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Fen Bilimleri Tarihi 
ÖğTetim Görevlisi 

Matematiğin geniş bb.- dalı olan; cebire ait temel bilgilerin çoğunluğu, 
8, ile 16, yüzyıl İsiam alimleri (bilginleri) tarafından ortaya konmuş ve 
belli bir . noktaya kadar da geliştirilmiştir, Bu dönemin İsiam aliınleri 
tarafından ortaya konan eserlerden; önce beslenen, bilahare de hız ve 
kuvvet alan Avrupa'lı bilginierin gayretler~ sonucu, cebir müstakil bir 
bi:llın dalı baline gelerek bugünkü seviyesine ulaşabilrniŞtir. 

Matematikle ilgili eserler. incelendiğinde; önce, birinci grup olarak, Eski 
Yunan (Antik Yunan, Grek) bilginlerinden; Tales (Thales, M.ö. 624-548), 
Fisagor (Pythagoriı.s, M.Ö. 580-500), zeno (M.Ö. ~95~435), Öklid (Euclides, 
M.ö. 330-275), Apolonyos (M:ö. 260-200), Hipparchos (M.Ö.l60-125}, Batlamyas 
Claudis, 85-185) ve çağda{lları ile; ildnci grup olarak da, Batı Dünyası matema
tikcilerinden Carilano (1501-1596); Descartes (1596-1650), Fermat (1601-1665), 
Pascal (1623-16{:)2), Newton (i642-1727), Euler (1707-1783), Gauss (1777-1855}, 
Boole (1815-!864}, Dedekind (1831-1916), Cantar (1845-1918) ve .çağdaşlarına 
ait kavram ve teoremlerden balisedilir. 

Yukarıda;· birinci grup olarak belir:ttiğiıniz F.ski Yunan bilginleri, zamanı
mızdan ortalama 2500 yıl kadar önce, yani M.Ö. 'i. yüzyıl ile M. S. 2. yüzyıl ara
sında; ikinci grup olaralt belirttiğiİniz Batı Batı Dünyası ınatematikcileri ise, 
15. yüzyıldan sonraki yılla.rda yaşaı_nı§lardır. 

·.Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. 

16. yüzyıldalı önceki zaman i~risinde, matematik konuları ile ilgili biç bir 
çalışma, ıolmamış mıdır? Veyahut da, 8. ile 16, yüzyıl arasında yaşam:ış olan, İs
Jaın iW.mle:rinin (bilginlerinin) ça.Iı§Dlalarından niçin balısedilmez 

' . 1 . 

Gerçek §U ki; İslam aliınleri, yukarda birin~i grup olarak isimler:ni belirtti
ğimiz Eski Yunan. bilginlerinin ortaya koyup, yeteri çözüm getiremedikl~ri pek
çok matematik soninlanna yeni Çözümler .getirdikleri gibi, matematiğe yeni 
kavram ve yeni teoremler kazandınuışlardır. Nelice itibariyle, mevcut matema
tiği zeıiginleştirip mükemmelleştirmişlerdir. Başka bir ifade ile, bugünkü mate
ma.tlğin temelini atmışlardır. Her ne kadar, bazı Batı'lı · bilim tarihçileri: 
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"İslam alimleri, eski Yunan matematiğini · gelişb.rmekle 
ifade kullanıyorlar ise de, _son yüz yılın araştırmaları, 
yanlış olduğunu ortaya koymuştur1 

yetindiler" §eklinde 
bu görÜ§ün tamamen 

Objektif olarak yazılmış bilim tarihi eserlP.rinde; 8. ile 16. yüzyıl İslam 
alimlerinin milletleraarası (evrensel) niteliklere sahip olduklarınin belirtildiği.l:ıi 
görmek mümkündür. Öyle ki; İslam annlerinin, müsbet ilimiere kazandırdık
ları yeni kavram ve yeni teoremler sonucu; bu iliniler bugünkü ileri seviyeye 
ulaşabilmiş; aynı zamanda da, hız ve canhlık kazanmıştır. Hiç tereddüt etme- · 
den diyebiliriz ki; matematik ve bunun uygulapıa alanı_ olan astronomi, fizik ve. 
kimya gibi ilimlerin, bugünkü ileri duruma E, elmesinde,_ 8. ile 16. yüzyıl İslam 
alimlerinin şeref payı inkar edilemeyect'.l!: kadar açıktır. 

Wkemizde; milletlerarası ilmi şöhrete (üne) sahip, alimle~imizin' ilrİıi de
ğerlerine gereken ve yeterli. önem evrilmezken, Avr-upa· ve Amerika ilim dün-_ 
yasında, özellikle son yüzyılda, bu. alimlı>rimize ait yüzlerce cilt. eser ve maka
lenin yayınlandığını, hatta bu al imlerimizin ilmin tarihi geli§imindeki · gerçek 
yerlerini sergilemek için, anma törenle!"i düzenlendiği - görmek mümkündÜ!'. 
Bunlardan birkaç örnek vermek gerekir.·e; trigonemetride geniş uygulama· ai a
nı olan sinüs ve cosinüs kavramlarını iTh açıklayanın el-Battani (Harr8.IJ, 858 -
Samarra 929); tangent ve cotangent kavramları ile ilgili ilk ' temel bilgileri 
Ebu'l Vef a (Buzca 940 _ Bağdat 998); Kepler'in (1570-1630) araştırınalarına 

öncülük edenin tbn-i Heysem (Basra 965 - Kahire 1039) ;··Pascal'a izafe edilen 
ve matematikte geniş uygulama alan-ı olan "aı:itmetik üçgen'~ ile Newton'a izafe 
edilen "Binom ForınUI.ünün" gerçekte ömer Hayyı:>m'a (1038 - Nişabur .1,123); 
ilk cebir kitabı yazanın Harezmi'nin (Harezm 780 .~ Bağdat 850) isinüer;ni:be
Iirtebiliriz. Bunların dışında: Batı ilim dünyasında: Eabit bin Kurra (Harran 826 -
Bağdat 901) için"Tiirk öklid'i", ilim dünyasının en büyük alimi Beyrıini (Brıini) 
(Ket 973 _ Gazne 1052) için "Onnncu Yüzy:İl Bilgini'', ünlü Türk Hükümdan -ve 
alimi Uluğ Bey (Sultaniye 1394 - Semerkant 1449) için "On Beşinci Yüzyıl 
Astronomu", Uluğ Bey'in öğrencisi Ali Kiışçu (- ? -İstanbul 1474) için "On Be
şinci Ylizyıl Batlamyos'u"' şeklinde bahsedildiğiİli görmek mümkündür. Bu isim
leri; İbn Sina'dan başlayarak Erzurıimlu İbrahim Hakkı'ya kadar sayfalar_ do
lusu sıralamak mümkündür: .. 

Yukarıda sadece birkaçının admı belirttiğimiz İslam Dünyası matematik 
alimleıinin eserleri; Batı'da "Tercüme Yüzyılı'' 0larak adlandırılan 12. yüzyıl 
başlarından itibaren önceleri Latinceye, daha sonraki yıllarda da diğer Batı 

J • \ 

·dillerine tercüme edilmiştir. Bu tercüme 'faaliyeti sonucudur ki; Batı'lı ma tema:: 
tikçiler önceleri beslendiler, bilahare de aldi.1rJarı hız,- ve kuvvet sonucu matema~ 
tiği, bugünkü ileri seviyesine çıkardılar. · 

Bu kısa bilgiden ·sonra, ''Cehirin Tarihi Gelişimi ve İslam Alimlerinin 
Yeri" ile, Avrupa'da ilk görülmesini açıklayabilirz Ancak; konu, bir dergi yazı~ 
sının, başka bir ifade ile bu sayfaların sınırına sığmayacak kadar geniştir. Bu 
sebepten; konu, kronolojik olarak odak noktaları ı-alinde belirtilecek. 

önce, cebir kelimesinin anlamını ve cebirle ilgili matematik terimlerin: 
menşeini belirtelim. 

49 .. 



: ' 

CEBİR KELiMESİNİN ANLAMI VE MENŞEf 

Bugünkü anlamıyla cebir; esas itibariyle, aritmet:kte elde edilen sonuçları 
genelleştirmeye ve aritmetik kaideleriyle çözümlenı-meyen · problemleri kolayca 
çözmeye inikan veren rnatematiğin geniB b:r dalıdır~ Cebirde; kemiyetıer (n,ik. 
tarlar ve büyüklü:kıer) bir takım harf ve sembollerle temsil olunur, ve araların
daki işaretler vasıtasıyla kuntlacak formül ve teoremler, yapılması gerek~n iş-
lemleıi belirtmeye yarar. · · · · 

. . . 
Cebir kelimesinin menı:ıeine gelince; bu kelime Mezopotamya menşeill olup, 

9 .. yüzyıl ba§larmda !slil.m alimi Harezmi (Tam adı; Ebıi Abdullah bin Musa 
el-Harezmi) ile birlikte, Arapça· yazım şekli ile !slil.m Dünyasında kullamlmaya 

· başlamıştır. Arapçaya; Mezovotarnya cillerinden girdiği söylenen bu kel~e. 
Batı'da Arapça yazım şeklini hatırlatacak §ekildl' kullaml:ınaktadır. Bu kelime, 
bugünkü terim aruamım Arapçadan kazandığı muhakkak 

Matematiğin geniş blr dalına ad olan bu kelime. Harezmi'nin el Hitab' üi 
Muhtasar fi Hesabi'l Ceb:rİ ve'l 1\Iukabelf' adlı eH'ri ile, dilimize cebir olarak 
ka.Zandınlmıştır. Bu kelimenin; Latince karşılığı olarak, Batı ilim dünyasında 
da; algebre (Fransızca: Cebir) ve Algebra· (!ngmzce: Cebir) yazım (inılil.) _ 
gekillcri ile yerlegmiştir. Hareznıi adı da, Batı ilim dünyasında, ç_eşit çe§it yazım 
gekillerine sokularak, değişik anlamlar kazanmıştır. Bunlardan: .Hesap Metodu 
anlamında olmak üzere. Latincede alklıariznıi (alkhorizı:l:ıi.) Fransızcada 
algoritlıme (Bundan: Augdi:sme veya Aurime), !ngilizcede augrim yazım şekil
lerini almıştır. Bunlann da; el-Harizmt veya al-Harezmi kel:menin. bozulmuş 
(muharref veya şekil değiştirıniş) geklinden ibaret olduğu· aııla§ılınaktadır. 

Bu durumda; cebir kelimesi, zamanın ilim ·meıkezi olan Bağdat'ta 830, yı. 
lında Arapça olarak yazılan el-Hitabü'l 1\iuhta.sar fi Hesabi'l Cebri ve'l Mukabele 
adlı eser sonucu, değişik ülkelerin kelime türetmt:J kurallarına göre,· değişik 
yaiım şekillerine girerek, Doğu ve Batı ülkelerind~ yaygınlaşır. Netice itibariyle . . ' - . 

de, yeni ve müstakil bir bilime ad olur. . 

CEBİRllf TAR1Hl GELİŞ1Mt 

. Bazı kaynaklar; matematiğin geniş bir dalı olaıı cebire ait ilk bilgilerin ön
celeri Eski Yunan bilginleri tarafından ortaya korduğu ve bu dönem'n Roma 
Çağı matematikcisi Diofantos (325-400) tarafından yazılan Aritmetika .adlı 
eser ile, en geniş şekle ulaştığım; bilahare de, Batı matematikciler:nin çalışma
ian sonucu, müstakil bir bilim dalı haline geldiği ·belirtilir. Bu bilg;Ierin yanın
da; geçerli olabilecek ilmi temele ve kaynak eseriere dayanmadan hükümler ve
rildiği görülür ... Konimun ·gerçek yönü hiç de böyle değildir. 

- Bu durumda; cebire ait bilgilerin, ilk olarak ertaya çıkı§lllin; tarih salıne

sinde görülen medeniyetlerin varlığını dikkate alarak, kronolojik sergileurnesi 

gerekli. olmaktadır. Burada, konunun gerçek yönlerini ortaya koyan ilmi veriler, 

mukayeseli §ekilde, kısa olarak belirtilecektir. 
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Eski Mısır~ ve Cebi:r 

Eski Mısırlılarda, -bugüıikü anlamda ce birin herhangi bir Şeklinin varlığına 
dair, kesin bilgiler tesbit edilememiştir. .Aİ:icak; Eski Mısırlılarda, bugüı\.kü 
cebir konularına b-enzeyem, oldukça ilkel bazı ceblr örnekleri görülmektedir. Bu 
konuda a h a h e s-a b ı adı verilen bir besa;plf;.ma şekline rastlanılmıştır. Bu 
h~saplania türü hakkında, Aydin Sayılı -· Mısırlıiıirda ve: Mezopotamyalılarda 
Matematik, Astronomi ve·Tıp adlı eser,inde Berlin ve Rhind pupirüslerine dayao. 
narak §U bilgiyi vermekte. 

"Ah a keliİnesi, grup ya da miktar alıJamıİıa gelmektedir. Biı şe
kilde adlandıl'Iİla, bir metod görüşü olar:ak yapılmış olmakla beraber, 
a h a · hesabında "Yanlış Yoluyla Yoklayarak Çözüm!' metodu - kı:İUa.: 

. nılmı§ olduğu· görülmektedir.-· Ayrıca bu usulle bazı · çözümler--cebiri 
batırlatıyor"-(:ı). 

Adı geçen eserde, bu tür hesabın nasıl yapıldı~na dair, açıklamalı iki ör
nek verildikten ·soİıra; ·ffiüsteıirik- S: Gaiıdz'a atfm ·aıtı örnek belirtilmekte. 
Bunlar 

1) xjy- 4/3 

2) xy - 40 . 
. ' 

3)· xy - 40 

10xy - 120 . . . . 

5) X2'+'Y2=100 . ' . 

6) aı2 + bl! = 400 

xy ·= 12 

5 
. ·' 

X=-Y 
-- . 2'' . -

X ı 1 2 
....---:--·= - 1+: ~ '= ·-

Y-- 3 15 · · 5 

3 
Y=.-X . -, 

4 

3 
-·r · _.: -· - :x: 

',4' 

a ·= 2x 
3 

.b·= -X 
2 

. ' 

'· .. •; .. 

Hemen belirtmek gerekir ki; bti örnekler, Eski Mısırlılarİn ıi. h a hesa
tıncıa yaptıkları işlemlerin, bugünkü cebrik düşür-.t.eye göre düzenlenmış göste.. 
rim ve tertip şekilleridir. Yoksa· Eski Mısirlılaı:'da, bugilııkü-- aruamda, yani 
Yukardaki gösterim şekiilennde görülen notasyôn -~vramı henüz yok idi. 

Yukandaki altı tip örnekte görüleceği gibi; problemler, çok sınırlı olan 
özel durumları temsil ediyor. Aydın Sayılı, adı geı;en eserinde, bu konuda aynen 
§Ullları yazmaktadır. 

{1) Aydın Sayılı : Mısı:r!lılarda ve Mezopota.myalıla:rda Matematik, .. A.strono
. mi ve _Tıp, Tüı;k Tarih Kurumu, seli VII, sayı. 52, .Ankara, 1966, sayfa 46. 
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"Musırlı matematikcinin zihnü'ı.de belli çözüm yollannın ve genel 
formüllerin bulunduğuna şöphe yoktur. örneğin; a h a hesaplanyla 
ilgili belgelerde (papi:riislerde) herhangi bir metod söz konusu edilme
mesine rağriıen; bunlarda özel bir metoda uyulduğu gayet sarih ·bir 
§ekilde görülmektedir ... Problemierin pedegojik amaçlarla bu şekilde 
tertiplenmi§ olduklan söylenebilir" (Bakınız: Daha geniş bilgi .için, 
Aydın Sayılı, adı geçen eser, sayfa 46 ve devamı). 

ll-lezopotru:Qyaaııa.r ve Cebir 

Mezopotamya matematiğinin, gelişmiş bir durumda olan dalı da cebirdir. 
Kaynaklar; Mez.opotamya matematiğinde cebirin gelişmiş bir durumda oldugu
nu belirtmekte. Öyle ki; bugünkü cebirin ileri ve mütekil.mil şeklinin varlığına, 
bunun sonucu olarak da, bugünkü cebirin kuruculan olarak Mezopotamyalıları 
göstermekte. · 

Müste§rik G.H.F. Nesselman, cebirin inki§af tarihini üç safhaya ayırmakta. 
Bunlar 

a) Retorik Safhıı. : Bu safhada, bütün tafsilat normal cümleler halinde 
sözlü . olarak belirtilınekte . 

. 
b) Kısaltına Safhası : Bu saflıada, yer yer l<:ısaltmalar, kli:şe ifadeler ve 

semboller bulunm.akla beraber, yine sö:ılü ifadeler az çok hakim durumda kal-
·:' makta. 

c) Sembolik Safha : Bu safhada; a, b, x, yı, =, + gibi sembol ve işaretler 
kullanarak, herşey sembolik denklemler ve münaı;ebetler vasıtasıyla ijade edii-

'i mekte. 

Bütün kaynaklar; Mezopotamya cebrinin retorik safhada olduğunda 

hemfikirdir. 

Konunun önemi ve geni§ bir çevrede ba~r1iği dolayısıyla, bu konunun 
milletlerarası uzmanı, Aydın Sayılı'nın. yukarda adı geçen eserinden iktibasen 
bilgi vermeyi uygun gördük. 

"Mezopotamya- cebir problemlerinin ve çözümlerini ihtiva eden 
tabietierde (kil tabletler), genellikle özel problemler, bunlann çözüm 
yollan ve sonuçları ile karşılaıııyoruz. Birinci derece elenklemlerin çö
zümü, ~ezopotamyalılar için oldukça basıt bir meseleydi. İkinci derece 
denklemleri ayrıntılı bir ııekilde inceledikleri ve bu denklemlerin çözüm
lerinde büyük maharet gösterdikleri görülmekte. Metinlerde baze~ 
üçüncti. derece· denklemlerde de kar~ıla§ılıyor. tJçUııcü d.eril()e .·denklem~ 
lerin bazı basit tiplerini çözebiliyorlardı. Bu çözümlerde bir takım özel 
cetvellerdep. yararlanmııı oldukları anlaşıldığı gibi, bazı örneklerin çöc 
zümünde, tesadüfün de rolü olıflU§ olabilir. Ayrıca yoklama ve denerne 
suretiyle, sonucun elde edilmesinde yararınnmış olabilirler. Mezopotam
yalılann genellikle, ikinci dereceden dahe yüksek, yani ·yüksek derece- ·. 
den daha yüksek, yani yüksek · derı;ıceden denklemlerin ikinci dereceye 



. indirgenmesi mümkün olanlarını çi~zebiliyorlardı. Bu gibi çqzümlerde, 
derecenin indirilmesi için yardıİncı bilinmiy{mlerin kullanılması· meto
dundan da geniş ölçüde faydalanıyorlarc:lı (-ı) 

Eski Ymıan ve Cebir 

Çoğu kaynaklarda; cebir denildiğinde, Eski Yunan dönemi, Roma Çağı 
matematikcisi Diofantos'un (325-400) adi belirtilir. Diofantos'un Aritınetika 

' adlı bir eseri mevcut olup, }?u eserde sistematik olmamak üzere, münferit bazı 
ce bir konuları ile birlikte, ikinci derece denklemle-rin. çözümü vardır. Ancak; 

Diofantos dönemi Yunan matematiği, bazı harf :v. •. semboller ile. sembolize edil
mekte idi. 8. yüzyıl İsHim a.Iimi Harazmi'nin (Harezm 780 - Bağdat 850); 

. Cebri ve' I Mu}.mbele adlı eserinde görülen çözüm ~olları, · tanıarn en geometrik 
düşüncelerle temellandirilmiş olup, bu tür sistematik çözümü de, cebire ilk ithal 
'eden Harezmi olduğu son yüzyıl içerisinde yap·ııan araştırmalar ·ortaya koy
muştur. 

Müsteşrlklerden; Kurt Vogel, Thureau~Dangın ve Gandz'ın tesbitlerine gö
re, Diofantos'ta görülen ikilıci derece denklemlerin çözüm metodları, Mezopo
tamyalılarınkine benzemektedir. Aydın Sayılı, yukarda adı geçen eserinde, bu 
konuda aynen şunları yazmaktadır . 

. "Mezopotanıyalılarda göriilen denklP.m çözme geleneklerinin, Dio. 
fantos'ta devarn ettiği. görülmektedir. Demek ki Diofantos'taki şekliyle 
Yunan cebri, Mezopotamya c.ebrinin hemen hemen doğrudandoğruya bir 
devamını, Abdülhamidibn-i fiir:k ile Harezmi cebri ise tadil edilmiş bir 
şekildeki devaılıını teşkil e tınektedir (3). · 

Aynı eserin ba§ka bir yerinde ise : 

"Öklid'in Geometrinin Unsurları adlı kitabında görülen: (a +. b)2 + 
(a- b)2) veya 2 _(a;ı + b!l)- (a + b)'2 = (a- b)2 özde§liği, cebirsel 
ifadelerin basitle§tirilmesi ve çözümleriı-. kolay tipiere irca edilmesi 
için, Mezopotamya matematikcileri tarafJLdan kullanılmi§tır" ( 4). 

Matematik tarihini konti edinen eserlerde; Eski Yunan bilginlerinden; Tales, 
Fisagor, Öklid ve çağda§latımn isimlerinden ve bunların ortaya koydukları; kav
ram, sistem ve teoremlere çok geni§ yer verilir. Konunun bu kısmının gerçek 
yönü budur. 

Bilim tarihi eserleri; Tales, Fisagor, Öklid'in ve çağda§larının, Eski Mısır 
ve Mezopotamya Babil yörelerini uzun; yıllar dola§:rrı.ış olduklarını ve bu bilgin
lerin, matel!latik bilgilerini Mısır ve Babil yörelerınden elde etmiş olduklarını 
açıklar. Öyle ki; Bu bilginlerden Öklid'in Gazne'ye kadar gittiği ve pekçok blgi 
hazinesi ile İskenderiye Şehrine döndüğü de bil:ne~ tarihi bii' gerçektir. 
Fisagor'un da, bugünkü ifade ile, "iLmi Seyahat" amacıyla Mısır'a kadar gittiği 
bilinmektedir. 

(2) Aydın Sayılı : Adı geçen eser, s. 206; 
(3) Aydın Sayılı : Adı geçeri eser, s. 213. 
( 4) Aydın Sayılı : Adı geçen eser, s. 224. 
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Ce:W Saraç :t,yonya Pozitif Bilimi adlı eser:ind~ aynen §öyle yazar. 

"Fransız filozof ve ·devlet adamlanndan Barthelemy . Saint
Hilaire'in (1805-1895), Les Origines de la Philosophie Greque adlı ese
rinde Fisagor'lı\, ilgili olarak verdiği §U bilgi. ilgi çekicidir, B. St. -.Hilaire, 
özetle diyor ki: Sisarn'in kudretli bakimi Polykratos (M.ö. VI. yüzyıl), 
Mısır Kralı Amanis II ile ili§ki kurmu§tu; O'nunla yazı§ırdı. Mısir'a git
mek isteyen Fisagor'a, kral tarafından kabul . ediiniesi :ve hÜkümet 
merkezi olan Menfis'te kolaylık görebilmesi fçin, tavsiye mektubu·ve'r
mi§ti. Bu devirde; mektup yoluyla habeİ'le§ilir, papirüsler üzerine yazıl
mış kitap yayını yapılırdı. Bu yoldan, Polyratos'tin da zengin bir. kü
tüphane kurmuş olduğu anla§ılmaktadır."(5). · 

Bu durumda da §unu söylemeye hak kazanıyonız. Fisagor da, Eski Mısır yö
relerini uzu nyıllar dola§llll§ ve ilim narr:ına ne bulduysa, pekçok bilgi .hazinest 
ile Sisam'a dönmüııtür ... 

Ceia.l Saraç yukarda adı geçen eserinde Yunan matematiği ve. bunun geni§ 
bir dalı olan Yunan cebri hakkında §U bilgiYi, V•Jrir~. 

"Mezopotairiyalıların cebir bilgisinİn gerçek icad edicileri olduğunu 
ve Diofantos'un doğrudan doğruya Mezopotarnyaiı.ların inetodunda.D. te.. 
mel kaynak olarak yararlandığını da söyleyebilecek durumdayız" (;;). 

O halde; cebirin tarihi geli§imini konu edinen eserlerde, bugünkü cebire ait 
temel bilgileı:i, aidiyeti dolayısıyla, üzerinde etkin bir şekilde ve ısrarla ı:Iurulan, 
Eski Yunan dönemi Roma çağı matematikçisi Diofantos'un (325-400); Thales, 
Fisagor, Öklid ve çağda§larına ait eserlerden. et!Clenmi§ olduğunu kabul etmek 
zorundayız. Thaleq, Fisagor, Öklid ve çağdaıılarının, hangi medeniyetlerden et
kilenı:liklerini, bilim tarilıçilerinin görü~eri ile yukar,da belirttik. 

Hind Dünyası ve Cebir 

Son yılların araııtırınaları, Eski Hind dünyasında, özellikle 6., 7. ve 9. ve 
12. yüzyıllarda matematik ve astronomide ilmi· ba!Omda.n. ilginç çalı§ffiaların 

. yarlığını ortaya çıkarmı§tır. 

Eserleriyle isimleri zamanımıza kadar intikal edebilen Eski Hind alimleii, 
ilim ta:ı;ilıinde kendilerini etkin bir şekilde göstermektedir. . Bunlardan; 
Aryabatha (6. yüzyıl), Brahınagupta (598-660), Mahavira (9. yüzyıl) ve 
Bhaı$:ara'nın (1114-1158). isimlerini beliİ-tebiliriz. Kaynaklar; Bnilmıagupta'nm 
Kutahadyaka. ve Aryabatha'nın Aryastasaba isimli eserlerinde, özellilde cebir, 
trlgo;nometri ve astrÖnomi konusundaki bilgileri kısmen zenginle§tirmiş olduk
larını, ve Mezopotamya kaynaklı bilgileri zama.Illl! ilim dili olan Sanksritce ve 
Pevliviceden yapılan tercümeler yoluyla 8. yüzyJt ortalarından itibaren ·İslam 
Dünyasına intikal ettiğini açıklar. · · 

(5) 

(6) 
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Celal Saraç : İyonya Po7:itif Bilimi, Ege Üniversitesi, Arkeoloji Enstitü
sü Yayını,· no: 1, !zmir (BOrnova), 11:)71, s. 120. 
Celaı Saraç : Adı geçen eser, s~ 86. · 



İSLAM DtlNYASI ve CEBİR. 
' . . ' 

Objektif olarak hazırlanmış; matematik tarihi eserieri incelendiğinde, cebir 
konusunda İslam illimlerinden, Abdülhamid ibn.: . V asi ibn-1 ·Türk (Halife 
el-Mansur zamanında yani 754-775 yıllarında hayatta idi), H~ezmi (Harezm 
780- Ba&-dat 850), Ebü'l-Vefa (Buzcan 940-Bağdat' 998), ömer Hayyam (lOSS
N:§.abur Ü23) ·ve· Gıyasüddin Çem§id'den ( ? - Semerkant i429) en geniş şe
kilde bahsedilir. Bunlardan: 

Harezmİ; matematik, astronomi ve coğrıi.fya lm:Ii.uları ile ilgili olarak ·or
taya koyduğu eserlerinde i§led:ği konulı:;,r ile, adının bilim tarihinin unutuımaz 
kişilerı arasında yer almasına sebep olmU§tiır. Öyle ki; matematiğin geni§ bir 
dalı olan cebire ait temel bilgileri ilk olarak ortaya· koymuştur. Cebir konulan 
ile ilgili eseri, bütün dünyada cebir ilmine ad olmuııtur. Harezmi'nin Batı dille
rine çevrilen ve adını ebedile§tiren üç eserlııi bilrrıekteyiz. Bunlardan. ıtonumu
;;:u ilgilendiren el-Kitabü'l Muhtasar fi Hesp.bi'l Cebri ye'll Mukabııle adlı .e~~rin 
konusunu belirtelim. · · 

Eser; ihtiva ettiği konular bakımından, yalnız Doğu ilim dünyası için de
ğil, bütün Avrupa matematik tefekküre üzerinde geniş bir tesir bırakmıştır. 

Zamanımızdan 1150 yıl kadar önce yazılmış olan eser, ce bir sistemlerine ait, . 
yeni kavram ve teoremler ile, yeni . çözüm metotlarını konu edinir. Eser, Batı 
ilim dünyasında; ilkçağ önceleri ile . sonçağ matematikcilerine, ·gereken rehber
lik ve hocalığını yaptığı gibi, rönesans dönemi Batı matematikcileri tarafından 
a.Sla ihmal edilmeyen temel eser olarak kalınıştrr. Doğu ve Batı ilim dünyası
nında, yazılan ilk müstakil cebir kitabı olmak serefini .kazanmış bulunan bu 
eser, konusu ile ilgili pek çok ya:}'Inln da ortaya ÇJkmasl.İla vesile olmuştui-. 

Söz konusu eser 830 yılında yazılmış olup, bır başlangıç (mukaddime) ve 
beş bölüm ile, bir de ek bölümden meydana gelmiştir. A.§ağıda bu' bölümler:n 
kısa özetini vereceğiz. 

,; Birinci Bölüm : Birinci ve ikinci dereceden altı ayrı t;pten deiıkıemin çö
ziln). kaidelerini veren, orijinal bir geometrk çöztim ırietoduİı.u iht:va eder. Bu 
altı tip denklem bugünkil gösterim şekliyle şunla•dır. · · · 

x.2 = a 
x.'2 = bx 
ax =b 
X2+ ax=b 
X2+b=ax, 
X2+ax=b 

Bu bölümün ikinci kısmında da: (a ± ~-ı:) ve (b ± x) gibi "Binom Formül
lerinin" çarp:m kaldeleri vardır.· Ayrıca, ilim ta'rihi bakımından . orijinal olan 
ikinci dereceden tam olmayan, üç ayr~ tip cenklemin,' tiuriamen Iı:endine özgü 
~özüm metotlarını da belirtilmiştir. 

İkinci Bölüm : Matematik tarihi bakımından en orij'nal olan bölümdür. 
İkinci dereceden tam olmayan denklemlerin geometrik çözümünü konu edinir. 
Her tip denkle.m için iki ayrı çözüm metodu gösterini§tir. Bu çözüm metodla. 



'" 

nndan birincisi geometrik çözüm olup, bugünkü t:ebirde bu çözüm metoduna. 
"kare ve dikdörtgen metodu" denmektedir. Bu çözüm metodunu, Eski .Mısır, 
Mezopota:mya, Eski Yunaı:,_ ve Eski Hind matematiğinde görmek mÜmkÜn de
ğildir. Harezmi'niıı. bı.İ çözüm şekli, matematikt(', cebir ile geometri arasmda 
biİ' nevi yaJonıık tesisini hedef tutan çalışmanın- ilk ürünüdür. Yani, bugün 
ayrı bir matematik dalı olarak kabul edilen aruil..tik geometrinin ilk örnekleri 
de, Harezmi tarafından ortaya konmuştur. Analitik geometri . tarihini konu 
edinen eserler, analitik geometriye ait ilk bilgilerin Fransız matematikçi 
Descantes : (Rene Descartes, 1596-1650) tarafından (1537 yılında hazı;rlanan 

La Geometri adlı eser. ile başlatırlar, ve denir ki: "Analitik Geometrinin ilk 
kaşifi Descartes'tir." Halbuki; gerçekte, 1 Analitik geometri ha.kk.u:idaki ilk bil
giler Descartes'tan 800 yıl kadar önceleri -HarE'zmi tarafından ortaya kon-

. muştur. 

· tiçüncü. Bölüm : 'Birer terimi bilinmeyen iki terimli bir çarpamu sonı:ıcu
nun·nasıl bulunacağını konu edinir. Burada ç~rpanlara ayırma ve özdeşlik ile ilgili 
özellikleri görmek mü~kündür. Bugünkü gösterbı. şekli~le: (x + a) (x + b), 
(x '+ a) (a-b), (x-b) (x + b) .... çarpım du:rumlannı inceler. 

Dördüncü Bölüm : . Bugünkü gösteı:ini şekliyle; ay'b .· . y'a2b, 
y'a . y'b = y'ab ·gibi işlemleri konu edinir, 

Beşinci Bölüm : Cebirle çözillebilecek · ba.Zı pıoblemlere ayırmıştır. Genel- -
likle, bugünkÜ cebirin .dört işlemine ait kaideleri ve cebirle çözülebilen prob
lemleri konu edinir. Bu konuda iki örnek verelin1. 

'. 
a) 10 sayısını öyle iki kısma ayırınız ki, bunların kareleri toplamı 58 

sayısına eşit olsun. 

b) 10 sayısını öyle iki kısma ayınnız Id, b~arın kareleri farkı 40 sıeyı-\ 
sına eşit olsun. 

Ek Bölüm. : Bu bölümde; zamanı için gerekli olan arnelf ve tatbiki hesap
_ lama şekilleri · zamanı devlet işlerine ait hesapİa,~ın ,yapılm-ası, kanalların açıl
ması, bina yapımı, esnaf, tütcar ve ölçme memurlrı için gerekli oln hesaplar, 
Hind sayı işaretleri, vasiyet memurları için gerekli olan,· Kur'an-ı Kerim'deki 
miras hukuku uygulamasına, ait işlemleri; hem alitınetik ve hem de cebir ~o
lu ile çözümlenecek şekilde, örnekleriyle birlikte- belirtmiştir. 

El-Kitab'ül Muhtasar fi Hesab'il. ve'l Cebri ve'l l\iukabele adlı eserdeki .ko
nuları özetler ve bugünkü ileri cebrin temel_ konu.: arının muhteviyatııiı da dik
kate alırsak, matematik tarihinde, cebi.·in rrıenşei .daha açık olarak ortaya çık
mış olur. Harezmt bu eseri ile : 
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• ~ Cebir kelimesini materrıatiğe ithal. edip, matematikte geniş. bir dal 
olan cebirin, metodik- ve sistematik hi:i.le gelmesini sağlamıştır. 

* İkinci derece deıiklemlerin, pozitif kölderini veren orijinal bir çözüm 
· metodunu ilk olarak ortaya koymuştur. 

* İkinci derece deıiklemler için bugün: ''kare ve dik;törtgen metodu" 
denilen "grafik Metodla", yani geometrik çözüm metotlarının ger-



çekleştirilmesini cebire ilk olarak kar;andırmıştır. Netice olarak da, 
analitik geometrinin ilk önderliğini yapmıştır .. · 

* Cebir sembolizmi ile, birinci ve ikinci derece denklemlerin çözlilllünü, 
sistematik bir şekilde ortaya koymu.Ştur. Kendisinden sonra gelen 
matematikcileri bu konuda önemli bir i§ bırakmayacak kadar, siste

. matik çözümler ve temel esaslar ortıo>.ya koymuştur. 

* 0rtaçağın ve rönesansın; Doğu ve Batı matematikcilıırine rehberlik 
edip, bu konuda kendisinden. sonra gelen matematikçilere hız ve 
kuvvet vererek, cebirin daha zenginle::;mesini sağlamıştır. 

* Batı ilim düi1yası matematikçileri, bıı eseri temel kabul edip, yeni 
yeni eserler ortaya koyarak. bugünkü ileri cebirin ortaya çıkmasını 
saf'lamıştır. 

• 1 

Harezmi'nin el-Kitab'ül 1\luhtasar · fi'l Ilisap ııl-Hmd ve l\Iesahat adlı iki 
ayrı e~eri daha vardır. Bu iki_ eserin muhteviyatı koriumuzu ilgilendirmediğin
den helirtmiyoruz. Burada; Cebri ve'l Mukabele r.dlı eserde, mevcut cebir ko
nularının sadece sonuçlarını belirttik. Konunun, özel şekilleri ve ilgili· temel 
bilgilerle açıklanması, teknik bir matemb.tik dilin kullanılmasım zorunlu kılmak
tadır. Bu durumu ortaya koymak, bir dergi yazısmın sınırını aşacağından, oku
yucu ayrıntılı bilgi için, aşağıda dipnot olarak gösterilen; 8 ve 9 numaralı 
eseriere bakmalıdır. 

Bu konuda şu hususları da belirtmek gerekli olmaktadır. Bazı bilim tarih
cileri;_ MDezopotamya, Eski Yuİıan ve_ EskiHind matematikçileri tarafından 
cebir konularını kapsayan, sistematik olmamak i..zere aritmetilı: adı . altında 
yazılınış münferit eserlerin var olduğunu, Cehri vt'l Mukıı.belc'de görülen ba
zı bilgilerin bu eserlerde görüldüğünü yazarlar. Bunlardan; Eski Yunan'ın 
Roma Dönemi matematikcisi Diophantos'un (325 .400) Ari~etika ve Eski Hind 
matematikcilerinden Aryabatha'nın (6, yüzyıl), 510 yılında hazıdadığı 

Aryastasaba ile Bra:hmagupta'nin (598-660) Kutakhadyaka adlı eserlerinin ad
ları belirtilir. Bu konuda; , Aydın Sayıiı Abdülhamid ibn Türk'ün Katışık 
DenkleDılerde 1\lantıkı Zamretler Adlı Yazısı ve Zamanın Cebri adlı eserinde 
müsteşrik Gandz'a atfen şu bilgileri verir. 

"Yunan cebrinin de Mezopotamya cebrine dayanmış ve ondan çıkmış 
olmasına rağmen, .Yuna cebriy!e' Hareznı'i cebri arasında herhangi bir 
direkt münasebetin mevcut bulunmadığına.... Öklid terk edilmiş Eski 
Mezopotamya cebrinin demonstrasyonunu çok ileri bir geometri vası
tasıyla yapmaktadır, Harizmi ise, ilerlemı§ bir cebrin denklem tiplerinin 
demonstrasyonu için Eski Mezop,otamyalıların artık terk edilmiş g~o
metrisini uygulamaktadır ... Eski Matematik tarihçileri Harezmi'nin geo
mentirk demonstrasyonlarının Yunan teşiri lehine bir delil teşkil et
mekte olduğu kanaatindeydiler. Halbu ki Gerçelüe, bu geometrik de
monstrasyonlar herhangi .bir Yunan tezini kuvvetle cerh edecek bir delil 

, mahiyetini . taşımamaktadır, Bu açıklamı< şekilleri, gerek cebirde ve 

57 



··' 

ıl~ 

~: " 

gerekse geometride, bu iki matematik diiııünce sistemi arasmdaki derin 
uçurumu sarili bir şekilde ortaya koymaktadır." (7) · 

Harezmi; Diopai1tos'un Aritmetika ve · Aryabatha'run Aryastasaba adlı 
eserlerini.görmüş ölabilir.:Gerçek şiı ki; bir mevzuya'ait, bazı münfer~t bilgileri 
ilk olarak ortaya koyan olmak, o mevzuya ait bütün kaide ve temel hükümle
rin, o kimse tarafından ortaya konulmuş (keşfedilmiş) ·' olduğunu :Ütizam ett:r
mez. Batı'lı matematik tarihcilerinin de belirttikleri gibi, yazılan ilk müstakil 
cebir kitabı Harezmi'nin Cebri ve'! Mukabele adlı eseridir. Harezmi'ye gelin
ceye kadar, cebrin 'temel konularım kapsayan ve cebir adıyla yazılmış bir ese
re rastıanılmamıştır. 

Hamid. Dilgan; konuyu bütünüyle ~nceleyip, müstakil olarak ortaya koy
. duğu ve Batı dillerine çevrilİili§ olan, Muhammed İbn-i Müsa el-Harez:ml adlı 
·eserinde aynen şunları yazar. 

"Harezmi'nin; .Cebr ve'l MulmbEi!esinde : Cebir sembolizmi ye ikinci 
derece denklemlerin çözüinleri için, rönesans matematikç!lerine, ikinci 
derece cebrine ait formüllerin tesiri gaytsiyle yapılacak büyük işler 
bırakmayacak kadar sistematik çal.ışmalar vardır."(s). 

Hamid Dilgan, Matematiğin ·Tarih ve Tekamiilü~e Bir Bıilnş adlı eserinde 
ise, görüşünü de şu şekilde belirtir. · · 

"Cebri ve'll\lnkabele'de görülen bilgilerm · çoğunluğu Aryabatha'ııın · 
eserinde görülmediğini ve diğer bir gerçeJr olarak da, Harezmi'n'n ese-

. rindt:ki bilgilerin bütününün geometrik bi:gilerle temellendirilm:ştr"(9). 

özet olarak belirtecek olursak; Cebri ve'l Mnkabele'de görülen Özellikle 
geometrik çözüm· yolları, kendisinden sonraki ilim dünyasında, ·bu· konuda ğörü
len çalışmalar üzerinde büyük tesirler icra etm~şUr. ·. Batı'lı ünlü matematikçi
lerin cebrik çalı§malarına temel te§kil etmiı:ıtir. Batı'lı İnatematikçiler, 12. 
yüzyıldan so:ıira bti eserden hİz ve kuvvet alarak çalışmaya koyulmuşlar ve ye
ni yerii eserler ortaya koymuşlardır. Netice olaırak da, cebri bugünkü müte:ıcli.
mii durtimunu kazanmasına sağlayabilıriişlerdir. Bunun en belirgin örneğini 
Cebri ve'l Mukabele'nin, ilk tercümesinin Latinceye 1145 yılinda yapılıniş ol
masıdır. Diğer bir örnek ·ise, Cebri ve'l Mukabele'nin İngilizce tercümesin:i:ı. 
Arapea metrii ile birlikte, 1831 ve 1846 yıllarınd&. Londra'da, daha sonraları da 
1915 yılında New York'ta y;ayınlandığı dü§Üllülürse, Harezmi'nin bu eseri, ya
zıldığı tarihten,· ortalama 1100 yıl sonra bile etk:nliğini sürdürmekte olduğu 
anla§llmaktadır. Bu son iki örnek ile; Harezmi'mn cebirin tarihi geli§imi içe-· 
risindeki yerinin yorıımunu okuyucuya bırakmaldayız. 

(7) Aydın Sayılı : Abdülbamid ibn Türk'ün Katışık Denklemlerde 1\la.ntıki 
Zaruretler Adlı Yazısı ve Zamanın Cebri, Türk Tarih Kurumu, seri VII, 
no· 41 Ankara 1962 s 61 · · · ·· · . ' . ' ' . ~ . 

(8) Hamid Dilgan ·: Muhammed İbn-i Müsa el-Harezmi, !stanbul Tekniıt 'Ürii-
. vers:tesi, :Mımar lık Fak., .!stanbul, 1957, s. 19. . 

(9) Hamid Dilgan : :B-Iatematiğin Tarih ve Tekamülüııe Bir Bakış, !stanbul 
Teknik 'Üriiversitesi, Mimarlık Fakültesi, say.:. 329, !stanbul, 1955, s. 15. 
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Ebü'l Vefa ve Cebir 

Ebü'l Vefa (Ta.ıi:ı .. adı; Muhammed ibn-i Muhammed . ibn-i Yahya ibn-i 
!smail İbn'ül Abbas, Buzcan 940 - Bağdat 998), matematiğin öteki dalları ile 
olduğu gibi, cebir konusu ile de ilgilenmiştir. Matematik tarihinde cebir konu
sunda, zamanı için orijinal yeni SOrUnlar Ve ÇÖZÜm metotlan ortaya koymU§
tur. Harezmi'nin Cebri ye'l Mukalıele adlı eserinin şerhini yazmıştır. Bu konu-
da bilhassa : · · · · 

X4 1+ pxs = r denkleminin çöz-ümü ycılunda, 

y3 ·+ .axy + b = o ve 
x2·- Y= O 

" " 

konikleırinin. kesi§tirme metodunu. ortaya koymuştur. 

ömer Hayyam ve Cebir 

Bu bilgilerin yanında; ce bir konulari. içerisinde; temel olarak bilinen kav
ram ve formUllerin bir kısmını, cebire ilk kazanalranların başında öm:er Hay. 
yam'm da (Tam adı; Ebü'l Feth Hayyam ibn.i !brahiıri, 1038 - Nişabur 1123) 
adını . belir4uek zorunlu olmuştur. · ' · . 

Ömer Hayyam; memleketimizde, rindlik, zevk ve eğlence şairi olarak bi
linmekte ise de, Batı'da ise ünlü. bir matematik ve astronomi alimi olarak ta
nmmaktadır. Hayyam'm ·asıl yönü; kiıv\retli bir cebir alimi olması ve Seİçuklu 
Hükümdan Melik§ah devrinde ünlü Nişabur Raeathanesinde 4ö yıl müdürliLlı: 
görevi sırasında ortaya koyduğu çalış!Halaı·ıdır. (Aynı zamanda; Melik§ah'm 
40 yıl ilmi danışmanlığını yapmıştır.) 

Bugünkü cebir ile matematik analizde geniş bir uyg1ılaı:i:ıa -"aliınİ olan 
"Binoİn formülü" ve "Aritmetik 'üçgen" olarak bil!neıı temel bilgiler, matema. 
tik. tarihine, ilk olarak ömer Hayyam tarafından kazatıdırılmış olmasına rağ
men; bu önemli ce bir kaideleri, İngiliz matematlkçi Newton'a {İsaac· Newton 
1642-1727 ve Fransız matematikci Pascal'a (Blaise Pascal 162:3-1662) atfedil
miştlr. Bu konuda Hamid Dilgan, Matematiğin Tarihi ve Teka.nıülüne Bir Bakış 
adlı eserinde aynen şunları yazar. . 

" .... Bugiin Pascal'a ya da Trataglea'ya dfolunan aritmetik üçgen ve 
" " " 

Newton'a izafe edilen Binom formülü, Hayyam'ın eseridir." (ı o) . . " 

. -· ~- ,, . . . 
Zamanında olduğu kadar, zamanımızda da ünlü bir ceb:r alimi olarak ta. 

nman ömer Hayyam, denklem· konusu ile tle çok öneınli bilgiler ortaya koy
muştur. Birçok cebir denklemlerinin çözümünü geometri!{. olarak açıklamıştır. 
Hayyam, kübik denklemlerin kısmi ·Çözüm metot1arını, e:ıı sistematik bir şekil
de tarif ve tanzim etmiş ve birçok denklemleri geometrik olarak çözmeyi ba.. 
şarmıştır. Bu denkleınler : 

(10) Hamid Dilgan : 1\-latematiğin Tarih ve TekiimiDüne Bir Bakış, İstanbul 
Teknik "Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, sayı 329, !stanbul, 1955, s. 15. 
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i. 

! 
'\ 

x& + b2" = b2C 

xı =by 
y2 =X (C-· X) 

:ıf1 + ax2 +.b x = b c 
X - (X.+ a) (C- X) 

·X (b+ X)= be 

denklemini, 

lwniklerinln kesiştirilıne9iyle 
Ve 
dımklemlerini 

eğrilerini kesiştirrnek suretiyle çözmüştür. 

. . . 
Bugün, matematikte geniş bir uygulama alanı olan ve ı 7. yüzyılın ünlü 

Fransız .matP.matikci Pierre Fermat'ın (1601-16fl:l) adına izafeten ''Fermat 
Teoremi'nin" özel bir hali olan; xa + ~ - z:ı cicnkleminin tam sayılarla çö
zülemeyeceğini büyük bir maharetle, P. Fermat'!.an 600 yıl önce göstermiştir. 
Bu konudaki çalışmaları ortaçağ matematikcileri tarafından temel kural ola
rak kabul edilmekteydi. 

Leyden (Holland) Kütüphn.esinde bulunan cebir konularından bahseden 
eserinde, Öklid'in na.Zariyelerini tenkidci bır gözle iııcelemiştir. Bu konulardan 
bahseden Cebir adlı eseri, Alman müsteşrik Fraı::ı: Woepcke (1826-1864) tara
fııldan Almancaya (Berlin 1851) ve Fransızcaya da 1857 yılında tercüme edii
diğine göre, ömer Hayyam'ın ce birdeki etkinliği. eserlerinin yazıldığı tarihten 
800 yıl geçmes'ne rağmen, ya da başka. bir ifade ile, 19. yüzyıl ortalarına kadar 
devam ettiği ortaya çıkmaktadır. 

Hilmi Ziya Ülken, Türk. Tcfelrkür Ta.rlhi adlı eserinde Ömer Hayyaın için 
aynen şu ifadeyi kullanır. 

''Hayyam, ce birde kurucu addedilecek kadar büyült bir üstad idi." (ıı) 

Gıyasüddin Cemşid ve Cebir 

Bilim tarihinde, Semerkant ve çevresindeki 15. yüzyıl ilmi faıiliyetlerine 

geniş yer verilir. Semer:k;ant ve çevresinin bu dönem alimlerinden; Gıyasüddin 
Cemşid el-Ka~t ( ? - Semerkant 1429), Bursalı Kadız§.de Rfımt (Bursa ·ı337 -

· Bemerkant 1430 ? ) , Uluğ Bey { Sultaniye 1394 - Semerlmnt 1449) ve öğrencisi 
Ali Kuşcu'nun {? - !stanbull474) 'matematik ilt: ilgili ortaya koyduğu. eser
ler, ,Yaşadıkları çağı aşmış ve etkileri 19. yüzyıl başlarına kadar ·devam et
miştir. 

Bunlardan konumuzu ilgilendirmesi bakırnındım Gıyasüddin Cemşid'in ce
bir ile ilgili çalışmalarım belirtelim. 

. . 
Gıyasüddin Cemşid; yüksek dereceden nümerik denklemlerin yaklaşık çö- · 

zümlerine dair, kendi görüşü olarak orı:aye:. koyduğu orijinal çözüm metotları 
ile, etkinliğini zamanımıza kadar devam ettirıniı;tir. Bu konuda; özellikle; 
ax3 + xa = bx tipindeki üçüncü cterece.denklemle.rin çözümünde, zamanı için 
yeni olan çözüm metotları ortaya koymuştur.· Ayı-ı ca; İslam Dünyası ünlü· 

(ll) Hilmi Ziya Ülken Türk Tefeldrnr Tarihi, Matbaai Ebüzziya, !stannııl, 
. 1933, s. ·12, 
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matematik ve fizik alimi İbn'ül Heysem.'den (Baı;ra 96.5 ·- Kahlre 1039) sonra, 
cebirin önemli konulannda olan ~a4 değerini, k~<ndi görüşü olan degişik bir 
metodla hesaplamıştır. Bunların dışında; 1427 yılmda tamamlayıp Uluğ Bey'e 
takdim ettiği l\fiftaıı;ül Hisab adlı eserinde, herhangi bir ·dereceden kök alma 
metotlanm açıklamıştır. Bu konu; Gıyasüddidün Cemşid'de~ · 700 yıl kadar 
sonra, İngiliz Newton tarafından, tabii üs için binom formülüne tatbik şeklili
de görülmüştür~ 

Buraya kadar olan kısımda, cebirin tarihi gelişimini ve gelişim içerisinde 
İslam alimlerinin yerlerini odak noktaları halinde belirttik. Şimdi, cebhin 
Avrupa'da ilk olarak görülmesini ·açıklayalım. 

YIL 1145 CEBİRİN AVRUPA'DA GöRtJLı.~Sl 

Objektif olarak yazılmış bilim tarihi eserleri, yazılan ilk cebir kitabının 
Rarezmi'nin "el-Kitabü"J. Muhtasar fi Hesabi'I Cebri ve'l MUkabele'• adlı eser 
olduğunu belirtir. Eser, önceleri İspanya'ya, bu'ractan'da diğer Avrupa şehirle
rine intikal etmiştir. Konuları ve çözüm met~tları bakımından san. derece 
önemli olan bu eser, ilk olarak 1145 yılında Latinceye çevrilmiştir. Avrupalı 

. matematikciler, bu tercümeden istifade etmi§lerdir. Eserin tek nüshası olan 
aslı, Oxford'ta Bodliana Kütüphanesinde katalog çalışmaları yapılırken; başka 
w..f nüshası da, Paris'te Bibloiteque ·Nationel'de bulunduğu, son yılların araş
tırmalan sonucu ortaya çıkmı§tır. 

Bu eserde görülen çözüm yollan, Leonarda Pisano (Fibonacci adıyla da 
tanınır) tarafından yazılan Liner Abacı (Hesap l\Ietodu) adlı kitap ile, 1202 
yılında İtalya'ya girmi§tir. Batı'l~ rnatematikcileroen; Paccioli, Tartaglie, ve 

· Cardon'un (1501-1576) çalı§malarına esas teşkil etıniştir. Bu matematikcile-. 
rin eserlerin incelendiğinde, Harezmi'ye ait izierin variığıriı görmek mürilkündür. 

Cebri ve'l Mukabele adlı eser ile, yukarıda adlarını belirttiğimiz Batılı 

matematikcilerin eserlerini ayrıntıları ile birlikte ibeelemiş olan Hamid Dilgan 
~tematiğin Tarih ve Tekamülüne Bir Bakış adlı ı>ser:nde aynen §unları yazar: 

"Batı'lı yazarlar; cebiri Harezmi'nin. Cebı1i ve'I Mukabele adlı eserinden 
öğrenmişlerdir." (12). 

Adnan Adıvar da, İslam Aıısiklopedisi için yszdığı makalesinde bu konu
da §U hususu belirtir. 

"Müsteşrik G. Llbri tarafından 1915 yılında New York'ta· yapılan 
tercümenin eski Latince nüshasının Czerinde, İspanya'da bulunan 
Segovia Şehrinin adı ve 1145 tarihinin yazılı qlduğunu, bu tarihe de 
aynı zamanda Cebirin Avrupa'da doğuŞtı tarih olarak bakmak .müm
kündür" (ı:!). 

(12) Hamid DÜgan . : Mate~tiğin Tal'iJı ve Tekumülüiıe Bir Bakış, !stanbul 
Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, say; 329, İstan]:>ul 1955, s. 12. 

(13) Adnan Adıvar : İsl.ii.m Aıısilıilop~i, Mill.i Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 
1964, cilt 5, s. 259. 
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:Harezmt':nin bu esel'i, müste§t'ik F. ~sen üı.rafmdan Arapça aslı ile bir
li_ftte İngilizce tercümesi The A.Igebra J.Uubammeit bin. Mfişa. adı ile, .. 1831 . Yı
lında Londra'da yııymianmıştrr. Son. tercümenin ise, müsteşrik G. Libri tara
fından, .1915 yılmda New York'ta yııpıiCıir ·dÜ§ünülürse,,·.Hareznıini:ıi Cebirdeki 
etkinliği 20. yiizy.ıJ. ba.şların.8. kadar d.ıvam . etmİ§Ür. , · Iiarezmt'nin bu e.seri, 
tell).el eser Irabul edilerek, Avrupa'da cebirle ng;ili yeıiı. yeni eserler ortaya ıcon~. 
muştur. Netice İtibariyle de,· bu çalışmalar· sonucu, İnatmatim,.ıi geruş bir daİİ. 
olan cebir bugünkü "Saadet Devrine" ula§abilıniştır. · · ·· · ·· - · 

·NETiCE 

Konunun önemi ve geruş bir çevrede bakirliği dolayısıyle, aynı ·zamanda 
da bir dergi yazısının sınırını aşmamak Için,. bilim tal'ihiıı,in·milletlerarası uz~ 
malanndan bazıları görüşleriru i:ktibaseıi belirtmeyi uygun gördük. Yorumı.inu 
okuyucuya bırakacağız_. Bunlardan :. · ' 

seVim ·T~keli,Modern Bilimin doğıışunda Bizariilm Elt~fadll esermde ay-
nen §uıilan · yazar. · · ·. · · · · · ·. · · .• . · 

"Müslüman cebri; Avrupa'yaBath'lı Adlıelard, aeviJJ.e'li. John ve, 
Chester.'li Robert'in('*) tercümeleri ve dolayısıyla Fibonacci'nin:yazıları 
ile geçmiştir . .Aynı zamanda Tivoli'li Plato'nun Latince çevirdigi Abra
han bar Hıyva'nm İbrani dilinı;Ie yazzlını§ makalesi de bu ·geçişte rol oy~ 
namıştır. Fiato'nun çevirisi ile Ckester'li Robert~ in çevirisi.aynı· yıllara; 
rastlar (1145). Bu 1145 yılı Avrupa'da ce•birin doguş yılıdır ... ''(ı-4) .. 

!smail Ha.rrti Danişmeİıt de, : Garp . M~nba.hı..,"lİıa ··Göre · Garp. Medeniy~tinin 
Merrbai olan İslam Medaniyeti adlı ~serbıde,· on ciltlik Medeniyet T3.rlııi. yazan 
Amerikalı Will Durant'ın Il age de Ila Foi <tınan Çağı) aduiı. taıııyan dördfuıcÜ 
ciltin• Fransızca terc~esine atfen §U bilgiYi, ver!J.'. . - . . . . . . . . ' .. 

. . . . . . . ı . . . . . 

"Cebir sahasının büyük siması ve belki de ortaçait matematigi.Illn en 
büyük §ahsiy~tf eUiarezıni'dir ... Harezmi'run C~bri ~e'I Mukabele adlı 
eseri, Avrupa ü:iı.iversitelerinde esas· ittilıaz edilmiştir" (ıu) <lft"~sı:zc~ 
Tercüme, Paris, i952, sayfa 310) ' ' 

tnkemizde; özellilde son 40-50-60 senedir, matematiğin geniş bir dalı olan 
ce bir konusu ile ilgili eserler dalıil olnıak üzere, diğer temel bilimleri· de· ihtiva 

(';) Burada isimleri.· geçı:ın mütercimlerden;. Bath:Iı Adelharcı, . Seville'li John, 
Chester'li Robert, Tivoli'li Plato; Doğu ilim dünyasının yazma eserlerini 

· zamanın ilim dili· Lathıceye tercüme etmekle üne kavu§Iriuııiardır. Bura
da ara ·bilgi olarak §U· hususu belirtelim. · Bu dönem'·· mütercirulerinden 
Dalmaçya'lı·. Hermann'm yardımıyla: Yaşlı . Pe.der'in.. isteği üzerine, 1141 
yılında başlayıp geniş bir ekip ve yogun bir çalışma sonucu, :Ü43 yılmda 
Kur'an-ı Kerim'in ilk Latince tercümesi de :ı;apılmı§tır. Bu çeviriler hak
kında yukarda 14 numaralı dipnotta gösterHen eserde geniş bilgi vardır. 

(H) Seyim Tekeli . : 1\a"odern Bilirnip Doğuşunda Bizaıısm Etkisi, Kalite.· Mat. 
baasi, Ankara, ı9'i5, s. 49. . ·.· ·. ·. •· ·· ·· · . . · · · ·· · 

0.5). !smail Hami Danişmend : Garp Medt'niyetinin 1\'Ienbaı Olan İsiltın Me-
deniyeti, Babıali Yayinevi, !stanbul, 1961, s. 48:· . 
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eden eserler, Eski Yunan (AntLlı: Yunan, Grek) bilginleri tarafından ortaya 
konan sistem ve kavramlar ile ba§lar ve hemen arkasından; . Batı dediğimiz 
Avrupa ve Amerika'lı bilginiere ait; sis'"em ve kavrarnlara geçilir.(**) Bu du
ruma; başta orta dereceli okullara ait resmi ders'lutapları ile ün.:versitelerimiz 
tarafından yayınlanan çoğu eserlerin muhteviyatmda açık olarak görülür. Ge
rek Eski Yunan ve gerekse Batı bilginlerinin ya~adıkları dönemler arasında
ki, özellikle 8 ile 16. yüzyıl isİ?,m alimlerin~n ort\' :Ya koydııklan sistem ve kav
ramlardan hiç konu edilmez ... 

Son yüzyılın araııtırmalan; ilınin tarih! geli§'minin hiÇ de bi:lyle olınadığı
m, tarihte varlığı görülen· her medeniyetin, bilirnde kendine özgü bir ağırlığı 
olduğıınu ortaya koymuştur. 

Yukanda da belirttiğimiz gibi, bir .dergi yazısının sınırını aşmamak için, 
konu. ile ilgili milletlerarasi uzınanların görü.§ler:ni iktibasen belirffiıekle ye
tineceğiz. Yorumunu okuyucuya bırakacağız. Bunlardan : 

Siğrid Hunke, İsiam'm Güneşi Avrupa'nın tTzeriİıde at;llı eserinde : · · 
"Tales ve Fisagor Doğu medeniyetinin (Eski Mısır v.e Mezopotamya 
Babil dönemi ~astediliyor) miraacıian idiler" {lıB) . . . 

Ekrem Akurgal, Anadıolu Medeniyetleri adlı eserinele . : 

"Tales baııta olınak üzere, Anaximandres ve Ana.x4Tienes gibi dii§ili+ür
ler Mısır ve Mezopptamya'da.n öğrendikleri bilgilere dayanarak, bu yeni 
özgür davranışla, felsefe, matematik, geometri ve astronomi gibi müs-
bet mınıerin ilk temellerini . attılar." (17) . 

Celal S araç, !Y·onya · Pozitif Bilimi adlı eserinde, . Heredot Tarilıi'nin ·· iltiııc1 
cildine atfen : 

"Babil ilıni, Eski Mısırlılarınkine kıyasla üstündli ... Eski Yunan'a ma
tematiği eski Mısır'ın öğrettiği ve genel olarak bilim, Eski Yunan'a bu 
yoldan geçip gelmiştir .... " (18) 

Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri adlı eserinde Bertrand Russel'in 
The Scientific Outlook adlı eserine atfen : 

(**) 

"Eski Yunan kültürü teknik bil&"i ve seviye bakımından iptidai idi. !Iıni 
ise bugünkü ölçü ve zihniyet ve bilhassa tecrlibi temayilller itibariyle 

Bunlardan birisi olan Eric TE;!mple Beli adlı Alman matematik tarihi ya
zan, · 1937 yılında yayınlanan Büyük Materuati.kçiler (Men of Matheıma
tics) adlı eserinde, Matemati$fn tarihi geli§~m:ni; Mısır Çağı, Babil Çağı, 
Yunan Çağı ve Newton Çağı diye dört ayn bölüme ayırmakla ve eserin
de 8. ile 16. Yüzyıl TUrk-İslam matematikcilE'rine yer vermemekte, büyük 
bir yanılgıya düştüğünü belirtmek· isteriz... Bu eseri esas ittihaz eden 
diğer eserlerde de, aynı yanılgı devam etmektedir. 

(16) Sigrid Hunke : İslam'ın Güneşi Avrupa'ına tJzerinde, Bedir Yayınevi, 
ikinci baskı, !stanbul, 1975, s. 63 ve 64. · 

(1 7) Ekrem Akurgal : Anadolu Medeniyfltlerl, KUltür ve Turizm Bakanlığı, 
· Ankara, 1983, s. 7. · ·', · · -· · ·. · 

(18) Celal Saraç : Adı geçen eser, s. 53. 
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bir fevkaladelik ~östermiyordu ... Bu itihrla tecrübi ilim an'anesini, 
İslam medeniyetiyle başlatmak şüphesiz hakikate daha uygundur." (ı9) 

Aydın Sayılı, Eski Mısırlılar ve 1\lezopotamyaJılarda 1\Iatematik, astrono. 
mi ve Tıp adlı eserinde de: 

"Yunanlılann yalnız matematik ve astronomide _değil, tıp alanında da 
Mısırlılardan ve MezopotamyaWardan ö~ıemli istifadeler sağladıkları 
sarahatle görülmektedir. Yuniı.n, ilmi, bu yeni bllgilerimiz karşısında 
mucize halesine bürünen mahiyetini. tan:amen kaybetmiştir. Yunan 
macizesi sözü, bilgilerimizin çok noksan olduğu zamanların damgasını 
taşımaktadır. Ve Yunan ilmi değerinden hiç bir şey kaybetmemiş olma. 
sına rağmen, bugün artık eskimiş ~ir sözdÜr." (20) 

SONSÖZ 

Bu yazıda, matematiğin geniş . bir dalı olan ce birin tarihi gelişimini ve bu 
gelişim içinde· 8, ile -16. yüzyıl İslam alimlerind<'n bazılarının yerlerini odal{ 
-noktaları halinde belirttik. Hemen ifade edelim k:; çoğu ilim daİlarında olduğu 
gibi, cebirirl de, müstakil bir ilirr. dalı haline gelmesinde; Müslüman zekasının 
rol oyııadığı, parlak bir medeniyetin banisi c.Jan İslam Düny~sının bu konudaki 
hizmet payı inkar edilemeyecek kadar açıktır. Kt,r.u bu sayfaların sınırına ·sığ·
mayac·ak kadar geniştir. Dileğimiz, büyük bir unutulmuşluğa ve unutturul
muşltiğa- terk edilmiş bulunan milietlerarası nitelikteki ~limlerimizin, ilim dün-

i ii yasmdaki' gerçek yerleri hakkında, Diyanet Dergiı!i yazı kadrosu ve okuyucu
sunun, bizi kendimize getir-en daha. doyı.ırucu yazıları ortaya koymalarıdır. Gö" 
rülecektir ki, ilmi ~erçekler, hergün biraz daha parlayacaktır. 

' . •' ' ., 
~ ı; 
~ ·: 

·, 
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' 
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(19) Mümtaz Turhan : Kültür Değişmeleri, Kültür Bakanlığı, 1000 Temel Eser 
İstanbul; 1969, s; 53. 

(20) Aydın Sayılı : lUısırlılarda ve 1\lı>zopotamyalılarda Matematik, Astrono-
mi ve Tıp, Türk Tarih Kurumu, seri vm sayı 52, Ankara, 1966, sayfa 447 .. 
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