8B �

 �^� "����'  �%/ �	3# (%��/� &9� ��# �^T	 �^�6 �	 &9���	3��B .#Q ��  �

 &9���	&�J	 �%�' �	 &9���	 ��3��B �'  ���/= �(� �%��/�&�J	 �	 :
�3��B �U ����/� ��7/� �(�

 <�/F�	 ��^#�' "�
+��	 �5 �� % <�/��	 &9�� . �#��	 ��$����	:  

 a
B� </�^3#  <B�B� <)�/���' . >� <$/ "����	 i��1�8/ (%# "����	 i��1����' 

 &9����# ���B�B�&�J	 )�'��)/$� <$/� <0�� . &9���	�9/ "� ����'  �%1^��	3# 

 ^T	3��' �	 &9���	3��B >� ��B	 . ���/F#&�J	 �	 :
�3��B �^ ���' �)�' �5� a
B� ��

"�
+��	 .�3#  &9���	 �� % C�9�	 	45&�J	  ��0	��%�' �	 ��3��B .	4U  ��1�� I%�9�	3# 

 �� �%#+�	 � ;&=' ��	��	 ��� #3�  ���� ;&  "� �� &9���	 �� % i%�1$�	3# �^��	 

(�%)� �^��	 �5 .	4U� � / �	 .�9 �%� ���1��	 �9 �(%
�%�' �^��	 �� . &9��#

�%���1��	 "��  �� %B ' �%1^��	 "� &9�� ��. 10/�� ����� �	 �#��	�#�$11 
12/ � �%#8�/=' <B�Bp .	��/�  &�#� �%
9���	��5��' ^T	 :
� . ����	 ��$����	 �#�:  

                                                                                                                                          
1
  )m�� ( 3#–h.  

2
  l$^% : 3# �� %–h.  

3
  �%#+�	 ��' : 3# ��	� C+–h.  

4
  ^T	 : 3# l=��–h.  

5
  )m�� ( 3#–7h.  

6
  (%��/� : 3# <%�/$–7h  

7
  )m�� ( 3#–'h.  

8
  )�}2 ( 3#–ih.  

9
  )m�2 ( 3#–h.  

10
  )m�2 ( 3#–'h.  

11
  �%#+�	 ��' 3# I%�9�	 �� % �	 �5�  : 3# +/�	 7�$ 3# �0	�– h.  

12
  )m�2 ( 3#–7h.  
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���' ' "�� �)�'< i��^' 3# A�� ��	�.  "����	 /  .�9)�'<  i��1��

</�^ (%# "����	 . &9����#&�J	 �	 &9���	� ��>�3��B ��%' ��>� . <�/F�	 ��^#

"�
+��	 �5� ��	� .�	 ����	 ��$��#�$ �#�:  

 <B�B� <�$/���' 3# )�'< X	�1'  ����' >� . "����	 i��1� .�9� ��>�� <)�/

 (%# "����	 / )�'< . &9����#&�J	 �	� <%���B� <0���	 &9��3��B 1/)�'< �)�'�� .

 ���/=&�J	 �	 :
�3��B </�^� ���B	 �^ �X	�1' 2/ ����' "�
+��	 �5� >� . ����	 ��$�

�#� O��$�	:  

 i�^�	3# A�� <B�B. 3/.�9 >� <B�B (%# "����	 i��1�� ��	� "����	 /  .

 &9����#&�J	 �	 &9���	� >� <B�B3��B ��>� . ���/�#�J	& :�U �	3��B  A�� �%/�^�

"�
+��	 �5� . ��$�O��$�	 �#��	4:  

�	 a
B�	� C9�3#  <B�B���' i�^�	 . / �	 .�9&�J	 �	 .�9� �</�^ "� ��	 �5�3��B 

 �5�5/<B�B C��� . &9����#&�J	  �^�� >� </�^&�J	 �	 �^�� �<�$/3��B  ��>�

�	 &9����#3��B ��>�� <0�� . ���/�#J	&� �	 ��3��B "�
+��	 �5� ��B��� .�3#  C�9�	 	45

	 �� % &9���&�J	 	��' ;&=' �	 ��3��B. J��  ��0	� / �	 .�9;&=' (1^� ��.  

 ���	 H�B#�	 ����#�$:  

 �5�'� / �	 �l$^% �r����9 ��# �%#+�	 ��:  

���	[ ' / �	 A� �� % �6/I%�9.  

�	�#�$[ '	 <%�% � V�4 ()� �� % � � &�)�3# �%���9�	p ' / �	 Z4 C�+�	 i��1� "�% ��' 

 / �	 .�93# I%�9�	 C+�	 .#Q &9���	 ��  �B '  / �	 �^� ��7/�' (� �%��/�� 

�'� (%
� 8/= (�� "/� . �#��	 ��$����	 �#�:  

                                                
1
  )m�� ( 3#–h.  

2
  )��� ( 3#–ih.  

3
  )m�� ( 3#–'h.  

4
  3# �� % � �	 �5� I%�9 ��#+  : 3# +/�	 7�$ 3# �0	�–h.  

5
  )m�� ( 3#–7h.  

6
  )m�2 ( 3#–'h.  

7
  )m�2 ( 3#–h.  
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 <�$/3# A�� <B�B�	.  (�� &9���	� >� <B�B / �	 Z4 i��1�3#  I%�9�	��)�/� <%���B .

 �5� �^��	 :
� ����/=)�'<� "�
+��	 �5� C9�� >� <)/$ �^ .1/ &9���	�3#  	45

�	9� C	��' B ' �^��	 ��  �� �� 3# �	9� C&�J	  ����	 ��&�J	 .���	 �#��	 ����#�$ 

 <B�B#8�/=' . ����	 ��$����	:  

)�'< 3# A� . &9���	2/ "� ��3/ / �	 .�93#  I%�9�	)�'< 	� �^����%' )�'< �

 �5� ��	� <�/F�	 ��^#4/"�
+��	 .�	 ����	 ��$��#�$:  

 <%���B3# )�'< i��^' ./ �	 .�9 )�'<  ���� �� &9���	�3# I%�9�	� ��B�B� ���B	 .

"�
+��	 �5� ��/�^� <$/ �^ ��^��	 :
� ����/F#. O��$�	 ����	 ��$�:  

 <B�B3# i�/�	 C9��	 .�	� / �	 .�9 (�� �� &9���	� �3# <B�B I%�9�	 . �5���/�#

"�
+��	 �5� A���� >� ��B	 �5� �^��	 �� .�U 7������	 7��  �B '  ��
�� ��%�B	 ��

8�
)��	 &�)�	 ���� �%�B�� . &9����� 8B5/ A�	�	� &9����� 8B �V�4  a��B�	�:�U ' k	� :5��$% �

'8
�.  

����	 2�	��	  

��  

�@ ��� �� ���"��  

 <%���B :5�C��9' .4U  <B�B ��)�	�	��'�)� / � I%�9 �+F# /  �+F# I%�9 p . <B�B�	�

3# <)/$ �<B�B�	.  

	–  I%�9�	 <�/=6/7#� �=� I%�9�	 :
�7.  

�–  / �	 :
� I%�9�	.  

                                                
1
  )��2 ( 3#–ih.  

2
  )m�2 ( 3#–7h.  

3
  )�2 ( 3#–jh.  

4
  )m�� ( 3#–'h.  

5
  )mm� ( 3#–h.  

6
  )m�2 ( 3#–'h.  

7
  7#� : 3# 7��F$–j h.  
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� – / �	� I%�9�	 :
� I%�9�	.  

 – / �	 :
� / �	.  

 L– I%�9�	 :
� / �	.  

 �– �9�	 :
� / �	/ �	� I%.  

 �–  I%�9�	 :
� / �	� I%�9�	1// �	�.  

 >– I%�9�	 :
� / �	� I%�9�	.  

 \– / �	 :
� / �	� I%�9�	. 

�U ��  ���2/C��9' � <$/ "��	C��9' <)/$ <�/F�	3 .J	 ����9J .�$)� %o </ )���	 C

3#  ��>	 ��  "��	(%�U 3# 
9��	<�/F�	 C�^� (. &�)�	�4 3# 	 A%�1JC��9 ' "�% �

 (%
� 8�/F��	� 8�/F��	 �� ;& 3# ���%/  �%� V$>��	 �^��	. U&  ��  �5  /  	4 �����

�' 3# ��1���	 �^��	� U ��  ���5��'  &9�� :
� 8�/F��	 &9�� 8/F% 8B �+F# /  	4

(%
� 8�/F��	 .U �%��/$ ��'  �� &�J	 B '  ��6/�	3��B �U� (�� "/� . �#��	 ��$�7/���	8 

<%���B�	 �� %^J	/ �	 :
� I%�9�	 <�/= �5� .:  

 <B�B :
� </�^���' . </�^�	 "� �� &9���	3#  "� �� &9���	� ��>� �^��	

 <B�B���'9 <B�B (%# . ���/=&�J	 �	 :
�3��B"�
+��	 �5� ��B�B� <�$/ �^ � .�3#  	45

 8�/F��	 &9�� �� % C��9�		��' �%�' �� ��(%
� 8�/F��	 &9 .J �� % � I%�9�	 ��;&='  ��

                                                
1
  )mm� ( 3#–7h.  

2
  )��� ( 3#–ih.  

3
  <)/$ : 3# <%���B–j h.  

4
  i�/�	� a
B�	 �^� <B�B :�U <$/��  �%
/ �	 �  �^� �5 ��� `	 : 3# +/�	 7�$ 3# �0	�–h.  

5
  ��	� : 3# �0	�–jh.  

6
  )mm2 ( 3#–h.  

7
  )y�� ( 3#–'h.  

8
  I%�9�	 :
� I%�9�	 <�/= �5� &�J	 C�9�	 �� .��%)% � �= : 3# +/�	 7�$ 3# �0	�– h.  

9
  J>� 3�B	 <)�J	 3# <B�B "� ��
9���	� <)�' A%�1�	� <B�B / �	 .�9 � . <B�B A�1 �<)�J	 :
� >� 3�B�	 8/=

<B�B &9����#  : 3# +/�	 7�$ 3# �0	�–h .  
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 (�� &9����# ���	��	3#  / �	 �� &9���	� (�%)� �^��	 �5 �� % �^��	1/3#  �^��	

 �� %;&='  (��	��' .  

]���	 �#��	 ����#�$:  <�/= �5����/F# �/ �	� I%�9�	 :
� I%�9�	 .J 8�/F��	 &9�� ��

U ��' �� % ��%�' ��	 &9�� �� (%
� 8�/F�' ;&=' (�� .J ���%��/$ � �% �� I%�9�	 ��

8�/F��	. U (%
� 8�/F��	 I%�9� �%��/� ��  �2/�' ;&='  �(��3/ "�/� (%
� 8�/F��	 &9�� �9

 (%
� 8�/F��	 A� Z4�	 / �	�%�' 8�/F��	 &9�� �� .�U 8�/F��	 I%�9�	 ��  ��%�'  ��

 �� (%
� 8�/F��	 I%�9;&='  ��'�� % � 8�/F��	 &9�� :
� �%�%# ���	��4  &B� V�4 "�/�

 C�9�% Z4�	� �^��	:�U  (%
� 8�/F��	 &9��5/ / �	 "� "�/�3#  �� % �^��	;&=' 

 �^��	 ��	��' . %�F$�	 	45 :
� 8�/F��	 &9��# %9%�%�' (%
� 8�/F��	 &9�� �� . ��$�

 ����	���	:  

%/�^� <$/ :
� <)�/� . <)�/�	 ����3# ��B�B� </�^ &9� �</�^�	 �5� �^��	 .

 �%/�^ <$/ �������%' ��B�B� ���B	 &9� �(%# . ���/=&�J	 �	 :
�3��B ��	� �^ �

 <B�B����' ��B6 "�
+��	 �5� .7/�	 ����	 ��$��#�$:  

a
B� <B�B :
� ���B	.  &9�8/<$/ 8�/F��	 .4U .>� (%
� 8�/F��	 &9��� <B�B �^��	 .

 ���/�&�J	 �	 ��3��B  <B�B�i��^' "�
+��	 �5�.  

 ��O��$�	 �#��	 ���:  <B�B# �/ �	 :
� / �	 <�/= �5�8�/='p  �%
9���	 .	��/� �� ��

 &�#���5��' ^T	 :
� . ��$����	:  

a
B�	 :
� a
B��  �%2� :
� /  <�/= .�	 ��$��#�$:  

                                                
1
  )mm2 ( 3#–7h.  

2
  )y�2 ( 3#–'h.  

3
  )��2 ( 3#–ih.  

4
  (%
� : 3# �0	�–jh .  

5
  )mz� ( 3#–h.  

6
  �B ��<B�B <B�B� <)�' ��%B�B� �%�B	 � : 3# +/�	 7�$ 3# �0	�–h.  

7
  )mz� ( 3#–7h.  

8
  )y�� ( 3#–'h.  
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)�'< i��^' �%B�B :
� .� </�^ V$>��	 �^��	> . &9��� >� ��B	 8�/F��	 &9��#

.>� (%
� 8�/F��	1 . ���/=&�J	 �	 :
�3��B �2/i�^� ��	� �^3 4/"�
+��	 �5� . ��$�

O��$�	:  

��B�	 :
� i�^�	 a
B .��>�� <0�� V$>��	 �^��	 . &9��� <%���B 8�/F��	 &9��#

>� </�^ (%
� 8�/F��	 . ���/�&�J	 �	 ��3��B i�^�	� a
B���  �5�5/"�
+��	.  

 ]���#��	 ��� 2�	��	: I%�9�	 :
� / �	 <�/= �5� . (%# 8�/F��	 &9��#'��	 ;&='  &9�� ��

(%
� 8�/F��	 .J �� % � I%�9�	 ��;&=' ��	��	 �� .	4U�  "�3# �^��	�  �� % &9��

 (%
� 8�/F��	 �^��	 &B�6/ / �	 &9���3# �^��	�  �� %;&=' .����� V�4 ��. ���$�:  

)�'< i��^'  :
�)�'< . 8�/F��	 &9��3#  �^��	)�'<  (%# (%
� 8�/F��	 &9���

��>� . ���/�&�J	 �	 ��3��B "�
+��	 �5� i�^���.  

 ��C��E�	 �#��	 ���: / �	� I%�9�	 :
� / �	 <�/= �5� . ��	� 8/F#��%' &B��7  ��

���6 �� 4 .���$�:  

a
B� <B�B :
� i�/� A� .	>� ��B	 V$>��	 �^�� . 8�/F��	 &9��# &9��� </�^

 (%
� 8�/F��	)�'�� . ���/�&�J	 8/�	 ��3��B  �5� ��B���9/"�
+��	.  

 ]��C���	 �#��	 ���: / �	� I%�9�	 :
� / �	� I%�9�	 �5� . <B�B#8�/=' . ��$����	:  

(
B� :
� C9��	� <B�B .�	 ��$��#�$:  

)�'< %�B	 :
� a
B�a
B� C9�� � . <$/ 8�/F��	 &9��# �<$/ V$>��	 �^��	1/ ��>��

>� <)�/ (%
� 8�/F��	 &9��� . ���/=&�J	 �	 :
�3��B �^ � <)/$� ��	�X	�1'  <)�/ ��

"�
+��	 �5� >� .O��$�	 ��$�:  

                                                
1
  .>)�	 �^��	 �B
B �� :  3# +/�	 -�# 3# �0	�– h.  

2
  )��� ( 3#–ih.  

3
  >� ��B	 �� % >� </�^ �5� �^��	 i��^' <)�' �� ..>)�	 </�^ ���B	 ���: �	 3# �0	� 3# j���–h.  

4
  )mz2 ( 3#–h.  

5
  )y�2 ( 3#–'h.  

6
  )mz2 ( 3#–7h �)�� ( 3#–jh.  

7
  &B�� : 3# &B��–7h.  

8
  )m{� ( 3#–h.  

9
  )ym� ( 3#–'h.  
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C9�� <�$/ :
� A�� <B�B . V$>��	 �^��	)�'< . 8�/F��	 &9��#2/ &9��� >� <B�B

F��	��>�� <$/ (%
� 8�/ . ���/�&�J	 �	 ��3��B "�
+��	 �5� C9����.  

]��2����	 �#��	 ���: �	 �5�I%�9�	 :
� / �	� I%�9 .���/F#3 ����4  ��3# �	 C�9�	3��B .

 ��$����	:  

 <B�B� </�^5/���'  :
�)�'<.  �^��	)�'< . &9��� ��>�� <B�B 8�/F��	 &9��#

(%
� 8�/F��	6 <$/ >� . ���/=&�J	 �	 :
�3��B��B C9�� ��B� A�� ��	� �^ � . ��$�

�	�#�$:  

 <B�B7/<$/ :
� a
B� .>� <%���B (%
� 8�/F��	 &9��� .>� 8�/F��	 &9�� . ���/�&�J	 

B�	 ��� </�^� :�'"�
+��	 �5� ��/$ .  

��
��$�	 �#��	 ���: / �	 :
� / �	� I%�9�	 �5� .�� ��  ��	� 8/F# 3#  C�9�	&�J	 .

���$�:  

 ��B
B� <�$/ .>� :
�X	�1'  ����' >� . 8�/F��	 &9��# ���B�B� <B�B V$>��	 �^��	

��B�B (%
� 8�/F��	 &9��� ��>�� ��$0�� . ���/=&�J	 �	 :
�3��B �5� a
B� <)�/ �^ �

"�
+��	.  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
1
  )��2 ( 3#–ih.  

2
  )m{� ( 3#–7h.  

3
  3��B�	 3# � ��  ���%��/$ � �% �� ;&=' �' �%�' (%
� 8�/F��	 �� % `	 :# j����	 3# �0	� 3–h.  

4
  ���� : 3# �� –jh.  

5
  )ym2 ( 3#–'h.  

6
  (%
� : 3# l=��–jh.  

7
  )m{2 ( 3#–h.  
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����	 C��E�	  

��  

 ���!��	1/ 1�����	� 2�3�	� ���#��	��� ���@�	  

���!��	  

 U ��  �2/ / �	 �^�3// �	 .�9 ���)� �	�# .#Q �)� C�)���	 ��  �;&='  ��^��	 ��

 ����/�(��� / �	 C�)�� <�/��	 &9��# .�U �9 ��%�'  ��^��	 ��4^' �^��	 &B� ��

 ���/�� 	��	�3=���	 :�U �^��	 ./ �	 C�)�� <�/��	 &9��� ��	��	 ���1�# .��$� ���	:  

���' �%/�^�	 C%)�$ . �9 �($�9 ����)�)�'<  V�4�;&=' </�^�	 �5� �^��	 �� . ���/�#

)�'< ��%�U4 �)�r <i��^' �	��	 �5� .�	 ��$��#�$:  

���'  <B�B C%)�$i��^' ./ / �	 .�9 C�)�� �<�$4^' 	��	� </�^
� ��5/�� ���/�� 3F� 

 ��	� �5�:�U �# �i�^��� �^��	 <B�B �5 Z4�	 / �	 C�)�i��^'6 i�^� ��	� .J� ��

	�# ����# �^��	�  � �% �#' �)� / �	 .�9 %9% �7/(� �%��/� C%)�$�	 .�U ��  �

�1�� �^��	�^��	 ����9�# � .#QC9���  ��	� (��)��# �/ �	 .�9� �%��/� �9 ��  ��

(� %2� .�U �)� C�9���	 ��  �B ' �	 .�9 �� �5���/� �/ (%�U .���$�:  

����9� A���	 J	)�< .8/ ��	��	 �5� / �	 .�9 ���/��:�U C9���� C�9���	 .�U �9 �

 C�9���	;&='  �/ �	 .�9 ��4^' �� ���/�� 	��	� C�9���	 Z��/��3=���	 :�U C�9���	 .

/ �	 C�)�� �� % <�/��	 &9��� ��	��	 ���1�#. ���$�:  

1/���B	 </�^. <%���B�	 ����9�� �4^'�� ��)����/�� 	��	� < �� 3F�  ��	� �5�:�U J	)�< 

A����.  </�^ C�)�� &9�'��9F��	 �5� A�� ��	� ���B2.  

                                                
1
  )yy� ( 3#–'h.  

2
  )m{2 ( 3#–7h.  

3
  )��� ( 3#–ih.  

4
  ��%�U : 3# l=��–jh.  

5
  )m}� ( 3#–h.  

6
  i��^' <B�B �5 `4�	 : 3# l=��–jh.  

7
  )yy2 ( 3#–'h.  

8
  )m}� ( 3#–7h.  
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���#��	  

U K����	 / �	 .�9 ��  �3/(1^� ����)� �	�#. ���$�:  

���'  <B�B C%9�$'���B . ���/�� <%���B�	 ����)�4/ <B�B�	:�U �)���	C . ��B�	 C9�� ��B���

"�
+��	 �5� .�U�1�� ��  ��  C%9�$�	 �)� �5���/�� �5����9�:�U �^��	5. ���$�:  

���' �%B�B�	 C%9�$ .	��	� �9 �($�9 ����9�� "�
+��	 �5� a
B��� �^��	 �� ����/� .

�U# �I%�9 / �	 A� ��  �Q ��1�� ��  �3F� (���� / �	 C�9��� (���� (��9��. �U ��  �

)�1 �	�# C9��	 ��6/ (�%9�$ �� &9���	:�U / �	 C�9��.  

2�3�	  

 (F%+' &�9��% ��V$>��	 �^ �	 V
$ �%�� �/ % ��	� A�17/ V�4 �� �/ �	 V
$ �� ��	�

�^��	 .#Q A�$1��	 ��  �;&=' 8/ "/� �(��(%�U .�U	��	� ���1��	 ��  �(� �%��/� �9 �. 

�U �9 �B ' ���/= �(%
� A�$1��	� ����9 �� % ��^��#. �U �3F� X3> ����/� �(%�U� 

"�
+��	 �5 <�/��	 &9��� ���9�	 ���1�# . ��$����	:  

���' ' A�1� �>)�	� i�^�	� A��	� a
B�	 .��$/ ���%� V$>��	 �^��	 .��>� (B
B� 

>� ��B	 (/�^��  ()��<�$/ �>�� >� </�^ .��/�^� <B�B  �����1� �9/ �5���/�:�U 

>)�	 C9�� a
B�	� C9���� ��%$/ "�
+��	 �5� .�	 ��$��#�$:  

���' 10/'i�/�	� a
B�	� C9��	 A�1� � .<$/ V$>��	 �^��	 .<B�B (�9��  ���B	 (B
B�

��	� (/�/� .��	� �/ �	 �45 ���1�� <�$/ ���1��	 .O��$�	 ��$�:  

                                                                                                                                          
1
  )��2 (# 3–ih.  

2
  ��9F��	 : 3# "�
+��	–ih.  

3
  )y{� ( 3#–'h.  

4
  )m}2 ( 3#–h.  

5
  �5���/��...�^��	 :�U : 3# l=��–jh.  

6
  )m}2 ( 3#–7h.  

7
  )�2 ( 3#–jh.  

8
  )y{2 ( 3#–'h.  

9
  )m�� ( 3#–ih.  

10
  )m�� ( 3#–h.  
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���' ' <B�B� �%B
B A�1� ����' 1/�)�' <2/i��^' .���$/ V$>��	 �^��	 . ��B
B)�'��� 

 <B�B����'� </�^ ()�'� ��)�' </��^'( � <%���B)�'�� .��B�B� <B�B� <0�� �����1� .

 ���B	 �^ ��%$/ :
� ����/=3F�� >� <B�B .>)�	 C9�� i�/��� �%$/�	 �� ����/�3 �

>)�	 C9�� i�/� ���B	 <�����	 �/ �	 ���1�#.  

1�����	  

	4U ���'  �^6 �� /  ��9F�4^'����%� V$>��	 �^��	 �� ����� ;&  	�F� ���  ��9F��

�� l�F���	 	�F�4  5�2� (�� l�F���	 	�F�U���� .U��  ��  -�% 8� ��%%��/$�X3>  a
B�� 

 �B�	4U (
B� �� lF� .�U l�F���	 ��  �;&='  "/� �(�� l�F���	 ��3=���	 :�U ��	 �^

V$>��	�  &���$ �� % <�/��	 &9��#5/�%/ �	 .M�N ��$�:  

���' a
B�	 �� A��	 ��9F� .>� ��B	 V$>��	 �^��	�  	�F��&�J	  (��6/ 	�F�� <B�B

�	3��B )�'< . ��9F�&�J	 �	 ��3��B �3F� ��	��  ����/�7/:�U  i�/�	 C9�� >� ��B	8/ �5�

	&���$� .�U���	 / �	 ��  � l�FB '  &�)�	 � �% �# �(�� l�F���	 ���U ' A� �� % �

I%�9 (�� l�F���	 .=���	 �	�%� l�F���	 (�� lF�%� ���	� (�� 4^�% 40�%�#3  l�F���	 :
�

(�� .M�N ��$�:  

���' ' <B�B lF�� �i��^'  ��)�'< a
B� . �%� V$>��	 �^��	 �%/ >� </�^� 

< )/$ (�� l�F���	 	�F��9 ��</�^ (�� l�F���	 A� Z4�	 / �	 	�F . 	45 � �% 8
#

-%�$�	10 �U �r� �4^r  ��J	)�< 	��	��  lF���11/J	 <B�Bi��^  :
� �%/�^�	 �%��� (��

=���	 �� %� a
B�	3 "�
+��	 �5� �B
B� �%/�^� <B�B.  

  

                                                
1
  )m�� ( 3#–7h.  

2
  )y}� ( 3#–'h.  

3
  ����/�...>)�	 : 3# l=��–jh.  

4
  �� l�F���	 	�F� : 3# l=��–jh.  

5
  )y}2 ( 3#–'h.  

6
  )m�2 ( 3#–h.  

7
  )m�2 ( 3#–7h.  

8
  )m�2 ( 3#–ih.  

9
  	�F��...<)/$ : 3# l=��–jh.  

10
  -%�$�	 : 3# C%)$�	–h.  

11
  )y�� ( 3#–'h.  
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����	 C����	  

��  

 T�E� 
� ��@�	 �����P�^ �E_ T�E�  

	4U  	��� 7�/=B ' � ��� :
;&=' 	/  V)� :F�%�p  8�/F��	 �� �;&=' (%
� 8�/F��	 �� .#Q �

>0 7�/� 73=���	 �'  8�/F��	:�U  :
� (%
� 8�/F��	1/(�' ���1^� �`'  :
�(�' ��	� .�U �

>0 ���$���� 7:�U � ^6 �^�r �2/ "�/���	 "�$3#  &�����	 �^��	(%�Up  &9���	 8/F$�

 �^��	 :
�&�J	p #Q �� ��^�	�� "�/���	 	�F� �5 <�/F�	 ��3  &�����	(%�U . V�4�' �

 "�/���	 <�/�3��' =���	3 �' J	 8�/F��	;&= :�U  "�/���	(%�U (%
� 8�/F��	 �5��  ��� <�/� 

 &��1�4/:�U  &�����	 �^��	(%�U�  �45�)�'< '<�/��$� �	��.  ��%� �=�3# 7��/F+/�	� (�' 	4U 

 7�� )�'< %��F�  <�/��$�5/��/� �%#+�	 I+/�# �%+/��	 I�+/��. V�4 �� 8�
%�� (�' 	4U 

 �� ��' J	)�< ����1  <��
)� <%F��	�7���
)��	 �45 &�= �� &��1��	 8
� .J&��1��	 �� U ���

' �� % ���'  �%#+�	�' ��' �%+/��	 .#Q ��  ���' /� ���/= ��%#+�	 :
� �%+/��	 I�+

�  8�
)��	 C+�	%&��1��	 C+�	 �^ .�U ��  ���'  :
� �%#+�	 I�+/� ���/= ��%+/��	

+/��	 �^%� 8�
)��	 +/��	6 &��1��	 . 8BU �3F�  <�/F�	 �45 ����%' X3> �7/�' ���'� 

"/�� 8/:�U �^� 	45 <�/� 7��  a��B 3=���	 :�U �	 �^�3��B�  &��1��	 <�/� :�U  �^�

a��B�	 .9/ 	4 5�:�U �	% a%� ' &���% �(%�U.  &�=�' "1% &�B�� �� 4 �� I��% �'8
)% �� ' ��

"�%�	���	"  �� ��1^�"��%��	" <$/� �"�%/�/+�	"  �� ��1^�"-%�	���	" )�'<� �"7	%)>�	" 

 �� ��1^�"��/+�	" )�'<� ��%'� "J	%$�/"  �� ��1^�"����	" )�'� ��"J	7��%=�" 

� �� ��1^"�	���" )�'< ����> .&�B�
� &�F� 8B:   

                                                
1
  )m�� ( 3#–h.  

2
  )m�� ( 3#–7h.  

3
  �^��	 : 3# �0	�–jh �hh.  

4
  )y�2 ( 3#–'h.  

5
  )m�� ( 3#–ih.  

6
  +/��	 : 3# l=��–jh.  

7
  )m�2 ( 3#–h.  

8
  )m�2 ( 3#–7h.  

9
  )y�� ( 3#–'h.  
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	4U  �>� <B�B :
� 	��%� �%/�^ ���/=1/ :F�%� <B�B �^%��' '�1 >�  >� <B�B ��

��%� �� .#Q ����' ' >� <B�B �^� �� / �	 	45 &���� �:�U  7��  �-%�	���	 �^� <�/�

��'  >�:�U >� <B�B� <�/�   &��1��	:�U <�$/ . <$/�	 ����3# ��'  �>�2/ <$/ &9�

��$/�� >� <B�B :
� ����/=3 -%�	�� </�^ �^ �3F��  X�14/ �� >� <B�B �� ��	�

-�	� .#Q ����' ' >� <B�B �^� �� / �	 	45 &���� �:�U  �^�5/ �5� �%/�/+�	)�'< �

 ��	� X�1 <�/� 7�� :�U >� <B�B�  &��1��	 <�/� :�U )�'< . �%#+�	 I�+/�#)�'<  �5�

;&=' >� <B�B ��� � ���� ����/�#)�r <X	�1' ��/+ �� >� <B�B �� . 	4�#���' ' C)� �

 <�/�:�U  �5� ��/+�	 �� 7	%)>�	 �^�)�'<�  <�/� 7�� )�'< :�U >� <B�B� 6/ <�/� 

 &��1��	:�U )�'< . ��	� �^ �>� <B�B :
� ����/= �>� <$/ �%#+�	 I�+/�#3F�� 

�B <BX	�1' .%)> �� >� <B�B ��. &%
= 	45�  &
^ (���5	 "�/� �2% �� % ��3# 

"�/��	 . ��
=� ���
�5�#' >� <B�B :
� 	��%� �%/�^ <�/= �� ��^�	 ��7/ %���� <B�B

��	� .%)>� -%�	�� </�^�. "�
+��	 �5� ��%F$ . 8� �	 8��$ 	4�#3# �	 "���	3��B  ����' ��

&�J	 �� V�4 �)� �>�3# 	���	 ��3��B X�>�	 :��)$ k	8.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1
  )�� ( 3#–j h.  

2
  )m�2 ( 3#–ih.  

3
  >� : 3# l=��–jh.  

4
  )y�2 ( 3#–'h.  

5
  )m�� ( 3#–7h.  

6
  )m�� ( 3#–h.  

7
  )y�� ( 3#–'h.  

8
  :��)$ k	 X�>�	 : 3# l=��–h.  



175 

 

	���	 �
�#�$  

 �"�/��	 ���� -�
)$% ��%#)�'< '"	��.  

 ����	���	  

��  

 �`�#� 
���	 �	  2a!�	 T	�E��	�1/���	  Pa    b�@��#� �� �`�#��	 Ma� 
� �	�  

&�9# <B�B:  

����	 ���	  

2/��  

�`�#��	 �����  

% ��� ;& � "3# (/��� 3/41 ��$��	 V�4� :��/% 	3#  �)
�� �7��/����	3#  <��/��	

�r%> 3# <
��F��	� �1�	 .	�41� &9���	 :��/%�� ���� �)���� . 8B	4U  41�	 "�3#  	45

&9���	 :��/ �&9���	4 �	3��B  ��) 5/���) �� . 41�	 &9���3# &���	 &�� �") �	 .�3#  &��

 �	 &�� �&���	") .�3#  :S��% 	45 :
�� ") �	 ")  �") �	 &��' &�����	 0�/ i�F% �:�U 

<%����	 %o .4U  41�	:��' "$	��	� ��$%��B &���	� �� <�� � �5u��/	 :=	���	� ��$B��B ") �	� �

<B�B�	 �45 . 8B ��%��� ")  %9%#��5��'6 ��)  ����� ;&  8B ���)  . �&���	 &�� "$	��	 <)�	#

�") �	 &�� &�� ��$)��/� ") �	 ")  ��$/��/� �") �	 &�� ��$/��^ . 8B �") �	 ")  &�� 8B

") �	 ")  &�� &�� 8B �") �	 ")  ") 7 . 	4 5�:�U :5��$% � a%�  A%�1�	�8/ <�/��$�

X���	 :
� .�	 <�/�X3> :�U  &���	 <�/�  �&���	:�U ") �	 . ") �	 <�/� �:�U  �&���	 &��

                                                
1
  )m�2 ( 3#–7h.  

2
  )m�2 ( 3#–h.  

3
  )mm� ( 3#–ih.  

4
  	��1� : 3# �0	�–h.  

5
  )y�2 ( 3#–'h.  

6
  ��5��' : 3# ��54^'–7h.  

7
  ") �	 ")  &�� &�� 8B �") �	 ")  ")  8B : 3# l=��–jh.  
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)# ���$��B	' A�� �&1J  	�9 <�$��	 2��

 .�9�	 �45 :
� ���

^$%l14 �U� J	� -0�=� :�	�B�	 7)�$	 B 15/3#  &��)$/�	'�� % �16 

# ���T	 X	��� ����	r	45 :
�� -0�=��	 ��$%��B� ���	 <�$ "$	��	 :�� .#Q �� �4'�B	 7� 7�

V)� �	�B .����  V%
)#'�	�B 8B �%�9 ���	 A�$ �3. #Q��+9�	 	45 �� &�� �� #Q 7��  �

 8�=�	3# ��/	 7�B	 �&��1�	3  ��  &��1�	 -�# ���$	�3# �U� 7�1%��	  ��%�:��' 
17/ "$	��	�' ��$$^	18 :=	���	 ��%)$%� .�U 	45 &)�% 8� ���19/3# J 8%��F$�	 8�
)��	 �� (�'�� 

:��'  ���
� V��5 "$	��		��'.  

  

                                                
1
  )��� ( 3#–jh.  

2
   3# ���85��	 : 3# �0	�–h.  

3
  <0��B�B� :’<B�B� 85��	 3# ��� ‘ 3#–jh .  

4
  ){�2 ( 3#–7h.  

5
  )}{� ( 3#–'h.  

6
  8/= : 3# l=��–jh.  

7
  )z�� ( 3#–ih.  

8
  <%��/$� : 3# <%�	�$�–jh.  

9
  8/= : 3# l=��–jh.  

10
  <B��B �%$/ :�U <%��B ;& � �<%��B �%$/ :�U :’ �%$/ :�U <%��B �%$/ �'<B��B ‘ 3#–j h.  

11
  8�F$$ : 3# �0	�–jh.  

12
  )z�2 ( 3#–h.  

13
  )}{2 ( 3#–'h.  

14
  �  :m��   3#–jh.  

15
  ){�� ( 3#–7h.  

16
  �� % �	 :’��	 ‘ 3#–j h.  

17
  )z�2 ( 3#–ih.  

18
  ��$$^	 : 3# ��$%^	–7h.  

19
  ){�� ( 3#–h.  
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	4U ���' ' C�)�� �1 7	��� .��� �5�+/ .��� ���1 ���/ ��5�/ � �1�� �1��

 :
� �5��)��� "$	��	'��
0	� . C�)���	 ��)��� �%�%�	 "��1 �� �%�$�� ���� �  ����)��

 �)� ��$�$<
9���	 .#Q ����	 7�9 ��B	3  >��' B ' ��+F/	 �3�B	 >� . 7�9 :$��

 �%B�B�	 ���	�' B ' �� ���&1J ����	 :
� 	��	� �%B�B�	 .	4U� 2/ �%$/ -0�=��	 7�9�' 

B ' �����	 ��� :
� 	��	� �%�$/� ��� . 	4 5�3#  �� A��� "$	��	 A%�13F�  ���� ;&  ��

3#  �)� ��$�$��	<
9���	 ^�	 7�$ &9� ��# +�+&9	���	 "�
+��	 �5 .���$�:  

 �%�B	� �<1� �%>�� ��$/� ��	�' .>� C�)�� �' ���'

 �%/�^� <F%=� �%B�B�3/<B��B . 	4 5 &��1 3# �5��)��

� ����� ��'�$�	�4 . 7�9 �5����)��5/ ��+F/	 ��%>�

<
9���	 �)� .>)�	 7�$ <%���B�	 ��)��� ����	 . ����)� 8B

	 7�9 ����	�%/�^� �%�B . ����6/ 	��	� �%B�B�	 &1J

<
9���	 �)� ��$�$� 3# 3=���	 ��)��� ����	 :
� . 8B

�%�$/� �)�' 7�9 �-0�=��	 ����)� . �%$/
� 	��	� �����

��$�$ 3# 3=���	 ��)��� ���	 :
� . �a�	�B�	 ����)� 8B

<0�� 7�� # .%)�J	 ��)��� �9�	 7�$ 	��	� �%$/
� ��)�� �7/ 7�9# ���$�$� 3# <B��B

	4 5 &�)�	 . 	 � �آ\ �� 7�$ &9	� +�+^	���	45 &9	 �9 .8/ "�
+��	 �5�9.  

                                                
1
  )}}� ( 3#–'h.  

2
  ){�2 ( 3#–7h.  

3
  )}}2 ( 3#–'h.  

4
  .>�:  3# �0	�–h.  

5
  ){�2 ( 3#–h.  

6
  )zm� ( 3#–ih.  

7
  ){m� ( 3#–7h.  

8
  )}�� ( 3#–'h.  

9
  &9��..."�
+��	 �5� : 3# l=��–jh.  
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  &�)�	3#  C%)�$��� (%�> V�4�U (�'  :S��%'�/%�	 �� '��% � . �	�%�&1J  Z4�	 C9��	

 ��)�	 C%9�$ �� &9�%���	، � ��)� ��� :
� ��B�B <�$��U ' �1�� C�9���	 �� % �

 "1% 40�%�#'��)� �� :
� >� </�^ �	�% � .���$�:   

���' ' C%)�$�	 �� &9���	 ��)�	 C�9�� �3# &9��	 
1/8��F$��	 .J	 ����9�# �	4 5 �5��)��)� �<B��B �%2/ 7�9

��$�$ �5��)�� ��%>� . ��=�# Z4�	 ��	��	 ����9� 8B

	�9 ($�$ ��)��� .� ����&1J  :
� �%B�B C9��	

 ���1��	 ��)��� �%/�^ 7�9 :$� a�	�B�	3/ 7�$

�%>)�	 .4/ ����9� 8BJ	)�<  ��)����%�B�	 ��$�$ . 8B

 ��)��� �%>)�	� <B�B�	 ����9���' >�5 ��$�$.  �����

&1J ��)� �� :
� �%B�B C9��	.  ��)��� ����	 ����9� 8B
6/J	)�< ��$�$ .����� &1J  :
� >� </�^ C9��	

	4 5 &�)�	 .�9 7�9# �7�1��	 . 7�$ &9��

 +�+^�	&9	���	  	45 �@ 	� l 
 . Z4�	 �5 ��)�	 	45����'  (�%)�$7/3# &9��	  8��F$��	�U 

' 7��� �� ����	 ��:�U ����� .J ����	 ��+F/	 �= ��3#  C9�� 7���$�	 AF% �= V�4
# ����%)�$

����	 .	4U ' C�)���	 C%9�$ �%�'  AF% 	45 &B�� C�9���	 C%)�$3#  -%�$�	� A�1�	��%'.  

                                                
1
  ){�� ( 3#–h.  

2
  )}�2 ( 3#–'h.  

3
  ){m2 ( 3#–7h.  

4
  )zm2 ( 3#–ih.  

5
  >� ��' : 3# <)�J	– h.  

6
  )��2 ( 3#–jh.  

7
  )}�� ( 3#–'h.  
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 �5�+/ .��� ���1 8/�35  .���1/ �%� ��:��'  �%���	 "$	�2/�'  �%�� (%
� �%���	' .%^

 "$	���5��' . "$	��	 7	��� A���3# '$� ;&  Z4��% a%�� (=�#� &��1�	 &�� �� <�

(%
� �%���	 �� �5%2� �%���	 . �%���-���	  �%�%�	 �� �%�$�� 7�$�	 :
��' =��� �/%�	3 

 ��  &�)�	3# C%)�$�	 .#Q�l�^ A�1 V�4 �� .���$�:  

3/���' ' <)�/ �%�� �4/�	�'%>�� �<1� >� A/$� � �

� <F%=�)�'< B��B �%B�B� �5  �<F%=� �%/�^� i�^ :
�

� <B��B �%>�� i�^� �<%��B �%/�^�)�' �%� ��# <)�	 �%

:��' 5� �%���	 "$	�3 � ����	'.%^6  (%
� �%���	 "$	�

5�3 "$	� �7/ <)�	�	 . �+/ <�$/ 	4 ���1 ���/#

&�B��	 	45 :
� ��
= ��  7	����	 ��)��� .����� -0�=��	 �

:�U  ����� ��/�1&1J ���	 :
� 	��	� �%$/�	 . ��)���

��$�$ -0�=��	 �� <%=���	� ��/�1 7�$ ����	 ���1� . 8B

 a�	�B�	 �����7/:�U  ����	 ��
^�	� "1% �� ��
)#� �a�	�B�	

3$�	  � % 8�8/ i�1 ���3#  (%
� �%���	3# &��1�	 . 	4 5 &�)�	 .�9 7�99/ 7�$ &9��


 #\ � ڪ 10 ر 5 4	 	���	9&+�+ 	�^ �� "�
+��	 �5�.  

  

                                                
1
  ){�2(  3#–h.  

2
  ){z� ( 3#–7h.  

3
  )zz� ( 3#–ih.  

4
  )}�2 ( 3#–'h.  

5
  <B��B : 3# <%��B–7h.  

6
  .%^	 : 3# �^6–jh. 

7
  ){z2 ( 3#–7h.  

8
  )}�� ( 3#–'h.  

9
  ){m� ( 3#–h.  

10
  : �  3#–'h �h7 h �hih � hjh.    

    ��  �  ڪ  ��  ر
  م  آ�  ن  ��    

    ��  �  ڪ  ��  ر

  م  آ�  ن  ��  ڪ  ر

    ��    ��    
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 ��  ���1 (%# 8/�3# ��/�1 X	4�� i�1 &  7	����	 A��� A�1�	 . 8BU i�1 ��� ��  �

 l�F���	�%�'  �(�� l�F���	 i�1 ��� ��4^'J ����� 	��	� 8��F��	 i�1�	 �� �� �%$/ (
1

 (�� l�F���	 :
�1/
)#�"1% �� ���1���� �� .�U :
� ���� ��9	 i�1 8��F$ ��%# � % 8� �

"1% �� (� ��
)#� 	�� (�� l�F���	 .���$�:  

���' 2/' <)�/ lF�� ��	�'���B� �3  �%>�� �<1� >�

� �/�^� <F%=�)�'� �� <B��B �% �<1� .>� a�B� ��%1

<%��B �%B�B� A�/� <F%=� �%>�� .3/ ��5��)��3#  &��1

	4 5 .J	 <)�/ ��9F� � �% 8
#�	�  ����# ��%1��	 ��

���	 . <)�/ ��9F� 8B�	�' (��4 �3F�  :
� �5���4 �</�^

�%1��	 . <)�/ |
��	�' �5��)�� �3# ����	 +/ . 	4 5�

>� ���B ��9F� � �% 8�.5 # �.>� a�B ��4^r �� ��

<�$/ ����	 �9 :$� 	��	� ����	 . �5��)��3#  �5+/

 ��	��	 V�4 �� ��9F��6/.>� ���B <1� ��B�B �5� .

 �����3=���	  :
�7/ |
���	 ��)���  .>� a�B3#  +/

����	 . 	�9 ��)�� �X3> -�% 8
# �-0�=��	 �� -0�=��	 ��9F� 8B3# �5+/ .% 8�� X	4�� � 

# �X3> a�	�B�	4^r <%=���	 ��)��� 	��	� :�	�B�	 �� ��3# �5+/ . ��	��	 V�4 �� ��9F��

                                                
1
  )zz2 ( 3#–ih.  

2
  )}�2 ( 3#–'h.  

3
  ){{� ( 3#–7h.  

4
   �	�' <)�/(�� : 3# l=��–j h.  

5
  <1� : 3# �0	�–jh.  

6
  ){m2 ( 3#–h.  

7
  )}�� ( 3#–'h.  

  ��  ڪ  ��  �
  

��  �  ڪ  ��  ر  

�  ��    ��  ڪ  

��  �  ڪ  ��  ر  

�  �  آ�  ر�  ��  
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� �/�^ <B��B ���$/ �5�)�' �<B��B �%3F� <B��B .>� i�^ . �5��)��3#  7�9# ��5+/

 	4 5 &�)�	 .�91/ +�+^�	 7�$ &9��&9	���	  	45 �@ �l �� �� "�
+��	 �5�.  

C���	 ����	  

��  

��!�	  

 <F%=��	� �<F%=� �%�$/ :�U '��1$ &����	 C+ 3# .��	��	 <1��	 ��' �� 2/ �%$/ :�U .��	��	

 <1� �%$/ ;&  A#% ��)9�	 "��1 3�# �<%����	 %o :�U 	4 5� <B��B �%$/ :�U <%��B�	� �<%��B

. �� ��#� :�U3  ��	� ��#� :�U .�� ���#� �%$/ ;& � �.��	�4/��%$�� 5/ �%$/ & �

<%����	 %o :�U 	4 5� 7	� a�B ��	� ��#� :�U �%$�� ���#� . �%$�� ��#��	 :��/% �=�

3��B����6<%����	 %o :�U i��^��	� �A�	���� ��=�# ��� a��B���� 7	� a�B ��#��	� � .

<�4��$��	� .���9$��	 i��1J	 <
/
/ �%� <+/	� ��	��	 X	��� 3$�	 ����	� .  

 V���# �i�1 	4  3# �/�1 	4  "�� �' ���' 	4U ���' 8
�	�7/�r%> : �� &9���	 ��' ��5��'

 "� �� &9���	 ��' ^T	� �5 ��� `' 3��B�	 i�1�	 ��� 3# &�J	 i�1�	 ��� "�

 3# &�J	 i�1�	8/ "� �� C
/ ��%# (�� ���� &�J	� �5 i�1 `' 3��B�	 i�1�	

���9�	 . <F%+ 3��B�	� .��%�� ��
$% ���� �%�B	 :�	�B
�� �	��	� -0�=�
�� �	�9 ���
� 4^r� �'

 ��	�9/��	� .��	� ��	� .��%�� (=�# ���� �%�B	 3��B�
�� �	��	� .�� ��#�
� 4^r� 	4 5� . 8 

 +F# ��5��' ���	 �� % �' �1� ��5�  �� % �	 ��U (%# "����	� "����	 ��/�1��# �� 

3> �� % � �'�1� ���� X . �' <1��	 �� ��	� "��1 3# ��5�  �� % �' ���U 8/F�	 	45�

���� ^6 C+ 3# ����� &  �� % . <1� &�J	 3# &9���	 i�1�	� %o � <)�' 8�/=J�#

                                                
1
  ){{2 ( 3#–7h �)z{� ( 3#–ih.  

2
  )}�2 ( 3#–'h.  

3
  .� : 3# l=��–jh.  
4 )�m� ( 3#–j h.   

5
  ){z� ( 3#–h.  

6
  3��B���� : 3# &�B����–7h.  

7
  ){}� ( 3#–7h.  

8
  )��� ( 3#–'h.  

9
  )z{2 ( 3#–ih.  
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 3#� ���%'1/ a�	�B a�	�B�	 3#� -0�=� -0�=��	 3# ������# ^T	 "����	 i�1 3��B�	
2/	45 :
�� .	 3# &9���	� "����	 3$�$� ���1� :L�!/ a��B�3/(%# "����	� .�B� 
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��
= . :�	�B��  �1� &9���	 i�1 ��  �&�# �%$�$��	 �%� � % 8� �Q# pA�	�	 8/F�	 3# ��'�

 A�	��	� �3��B��	 3#A�	��	 3# . C+�	 3# &���	 :�/ &9����# �&�# ����%� ��  �U�

.�� ��#� A�	��	 3# a�	�B��# &���	 (� Z4�	 . "��1 3#� ��	� �%$�$��	 �%� &���	 4U

-0�=� a��B��	 3# A�	��	� ���)9�	 . i�%F�	 	45 :
�� &����	 "��1 3# ��	��	 �5 &���	 4U

�%�	�F�	 �45 <�%��� .�$$ ���U (%# ��� ��%# ���)� ��Q# �"��	 :�)� �9$ �� I4/ i�%= :
��
5/ "����	 i�1�	 :�U ���	 <�$� <�/�  (%�U "����	 i�1�	 <�/� i�1 &%9�$ �	��J	

(%# . ��5%o �' ��
B� 3# "$	� .��� "�$ �' 7�' 	4Q# ��� 4 �� 7��9$ 	4U�6/ V� �'

�� "�$ �' V�4� A#�	� i%�1$��� V�4�7 ����	 .8/V)� ��  �U9  :
� �%��� �%B�B 3#

V)� 3$�	 ���	 ��� &9���	 . 3$�	 -0�=��	 :
� &9���	 �%�$� �%$/ 3# |
���	 "�$ 8B

"����	 �� .%^J	 <�$� :�U :�$�% �' :�U 	4 5� V)� . (%# "����	 A� A�$ V�4 &B��

.%^J	 <�$��	 i�1 �� A%�1�	 %9% �' :�U ."�$ 8B  i�1� 3# "����	 i��1�

 C)$� ����9�	 �	��J	 3# �� ��� &9���	 ��� C)$# �(%# "����	10/ ��� &9���	 i�1

���6 �� . �� ;&=' �5 �� �^% �' :�U Z^' �)� .�� �%$/ :
� <�/F��� &9���	 ��� A#$ 8B

�%$/ .^�	 :=	���	� "��	 &9�� i�1 �� 3��J	 <�/F�	 �� 3=���	 �� %# i��1�	 �� 

XT��	 :
� <���F$��	 . 8B �����	 �^%� �%B�B :
� ��$�/= 70%> �Q# ����	 :�U 7%�$�	 	4Q#

	���	 &9�%� >� 3�B	 :
� . �^%� Z^' �)� .�� �%$/ :
� ��$�/= 70%> �U�

7	�� �' �%$�� �' .�� 7���#��	 .M�N ��$�:  

                                                
1
  ){z2 ( 3#–h.  

2
  )��2 ( 3#–'h.  

3
  ){}2 ( 3#–7h.  

4
  )z}� ( 3#–ih.  

5
  )��� ( 3#–'h.  

6
  ){{� ( 3#–h.  

7
  ��� : 3# ���–7h.  

8
  ){�� ( 3#–7h.  

9
  ����	 : 3# �0	�–h.  

10
  )��2 ( 3#–'h.  
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� a�	�B�	 ���/= 8B+ .13   <%��B

3F�� � a�	�B . �^ ��%$/ :
� :�	�B�	 ���/= 8B	  <F%=�3F�� �� <%��B . "��	 &9��#14/ 	

 ��� 
 �� m� "�
+��	 �5� </��/ .  

15/�U ����' '/= &��1 �5� :�%$/�	 &��1��� ��
�� �A#� i%�1$ %o �� "��	 �� % � 8

��/= �%$/� (��� (��+ �� ;&  . A����	��J	  ��	� ��:�U  (=�# �%$/��/%�16 A��� �

 �	�/ ��%# ��� ;&  "� &9��3# 7%��	17 ���#� V$>��	  �+�/����' ��5��' . +�/����#

 ��`'  &�)�	 -%+� <�$�� (=�# ��#��	 �� % K# i�1'��  &��1 8/% �18 3#  "�

                                                
1
  ){�2 ( 3#–7h �)z}2 ( 3#–ih.  

2
  ){{2 ( 3#–h.  

3
  �� |
� �%>�� </�^� �%�:  3# �0	�–h.  

4
  )�m� ( 3#–'h.  

5
  �$0��� C�' : 3# ��$0��� ����'–j h.  

6
  i�1� 3# "����	 : 3# l=��–h.  

7
   } � � � � � m � � :� � � � � � �  3#–h.  

8
  )�m2 ( 3#–jh.  

9
   � � m } � m :� � m � m  3#–h.  

10
  ){�� ( 3#–7h.  

11
  )�m2 ( 3#–'h.  

12
   y } � � :y  � �  3#–h.  

13
  � � :�  3#–7 h.  

14
  ){}� ( 3#–h.  

15
  )z�� ( 3#–ih.  

 ��/%� : 3# (�%�%�–'h �h7h �hih �hh �hhjh. 16   
17

  7%� : 3# a
B–7h.  
18

  � : 3# �0	�–jh.  
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���9�	 .���	 A��%� "�1/ "����	 A��%� %S9 A��� X	��� ��� ;&  &��1�	 -�#

&��1�	 �/% :
� (%# . (%# "����	 ^6 AF% a%�� A����	 X	��� � 2/ A���	 �/% ��

(=�# "����	 ^6 A=� Z4�	 %S9�	 . �� &  A� "����	 7	��� �� ;&  &^��% 8B

� (%# "����	 7	��3# �%$/�	 &��1�	3 �1�% ��� 3#  V���5 ��5�F$
� ���#��'  �+�/���' 

��5��' +F# . A��%3# �%�����	 :F$
�. '��	 ���+�/�3 #3�  a�
B��	=���	3��  A����	 ��

� V$>��	'� �����#4 #3� 3��$�$  (��:�U ' ��% �5/7�%��	 .� A%�1�	 A�1% 8Br a�
B���� '���% �

3��$�$�	 ����	 ^6 �%� V$>��	 A����	 �� &��1�	 7�$ V���5 �� A��%� �%�3#  ^6

 8�
)� �� % �5� &9���	 +/ (%��/� �+/6/.�9��� i�1�	 .J "����	 ^6 �� �  ��
7/�6V�4  �� % &9����# �i�1�	 8�
)� (%# "����	 ^ . �� A�1� 8B3#  -�# "�u� +/

 � 4��	 a�
B��	 �� A���% ���)�� �� -�# �%$/ �� lF�' ���3# /<�$�� &9���	 + .

 "�u� +/ :
� 	��	� "�u��	 +/�	 	45 �� �%$/ ;& � �%���8/(=�# . +/� &�)�	 	4 5�

 :�$�% :$� <�u��	 �+/�	 �� +/:�U  a�
B��	=���	3��  �%� V$>��	 A����	 ��' &��

�%�����	�  V�4�'"�
+��	 &9�% V���5� &9���	 +/ &�� .�U ��  �3#  "$	� Z��	

 �$�% 8� ��9 �%�����	:�U  :S��%� ��%# "��	'<�%�%$/ ���
  "$	��	 �� % �  �1��' 

 �5�/ �' ��$���#� .  

                                                
1
  )�y� ( 3#–'h.  

2
  ){�2 ( 3#–7h.  

 +�/���	 : 3# ��#��	–'h �h7h �hih �hh � hjh. 3   
  ��#� : 3# +�/��–' h �h7h � hih �hh �hjh. 4   
5
  ){}2 ( 3#–h.  

6
  )�y2 ( 3#–'h.  

7
  )z�2 ( 3#–ih.  

8
  ){�� ( 3#–7h.  
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 "�� � 4��	 &�B��	 3�#1/ �%��� �%B�B 3# �	�J	 <)�/

 </�^� �%$0���	 ���1��	 %9%� >� </�^ &9���	 :
�

<1� �%>�� .2/&9�%� �%$/ :
� <�/F��� ��)#� 8B 

<1� ��)�'� i�^ :F�%� .�� 7���#� a�B . A��#

	4 5 %9%� ��/%� (=�# �%�����	 A��� &��1�	 . 8B

 &��1�	 3# </�^�	� .>)�	 3��' �%�����	 ^6 &^�%

��5��' 3�%$/�	3  3# &�+�	4/K)�	 3# ^T	� . 3# �1�#

  a�
B��	  3#  ���)��  ��+�/�� �%/�^ V$>��	 7%��	

�=���	3�5  �%�����	 �%� V$>��	 A����	 �� . �$�% 8��

 �(%# "����	 �� �9�	 3# .>)�	 "�% �' :�U

 ��
^��#6/3�%$/�	 &��1�	 3# �%>)�	� .>)�	 . ���1�

��+�/�� �%>�� 7���#� a�B ���0	���  ��)��

                                                
1
  )�{� ( 3#–'h.  

2
  ){�� ( 3#–h.  

3
   I%�9�	 �5 3�%$/�	 &��1��� "��	 &�� -%+ 3#' &�)�	 -%+ &�F� �' %o ���9�	 "� 3# ��  ���1 8/� �' �

�	 :
�' �� V����� <����	 +�+^�	 :�U �%���%$�'i )��� ���5 �%/�%$��	 &�/ . A�� X	��� ��� &  &��1�	 -�# "����	 A��%�
%S9 . AF% a%�� A�� X	��� �  &��1�	 �%�% :
� (%# "����	 A��%�' A=� Z4�	 %S9�	 A���	 �%�% �� (%# "����	 &�

'(=�# "����	 &� : 3# �0	�–7h �hih.  
 7	��� �� ;&  &^��% 8B �' ���#� V���5 ��5�F$
� 3# �1�% ��� :�%$/�	 &��1�	 3# (%# "����	 7	��� �� &  A� "����	

+F# ��5��' �' �+�/�� . �%�����	 :F$
� 3# A��%'� V$>��	 A����	 �� 3��=���	 a�
B��	 3�# ��#��	 ���' 3��$�$ 3�# +�/�� ���
 :�U (��'7�%��	 ��% � .� A%�1�	 A�1% 8Br � 7�$ V���5 �� A��%� �%�����	 ^6 �%� V$>��	 A����	 �� 3��$�$�	 a�
B���� '���%

.�9��� i�1�	 8�
)� �� % �5� &9���	 +/ (%��/� �+/ ^6 3# &��1�	 .J� "����	 ^6 �� �  ��6 (%# "����	 ^
V�4  �� % &9����# �i�1�	 8�
)� . a�
B��	 -�# "�u� +/ 3# �� A�1� 8B ���)�� �� -�# �%$/ �� lF�% �� A��� � 4��	

'<�$�� &9���	 +/ 3# ��� .(=�# "�u� +/ :
� 	��	� "�u��	 +/�	 	45 �� �%$/ ;& � �%��� . �� +/ +/� &�)�	 	4 5�
 �%� V$>��	 A����	 �� 3��=���	 a�
B��	 :�U :�$�% :$� <�u��	 �+/�	'�%�����	 &�� . V�4�'+/ &��  &9�% V���5� &9���	

"�
+��	 .�U 3# ��  �' :S��%� ��%# "��	 :�U �$�% 8� ��9 �%�����	 "$	� Z��' �' �1� <�%�%$/ ���
  "$	��	 �� % �
��$���#� �' �5�/  : 3#  �–7h �hi h . ��	� �� 3F�� <%�%$/ 7���#� a�B� <)�/�	 ����	 ���� � 4��	 &�B��	 3�#

� �%B�B�%)�'� </�^ 7�1��	 �� % &�B��	 3# 7��  3$�	 7�1��	 :�U ����� �<1 . (�%�%� &��1�	 -�# �%�����	 A��#
	4 5 %9%� . &^�� 8B' 3��' �%��  3#	J‘ ڪ’� ‘ �’�& 	���^T	� &�+�	 3# ��5��' 3�%$/�	 &��1�	 3#K . 7%��	 3# �1�#

	��	� ���#� V$>��	 .	 a
B��	 3# ���)���%��^ 3��$�$�	 a
B��	 �� $� 3��=��� .+�/���	 �� r%> �1% 8� a%� . 3# ��� ��
�)#
�9�	 3# r%> ���� �� ��	 %� &�)�	 	45 �%�����	 .	4 5 &�)�	 .�9 �9 :$� �%��^ �%o A� �9�	 :F$
� �� $# : 3# �0	�

–7h �hih .  

 8= ��)�� &�)�	 &%� $��
 = 8B &9���	 +/ ^6 3# 8�� (=�# . "�u��	 +/�	 V�4 3# � % 8� a%�'^6  8�= . ��)�1 8B
'8�==8 . ���(�� 	�����1 #�=) ڪ� ��   ��)�� 8B� 8= 8B ^6 8= "�u��	 +/�	 V�4 3# � % 8� a%� (=�# ��  ^	 8= 8�)�

8= 8B 	  . &9���	 +/�	 ���1� �9# �� 	 �
 �� m� 8��F$ ��  </��/ : 3#  �–7 h �hih .  

4
  )}�� ( 3#–7h.  

  3��=���	 : 3# 3��$�$�	–' h �h7h �hih �hh � hjh. 5   
6
  )�{2 ( 3#–'h.  
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3��=���	 a�
B��	 3# +�/���	1 3��$�$�	 3# ��#��	�2 $	���� ��
�� 	4 5� :$� <��F$��	 "

 8= ��)�� &�)�	 &%� $�� 	4 5 &�)�	 .�9 7�9
  8= 8B &9���	 +/ ^6 3#�� 

(=�# .^6  8�=	 "�u��	 +/�	 V�4 3# � % 8� a%� .8�=	 ��)�1 8B  ��� 3 ڪ/ ��)���

(=�# ���1��	 . 8= ��)�� 8B� 8= 8B ^6 8= "�u��	 +/�	 V�4 3# � % 8� a%� (=�# �� 

� 8= 8B ^6 8= 8�)	  . &9���	 +/�	 ���1� �9#4/ �� 	� 
 �� m�5 8��F$ ��  </��/.  
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 ��  

�����	  
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� 3��� ��%' &�)�	 	457/ ��� :
� i�1 ��� <�/= �� ��^�	 p<�%��� ��5��'

^6 i�1 .��^�	 <%/�1 ^T	� .3��B�	 ��'� ����9�	 3# (�� ���� &�J	�  &�F�#8/ (%#
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(%# -%+�	 i � �� % ��%# . "��1 3# ��5�  (%
� 8�/F��	� 8�/F��	 i�1 ��  �U 2�$#

<1� ��^�	 ��  �&���$ ����%� � % 8� �Q# �<1��	 �� ��	� . �&���$ �%/�1�	 �%� ��  �U�

��%F�	 2�����	 �5 :=���	� B J	 �� ;&=J	 . 3# (%
� 8�/F��	� 8�/F��	 3/�1 �� &  ��  �U�

 "��19/2�����	 �5 A�$1���# ��5��)�1 �^6 . 8�/F��	 i�1 ��  �U 2�� 8B10/ i�1 -�#

��)9�	 "��1 �� A�$1��	 �' 3=���	 2������# �(%
� 8�/F��	 . 7�$ 8�/F��	 i�1 ��  �U�


� 8�/F��	 i�1 V�4#  �(%11/&����	 C+ �� . 3��B��	 :
� i��^��	 <�/= �� ��^��#

a��B� .(%
� 8�/F��	 i�1 -�# 8�/F��	 i�1� <B�B &���$�	� ��)9�	 C+ �� ��5�  4U 

a�	�B i��^��	 :
� 3��B��	 �� ��^�	 �� % i )���� . -0�=��	 :
� 3��B��	 �� ��^�	 ���'�

                                                

 3��=���	 : 3# 3��$�$�	–'h �h7h �hih �hh �hjh. 1   
 3��$�$�	:  3# 3��=���	–' h �h7 h � hih �hh �hjh. 2  
3
  ){�2 ( 3#–h.  

4
  )�}� ( 3#–'h.  

5
   (% 	 �� (� I� : (%�  3# (% (� &�–h.  

6
  )}�2 ( 3#–7h.  

7
  )z�2 ( 3#–ih.  

8
  )�z� ( 3#–jh.  

9
  )�}2 ( 3#–'h.  

10
  ){�� ( 3#–h.  

11
  )}�� ( 3#–7h.  
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i�1# ��)9�	 C+8  �)�� 3��B� �%)�'� </�^ 3��' ���� ��	� ���' <B�B� a��B� ��^�	

 ��^�	 A%�1 �� % A#�	 �� �@ 	 "�
+��	 �5� 3��B� .  

 3# �� �� &B� ���1 ���/ �A#� i%�1$ %o �� &�)�	 ���' �U����9�	 <�/= . a%�� � �
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1
  )z�� ( 3#–ih.  

2
  )��� ( 3#–'h.  

3
  ){�2 ( 3#–h.  

4
  )}�2 ( 3#–7h.  

5
  <�/= : 3# l=��–j h.  

6
  (%
� : 3# l=��–h.  

7
  )��2 ( 3#–'h.  

8
  i�1# : 3# i�1�–7h.  

9
  )z�2 ( 3#–ih.  

10
  )}m� ( 3#–7h.  

11
  &��	 : 3# l=��–jh.  

12
  ){�� ( 3#–h.  

13
  )��� ( 3#–'h.  
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1
  vF$/� : 3# Z�F/�–7h.  

2
  )}m2 ( 3#–7h.  

3
  �� % �'...(�%�% �� : 3#  �–7h.  

4
  )��2 ( 3#–'h.  

5
  '��� : 3# 	�)�–7h.  

6
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7
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8
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�–7h.  

9
  3�� : 3# l=��–jh.  

10
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11
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12
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13
  &�)�	 : 3# l=��– h.  
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	4�� �� # �^T	 "��1�	 �� "�
+��	 7%��	 X

</�^ V�4 . (%
� 8�/F��	 &��J <%4��� �5��)��
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 �^$/%# �.�41� <�$� :�U %9%��541 .  

����9�	 3# C
/ ��%# <%��)�	 a%� �� ���' . <%/�1�	 a%� �� ���'�8/ �)�� ���6 7#� ��%#
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SONUÇ 

7.-8./13.-14. yy. İslam bilim adamlarından biri olan “Nizâmuddîn Hasan b. Muhammed 

b. Hüseyin el-Kummî en-Nîsâbûrî el-Ma’rûf bi-Nizâmi’l-A’rec” muhtemelen 7./13. 

yy’ın ortalarında doğdu ve 1327 veya 1329’dan sonra vefat etti. 

Tefsir, dilbilimi, astronomi, astronomi aletleri, matematik ve felsefe alanlarında çalıştı. 

Nasruddin Tûsî’nin öğrencisi Kutbuddin Şîrâzî’nin öğrencisi oldu ve ondan 

muhtemelen astronomi ve matematik alanında dersler aldı. Tûsî’nin dolaylı olarak 

öğrencisi oldu ve onun eserlerini takip ederek şerhler yazdı. 

Müellifin çeşitli alanlarda pek çok eseri mevcuttur. Nîsâbûrî’ye aidiyeti kesin 

olanlardan tespit edebildiğimiz kadarıyla biri tefsir, ikisi dilbilimi, beşi astronomi, biri 

astronomi aletleri, ikisi matematik alanında olmak üzere toplam on bir eseri 

bulunmaktadır. Matematik alanında yazdığı iki eserden biri çalışmamızın konusunu 

oluşturan Şemsiyye fi’l-Hisâb diğeri de Farsça olarak telif edilmiş Şemsiyye’ye oldukça 

benzeyen Kavâidu’l-Hisâbiyye’dir.  

İslam matematik tarihindeki üç önemli hesap geleneği olan hevâi, hindî ve sittînî 

hesaplarından Hindî ve sittînî hesabı konu edinen Şemsiyye’de Nîsâbûrî’nin sayı tarifi 

İhvan-ı Safâ’nın sayı teorisi bağlamında değerlendirilebilir. 

Şemsiyye’nin hesap bahsi modern matematiğin kullandığı “onluk konumsal hesap” olan 

“hindî hesabı”nı konu edinir. Hintli âlimlerden intikal eden ve 3./9. yy.’da Harizmî’nin 

ortaya koyduğu hindî hesap geleneğinin devamı niteliğindedir. 

İslam matematiğinin diğer bir hesap sistemi olan “sittînî hesabı” altmış tabanlı sayı 

teorisine dayanır ve eski Bâbil’den Suriye ve Pers kanalları ile Araplara ulaşmıştır. 

Daha çok astronomi alanında kullanılan sittînî hesap, hindî hesabın İslam matematiğine 

girmesiyle matematikteki kullanımı oldukça azalmasına rağmen genel hesap 

kitaplarında bir gelenek olarak uzun yıllar devam ettirilmiştir. Nîsâbûrî’nin bu konuya 

yer vermesi de bu gelenek içerisinde değerlendirilebilir. 

Çizgileri, yüzeyleri ve cisimleri ölçme yollarını öğreten ilim olan “misâha”, İslam 

matematikçilerinin Hint ve Grek’ten devşirdiklerini geliştirmeleri ile hem teorik hem de 
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pratik bir yön ihtiva etmektedir. Şemsiyye’nin misâha bahsi de bu geleneğin devamında 

görülmesi gerekmektedir. 

Bir nevi denklem çözme ilmi diyebileceğimiz “cebir ve mukâbele” ilmi, Harizmî’nin bu 

konu üzerine bir eser telif etmesi ile bağımsız hale gelmiştir. Harizmî’den sonraki İslam 

matematikçileri bu konu üzerine çalışmışlar, yenilikler ortaya koymuşlar ve Avrupa’yı 

“cebir” ile tanıştırmışlardır. Nîsâbûrî’de bu geleneği devam ettirmiş açıklamalı örnekleri 

ile konuyu derinlemesine ele alarak öğrenciye konuyu iyice kavratmayı hedeflemiştir. 

Şemsiyye’nin son konularını oluşturan “çift yanlış hesabı” ve “mîzan/sağlama” da yine 

İslam matematik tarihinde genel hesap kitapları içerisinde çoğunlukla zikredilen ve 

uzun yıllar devam eden bir gelenek içerisinde görülebilir. 

Özet olarak Şemsiyye orta seviye ve hacimde, açıklamalı örnekleri ile bir öğrenci için 

ideal nitelikte bir eserdir. Zaten eser Ali Kuşçu’nun talebelerinden Bircendî ve Kirmânî 

tarafından şerhedilmiş ve Semerkant matematik-astronomi okulunda okutulmuştur. 

Bundan başka eser Ali Kuşçu’ya yani 15. yy’ın ortalarına kadar Osmanlı 

medreselerinde hesap kitabı olarak okutulmuştur. 
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