TAK~YODD~N'~N CEB~R R~SALES~~
MELEK DOSAY
Takiyüddin

16. yüzy~lda ya~am~~~me~hur Osmanl~~bilim adamlanndan Muhammed
~bn Ma'ruf ~bn Ahmed Takiyüddin'in do~um yeri ve y~l~~hakk~nda çe~idi bilgiler mevcuttur. Onun genellikle 1525 veya 1526 y~llar~nda Kahire'de do~du~u kabul edilir. Ancak, 1521de ~am'da do~du~unu bildiren yay~nlar da
vard~r'. ~uras~~kesin olarak bilinmektedir ki, Taldyüddin ~stanbul'a gelmeden
önce Kahire'de yeti~mi~, e~itimini ~stanbul'da tamamlam~~ur. Onun
~stanbul'da Çivi~âde, Ebusuûd, Kutbeddinzâde ve Saçl~~Emir gibi kimselerden dersler ald~~~~bilinmektedir. Daha sonra ~stanbul ve Kahire'deki çe~idi
medreselerde hocal~k yapm~~, 1571 y~l~nda müneccimba~~~Mustafa
Çelebi'nin ölümüyle Padi~ah II. Selim taraf~ndan müneccimba~~l~~a atanm~~t~r. 1577 y~l~nda III. Murad'~n fermamyla Tophane s~rtlar~nda bir rasathane
kurmu~~ve burada astronomi gözlemleri yapm~~t~r. Rasathane kurma iste~inin Taldyüddin'den geldi~i de söylenmektedir. O, eski ziclerin art~k ihtiyaca
cevap vermedi~ini ve yeni gözlemlerin yap~lmas~~için bir rasathane kurulmas~~
gerekti~ini bildiren bir raporu Padi~aha sunmu~, III. Murad da Sadrazam
Sokullu Mehmed Pa~a ve Sadeddin Efendi'yi bu i~le görevlendirmi~tir.
Kurulan bu rasathane o dönemin en mükemmel rasathanelerinden biri olmas~na ra~men ömrü çok k~sa olmu~, 1583'de ~eyhülislam~n fetvas~yla y~k~lm~~t~r. Taldyüddin bundan sonra iki y~l daha çal~~malar~n~~sürdürmü~,
1585'te ~stanbul'da ölmü~tür2.
Taldyüddin yaln~zca astronomi ile ilgilenmemi~, matematik, optik, mekanik gibi di~er matematiksel bilimlerle de u~ra~m~~ur. Bu yaz~da incelenen
cebir risalesi, bize onun matematikçi yönü hakk~nda fikir vermektedir.
I

Ramazan ~e~en, "Me~hur Osmanh Astronomu Takirlddin el-Risid'in Soyu Üzerine",

Erdem, c. 10, 1988, s. 165-171.
2 Türk Ansiklopedisi, c. 30, s. 357-361; D.E. Smith, History of Mathematics, c. 1, s. 351;
Ramazan ~e~en, A.G.E.
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Takiyüddin'in bu risalesi Kitâb el-Nisâb el-Mü ta~âkale (Say~lar~]] Oran~) ad~~
ile Oxford I. 881, 3° 1 numarada kay~ tl~d~ r3. Tespit edebildi~imiz bu tek
nüsha üç varak olup, Hicri 918 y~l~nda yaz~lm~~t~ r. Yazmada konu ve bölüm
ba~l~ldar~~belirlenmi~tir. Birinci bölümde ad~~geçen
1352 veya
1355 y~llar~ nda Kahire'de vefat etmi~, as~l ad~~ Ebu'l Abbas ~ehâbüddin
Ahmed ~bn Muhammed ~mad olan matematikçidir4. O da hesap ile ilgilenmi~tir.
Taklyüdclin'in Cebiri
Takiyüddin'in cebir risalesi, giri~, üç bölüm ve sonuç olmak üzere be~~k~s~mdan müte~ekkildir. "Teknik Terimlerin Aç~ klanmas~" ba~l~~~n' ta~~yan giri~~bölümünde, cebir biliminde kullan~ lan terimler incelenmi~tir.
Bilinmeyen için kullan~lan x'in kendi kendisiyle çarp~m~ndan x2, bunun x
ile çarp~m~ndan x3 elde edilir. x, x2 ve x3 cebir biliminde kullan~lan as~l terimlerdir, bunlar vas~ tas~yla di~er terimler de elde edilir. x3'ün x ile çarp~m~ndan x4, bunun yine x ile çarp~m~ndan x5, bunun x ile çarp~ m~ndan da x6
elde edilir. Bilinmeyen ve onun kuvvetleri için kullan~ lan terimleri
Taldyüddin'in bu ~ekilde aç~ klamas~, daha önce ~slam Dünyas~ nda yaz~ lm~~~
bütün cebir kitaplar~ nda verilen aç~ klamalara tamamiyle paraleldir. Bu terimlerden her birinin kendisinden küçük basamaktakine oran~, kendisinden
büyük basamaktakinin kendisine oran~na e~ittir. Yani, as~l olan ilk üç terimden (x, x2 ve x3) sonra gelenlerin elde edilmesinde oran ve oranu özelli~inden yararlan~lmaktad~r. Böylece, Öklid geometrisi vas~ tas~yla ön plana gelen
oran ve orant~~teoremlerinin i~e kar~~ur~ld~~~ n~~görmekteyiz.
Takiyüddin, risalesinin ilk bölümünde cebirsel ifadelerle yap~ lan dört i~lemin kaidelerini incelemi~tir. Çe~itli terimler aras~ndaki toplama i~lemi vay
(ve) ile yap~l~r; örne~in 3x+4x2 toplam~nda oldu~u gibi. Yani, Arapça ve harfi
günümüzdelci+notasyonuna tekabül etmektedir. Ç~ karma i~lemi, ç~kart~lma
durumundaki (negatif) terimin e~itli~in her iki taraf~na eklenmesi ya da ç~kart~lacak terimin do~rudan do~ruya eksiltilmesi ile yap~l~r. (7x2-x)-5x ifadesi
7x2-6x biçimine, (5x3-3x)-(4x2-2) ifadesi de (5x3+2)-(4x2+3x) biçimine dönü~ür.
3 Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen Der Ara ber Und Ihre Werke,
Leipzig 1900, s. 191. Bu yazmadan beni haberdar eden ve fotokopisini temin eden Dr. Remzi
Demire te~ekkür ediyorum.
4 Suter, AG.E., s. 171-172.
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Çarpma i~leminin tan~m~n~~ Takiyüddin a.b=x ise a/x=1/b biçiminde
vermi~tir. Bu tan~m, genel olarak her çe~it cebirsel niceli~in çarp~mma uygulanmas~~mümkün bir tariftir. Çarp~m~n cinsi, çarpanlar~n cinsine ba~l~~olarak
belirlenir. E~er iki say~~ çarp~llyorsa, netice say~~olarak bulunur. 4.2x=8x örne~inde oldu~u gibi, çarpanlardan biri say~, di~eri de x'li bir terim ise, çarp~m da x cinsinden bulunur. Parantezli çarp~ mlarda, bir parantez içindeki
terimlerin her biri di~er parantez içindeki terimlerle birer birer çarp~l~ r ve
bunlar i~aretine göre toplanarak ya da ç~kanlarak netice bulunur.
Kesirli ifadelerin tam say~l~~ifadelerle çarp~m~ nda kural, pay ve paydadaki terimlerin kuvvetlerinin farlun~n çarp~m~n kuvvetini belirlemesidir. Bu
i~lem, ayn~~ zamanda bölme i~lemi de olmaktad~ r. Takiyüddin, buradan
bölme i~leminin kaidelerine geçer. Müfred bölmeyi üç gruba ay~rarak inceler. Birinci grupta, bölen ve bölünen terimler ayn~~cinsdir, bölüm say~~olarak
bulunur. E~er bölünen bölenden küçük ise, netice kesirli say~~olarak bulunur. ~ kinci grupta, bölünenin kuvveti böleninkinden daha büyüktür.
Bölümün kuvveti, bölünen ve bölenin kuvvetlerinin fark~~ ile belirlenir.
6x3/ 2x2=3x ve 6x3/ 9x2=(2/3)x örnekleri verilmi~ tir. Üçüncü grupta ise, bölenin kuvveti bölüneninkinden daha büyüktür. Bölümün kuvveti yine kuvvetler aras~ ndaki fark ile bulunur, ancak bu fark paydaya yaz~l~ r. 5x2/ 5x3=1/x,
8x/2x3=4/x2 ve 8x/12x5=2/(3x') bölmeleri örnek verilmi~tir.
Risalenin ikinci bölümü kurallar ile ilgili olup, Takiyüddin burada cebir
ve hat i~lemlerini incelemi~tir. Cebir (tamamlama) i~lemi, x'in katsay~s~~bir'den küçük oldu~unda, bunu bir'e tamarnlamak; hat i~lemi de bunun aksine,
bir'den büyük olan x'in katsay~s~n~~bir'e indirgemektir. x'in katsars~ m bir
yapmak için e~itli~in bütün terimlerinin çarp~lmas~~gereken say~~ dört oran
yoluyla bulunur.
Oran ve orant~, ~slâm matematikçilerinin bilinmeyeni bulmak için kulland~klan ba~l~ ca hesap yöntemiydi. Bu yöntemi, uygulanmas~~mümkün olan
her çe~it problemin çözümüne uygulam~~lard~. Hattâ, problemleri bu aç~dan
iki gruba arrm~~lard~ ; bunlardan biri bilinmeyenin arurma ve eksiltme yoluyla bulundu~u say~~problemleri, di~eri de muamelât ile ilgili hesap problemleriydi.
"Ziyade ve noksana taalluk eden mesâil" ad~yla an~lan birinci gruba, birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denkleme yol açan say~~problemleri giriyordu, bunlar dört oran kurularak çözülüyordu. Ancak, böyle bir problemde
daima bir e~itlik kurulacak~~için, bu e~itli~in bir taraf~n~ n kesir biçiminde bu-
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lunmas~~gerekiyordu. Çünkü islam aritmetikçileri negatif say~y~~tasavvur
edemediklerinden bu tür denklemleri a=x.m biçiminde dü~ünüyorlard~. Hiç
bir problemde bilinmeyen aç~kça ifade edilemeyece~inden ve örne~in be~~
say~s~ n~n e~iti hangi say~~ olur ~eklinde bir soru sorulamayaca~~ndan dolay~,
böyle birinci dereceden problemlerin genel denklemi =atxm veya a=xm
~eklinde tasavvur edilir. m=b/h gibi bir kesir biçiminde verilirse, bu e~itlik de
a=x (b/h) ya da a.h=x.b e~itliklerine dönü~ür. Bunlar, bir oranumn orta ve
yan terimleri olarak kabul edilebilir. O halde bu e~itlik x/a=h/b ~eklinde
dört oran olarak yaz~labilir. Bu durumda, böyle bir birinci derece denklemine yol açan her çe~it say~~ problemini dört oran ile çözmek mümkün olaca~~ndan, islam matematikçileri de bu özelli~i dikkate alarak, hesap kitaplarma bununla ilgili özel kurallar koymu~lard~ r. a=xm denldeminde m bir kesir biçiminde verilmemi~~olsa bile, bu denklemi 1.a=x.m gibi dü~ünmek ve
böylece x/1=a/m oranus~n~~ kurmak mümkündür. Bu yüzden islâm hesap
uzmanlar~~a=x gibi bir denklem çok aç~k oldu~undan, böyle bir denkleme
yol açan problemleri dikkate almam~~lard~5.
Risalenin üçüncü bölümü "Cebirsel Problemler" ba~l~~~m ta~~ r. Bu bölümde, birinci ve ikinci derece denklemleri, al~~~ lageldi~i üzere iki grup alt~ nda toplanarak incelenmi~tir. iki terimden olu~an "müfred denklemler"
(yal~n denklemler) üç tipe ayr~l~r. ax2=bx tipine örnek olarak 3x2=12x denklemi verilmi~tir. Bu denklem tipinin çözüm yolu, x'li terimin katsay~s~n~ n
x2'nin katsay~s~na bölünmesidir.
ax2=c denklem tipi için de 3x2=12 denklemi örnek verilmi~tir. Çözüm
formülü, say~n~n kareli terimin katsay~s~ na bölünmesi ~eklindedir. islam
Dünyas~~ matematikçilerinden Kered de Fahri adl~~ kitab~nda ayn~~ örnek
denklemi çözmü~tür.
Müfred denklemlerin sonuncusu olan bx=c tipine Takiyüddin 3x=12
denklemini örnek vermi~tir. Bu denklemin çözüm yolu, c/b bölümüdür. x'in
katsay~s~~ bir oldu~unda ise i~lem yapmaya gerek yoktur.
~ki terimin bir terime e~itlendi~i "mukterinât denklemler" (kau~~ k
denklemler) de üç tiptir. ax2 +bx=c tipinin çözüm formülü
x= q(b/ 2)2 + c —(b/ 2) ~eklindedir. Takiyyüddin bu tipe örnek olarak
x2+10x=24 denklemini vermi~tir. Ayn~~ örnek denklem ile Abdülhamid ibn
Türk'ün Cebir'inde ve Kereci'nin ~lel Hesâb'~nda da kar~~la~~lmaktad~ r.
5 Salih

Zeki, Asâr-~~Bâkiye, c. 2, 1329 H., ~stanbul, s. 192495.
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~kinci mukterinât denklem tipi, x2+c=bx denklemidir. Bu denklemlerin
çözülebilme ~art~~olan c<(b/2)2 ko~ulunu Takiyüddin de söz konusu etmi~tir. Buradaki çözüm formülü x=(b/2)--\1(b/ 2)2 - c dir. Ancak c<(b/2)2
olursa (b/2)2-c fark~~ bulunabilir. Bu tipin örnek denklemi x2+16=10x'dir.
Kereci de ~lel Hesâb adl~~kitab~ nda ayn~~denklemi örnek vermi~tir.
Sonuncu kat~~~ k denklem tipi x2=bx+c'dir. Bunun çözüm formülü
x=(b/2)+ \l(b/2,)2 - c olup, x2=4x+5 denklemi örnek olarak verilmi~tir. Bu
denklemi de Abdülhamid ~bn Türk'de ve Kereci'nin ~lel Hesâb adl~~ kitab~ nda bulmaktapz.
Takiyüddin bu denklemin çözümüne giri~meden önce, x2'nin katsay~s~n~n birden farkl~~ olmas~~ durumunda bire dönü~türülmesi uyar~s~nda bulunmu~tur. Bu dönü~türme, cebir ve hat i~lemleriyle gerçekle~tirilecektir.
Cebir i~lemini (3/4)x2+10x+(1/2)x=24 denklemine uygulam~~ t~ r.
Denklemdeki bütün terimleri 4/3 ile çarparak, x2+14x=32 denklemini elde
etmi~~ve x2+bx=c denklem tipinin çözüm formülüne göre x=2 bulmu~tur.
Burada, ayn~~ cins terimlerin e~itli~in bir taraf~nda toplanmas~~ i~lemi demek
olan mukâbele de yap~lm~~t~ r.
Hat i~lemini de 2 (1/4)x2+7 (1/2)x=24 denldemine uygulam~~t~r. Bütün
terimleri 4/9 ile çarparak, x2+3(1/3)x=10(2/3) denklemini elde etmi~~ve
x=2 çözümünü bulmu~tur.

Takiyüddin, cebir ve hat i~lemlerinin yal~ n denklemlere de uygulanabilece~ini devr problemleri ile göstermi~tir.
Risalenin sonuç bölümünde Takiyüddin çe~itli cebir problemlerini incelemi~ tir. Verdi~i problemlerden bir tanesi: Üçte biri ile dörtte birinin çarp~ m~ , kendisinin yar~s~~ olan say~~ kaçnr? Burada, olu~ turdu~u x2 /12=x/2
denkleminde x2'nin katsay~s~ n~~ cebir i~lemiyle bire tamamlayarak, elde etti~i
x2=6x denklemini, x2=bx denklem tipinin çözüm kural~na göre çözerek x=6
cevab~ n~~ bulmu~tur. Buna benzer problemler ~slâm Dünyas~~matematikçileri
taraf~ndan oldukça kapsaml~~ biçimde incelenmi~ti6.
6 Örne~in Hârezmi için baknuz; Kita^b al-Mukhtasar fi Nisa. t> al:Jahr wal Muqabala, Rosen,
Londra 1830-31, s. 35-67.
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Takiyüddin'in bu risalesinde, cebir konusunu daha önceki ~slâm matematikçilerinin olu~turdu~u gelene~e uygun biçimde ele ald~~~~görülmektedir. ~slam Dünyas~~matematikçilerinin incelemi~~olduklar~~denklem örneklerini bile Takiyüddin de~i~iklik yapmadan alm~~ , ancak bu denklemleri çözerken geometrik yöntemleri hiç kullanmadan, aritmetiksel yakla~~m~~ benimsemi~tir. Cebirin analitikselle~mesi ad~~ verilen bu anlay~~~~daha önce
Kerecrnin (10. yüzy~l sonu-11, yüzy~l ba~lar~ ) ~lel Hesâb adl~~ kitab~nda da
tesbit etmekteyiz7.
Di~er ~slam matematikçileri gibi Takiyüddin de negatif say~lar~~söz konusu etmemi~~ve ifadelerini retorik biçimde vermi~ tir. Oysa ki 16. yüzy~lda
Avrupa'da negatif say~~ve sembolizm vard~ . Regiomontanus (1436-1476),
Stifel (1486-1567), Cardano (1501-1576) alfabenin harflerini sembol olarak
kullanmaya ba~lam~~ lar, Viete (1540-1630) de bu kullan~ m~~yaygmla~t~ rm~~t~.
Simon Stevin (1548-1620), kuvvetler için tamamiyle sembolik bir notasyon
kullanm~~ , kare yerine 2, küp yerine 3, döndüncü kuvvet yerine de 4 yazm~~t~ s. Buna benzer bir gösterimle Nicolas Chuquet'nin Triparty... (1500)
adl~~eserinde de kar~~la~maktapz9. Bombelli (1530-?) ve Viete negatif say~lar~~
aç~ k biçimde kullanm~~lard~ . Takiyüddin'in risalesinden, onun Avrupa'daki
bu geli~meleri izlemedi~i anla~~lmaktad~r.
~slam Dünyas~ nda hesap bilimi (aritmetik) ile cebir biliminin s~ n~ r~~ tam
olarak çizilmemi~; cebir ve mukâbele, hesap biliminin bir dal~~olarak kabul
edilmi~ ti. En genel biçimiyle, bilinenler yard~ m~yla bilinmeyenlerin bulunmas~n~~sa~layan bilim dal~~olarak tan~ mlanan hesap biliminde; Hint hesab~,
çift yanl~~~hesab~ , oran ve ()rant' teorilerinin yan~s~ ra bilinmeyenin bulunmas~~için kullan~ lan yollardan bir tanesi de cebir ve mukâbele idi. Böylece,
cebir bilimi de hesap bilimine dahil edilmi~~oluyordu. Ancak bununla da yetinilmemi~, say~n~ n (bilinmeyenin) sonradan bulundu~u bütün problemler
hesap biliminin s~n~rlar~~içinde kabul edilmi~ ti. Hattâ çizgi, yüzey, hacim gibi
geometrinin konusu olan terimlere bir de~er verilince, yani kendi cinsleri ile
ayn~~ birimlerle orant~l~~olunca, bunlann olu~ turdu~u geometri problemleri
de hesap problemleri kapsam~ na al~nm~~t~. Bu yüzden ~slam matematikçileri
arazi ölçümünü (mesaha) de geometrinin konusu olarak dü~ünmemi~ ler,
7 Bak~n~z; Melek Dosay, Kerecikin
Hesâb EI-Gebr ve7-Mukabe1e" Adh Eseri, Atatürk
Kültür Merkezi Yay~n~ , Ankara 1991.
8 Carl Boyer, A History of Mathematics, 1968, s. 350.
9 Carl Boyer, A.G.E., s. 305.
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hesap biliminin bir dal~~olarak kabul etmi~lerdi. Bunun neticesinde, bütün
hesap kitaplanna birer de "mesaha" bölümü ilave etmi~lerdi'°.
Miras problemlerinde mirasç~lann hisselerinin düzeltilmesi de hesab ile
ilgili oldu~undan, "ferâiz" bölümü de hesab biliminin dallar~ndan kabul
edilmi~, hibe ve vasiyetle ilgili konular~~ele alan "devr ve vesâya" hesab~~ bölümü de ilave edilmi~ti".
Hesab problemlerinin çözümü için kullan~lan yollar da genellikle dört
oran, çift yanl~~, cebir ve mukâbele idi. Yaln~zca cebir ve mukâbele hesab~,
çift yanl~~~hesab~~ile ilgili kitaplar yaz~ld~~~~gibi, hesab i~lemlerinden bahseden hesab kitaplar~~da yaz~lm~~u'2. Takiyüddin'in de burada incelenen yaz~s~n~n içeri~i cebir olarak belirlenmi~~olmakla birlikte, gördü~ümüz gibi yaln~zca üçüncü bölümde denklem çözümleri incelenmi~tir. ~u halde,
Takiyüddin'in de kendisinden önceki ~slam gelene~ini sürdürerek, cebiri
hesab bilimi kapsam~nda mütalaa ederek, hesab biliminin alan~n~n geni~letilmesine katk~da bulundu~u neticesine varmak makül gibi görünmektedir.
Kitâb el-Nisâb el-Müte~âkele (Say~lar~n Oran~)
Bismillahin-ahmanirrahim,
Allah'a ~ükürler olsun. O'na say~lamayacak kadar hamd olsun. Salt-ü selam~m yüce Peygamberimize ve onun yalunlannad~ r. Bu risale, cebir ve mukâbele ilmi hakk~ndad~ r. Onu, haurlanmam için yazd~m. Allah dilerse, ona
ba.~ lar~m. Bu risaleyi, bir giri~, üç bölüm ve bir sonuç k~sm~~olmak üzere haz~rlad~m. Allah do~ru ve güzel netice için yard~m eder.
Giri~: Teknik Terimlerin Aç~klanmas~.
Cezr (kök)'de c harfi fethe ile ve z harfi de kesre ile gösterilir, kendi
kendisiyle çarp~lma özelli~i bulunan belirsiz say~ya kenar da, ~ey de denir.
Özel bir yöntemle farz edilen de~erle çarparak bilinene ula~mak için bilinmeyen ma~lum farz edilir. Bu nedenle elde genel ve özel kökler vard~r.
Böylece bunlar bilinmeyen faraziyeleri Sa~lar ve her biri kendi kendisiyle
10 örne~in Hârezmi için bak~n~z; Al-Khwârazmi's Algebra, Pakistan Hijra Council,
Islamabad 1989, s. YY
l ~~ Hârezmi'nin "devr ve vesâya" bölümü için bakma; Al-Kh~ra^raz-n~ fs Algebra", Pakistan
Hijra Council, S. EY
12 Salih Zeki, A.G.E., s. 48-50.
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çarp~ l~ r. Faraziye e~er bilinirse kök olur, ve kendi kendisiyle çarp~l~ r. Faraziye
bilinmeyen ise ~ey olur, ve kendi kendisiyle çarp~lmaz. Kök veya ~eyin kendi
kendisiyle çarp~ m~ndan mâ/ (kare) elde edilir13. Muka"ab ve ka'b e~~anlaml~ d~ r, ~imdiye kadar geçen terimlerin kuvvet aç~s~ ndan en büyü~üdür.
Kök'ün kare ile çarp~ lmas~ ndan elde edilir". Bu üç çe~it (terim) as~l kuvvetler olarak belirlenmi~tir. Mâ/ mil, ka'b'~n en küçük kenar ile, yani kök ile
çarp~m~ndan meydana gelir, mâfin kendi kendisiyle çarp~ m~d~r da°5, çünkü
mil, ka'b ve kök aras~ ndaki oranun~n orta terimidir'6. Bu bilimde buna bilinmeyenlerin bulunmas~~denir. Mâ/ el ka'b, mâl mâlin kök ile çarp~ m~ ndan
elde edilir'''. Ka'b el ka'b, mâl el ka'b'~n kök ile çarp~ m~ ndan elde edilir18.
(Bu terimlerden) her çe~itin kendisinden önce gelene oran~ , kendisinden
sonra gelenin kendisine oran~ na e~ittir19. Ve böylece devam eder. Bu çe~itler
(terimler) aras~ nda toplamay~~ifade etmek için, terimlerin kuvvetlerinin toplam~~söylenir. Bütün bu kuvvetler ister çarpma ile büyütülmü~~olsun, isterse
çarpma yolu ile küçültülmü~~kesirlerle elde edilmi~~olsun, toplan~ rlar.
E~er kök yar~ m olarak farz edilirse, karesi çeyrek, kübü sekizde bir, dördüncü kuvveti sekizde birin yar~s~, be~inci kuvveti sekizde birin çeyre~i, alt~nc~~ kuvveti sekizde birin sekizde biri olur ve bu prensibe göre böylece devam eder'''. Bu özellik, tabii say~lar dizisindeki mevcut bütün terimler için söz
konusudur. Kök bir, kare iki, küp üç olur, bu hesap üzere alt~ya kadar devam
eder. Mâl mâl oldu~unda dört, mâl el ka'b be~, ka'b ka'b alt~~olur, ve böyle
devam eder21.
13 X.X=X2
14 x2.x=x3
15 x3 x=x4 =x2 x2
16 x/ x2_x2/ x3
17 x4 x=x5
18 x5 x=x6

örne~in, x2/x=x3 /x2
=x4/x3=...
20 x=1/2 ise,
x2=1/4
x3=1/8
x4=(1/8) (1/ 2)
x5-,-(1/8) (1/ 4)
x0=(1/8) (1/8)

19

21 x= i

x2= 2

x3=3
x4=4
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Terimlerin bu kuvvetlerinin temelindeki prensibi ö~renmek isterseniz,
say~lann basamaldanm bilin ve onlar~~iki ile, üç ile, on'a kadar bölün, bu bölümleri toplay~ n veya yineleyin. Yedinci kuvvet için mal mal ka'b" ve sekizinci kuvvet için mal ka'b ka'b olur. Burada, mal dört defa yinelenerek de
sekizinci kuvvet elde edilir23 . Dokuzuncu kuvvet için ka'b ka'b ka'b olur, ve
de~i~ik yineleme biçimiyle, üç kere mil ve bir kere ka'b yaz~larak da ayn~~~ey
elde edilir". Ve böylece devam eder.
Birinci Bölüm: Hesap

Toplama: Bir cinsin kendi cinsine ilave edilmesidir. Say~lar yaz~hr ve çe~itli terimler vay ( ) ile toplan~ r. üç ~ey'in dört kare ile toplam~nda, bu kareler belli say~daki ~ey'e vay ile ba~lan~r25. Di~erlerinde de böyle yap~l~r.
Ancak, ç~karulma durumu ve ayn~~cins terimler varsa, ayn~~cins terimler önceki gibi toplan~r ve bütünden ç~kar~l~r. Be~~kare eksi altm~~~ifadesinin üç
kare ile toplam~nda, sekiz kare eksi altm~~~elde edilir. ~ki tarafta toplam durumundakiler toplan~r, sonra ç~ karulma durumundakiler (negatifler) toplan~r, ç~kart~ lma durumundakilerin tamam~~bütünden ç~kart~l~ r. Dört kök eksi
be~~~ey ve alt~~kök eksi üç ~ey'in toplam~ , on kök eksi sekiz ~ey olur".
Çe~itli cinslerin toplam~ na gelince, serbest biçimde bir araya gelmi~~terimlerin bulundu~u ifadelerde, ç~ karulma durumunda olanlar ayr~l~r, yaln~zca bunlar toplan~r, sonra bu toplam, di~erlerinden ç~kart~l~r.
Ç~karma: saplann azalulmas~ d~r. Çe~idi cinslerin ç~karulmas~ nda, bunlar hariç tutma (kelimesi) ile ç~kart~ l~r. Örne~in, üç ~ey'in dört kareden ç~kanlmas~~meselesinde cevab dört kare eksi üç ~ey ya da üç ~ey eksi dört kare
olabilir28. Ç~kart~ lma durumundaki terimi e~itli~in her iki taraf~ na eldeyin,
e~itlik bozulmaz, ya da bir tarafta ç~karma yap~n. Be~~~ey'in yedi kare eksi ~ey'den gkar~lmas~ nda, toplamadan sonra ifade yedi ve alt~~biçimine dönü~ür,
x5=5
x6=6
22 X2 X2 X3=X2
23 x2 x3 x3_x2 x2 x2 x2= x8
24 x3 x3 „3_„2 x2 x2 x3=„9
25 3x,ix2
26 5x2-60+3x2=8x2-60
22 4 Cr - Sx + 6~
x -3x
" 4x2-3x, 3x-4x2

= ltbrx - 8x
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ç~karma i~areti gelir ve ç~karmadan sonra yedi kare eksi alt~~~ey kal~r. Dört
kare eksi iki dirhemin be~~küp eksi üç ~ey'den ç~kar~lmas~nda, ifade dört kare
ve üç ~ey'in be~~küp ve iki dirhemden ç~kar~lmas~na dönü~ürm.
Çarpma: Birle~tirme (arturma) çabas~. ~ki çarpandan birinin çarpma
oran~, bir'in di~er çarpana oran~na e~ittirm. Müfred say~lann çarp~m~nda say~lar ayr~l~r ve çarp~m neticesinde terim elde edilmez (say~~elde edilir). ~ki
çarpandan biri say~~ve di~eri bir terim cinsindense, önceki gibi çarpma yap~l~r, çarp~m~n cinsi bu terim cinsinden olur. Dört'ün iki kök ile çarp~m~~sekiz
kök verir32. Di~er terimlerle de ayn~~~ekilde yap~l~r. E~er iki tane müfred kök
olsayd~, sonuç yine önceki gibi olurdu ve neticenin kuvvefini çarpanlann
kuvvetlerinin toplam~~belirler. E~er iki çarpan da mürekkep ya da biri mürekkep olursa, bir çarpandaki her cins terimi di~er çarpandaki terimlerle birer birer çarp~n ve her çarp~m~n cinsini belirleyin, bütün neticeleri toplay~n,
elde edilen istenendir. Be~~ve iki ~ey'in, alt~~ve üç ~ey ile çarp~m~nda, be~'i alt~~
ile çarpanz, otuz olur. Sonra, be~'i üç ~ey ile çarpanz, onbe~~~ey olur. Sonra,
iki ~ey'i alt~~ile çarpanz, oniki ~ey olur. Sonra, iki ~ey'i üç ~ey ile çarpanz, alt~~
kare olur. Bunlar~~toplanz, otuz ve yirmiyedi ~ey ve alt~~kare elde edilir". Bu,
do~rudur. Burada ç~karma olmas~~durumunda, kaide ~udur: kendisinden
eksiltme yap~lan pozitif, ç~kart~lan negatif olur. Pozitif ile pozitifin çarp~m~~
ve negatif ile negatifin çarp~m~~pozitif olur. ~kisinden birinin di~eri ile çarp~m~~negatif olur34. Bunu anladlysan~z, önceki gibi çarpma i~lemini yap~n ve
negatifi pozitiften ç~kartm, cevab~~bulursunuz.
Be~~eksi iki ~ey ile alt~~eksi üç ~ey'in çarp~m~nda, önceki örnekteki gibi
çarpanz, sonra toplar~z ve negatifieri ç~karunz. Otuz ve alt~~kare eksi yirmiyedi ~ey bulunur". Be~~art~~ ~ey ile on eksi ~ey çarp~m~nda, be~'in on ile çarp~m~ndan elli gelir, be~'in ~ey ile çarp~m~ndan be~~~ey noksan, ve ~eyin on ile
çarp~m~ndan art~~on ~ey, ~eyin ~ey ile çarp~m~ndan eksi mâl gelir. Art~~on
~ey'den eksi be~~~ey'i ç~karunz, ve kare de ç~kart~l~r. Netice elli art~~be~~~ey
2‘j (7X2-X)-5X=7X2-6X
3° (5x3-3x)-(4x2-2)=(5x3+2)-(4x2+3x)
31 örne~in 2.3 çarp~m~nda, 2/6=1/3 dür.
32 4.2x=8u~~
33 (5+2x) (6+3x)=30+15x+12x+6x2=30+27x+6x2
34
(+).(-)= -

!I:S (5-2x) (6-3x)=304-6x2-27x
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eksi kare bulunur36. Bir'den küçük kesirli terimlerin tam say~l~~ terimlerle
çarp~m~~da tam terimlerin çarp~m~~gibi olur. Çarp~m neticesinin kuvveti her
iki ifadenin kuvvetlerinin fark~ d~ r". Burada fark al~ n~ r ve ~ey say~ ya
dönü~mez. Bunun için kesin biçimde yap~lm~~~bölmeye ihtiyac~ n~z oldu~unu
biliniz.
Bölme: Müfred ifadenin müfred ifade ile bölümünde üç grup söz konusudur. ilki, bir cinsin kendi cinsine bölümüdür. Bölme neticesinde bu cins
elde edilmez, çünkü bölümün kuvveti (üssü), kuvvetlerin fark~d~ r ve burada
kuvvetlerin fark~~söz konusu de~ildir (s~f~rd~ r). Bölünen daha büyükse, bölüm say~~olarak; bölene e~ it ise bir olarak bulunur; bölünen daha küçük ise,
kesir olarak elde edilir.
~ kincisi, bölünenin kuvvetinin bölenin kuvvetinden daha büyük oldu~u
bölme grubudur. Bölümün cinsi kuvvetlerin (üslerin) fark~~ile bilinir. Bölüm
birincide oldu~u gibi bulunur. Alt~~küpün iki kare'ye bölümü üç kök, ve alt~~
küpün dokuz kare'ye bölümü 2/3 kök verir38.
Üçüncüsü, bölünenin daha küçük kuvvete ve bölenin bundan daha büyük kuvvete sahip oldu~u bölmedir. Bölümün kuvveti, kuvvetlerin fark~d~ r,
ancak bu fark bölen taraf~ na yaz~l~ r. Bölüm yine birinci grupta oldu~u gibi
bulunur. Be~~kare'nin be~~küp'e bölümünde, paydada kök bulunur 39. Sekiz
kök'ün iki küpe bölümünde dört bölü kare bulunurw. Sekiz kök'ün oniki
mâl ka'b'a bölümünde iki bölü üç mâl mâl elde edilir".
Bu mesele böylece incelendi. ~bn Hâim ve di~erleri bu konuda bir ~ey
söylememi~ lerdir. Bu ifadeye göre dü~ünmek faydal~~olmad~~~ ndan ve buna
göre i~lem yap~lamad~~~ ndan, eskilerin de teyid etti~i gibi, bölmenin do~rulu~unun ispat~~(sa~lamas~ ) çarpmad~ r.
Müfred ifadenin ya da mürekkep ifadenin mürekkep ifadeye bölünmesine gelince, bunun iki yolu vard~ r. Me~hur alt~~problem anlat~lmad~~~ ndan,
burada vermeye gerek yoktur. Allah en iyi bilendir.
(5+x) (10-x)=50-5x+10x-x2 =50+5x-x2
Örne~in, a3 (1/ a2)=a3-2=a
38 6x3/ 2x2=3x ve 6x3/9x2=(2/3)x
5x2/5x3=1/x
40 8X/ 2X3=4/X2
41 8X/12X5=2/(3X4)
36

37
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~kinci Bölüm: Kurallar Üzerine
Cebir: Birin bulunacak miktara (bilinmeyene) oran~ n~ n eldeki kesrin
bire oran~ na e~it (lenmesi ile kurulacak) oranu yard~ m~ yla (e~itli~in çarp~ lmas~~ gereken) miktar~ n bulunmas~d~ r". Bir, bu oranuda orta terimdir. Biri
eldeki kesire böldü~ünüzde, birden daha büyük bir say~~ ç~ kar, bu say~y~~ eldeki kesir ile çarpt~~nnzda yine bir elde edilir'''. Bunun ispat~ , oranun~ n orta
terimlerinin çarp~ mm~ n, yan terimlerin çarp~ m~ na (ortalar-yanlar çar-p~ m~ )
e~it olmas~ na dayan~ r. Dörtte üç, bir tan~~ bir bölü üçe neden olur, ve bu
payda ile çarp~ larak yine m~lfred kesire dönü~türülür".
Ba~ka bir yol: Eldeki kesir ile bir aras~ ndaki fark~~ bulun. Bu fark~~ kesire
oranlay~ n ve buldu~unuzun eldeki kesire oramm bire ekleyin. kesir ve bir
aras~ ndaki fark dörtte bir'dir. Bunun kesire oran~~ 1/3 eder, bunu miktara ekleyin, 13 bulunur, cevap budur'''.
Hat: Aranan miktar~ n bire oran~ , bir'in küçült~nek istedi~iniz birden
büyük say~ya oran~ na e~it (lenmesi) i~lemidir"". 1- 'un hat i~leminde 3/ 4
3
bulunur, bu, bir'in 11'e bölümünden ç~ kand~ r.
3
Ba~ka bir yol: Küçültülecek say~~ ile bir aras~ ndaki fark~~ bulun, bunun
küçültülecek say~ya oran~ n' birden ç~ kar~ n, kalan istenendir".
Burada mukâbele i~lemi de görülür. Cebirsel veya çizgisel (lineer) bir
nicelik, e~itlikteki bütün terimler ile çarp~ ld~~~ nda, durum de~i~mez ya da
e~itli~in terimlerinde, cebir ile bir'e tamamlamak için çarp~ lan miktar kadar
anma, veya hat i~lemiyle bire indirmek için eksilune yap~ lan miktar kadar
azalma olur. Bunun ba~ka bir anlam~~ daha vard~ r, bu, e~itli~in bir taraf~ nda
42
13

1/X=C/1
1/c=a, a.c=1
1

x

3

1

x=4/3=1

4
-15

1-(3/ 4)=1/ 4,

(1/ 4)/(3/ 4)=1/3,

1
1+(1/3)= 1 —
3

x=3/4
-17

(4/3)-1=1/3,

(1/3)/(43/ 3)=1/ 4,

1-(1/ 4)=3/ 4
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ya da iki taraf~ nda da ç~karma i~leminde oldu~u gibi kesirin art~ r~lmas~~veya
eksiltilmesidir.
E~er orant~~konusunda size sunulanlar~~ ö~rendiyseniz, e~itliklerde mukâbele ile birlikte cebir veya hat i~lemini yapmak sizin için kolay olacakt~r.
Örne~in, ~ey ve ~ey'in dörtte biri ile alt~da biri 87 (1 / 2)'ye e~it olsun.
Say~lar~n oran~ndan, ~eyin 87 (1/2)'ye oran~n~n 24/25'e e~it oldu~unu buluruz. kler-d~~lar çarp~m~ndan ve bir taraf~~ di~er tarafa bölerek, cevap olarak
84 buluruz48. Bu, hat i~lemidir. Cebir de bunun aksidir.
Üçüncü Bölüm: Cebir Problemleri
Her biri iyice incelenmi~~alt~~tip (denklem) vard~ r. Orant~~yard~m~yla bilinmeyenlerin bulunmas~~ve bu yollar~n art~r~lmas~~mümkündür. Bu alt~~tipten üçüne "müfred denklemler" (yal~n denldemler) denir; bu çe~it denklem
tiplerinde (x ve x211i) terimler, veya terim ve say~~aras~nda e~itlik kurulur.
ilki, kare miktar~ n köklü terime e~it (ax2=13x) oldu~u denklem tipidir.Burada, kök katsay~s~~(b), karenin katsay~s~ na (aya) bölünür. Örne~in, üç
mâl'in oniki ~eye e~it olmas~~ durumunda (3x2=12x e~itli~inde), bu bölme ile
dört bulunur. Bulunan bu dört, bilinmeyenin de~eridir. Kare onalt~~olur. üç
kare k~rksekizdir, k~ rkseldz ise, onikinin dört ile çarp~m~na e~ittir49.
~ kincisi, kare miktar~ n say~ya e~it (ax2=c) oldu~u denklem tipidir.
Burada da say~, kareli terimin katsay~s~na bölünür. 3x2=12 örne~inde, kare
dört bulunur. Üç kare ise oniki olur3°.

x+x

1 1

) =87(1/2)
4 6
x(1+1/24)=87(1/2)
24/25=x/87(1/2)
175
24 2

25
.1° 3X2=12x
x2=4x
x=4
x2=16
3x2=48
48=12.4
5° 3X2=12

-84-x

314

MELEK DOSAY

Üçüncüsü, köklerin say~ya e~it (bx=c) oldu~u denklem tipidir. Buradaki
yol, say~ n~ n (c'nin) kök katsay~s~ na (b'ye) bölünmesidir. Örne~in, 3x=12
denkleminde, kök dört bulunur: Kökün üç kat~~oniki olurm. Bölen bir oldu~unda (yani, kök katsay~s~~ bir oldu~u zaman), bu bölme i~lemini yapmaya
ihtiyaç yoktur, e~itlik do~rudan çözümü verir.
Mukterinat (kau~~k denklemler) da üç çe~ittir. Bu denklemlerde, terimlerden biri di~er ikisine e~ittir (e~itli~in bir taraf~~mürekkeptir).
ilki, kare ve kökler toplam~ n~n say~ya e~it (ax2+bx=c) olmas~~ halidir.
Çözümü bulma kaidesi, kök katsay~s~n~n yar~s~ n~n karesini say~ya ekleme, ve
bunun karekökünden kök katsay~s~mn yar~s~n~~ ç~kartma ~eklindedir. Kalan,
istenendir, yani kökdür52. Bunun örne~i, x2+10x=24 denklemidir. Kök iki, ve
kare dört, on kök ise yirmi bulunur. Kare ve on kökü toplam~~yirmidört elde
edilir".
~kinci mukterinat, kare ve say~~ toplam~ n~ n köklere e~it (x2+c=bx) olmas~d~ r. Burada çözüm ~art~, c<(b/ 2)2 olmas~d~ r. Aksi halde problem (in çözümü) imkâns~z olur. Ancak bu durumda say~y~, kök katsay~s~~yar~s~n~n karesinden ç~ kartmak mümkündür. Sonra, elde edilenin karekökü, kök katsay~s~n~ n yar~s~ndan ç~karul~ r, istenen çözüm bulunur51. Buna örnek, x2+16=10x
denklemi verilebilir. Kök iki, kare dört bulunur. Kare ve onalt~~ toplam~~
yirmi, yani on kök olur55.
Üçüncü mukterinat, karenin kök ve say~~toplam~na e~it (x2=bx+c) olmas~d~ r. Buradaki kaide, kök katsay~s~~yar~s~n~n karesinin say~~ile toplan~ p, bu
x2=4
3x2=12
51 3X=12

12/3=4=x
3.4=12
52 X

=(b / 2)2 + —( b / 2)

53 X2 +10X=24

X=2, x2=4 ve 10x=20
x2+10x=4+20=24
( b / 2) — \I( b / 2)2 x2+16=10x
x=2
x2=4

54 X =

x2+16=4+16=20=10x

C
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toplam~n karekökünün kök katsay~s~~yar~s~na ilâvesidir, bu ~ekilde kök elde
edi1ir56. Buna örnek, x2=4x+5 denklemidir. Kök be~dir".
Uyan: Mukterinattaki i~lemler, x2'nin katsay~s~n~n bir yap~lmas~na dayan~r. x2'nin katsay~s~~ birden küçük oldu~u zaman bire dönü~türün. Birden
büyük oldu~u zaman da bire indirin.
Cebir ve hat hesab~nda pran~ini yapt~~~n~z üzere, elinizde kalan ile
do~ru biçimde hangi i~lemin yap~laca~~~muhakkak bellidir. Sonra, elde edilen say~~ile üçüncü kaideyi do~ru olarak uygulars~mz.
Cebirin örne~i: (3/ 4) x2+10x+ (1 /2) x=24 denkleminde, x2enin katsay~s~m
bire dönü~türmek için, kareli ve köklü terimleri ve onlar~n e~in olan say~y~~
1
1- ile çarpar~z, bu mukâbele anlam~na da gelir. Denklem, x2+14x=32 biçimine dönü~ür. Bu i~lemden sonra, dö dü cü meselenin (çözüm kai esine
1
1
göre x=2 buluruz. x2=4 ve (3/ 4)x2=3, 10— x=21 elde edilir. x2+ 10— x=24
2
2
sa~lan~ r.
1 2

1

1 2

Hat i~leminin örne~i: 2— x + 7— x = 24 denkleminde, 2— x kesin 4/9
4
2
4
ile çarp~larak x2'ye dönü~türülür. Denklemdeki bütün terimler de ayn~~kesir
2
ile çarp~larak, x2+3x+(1/3)x=10- denklemi elde edilir. Cebir örne~inde de
3
1
1 2
geçen bu i~lemden sonra, x=2 bulunur. x2 =4 ve 2— x = 9, 7—x =15 elde
4
1 2
2
1
edilir. Hepsi birden (yani, 2— x + 7- x) 24'e e~it ç~kar.
4
2
Cebir ve hat i~ lemlerinin müfred denklemler için de geçerli oldu~unu
biliniz. Bunun örne~ini devr problemleri aras~nda buluruz. Kaplumba~a,
güvercin ve bir top kuma~~al~ ns~n. Kaplumba~an~ n ederi= (güvercinin
ederi/2)+15, güvercinin ederi=(kuma~~ n ederi/ 4)+15, kuma~~ n
ederi=(kaplumba~an~n ederi/5)+15 olsun. Bunlar~ n her birinin eden ne
kadard~r? Kaplumba~an~ n ederi=x olsun. Bundan 15'i ç~ kartal~m, sonra iki
kaun~~alal~m, iki ~ey eksi otuz elde edilir, bu güvercinin eden olur. Bundan
56 X = (b ~~2) + -V(b / 2)2 + C
57 x2=4x+5

x=5
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15'i ç~karur~z, iki ~ey eksi 45 kal~ r, bunun dört katm~~al~ r~z, sekiz ~ey eksi 180
bulunur. Bu, kuma~~n eden olur. Bundan 15 ç~ karul~ r, sekiz ~ey eksi 195 kal~ r, bu karlumba~an~n ederinin be~te birine e~ittir. Mukâbele i~leminden
sonra, 7- x =195 ~ekline dönü~ür. Üçüncü müfredata göre, say~y~~x'in katsay~s~na böleriz, bunun için önce tam say~l~~kesini tekrar kesir haline dönü~türürüz ve her iki taraf~~bu kesire böleriz. Bu i~lem ba~ka bir çe~it cebir ve
mukâbeledir. Bölmeden 25 ç~ kar, ve bu, kaplumba~an~n de~eridir. Bundan
15'i ç~kart~nz, geriye 10 kal~r, bunun iki kat~n! al~r~z, 20 eder, bu, güvercinin
ederidir. Bundan 15'i ç~ karunz, 5 kal~ r, bunun dört kat~~kuma~~ n de~erini
verir, bu ise 20'dir. Bundan 15 ç~kart~l~rsa, 5 kal~r ve bu kaplumba~an~n de~erinin be~te biridir. Buna benzer örnekler de böyle hesaplan~r.
Bu alt~~ meselenin çözüm kaidelerine dahil oldu~u zaman, devr problemlerinin çözümünde de pratik i~lemlere ve konunun sa~lam bilgisine ihtiyaç vard~r. üç denklem olu~turmak üzere, elmas, yâkut ve lâ1 olsun. Elmas~n
ederinin üçte birinin 100'den fark~mn yâkutun ederi, yâkutun ederinin yans~n~n 100'den farlun~n lâlin eden, ve lâlin ederinin dörtte birinin 100'den
fark~mn elmas~n eden oldu~u söylenmektedir59. Elmas~n ederini x ile gösterelim. Bunun üçte birini 100'den ç~kartahm, 100-(x/3) ifadesi kal~ r. Bunun
yar~s~n~~100'den ç~kartal~m, 100-(1/2) (100-x/3), 50+x/6 kal~ r. Bunun dörtte
1
birini 100'den ç~ kartal~m, 100-(1/ 4) (50+x/6), 87- = x bulunur.
2 46
Mukâbele i~lemi yaparak negatif ifadeyi e~itli~in öbür taraf~na geçiririz,
1
1x
87- = x + -- elde edilir. Sonra bunlarla hat i~lemi ve ç~ karma yapar~z,
46
2
58 x-15

2(x-15)=2x-30= güvercinin edeni
2x-30-15=2x-45
4(2x-45)=8x-180= kuma~~n eden
4
8x-180-15=8x-195=x/5,
7 — x = 195, (39/5)x=195
5
x=(5/39).195=25= kaplumba~an~n edeni
100-(ebr~as~n ederi/3)=yakutun edeni
100-(yakutun ederi/2)=1âlin edeni
100-(lâbn ederi/4)=elmas~n edeni
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x=84=elmas~ n edeni bulunur. Devri bitirmek için, yakutun ederi=72 ve lalin
ederi=64 bulunur. istenen de buydu.
25-15=10
10.2=20 =güvercinin edeni
20-15=5
5.4=20=kuma~~n edeni
20-15=5=1/5 kaplumba~anam eden
Sonuç: Bu Bilimin S~ rlar~ n~ n Aç~~a Vurulmas~ n~~ Tayin Eden Geçerli

Cebir Problemleri Grubu
Mesele: Bir say~n~ n üçte biri ile dörtte birinin çarp~m~, say~n~ n yar~s~ n~~
vermektedir. Say~~ x olsun. Bu durumda (x/3).(x/4)=(1/2)(1/6)x2 olur.
Çünkü, kesirli x ile kesirli x'in çarp~m~~ daha da küçültülmü~~x2 verir.
Böylece, (x2/12)=x/2 elde edilir. Cebir i~lemiyle, kesirli x2'yi tam say~l~~ x2'ye
dönü~ türürüz. Bunun için, oniki ile çarpar~ z, bu çarp~mla, e~itlik x2=6x ~ekline dönü~ür. ~eyleri mâl'e böleriz ve x=6 bulunur. Bunun üçte biri ile dörtte
birinin çarp~m~, alt~n~ n yar~s~n~~verir60.
Örnek: Kare (bir say~n~ n) üçte biri ile dörtte birinin çarp~m~~3 yapmaktad~ r. Kare (say~ ) x olsun, daha önce geçti~ i üzere,
(x/3).(x/4)=(1/2)(1/6)x2 =3 bulunur. 12 ile çarparak cebir i~ lemi yapar~z.
x2 =36 bulunur, bunun karekökünü al~ r~z. x=6 elde edilir61.
Tenbih: Ancak bu kökü al~ r~ z, çünkü bölüm müfred karedir, ve bu neticeyi de~i~ tirmez, bölüm sonucu kare otuzalt~~olur. Bunun karekökünü al~ r~z,
çünkü say~~ona ba~l~d~ r.
Mesele: On say~s~n~~ iki lc~sma bölün ve k~s~ mlann her birini kendi kendisiyle çarp~n ve bunlar~~ toplay~n, 68 bulunur. K~s~ mlardan biri 5+x ve di~eri
de 5-x olsun. Bunlar~ n karelerini al~ p toplayal~m, 2x2 +50=68 bulunur.

60

(x/4). (x/3)= (1/2) (x2/ 6)=

(x2/ 12)=x/2
x2=6x
x=6
61 (x/3). (x/4)=(1/ 2) (1/6)x2=3
x2_36
x=6

MELEK DOSAY

318

Mü~terek terimleri ç~karunz, 2x2=18 kal~r, x2=9 ve x=3 bulunur. Bunu, be~lerin birinden ç~karur~z, 2 kal~r. Ve di~er be~e ilave ederiz, 8 olur62. Bunlar on
say~s~n~n k~sm~land~r.
Mesele: Bir kare (say~dan) üçte biri ve üç say~s~~ç~kar~ld~~~nda, 20 kal~yor. Kare (say~y~) x ile gösterelim. Bundan üçte birini ç~kartt~~~= zaman,
(2/3)x kal~r. Bundan da 3 say~s~n~~ ç~kart~rsak, (2/3)x-3=20 elde edilir. 2/3,
3'den ayr~l~r (serbest b~rak~l~r) ve mukabele i~lemi ile 3, 20'ye eklenir, 23
1
elde edilir, bu (2/3)x'e e~ittir. x'in katsay~s~~1 yap~larak, 34— elde edilir.
2
istenen de buydu.
Bu konu ile ilgilenenler için bu kadar bilgi yeterlidir. Ba~ar~~Allah'dan
gelir. Allah'a ~ükür. Risale bitti.
The Algebra of Taqi al-din
In this paper, the Arabic text written by Taqi al-din is presented
together with its Turkish translation. The Arabic text is based on the
manuscript preserved in Oxford, 1.881, 3 1. Taqi al-din had written this short
treatise in 918 H. It is composed of a preface, three chapters, and a
conclusion section.
He has studied the technicalities as jadhr (to express x), mâ/ (to express
x2) in the preface. The elementary operations by the algebraic expressions
are explained in the first chapter. Second chapter is about the methods of
62 (x+5)2=x2+10x+25

(x-5)2=x2-10x+25
(x+5)2+(x-5)2=2x2+50=68
2x2=18
x2=9
x=3
x+5=8
5-x=2
63 x-(x/3)=2x/3
(2x/3)-3=20
(2/3)x=23
x=(3/2).23
1
x = 34 —
2
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finding the unknown. One of these methods is labr". Simple and mixed
equations called as famous six problems, are studied by giving examples, and
the operation of jabr is applied to the problems of dewr in the third chapter.
At its conclusion there are several kinds of algebraic problems.
As a result, in this short treatise, the algebra is contained in the
arithmetic, so Tatil al-din has contributed to the enlarging the field of
arithmetic.
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