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15. Yüzyılda Ali Kuşçu’nun Bazı Matematiksel Hesaplama
Yöntemleri
Some Methods of Mathematical Calculation of Ali Kuşçu in 15th Century
Ali ATASOY*
ÖZ

Ali Kuşçu’nun (1403-1474) bilimsel çalışmalarının bilime yaptığı katkılar oldukça önemlidir. Bu katkıların teknik anlamda ayrıntılı biçimde incelenmesi
hususunda çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Halbuki, özellikle matematik ve astronomi alanındaki eserleri bilim dünyasında asırlar boyu
temel kaynak olarak kullanılmıştır. Ali Kuşçu, yaşadığı yüzyıl olan 15. yüzyıl şartlarında, ayın yüzölçümünü, günümüz teknolojisiyle ölçülen değerlere
çok yakın değerlerle hesaplamıştır (Ali Kuşçu, Risale der İlm-i Hey’e). NASA tarafından da bu çalışmaları takdirle karşılanarak, yüzyıllar sonra ayın
bir bölümüne Ali Kuşçu’nun ismi verilmiştir.
Sosyal bilimler alanında da önemli eserleri bulunan Ali Kuşçu’nun astronomi ve matematikteki bilimsel başarılarının yanında sosyal açıdan da çok
yönlü bir bilim insanı olduğu görülmektedir. Semerkant’ta edindiği bilgilerle yetinmeyip Tebriz’de de kendisini geliştirmiştir. Ulaşımın, haberleşmenin
ve mevcut bilgiyi elde etmenin çok zor olduğu bir dönemde, kendisini fen ve sosyal alanlarda geliştirerek yüzyıllardır saygı duyulan bir bilim insanı
olmuştur. İstanbul’un fatihi, Osmanlı İmparatorluğu padişahı Fatih Sultan Mehmet’in takdirini kazanmıştır. İstanbul’daki medreselerin yönetimini
yapmış ve dersler vermiştir. Dönemin birçok bilim insanı Ali Kuşçu’dan matematik ve astronomi dersleri almıştır.
Bu çalışmada, Ali Kuşçu’nun bilimsel hesaplamalarda kullandığı bazı matematiksel yöntemler incelenmiştir. Bunun için, Ali Kuşçu’nun eserlerinin bir
kısmının çevirileri yardımıyla, kullandığı matematiksel yöntemlerin bilim dünyasındaki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ali Kuşçu, hesaplama yöntemleri, 15. yüzyıl
ABSTRACT

The contributions of Ali Kuşçu (1403-1474) to science can be regarded as of great significance within the field of scientific studies. There is
not much detailed research on the technical examination of these contributions. However, it is highly significant that his works in the field of
mathematics and astronomy have remained in use for centuries as the main source in the world of science. He calculated the surface area of the
moon with values very close to those measured by today’s technology under the conditions of the 15th century, the century in which he lived.
NASA also appreciated these works, and centuries later, a part of the month was named after Ali Kuşçu.
Ali Kuşçu, who conducted important studies in the field of social sciences, is a versatile scientist in addition to his scientific achievements in
astronomy and mathematics. He was not only content with the knowledge he gained in Samarkand, but he also improved himself in Tabriz. He
became a respected scientist for centuries by developing himself in science and social fields during the period when transportation, communication
and obtaining available information were very difficult. The conqueror of Istanbul won the appreciation of Fatih Sultan Mehmet, the sultan of
the Ottoman Empire. He managed the madrasahs in Istanbul and gave lectures. Many scientists of the period took mathematics and astronomy
lessons from Ali Kuşçu.
In this study, some mathematical methods used by Ali Kuşçu in scientific calculations are examined. For this purpose, the study attempts to explain
the effects of mathematical methods used in the world of science with the help of translations of some of Ali Kuşçu’s works.
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Giriş
Ali Kuşçu’nun bilimsel çalışmalarının fen bilimleri açısından teknik anlamda ayrıntılı biçimde incelenmesi hususunda
çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Matematik ve astronomi alanındaki eserleri bilim dünyasında yüzyıllar boyunca
temel kaynak olarak düşünüldüğünde teknik anlamda eserlerinin incelenmesi önem arz etmektedir.
Ali Kuşçu, XV. yüzyılın başlarında Maveraünnehir bölgesinde, muhtemelen Semerkant’ta doğmuştur. Eğitiminin
önemli bir kısmı Uluğ Bey’in sarayında ve onun yakın çevresinde geçti. Kirman’a gitmiş ve oradaki bilim insanlarından
da dersler almıştır. Daha sonraki yıllarda Uzun Hasan yönetimindeki Tebriz’e gitmiştir. Fatih Sultan Mehmed, kendisine
İstanbul’da çalışmasını teklif etmiş ve yolculuğu boyunca kendisine refakat etmesi için bir heyet göndermiştir. Ayrıca,
İstanbul’da büyük törenlerle, armağanlarla karşılanmasını sağlamıştır.
Fatih Sultan Mehmed’in Ali Kuşçu’yu Ayasofya Medresesi’ne müderris tayin etmesi, İstanbul’da astronomi ve
matematik alanındaki çalışmalara canlılık getirmiştir. Ali Kuşçu ayrıca Molla Hüsrev’le birlikte Semâniye Medreselerinin
programını hazırlamış, İstanbul’un boylamını 59 derece, enlemini de 41 derece 14 dakika olarak belirlemiştir. Astronomi
çalışmalarında kullandığı Güneş saati halen Fâtih Cami minaresinin duvarındadır (Ayrıntılı bilgi için bkz. Bir, Barutçu
ve Kaçar, 2013; Ünver, 1954; Tabak, 2010). 7 Şaban 879/17 Aralık 1474’de vefat eden Ali Kuşçu’nun kabri, Eyüp Sultan
Türbesi haremindedir (Fazlıoğlu, 2003). Yetiştirdiği öğrenciler arasında Osmanlı bilim tarihinin iki önemli ismi Mîrim
Çelebi ve Molla Lütfî de bulunmaktadır (Topdemir, 2011). Mîrim Çelebi, Ali Kuşçu’nun torunlarındandır. Türkiye’de
bulunan Gâlibi Vakfı kurucusu Gâlibî Pîr-i, Seyyid ve Şerif H. Gâlip Hasan Kuşçuoğlu’nun (1919-2013) (k.s.) atası da
Ali Kuşçu’dur. Yedi kız, bir erkek çocuğu olan H. Gâlip Hasan Kuşçuoğlu’nun (k.s) kabri, İstanbul Beylikdüzü Gürpınar
mahallesindeki İstanbul Galibi Külliyesi’ndedir (URL 1).
Ali Kuşçu’nun Osmanlı bilim geleneğindeki yeri ile ilgili Hüseyin Gazi Topdemir’in çalışmasında (Topdemir, 2011)
şu ifadelere yer verilmiştir:
“Ali Kuşçu, Maveraünnehir’de gelişen matematik ve astronomi geleneğinin temsilcisi olarak İstanbul’a gelmişti. Aslında
bu Osmanlı bilim tarihi açısından önemli bir olaydır. Çünkü o tarihlerde İstanbul’da Ali Kuşçu ayarında astronomi bilgini
yoktu. İstanbul’a gelişiyle başlattığı yeni bilim geleneği, hem Maveraünnehir bilim geleneğinin İstanbul’a taşınmasını
sağlamış hem de astronomi biliminin Osmanlılarda yayılmasına neden olmuştur. Diğer taraftan, eserleriyle de çok sayıda
medrese öğrencisini etkileyerek birçok önemli bilginin yetişmesine yardımcı olmuş, Osmanlı dünyasında matematik
ve astronomi bilimlerinin temellerini atmıştır. Ali Kuşçu, Molla Hüsrev ile birlikte Fatih Medreselerinin programlarını
hazırlamıştır. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta, bu medreselerin çerçevesini çizen vakfiyede, dini bilimlerin yanı
sıra pozitif bilimlerin de okutulmasının şarta bağlanmış olmasıdır.”
Batıda, XV. yüzyıl astronomları genel olarak milattan sonra ikinci yüzyılda Mısır’da yaşamış olan Yunan astronom
Ptolemaios (Batlamyus)’un “Dünya merkezli” sistemini daha anlaşılır bir hale getirmek için uğraşmışlardır. XV.
yüzyılın en önemli astronomlarından biri olan Almanya doğumlu Regiomontanus (1436-1476), Viyana’da eğitim
görürken Avusturyalı astronom Peuerbach (1423-1461)’ın öğrencisi olmuştur. Peuerbach ölüm döşeğinde iken, Kardinal
Johannes Bessarion’un emriyle başlamış olduğu Ptolemaios’un Syntaxis’inin özetini tamamlaması için Regiomontanus’u
görevlendirmiştir. Regiomontanus bu işi 1463 yılında bitirmiştir ve 1496 yılında Epitome of the Almagest adıyla bastırdığı
bu kitap Kopernik (1473-1543) ve Galileo (1564-1642) gibi astronomlar tarafından kullanılmıştır. Regiomontanus Epitome
of the Almagest’te, Ptolemaios astronomisinde Güneş’e özel bir yer verildiği iddiasını ortaya atmasına rağmen, Dünya
merkezli sistemin her detayını kabul etmiştir. Ancak Epitome of the Almagest’in önemi, Kopernik’in bu kitabı kullanmış
ve etkilenmiş olmasıdır. Yine benzer şekilde Doğu’da, gezegenlerin Güneş ile olan bu özel durumuna Ali Kuşçu’nun da
değindiği bilinmektedir (Uymaz, 2015).
Unat’ın (Rageb, 2006) Ragep’in (2005) makalesinden çevirisinde şu ifadeler yer almaktadır: Ali Kuşçu’nun da
Kopernik gibi, Yer’in, Aristoteles dışı ve yeni bir fiziğe dayalı olarak dönme hareketi yapabileceği fikrine açık olması,
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oldukça ilgi çekicidir. Bu çeşit keşifler, ister istemez geç dönem Doğu gökbiliminin (1200 sonrası) Batı’ya aktarılması
meselesini yeniden gündeme getirmektedir. Avrupalıların önde tutulduğu araştırmalarının yetersiz olması nedeniyle, on
ikinci yüzyılda İspanya’da ve Sicilya’da gerçekleşen çeviri hareketlerinden sonraki dönemde Doğu biliminin veya diğer
ürünlerinin Avrupa tarafından hangi şartlarda ve nasıl özümsendiği konusunda fazla bilgimiz yoktur.

1. Bazı Matematiksel İşlemler
Ali Kuşçu’nun Farsça olarak yazdığı Risale der İlm-i Hisab eseri matematik ve geometri alanındaki temel eseridir.
Risâle el-Muhammediyye eseri bu eserinin Arapça tercümesini içermektedir. Ali Kuşçu’nun bu eserinin matematik işlemleri
açısından çok fazla incelenmediği görülmüştür. Bu eksikliği giderebilmek amacıyla çeşitli matematiksel işlemler açıklanmaya
çalışılmıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Ali Kuşçu matematiksel bilgi kaynağı olarak Hint matematiğinden etkilenmiştir.

1.1. Sayıların Çarpımı
Çarpma işlemi yönteminde dönemin bilim insanlarının Hint ve Çin matematiğinden etkilendiği görülebilir. Ali Kuşçu,
Hint matematiğinden etkilenmiştir. Ali Kuşçu’nun Risale der İlm-i Hisab eserinin (Kuşçu, 15.yüzyıl) belli kısımlarındaki
tercümelerden şu bilgiler elde edilmiştir:
“Örneğin yedi ve sekizi çarpmak istedik. İkisini toplayınca on beş elde ettik ve on beşteki her “bir” (birler basamağındaki
sayı) için bir “on” farz edip bir kenarda tuttuk. Sonra bu iki sayının on sayısı ile olan farklarını, yanı üçü ikiyle çarptık.
Altı olan cevabı bir kenarda tuttuğumuz elliye ekledik ve sonuç elli altı oldu.” Yani,
7x8=?
7+8=15 , 5x10=50
10-7=3 , 10-8=2
3x2=6
50+6=56
Ali Kuşçu eserinde aşağıdaki gibi çarpım tablosu hazırlamıştır.
“Birinci çarpanı tablonun boyuna ve ikinci çarpanı tablonun enine kırmızı olarak yerleştirdik. Her bir birinci çarpan
ve ikinci çarpanın çarpımı bu iki sayının yatay ve dikey satırlarının kesişen yerdeki karede yazılmıştır ki buradan alınsın.
Ve tablo şöyledir:”

Şekil 1: Çarpım tablosu (Kuşçu, 15.yüzyıl)
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Büyük basamaklı sayıların çarpımına da yer vermiş ve çarpma yöntemini aşağıda olduğu şekliyle bir örnek üzerinde
açıklamıştır.
“Örneğin 7086 (٧٠٨٦) sayısını 254 (٢٥٤) e çarpmak istiyoruz. Anlattığımız şekilde bir tablo çizdik. Birinci çarpan
ve ikinci çarpanı üstüne ve soluna yazdık. “Yedi”yi “iki”ye çarpıp on dört elde ettik. “Dört”ü bu iki sayının satır ve
sütunlarının çakıştığı yerdeki karedeki alt üçgene yazdık ve “on”u ifade eden “bir”i üst üçgene yazdık. Yine “yedi”yi
“beş” ile çarptık otuz beş etti. “Beş”i alt üçgende ve otuzu “üç” olarak üst üçgene yazdık. Aynı şekilde “yedi”yi “dört” ile
çarptık sonuç yirmi sekiz etti ve bu sonucu da anlatılan şekilde çakıştıkları kareye yazdık. Aynı işlemi onlar basamağındaki
“sekiz” ve birler basamağındaki “altı” sayıları için tekrarladık. “Sıfır”a denk gelen bütün kareleri boş bıraktık. Daha
sonra en alt üçgendeki “dört”ü tablonun altına çarpımın birler basamağı olarak yazdık. Bir sonraki aşamada, bu üçgenden
sonra gelen iki paralel çizgi arasında kalan sayıları, yani iki tane “iki”yi topladık ve dört olan sonucu tablonun altındaki
dördün soluna yazdık. Sonra “iki”, “üç” ve diğer “üç”ü topladık ve buradan gelen sekizi dördün soluna yazdık. Sonra
“bir”i, “altı”yı, “dört”ü ve “sekiz”i topladık. On dokuz etti, dokuzu sekizin soluna yazdık ve ondan gelen “bir”i aklımızda
tuttuk. “Bir”, “beş” ve “iki”nin toplamına ekledik dokuz etti. Bu dokuzu bir önceki dokuzun soluna yazdık. “Dört” ve
“üç”ün toplamı olan yediyi dokuzun soluna yazdık. En üstte sol köşedeki üçgenin içindeki “bir”i yedinin soluna yazdık
ve işlemi tamamladık. Tablonun altındaki çarpım sonucu “bin kere bin” (bir milyon) yedi yüz doksan dokuz bin sekiz
yüz kırk dört etti.”

Şekil 2: İki sayının çarpımına örnek (Kuşçu, 15.yüzyıl)

Bu yöntemin temelleri Çin ve Hint matematiğinde görülebilir. Kafes çarpım yöntemi olarak da bilinen bu çarpma
yöntemi mantığı Loenardo Fibonacci (1170-1250) tarafından da kullanmıştır.
Ayrıca. 1550-1617 yılları arasında yaşamış ünlü İskoç matematikçi John Napier’in çarpma işlemi yönteminin de
bu yöntem ile aynı mantıkta olduğu görülmektedir. Napier, çarpma işlemi yönteminde kullanılan bu mantığı, üzerinde
rakamlar bulunan özel çubuklar kullanarak pratikleştirmiştir. Batıda, Napier çubukları olarak adlandırılan bu çubuklar,
ilk bilgisayarların oluşma mantığı ve algoritmasını tetikleyen modern abaküs olarak tarif edeceğimiz hesaplama aracı
olarak kabul edilmektedir. Napier çubukları ilk hesap cetvelleri için de esin kaynağı olmuştur. Napier’in yaşadığı dönemde
çubuklar büyük sayılarla uğraşmaları gereken gökbilimciler, denizciler ve tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılmıştır.
Napier çubuklarının her birinde, 0’dan 9’a kadar olan rakamlardan birinin 1’den 9’a kadar katları vardır (Altıntaş ve
Sidekli, 2017: 15). Benzer şekilde, Prof.Dr. Fuat Sezgin de belli yıllardaki bazı bilimsel buluşların aletlerini üç boyutlu
olarak yapıp daha anlaşılabilir duruma gelmesine yardımcı olmuştur.
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Şekil 3: Napier Çubukları ile Çarpma İşlemi Uygulaması (Altıntaş ve Sidekli, 2017)

Şekil 3’te Napier çubukları kullanarak iki basamaklı iki sayının çarpımının nasıl yapılacağı gösterilmiştir. 79 ile 38
sayılarını Napier çubukları ile çarpabilmek için 7 ve 9 numaralı çubuklarını rakamların katları olan çubuğun yanına koyulur.
Diğer çarpan 38 olduğu için 3. ve 8. sırada bulunan kutular alınır. Şekilde görüldüğü gibi 3. sırada 21 ve 27 kutuları, 8.
sırada 56 ve 72 kutuları yer almaktadır. Bu kutular şekilde görüldüğü gibi alt alta koyulur. İlk olarak sağ alttaki kutunun
sağ alt köşesindeki rakamı yani 2 alınır ve çarpımın birler basamağını oluşturur. Daha sonra köşegen çizgileri arasında
kalan rakamlar toplanarak çarpımın geri kalan basamakları elde edilir. Bu uygulamada görüldüğü gibi Napier Çubukları
ile istenilen her çarpma işlemi kolaylıkla yapılabilir (Altıntaş ve Sidekli, 2017: 18).
Görüldüğü gibi, Ali Kuşçu ve Napier çarpma işleminde aynı yöntemi kullanmışlardır. Bu yöntemin daha kullanışlı
olması için üretilen Napier çubukları, ilk bilgisayarların oluşma mantığı ve algoritmasını tetikleyen modern abaküs olarak
tarif edeceğimiz hesaplama aracı olarak görülmektedir.

1.2. Sayıların Bölümü
Ali Kuşçu’nun Risale der İlm-i Hisab eserinde (Kuşçu, 15.yüzyıl) kullanmış olduğu bölme işlemi yönteminin açıklandığı
kısımların tercümelerden şu bilgiler elde edilmiştir:
“Örneğin; 234806 (٢٣٤٨٠٦) sayısını 579 (٥٧٩) sayısına bölelim. Birinci sayıyı yani bölüneni bir yere yazdık ve
söylediğimiz gibi dikey çizgiler çizip bölenin (soldan) son basamağı, bölünenin (soldan) son basamağından bir önceye
denk gelecek şekilde, bölünenin altına uygun bir boşluk bırakarak yazdık. Eğer bölenin (soldan) son basamağı bölünenin
(soldan) son basamağına karşılık gelip ve onun sayı değerinden daha büyük ise caiz değildir. Tek basamaklı sayılardan
mümkün olan en büyük bir sayı düşündük ve dört sayısını bulduk. Bunu yatay çizginin üstüne bölenin ilk basamağına
denk gelecek şekilde yazdık. Önce “dörd”ü “beş” ile çarptık, yirmi 20 (۲۰) bulduk. Bunu bölünenin altına “sıfır”, “beş”e
karşılık gelecek şekilde yazdık ve buna karşılık gelen bölünenin sayılarından çıkardık. Geriye “üç” kaldı. “Üç”ü “sıfır”ın
altına yazdık. Sonra “üç” ve çarpım arasında bir çizgi çizdik. Tekrar daha önce bahsettiğimiz “dörd”ü “yedi” ile çarptık ve
sonuç “yirmi sekiz” etti ve bunu birler basamağı “yedi”ye denk gelecek şekilde bölünenin altına yazdık. Sonucu bölünenin
bu sonuca karşılık gelen sayılarından çıkardık. Geriye altı kaldı. Sekizin altına bir yatay çizgi çizdik ve bunu altına yazdık.
Tekrar “dörd”ü “dokuz” ile çarptık ve “otuz altı” olan sonucu “altı”nın ve “sekiz”in altına yazıp, bu sayılardan çıkardık.
Bölünen den 3206 (۳۲۰۶) kaldı. Bütün dikey çizgileri kesecek bir yatay çizgi çizdik ve bu sayıyı sola bir kaydırarak yazdık.
Tekrar daha önce anlatılan şekilde mümkün olan en büyük sayıyı bulmak istedik ama bulamadık, dolayısıyla “dörd”ün
sağına bir “sıfır” yazdık ve bölünenin kalanının (kalan rakamlarının) altına bir yatay çizgi çizip, bölünenin kalanını (kalan
rakamlarını) sola bir kaydırıp çizginin altına aktardık.
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Tekrar daha önce anlatılan şekilde mümkün olan en büyük sayıyı bulmak istedik ve “beş”i bulduk. Bu sayıyı sıfırın sağına
yazdık. İlk olarak bu sayıyı bölenin “beş”i ile çarptık. “Yirmi beş” olan sonucu daha önce anlatıldığı şekilde bölünenin
kalanının (kalan rakamlarının) altına yazdık ve karşısındaki sayıdan çıkardık. Geriye “yedi” kaldı. Bunu çarpımın altına
çizilen yatay çizginin altına yazdık. Tekrar “beş”i “yedi” ile çarptık ve sonuç “otuz beş” oldu. “Otuz beş”i “yetmiş”ten
çıkardık, geriye kalan diğer “otuz beş”i onun altına yazdık. Yatay çizgiden sonra tekrar “beş”i “dokuz” ile çarptık ve
sonuç “kırk beş” etti. Bunu da anlatıldığı şekilde yazdık ve ona karşılık gelen sayıdan çıkardık. Kalanı yatay çizginin
altına yazdık. Kalan bölenden küçük olduğu için işlem bitti. Bölüm “dört yüz beş” oldu.”
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Şekil 3: İki sayının bölümüne örnek (Kuşçu, 15.yüzyıl)

1.3. Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sağlaması
Ali Kuşçu’nun Risale der İlm-i Hisab eserinde (Kuşçu, 15.yüzyıl) çarpma ve bölme işlemlerinin sağlaması için kullanılan
yöntemleri ve “Mizan” konusunu şöyle anlatıyor:
Hesap yapanlar “Mizan” diye bir sayıyı dikkate alırlar. Eğer “Mizan” doğru çıkarsa doğal olarak işlem de doğru
yapılmış demektir, eğer doğru çıkmazsa işlem kesinlikle hatalıdır.
Sağlama işlemi şöyle yapılır: Rakamın bütün basamaklarındaki sayıları, basamak değerlerini dikkate almadan toplayıp
ve bu sayıdan dokuz sayısını, sayı dokuzdan az bir rakama düşene kadar çıkaralım. Geriye kalan rakam bu sayımızın
“Mizanı”dır.
Örneğin; 35879 (٣٥٨٧٩) sayısının mizanını bulmak istedik. Dokuz, yedi, sekiz, beş ve üçü topladık. Ve bu toplamdan
dokuzar dokuzar çıkardık. Geriye kalan beş bu sayının mizanıdır.
Çarpma işleminde “Mizan” hesaplamanın yöntemi şöyledir: 1.çarpanın ve 2.çarpanın mizanlarını birbirine çarparız.
Sonuçtan dokuzar dokuzar eksiltiriz. Kalan rakam, çarpım sonucunun mizanına eşit ise, çarpma işlemi doğru yapılmıştır.
Bölme işleminde “Mizan” hesaplamanın yöntemi şöyledir:
Bölümün mizanını bölenin mizanı ile çarpalım ve kalanı bu sonuca ekleyelim. Bir sonraki aşamada bu sayıdan dokuzar
dokuzar çıkalım. Geriye kalan bölünenin mizanına eşit olmalıdır.”
Bölüm 2.1’deki örneğin sağlamasını yapalım. Yani,
7086x254=1799844
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işlem sonucunun doğruluğunu inceleyelim.
7+0+8+6=21
olduğundan 7086 sayısının mizanı 3 olur.
2+5+4=11
olduğundan 254 sayısının mizanı 2 olur.
2x3=6
sayısı çarpanların mizanları çarpımının mizanıdır.
1+7+9+9+8+4+4=42
olduğundan çarpım sonucu olan 1799844 sayısının mizanı 6 olur.
Çarpanların mizanları çarpımının mizanı ile çarpım sonucunun mizanı eşit olduğundan işlem sonucu doğrudur.

1.4. Çift Yanlış Yöntemi
İhsan Fazlıoğlu’nun Ali Kuşçu’nun eserlerinde kullandığı hesaplama yöntemleri ile ilgili çalışmasında (Fazlıoğlu,
2003), “Çift Yanlış Yöntemi”, “Hisâb el-hataeyn” bilinmeyen sayıyı tespit etmede kullanılan bir “hesap” yöntemi olduğu
ifade edilmiştir. Ali Kuşçu’nun eserinin içeriği dikkate alınarak, ax+b=c denkleminin, tarihî çerçevesi hakkında çift yanlış
hesabına göre çözümü için negatif sayılar olmadığından, verilen kural modern matematik diliyle şu şekilde özetlenmiştir:
ax+b=c denkleminde,
1) x = x1 alınırsa ax1+b=c1 ve
2) x = x2 alınırsa ax2+b=c2 elde edilir.
Çift yanlış ise 1) ∆1= c-c1 ve 2) ∆2= c-c2 olacaktır.
∆1 ve ∆2 yanlışları aynı işaretli iseler 1) x=(x1 ∆2-x2 ∆1)/(∆2-∆1)
Farklı işaretli iseler 2) x=(x1 ∆2+x2 ∆1)/(∆2-∆1)
olur.
Örnek: {2(3x+10)}+10=90
Çözüm :
x1=5⇒ 3.5=15⇒15+10=25 ⇒ 25.2=50 ⇒ 50+10=60=c1
∆1= c-c1 ⇒ ∆1=90-60 ⇒ ∆1=30

x2=7 ⇒ 3.7=21 ⇒ 21+10=31 ⇒ 31.2=62 ⇒ 62+10=72=c2
∆2=c-c2 ⇒ ∆2=90-72 ⇒ ∆2=18
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∆1 ve ∆2 yanlışları aynı işaretli olduklarından, birinci formüle göre;
x=(x1 ∆2-x2 ∆1)/( ∆2-∆1)=(5.18-7.30)/(18-30)=120/12=10
Örnek:
5x-10=40
Çözüm :
x1=3 ⇒ 5.3=15 ⇒ 15-10=5=c1

∆1= c-c1 ⇒ ∆1=40-5 ⇒ ∆1=35

x2=6 ⇒ 5.6=30 ⇒ 30-10=20=c2
∆2=c-c2 ⇒ ∆2=40-20 ⇒ ∆2=20

∆1 ve ∆2 yanlışları aynı işaretli olduklarından, birinci formüle göre;

1.5. Tahlîl Yöntemi
Ali Kuşçu’nun eserlerinde kullandığı hesaplama yöntemleri ile ilgili İhsan Fazlıoğlu’nun çalışmasında (Fazlıoğlu,
2003) bu yöntem şöyle açıklanmıştır: “Tahlîl” yöntemi, bilinmeyen sayıyı tespit etmede kullanılan bir ‘hesap’ yöntemidir.
Ali Kuşçu’nun kullandığı tahlil yöntemi kuralının açıklaması, “soruda verileni ax + b = c şeklinde bir denklem haline
getirdikten sonra eşitliğin sağıda yer alan unsur üzerine istenilen işlemlerin tersini yaparak bilinmeyeni bulmak” şeklinde
özetlenebilir. Buna göre;
Örnek:
[4{3(2x+1)+2}]+3=95
Çözüm:

Örnek:

95-3=92 ⇒ (92/4)=23 ⇒ 23-2=21 ⇒ (21/3)=7 ⇒ 7-1=6 ⇒ (1/2)6=3 ⇒ x=3
(x+1)+3=9

Çözüm:
9-3=6 ⇒ 6-1=5 ⇒ x=5

Görüldüğü gibi tahlil yöntemi, günümüz modern hesaplama yöntemlerinde kullanılan yöntemdir.
Bu hesaplama yöntemleri, bilgisayar programları ile hesaplamanın temel mantığını oluşturmaktadır.

Sonuç
Ali Kuşçu’nun eserleri ile ilgili yapılan literatür taraması sonucunda, bilime katkılarının bilimsel açıdan yeterince
incelenmeyip, genellikle biyografi düzeyinde bilgiler elde edilmiştir. Bu çalışmanın, kısmen de olsa bu boşluğu doldurduğu
düşünülmektedir. Günümüzde saygın bilim insanlarımız, gençlere bilimsel anlamda örnek olup gençlerin özgüveninin
yükselmesine yardımcı olmaktadırlar. Geçmişte de Ali Kuşçu gibi bilim insanları örnek alınmıştır ve bilim dünyasına
yaptıkları katkılar ilham kaynağı olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
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İtalyan matematikçi Fibonacci, İskoç matematikçi John Napier ve Ali Kuşçu ufak farklılıklarla aynı çarpma yöntemi
mantığını kullanmışlardır. Bu yöntemin sonucu olarak, “Napier çubukları”, dönemin matematik hesaplamalarında büyük
kolaylıklar sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda hesap makinesinin temellerini oluşturacak buluşlara imza atılmış ve günümüz
dijital çağın gelişimi süreci hızlı bir şekilde hayata geçmiştir (Atasoy, 2018).
Ali Kuşçu, matematiksel hesaplama yöntemlerini astronomideki hesaplamalarda kullanarak bilime önemli katkıları
olmuştur. Dünya merkezli düzenek düşüncesinden, güneş merkezli düzenek düşüncesine geçişteki bilimsel çalışmaları
oldukça değerlidir.
Bilim, birbirini tetikleyen bilimsel gelişmelerin bütünü olarak evrensel kabul edilir. Binayı oluşturan tuğlaların üstüste
gelmesi gibi düşünülürse, bütünün yapıtaşlarından belli kısmını çekip alamayız. Merhum Prof.Dr. Fuat Sezgin’in belli
yıllardaki bazı bilimsel buluşların maketlerini yapması bilim tarihine büyük katkı sağlamıştır. Bu çalışmalar örnek alınıp
çeşitlendirilerek yaygınlaştırılırsa dünya bilim tarihindeki bilgilerin anlaşılabilirliği daha da kolaylaşacaktır. Böylece,
bilimin evrenselliği bütün dünya tarafından daha fazla anlam kazanacaktır.

Teşekkür
Bu çalışmanın bazı kısımlarını 2016/004 numaralı proje (Atasoy, A., Güngüneş, R. 2017) ile destekleyen Kırıkkale
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinasyon Birimi komisyonuna teşekkür ederim. Ayrıca, Türkiye Yazma Eserler
Kurumu Başkanlığı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’ne yazma eserlerin dijital ortamda teminindeki katkılarından
dolayı teşekkür ederim.
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