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Tanınmış Osmanlı bilgini ve bürolaatı Katip Çelebi (ö. 6 Ekim 1659), Kasım 
1656 yılında kaleme aldığı Mfzan el-hak fi ihtiyar el-ehak adlı eserinin son 
kısmına eklediği hayat hikayesinde, okuduğu ve okuttuğu dersleri ve kitapları 
zikrederken şöyle der: 

"Elli yedi (l 057/1647) hududunda Akhisar! Ahmed Rumi-oğlı 
Mevlana Mehmed, ki kavabil-İ asrdan idi, fakirhane kurbunda sakin 
olup riyaziyyat derslerine müdavemet eyledi. Hendese'de Şerh-i 

Eşkal ve hisabda Ali Kuşçi Muhammediyye'sini okuyup Zıc'den 

düstur-ı takvim istihracı kaidesini gördi. Fennün müşkilatı, nazarında 
bedihi derecesinde idi. Talib-İ mezbur recasıyla ol zaman 
Muhammediyye nısfına varınca bir şerh-i memzuc yazmış idüm. Fart-ı 
zeka mühlik oldığı anda ve veled-i fakirde müşahede olunup ikisi 
dahi vefat itdiler. Şerh-i mezbur hali üzre kalup beyazına zihn 
teveccüh itmedi. Mezburdan sonra beş on talib Muhammediyye 
dersini okıyup şerhi tekmil reca itdiler. İstidadları ol mertebe 
olmamağla şevk ve himmete fütur geldi" 1. 

Bu alıntıdan anlaşıldığı üzere, Katip Çelebi, Ali Kuşçu'nun (ö. 879/1474) 
el-Risalet el-Muhammediyye fi ilm el-hisab adlı eserini2

, bir kısım öğrenciye 

Katip Çelebı, Mfzan el-hak ii ihtiyar el-ehak, Matba-i Ebu'z-Ziya, İstanbul 1306, s. 
139-140. 
Ali Kuşçu ve eseri hakkında bkz. İhsan Fazlıoğlu, "Ali Kuşçu'nun el
Muhammediyye rı el-hisab'ının 'Çift Yanlış' ile 'Tahlil' Hesabı Bölümü", 
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 4, Ekim 2003, s. 135-155; Aynı 
müeBif, "Qushji, Ali", The Biographical Encyclopedia of Astronomers, ed it. Thomas 
Hockey, Springer, , New York 200 c. II, s. 946-948. 
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okutmuş; öğrencilerin isteği üzerine şerh etmeye başlamış; talepte bulunan 
öğrenci vefat edince şerh yanda kalmış; daha sonra da ne şerh tamamlanmış 
ne de yazılan kısım temize çekilmiştir. Günümüzde Selim Ağa Kütüphanesi, 
Kemankeş Bölümü, numara 362/4, yaprak 81b-88b (21 satır) arasında 

bulunan yazma eser, Katip Çelebi'nin söz konusu şerhi olup, Ahsen el
hediyye bi-şerh el-Muhammediyye adını taşımaktadır. Müe11ifin hattıyla olan 
nüsha, yukarıdaki ifadelerinin aksine yarım kalan Şerh'in Katip Çelebi 
tarafından beyaza çekilmeye başladığını, ancak ne yazık ki, tamamı ana
madığını gösterir3

• 

i. Eserin içeriği ve değerlendirilmesi 

Katip Çelebi, Ali Kuşçu'nun eserinden kelime ve cümle alarak şerh eder; 
kelimelerin sözlük anlamları yanında terim anlamlarını dikkate alır; müe1lifin 
yaptığı edebf sanatlara işaret eder. Şerh'ine yazdığı dibace'de Katip Çelebi, 
hemen hemen her klasik hesap eserinde görülen deyişlerle ilm-i hisab'ın 
önemi üzerinde durur. Buna göre hesap bilimi Kur'an-i Kerim ve Hadis 
ilmi 'nden sonra en şerefli bilimdir; çünkü: Kur'an-i Kerim' de övülmüştür; 
konuları ve açıklamaları incedir; burhan ve delilleri güvenilirdir; tahsil ve 
idrak bakımdan tamdır; feraiz ilmi ona muhtaçtır; fakihler de hesap bilimine 
muhtaçtır; pek çok büyük ismin eser kaleme aldığı vasiyet/tereke hesapları 
ile borç ödemeleri (ikrar) hesap bilimi olmadan yapılamaz; katiplerin en 
önemli aletidir; astronomlar işlerini hesap bilimiyle görür; eğitimde zihni 
güçlendirmek için filozoflar tarafından öncelikle tahsil edilir. Bu eğitimi alan 
nazari akıl, yürütmeden doğan eksiklere kani olmaz; en nihayetinde hesap 
bizzat Tanrı tarafından övülmüştür. 

Katip Çelebi, daha sonra, Keş/ el-zunun adlı eserindeki ifadelerini 
hatırlatırcasına 4, Ali Kuşçu' nun Muhammediyye' sinin önemine dikkat 
çekerek, eserin hacminin küçük ancak içeriğinin zengin olduğunu; bu 
nedenle kolay anlaştlmadığını, -Mfzan'daki ifadelerine benzer biçimde- eseri 
bir kısım öğrenciyle okurken bazı yetenekli öğrencilerin kendisinden eseri 
şerh etmesini istediklerini; kendisinin de meşguliyetine karşın eseri 

Ramazan Şeşen ve diğerleri, Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi (buradan sonra 
OMALT), c. I, İstanbul 1999, s. 141. Cevat İzgi, yanlışlıkla nüshanın H. Xl. yüzyıl 
sonlarında istinsah edildiğini söyler. Bkz. Osmanlı Medreselerinde İlim, c. I, İstanbul 
1977, s. 225. 
Katip Çelebi, Keşf el-zunun an esdmi el-kutub ve el-funun, nşr: Şerefeddin Yaltkaya 
- Kilisli Rifat Bilge, İstanbul 1941-1943, c. I, s. 889. 

http://www.turkdilleri.org/



AHSEN EL-HEOİYYE Bİ-ŞERH EL-MUHAMMEDİYYE 115 

öğrencilere kolaylık ve bilginlere de bir hediye olması için şerh ettiğini ve 
adını Ahsen el-hediyye bi-şerh el-risôlet el-Muhammediyye koyduğunu 
söyler. 

1. Osmanlı matematik tarihine .... "",;;. ..... u...,. 

Dibace' de Katip Çelebl'nin işaret ettiği bazı bilgiler, Osmanlı hesap 
geleneği hakkında ipuçları taşımaktadır. O 'na göre Ali Kuşçu eserinde İbn 
Havvam'ın (ö. 724/1323-24) el-Fevôid el-bahôiyye fi el-kavôid el
hisôbiyyeS

, Giyaseddin Cemşid Kaşi'nin (ö. 833/1430 civ.) de Miftah el
Hisôb 6 adlı eserlerinde ayrıştırdığı konuları bir araya getinniştir; öyle ki, bu 
eseri okuyan Şemseddin Nisaburi'nin (ö. 730/1330) el-Şemsiyye fi ilm el
hisôb7ile Hayruddin Halil b. İbrahim'in (ö. IX./XV. Yüzyılın ikincİ yarısı) 
Miftôh-i kımuz-i erbôb-İ kalem ve misbdh-i rumuz-i eshôb-i rakam adlı 

eserlerine ihtiyaç duymazlar8
. 

Bilindiği üzere İbn Havvam'ın Fevôid'i hisab-İ hevai, Cemşid Kaşi'nin 

Miftôh'ı ise hisab-i hindi geleneğine mensuptur. Fevôid, Anadolu Selçuklu 

ve ilk dönem Osmanlı coğrafyalarında tedavüldeydi; Miftôh ise yazıldıktan 
hemen sonra İstanbul' a, bizzat Semerkant matematik -astronomİ okulu 
mensupları tarafından ulaştırıldı. Yine Anadolu Selçuklu ve ilk dönem 
Osmanlı coğrafyalarında okutulan, Semerkant matematik-astronomi 
okulunda da tedris edildiği bilinen, Nisaburi'nin Şemsiyyesi hisab-i hİndi'yi 
konu edinir. En önemh özelliklerinden birisi, İlhanh döneminde, kağıdın 
yaygınlığına karşın, levha (abakus) üzerinde İcra edilen kadim hesap tarzını 

İbn Havam ve eseri için bkz. İhsan fazlıoğlu, İbn el-Havvôm (ö.724/1324) ve Eseri 
el-Fevôid al-Bah6iyya fi el-Kav6id el-His6biyye Adlı Eseri: TenkitU Metin ve Tarihi 
Değerlendirme, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1993. Ayrıca bkz. aynı yazar, "İbn el-Havvam (öl. 
724/1324), Eserleri ve el-fevaid el-Bahaiyye fı el-Kavaid el-Hisabiyye'deki 
Çözümsüz Problemler Bahsi", Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1995, 
s. 69-128, s. 364-367 (İngilizce özet); aynı yazar, "İbnü'l-Havvam", TC. Diyanet 
Vakfı İslôm Ansiklopedisi, c. XXI, İstanbul 2000, s. 76-78. 
Cemşid Kaşi ve eseri Mift6h el-his6b için bkz. nşr.: A. S. el-Oimirdaş ve M. H. el
Hifni, Kahire 1967; ayrıca bkz. nşr.: Nadir Nabulsı, Dımeşk 1977. 
Şemseddin Nısabüri ve eseri el-Şemsiyye [ı el-hisab için bkz. Elif Baga, Nizômuddin 
N/sôbitri ve eş-Şemsiyye [ı'l-His6b Adlı Matematik Ris6lesinin Tahkik Tercüme ve 
Tarihi Bir Değerlendirmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Sakarya 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakaıya 2007. 
Hayruddin Halil ve eseri Mift6h-i kunuz için bkz. OMALT c. r, s. ; Ayrıca bkz. İhsan 
fazlıoğlu, "Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir 
Değerlendirme", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, İstanbul 
2003, s. 345-367. 
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takip etmesidir. Farsça kaleme alınan ilk Osmanlı muhasebe matematik 
kitaplarından Hayruddin Halil'in Miftdh'ı -ki, Çelebi buna eserin admda 
geçen diğer bir kelime, Misbdh ile atıf yapar- Anadolu Selçuklu dönemi Fars 
kökenli bürokratların muhasebe hesap tekniklerini içerir. Katip Çelebi, bu 
dört esere atıf yapan ifadeleriyle Osmanlı coğrafyasında mütedavil muhtelif 
geleneklere mensup temel matematik eserlerinin içerdiği hesap tekniklerinin 
Ali Kuşçu tarafından Muhammediyye' de özetlendiğini belirtmek ister gibidir. 

Katip Çelebi, İslam medeniyetinde Keşf el-zunun gibi eser ve Sullem el
vusul gibi müe1lif dökümünü veren iki önemli kitabın yazarı olarak, mensup 
bulunduğu kültürün tarihi tecrübesini iyi bilmektedir. Nitekim yukarıda 
kısaca özetlendiği üzere, Ali Kuşçu'nun eserini kendi kültür ortamındaki 
diğer eserlerle mukayese ettikten sonra, Muhammediyye'nin hem tarihi hem 
de içeriği konusunda bilgiler verir: Buna göre, Muhammediyye'nin, Kuş
çu'nun öğrencisi Gulam Sinan (ö. 812/1506) tarafından Feth el-Fethiyye'de9 

şerh sözü verildiğini; Mirim Çelebi'nin (ö. 931/1525) de eseri, aynı şekilde 
şerh etmeyi vaat ettiğinilo belirtir ve ekler: "Vadun bi-la-vefa", Çelebi'nin 
dediği gibi, bugün de her iki bilginin vaat ettiği şerhlere, eğer yazılmışlarsa, 
ulaşılamamıştır. 

2. Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelişi 
Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelişinin nedeni/nedenleri açık değildir. Bazı 

kaynaklara göre Uzun Hasan'ın elçisi olarak İstanbul'a gelen Kuşçu, kalması 
için Sultan'dan teklif alınca, görevini tamamladıktan sonra dönme sözü 
vermiş; daha sonra da sözünü tutarak İstanbul'a gelmiştir. Bazı kaynaklara 
göre ise Fatih Sultan Mehmed, çok daha önce, Semerkant'ta iken öğren
ciliğini yapan kazasker Fenarı-zade Ali Çelebi aracılığıyla Ali Kuşçu'yu 
gizlice İstanbul'a davet etmiştir. Çelebi de Şerh'inde 'veya' bağlacıyla her 
iki duruma işaret eden ifadeler kullanıyor ve "tarih kitapları"nda böyle 
denildiğine işaret ediyor. Nitekim Çelebi, Şerh'inde "ba 'seni" fiiline "ey 
dea 'ni" şeklinde karşılık verir. Ancak Çelebl'nin ifadelerinden Ali Kuş
çu'nun bu eseri, İstanbul'a Uzun Hasan'ın elçisi olarak ilk.gelişinde yolda 
yazdığı ve Fatih Sultan Mehmed' e takdim ettiği çıkarılabilir; oysa Taşköp
rÜlü-zade'ye göre, Kuşçu eseri, İstanbul'a ikinci gelişinde, H. Ramazan 
877/M. Ocak 1473'de telif ve tahrir etmiş ve Fatih Sultan Mehmed'e 

10 

Bkz. Gulam Sinan, Feth el-Fethiyye, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, nr. 5396/3, 
yaprak 78b-188a. Dibace kısmı. 
Bkz. Mirİm Çelebı, Şerh el-Fehiyye ji el-hey 'e, Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli, m. 
2133,162 yaprak. Dibace kısmı. 
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sunmuştur. Muhammediyye 'nin mukaddimesi Taşköprülü-zade 'yi (ö. 968/ 
1561) doğrular niteliktedir. 

3. ve nefs-i rnüdafaa 
Şerh'in tarzına bakıldığında, mevcut kısmından bile Çelebi'nin mantık, 

kelam ve felsefe bilgisinin genişliği gözlemlenebilir. Bazı sözcüklerin 
anlamlarını verirken, ünlü kelamcı-düşünür Seyyid Şerif Cürcani (Haşiye ala 
şerh el-metali y, tanınmış bilgin İbn Kemal, müfessir Şeyh-zade, İbn 
Kuteybe ve kimliğini tespit edemediğimiz el-Ezheri gibi bilginlere müracaat 
etmesi; Kuşçu'nun, bazı cümlelerini yorumlarken, Tevhid-Tanrı anlayışı 

konusunda olduğu gibi, klasik kelam ve felsefe birikimini rahatlıkla 

kullanması; özellikle Kuşçu'nun teşbihlerinin ilm-i hisab ve hendese 
terimlerine (ıstılah usul el-hisab ve el-hendese) dayandığını belirterek bu 
terimlerin tanımlarını vermesi Çelebi'nin bilgisinin kuşatıcılığını gösteren 
önemli örneklerdir. 

Söylenenlere, Çelebi'nin hilafet konusunda verdiği bilgiler güzel bir 
örnek teşkil eder: Hilafet, Tanrı'nın, İnsanların rahmeti için, bazı kişileri 
Yeryüzü'nde halife'sİ kılması demektir ve değişik mertebeleri vardır: Nü
büvvet, vilayet, hikmet ve saltanat. Saltanat, sureti bakımından en değer
lisidir çünkü toplumun (içtima) ve şehirleşmenin (temeddün) maslahatı için 
gereklidir; ancak hakikat yönünden en az değerlisidir. Birincisi, yani 
nübüvvet hem hakikat hem de suret bakımından en değerlisi iken, ikinci ile 
üçüncüsü hakikat yönünden değerli, suret yönünden az değerlidir. 

Öte yandan Çelebi kendi kimliği hakkında da ilginç ipuçları verir: 
Nitekim hamiş 'te kendisinin ulema arasında katib olarak şöhret bulduğunu 
vurgular; ancak hemen ekler: Divan' da katib iki anlama gelir; birincisi 
hesapçı(hasib), katib-i hasib; ikincisi ise yazıcı(inşa), katib-i inşa. Çelebi'ye 
göre "eser sahibine delalet eder". Bu vurguda Çelebl'nin döneminde, tahfif 
için kendisine "ketebeden Mustafa Çelebi" diye hitap eden kişilere bir yanıt 
sezilmektedir. Buna göre Çelebi, eserlerinin de gösterdiği üzere, her iki 
özelliği şahsında birleştirmiş bir katip 'tir. 

4. Yöneticiler ve ilim 

Çelebi başta Mfzan el-Hak olmak üzere öteki eserlerindeki gibi, bir 
ülkedeki yöneticilerin tavrı ile ilim hayatı arasında kurduğu bağı, Şerh'inde 
de vurgulamaya devam eder. Her ne kadar Kuşçu'nun Fatih Sultan Meh
med'i İran hükümdan Enuşirvan'dan daha adil ve Büyük İskender'den daha 
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a.lim göstennesini metihte edebi mübalağa kabul etse de, Fatih'in ilme ve 
aJimlere verdiği değer nedeniyle civar ülkelerden pek çok bilginin yanına 
geldiğini vurgular. Elbette bu durumun başka tarihi nedenleri de vardır: 

Fatih'in öteki hasletlerinin yanında, özellikle İstanbul'un fethinin bu sürecin 
oluşmasına yardım ettiği söylenebilir. Çelebi, "insanın, ihsan'ın kölesi ol
duğunu" belirtir; bu cümlenin sonucu açıktır: Fatih'in bilginlere özel 
ihsanlarda bulunması bilginlerin de ona hizmet etmesini sağlamıştır. 

Çelebi, Kuşçu'nun, "Fatih'in davetine mukabil ilm-i hisab'ta muhtasar bir 
matematik kitabı kaleme aldığı" şeklindeki ifadesini yorumlarken, "çünkü 
tüm matematik(riyazi) ilimler ona bağlıdır; erdemli/seçkin sultanlar da ilm-i 
hisab'ı önemserıer; özelikle büyük Sultan Fatih ile oğlu Sultan Bayezid" der. 
Çelebi devam eder: "Bu iki sultan, matematik sahasındaki kitapları mütalaa 
ederdi; Fatih, Hoca-zade, Bayezid ise Mirim Çelebi gibi kendi zaman
larındaki en büyük bilginlerden bu tür eserleri okurlardı". Yukarıda da işaret 
edildiği üzere yöneticilerin mizaç ve meşrepleriyle ilimIerin gelişmesi 

arasında bir nispet kuran Çelebi, "İnsanlar, yöneticilerinin dini üzerindedir" 
sözünün fehvasınca, Sultan Fatih ve Sultan Bayezid dönemlerinde bu 
ilimIere değer verildiğini; daha sonraki devirlerde, insanlar, yöneticileri/ 
sultanları bu ilimIere rağbet etmeyince, iltifatta bulunmayınca, bu ilimIerin 
şeriata engelolduğu ve dinin de bu tür ilimIere ihtiyaç duymadığı zannıyla 
matematik bilimlerden uzaklaştılar. Çelebi bu duruma şiddetle hayıflanır ve 
yazıklanır: "Heyhat!, heyhat!". Bilindiği üzere Çelebi'nin bu tavrı başta 
Mfzan el-Hak olmak üzere öteki eserlerinde de görülür. Nitekim "daha 
sonraki devirler" deyişinden, muhtemelen kendi dönemini kast etmektedir. 

5. Matematik bilimlerin tasnifi 

Çelebi, yukarıda da işaret edildiği üzere, Kuşçu'nun eserini yolda Cemşid 
Kaşi'nin Miftah el-hisab'ında özetlediğini(telhfs) ve Sultan'a hediye ettiğini, 
bunun da müellifin doğasının matematik bilimlerdeki gücünü gösterdiğini 
söyleyerek, dibace'nin sonunda Kuşçu'nun "Bu kitap iki fen üzere tertip 
edilmiştir. Birinci fen ilm-i hisab'a ilişkindir" şeklinde cümlesini yorum
lamaya koyulur. Bu yorumda, İhvanu's-Safa ile İbn Sina'cı gelenekteki ilim
ler tasnifi birlikte kullanılır. Buna göre: 

Nazari hikmette bir ilim dalı, konusu, İlah gibi hem dış-dünya'da hem de 
zihinde maddeye ihtiyaç duymuyorsa ilm-i ilahf, ilm-i a 'la, felsefe, ilm-i 
küllf, ma-ba 'de 't-tabfa', adını alır; dış-dünya' da, küre gibi, duyuyor ama 
zihinde duymuyorsa, ilm-i evsat, ilm-i riyazf (zihni terbiye ettiği içİn), talİmi 
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(eğitimde öncelendiği için) ismi verilir; İnsan gibi, hem dış-dünya'da hem 
zihinde maddeye muhtaç ise ilm-i edna, ilm-i tabi 'f diye adlandırılır. Bu üç 
alan, hikmet-İ nazariye'nin usulüdür. 

İlm-i hisab, nazari hikmetin ilm-i evsat denilen kısmına aittir. Çünkü 
nazari hikmetin her bir ana~dalının pek çok alt-dalı ınevcuttur. Buna göre 
ilm-i riyazi'nin alt-dalları, hendese, hey'et, hisab ve musild'dir. İlm-i 
riyazi'nin en kadimi ilm-İ aded'dir; çünkü elde edilmesi en kolaydır; sonra 
hendese, sonra heyet sonra da ilm-i telif gelir. İhvanu' -safa' dan alıntı 
yaptığını belirten Çelebi, ilm-i aded ile ilm-i hisab'ı tarihi gelişimlerini göz 
önünde bulundurmaksızın eş-anlamlı kullanmaktadır. 

Çelebi, tasnifte temel kavram olarak kullandığı iftikar'ı dönemin felsefi 
terimlerine geri giderek, açıklamayı dener: Buna göre: "Madde'ye iftikar 
duyma ya da iftikar'ın yokluğu"nun anlamı, ilmi araştırma, yalnızca mü
cerrede(maddi olmayan var-olanlar) uygun(muntabık) ise, -ya da yalnızca 
maddiye uygun olur- ilm-i ilahi' dir: Varlık, illet, birlik ve çokluk araştınnası 
gibi. Yalnızca maddeye uygun ise ve buna sadece düşünme(taald(ül) aşama
sında ihtiyaç duyuyorsa ilm-İ riyazl'dir; nitekim sayı/aded bu kabildendir. 
Kadim kozmoloji'de "on akıl"da sayının bulunması bu taksimi ortadan 
kaldırmaz; o zaman sayı, ilm-İ ilahi sahasına girer. 

Muhammediyye'nin ikinci fenni ilm-İ misaha' dır. Çelebl'ye göre ilm-i 
misaha ilm-i hisab'tan daha özeldir; çünkü ilm-i misaha, cism-i taliml'nin 
büyüklüklerini(mikdar), sayı/aded cinsinden elde etme işidir. 

Çelebi, birinci fennin yani ilm-i hisab'ın, hisab-i hindi, hisab-İ nucum, 
cebir ve mukabele, hisab-i hataeyn ve değişik hesap kuralları biçimindeki 
bölümlenmesine işaret ettikten sonra mukaddimeye geçer, 'tarifi tanımlar 
ve İbn Sina'cı mantık geleneğini takip ederek, taririn bir ilim dalının 
mesailinde zikredilen mahiyete delalet eden söz(kavl) olduğunu belirtir. Bu 
cümleyle Şerh'in günümüze ulaşan tebyiz edilmiş kısmı biter. Umarız ki, 
gelecek yıllarda öteki kısımlar tebyiz edilmiş ya da müsvedde haliyle tespit 
edilip ilim alemine sunulurlar. 
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Sonuç 

Osmanlı ilim çevrelerinde Bahaeddin Amili'nin (ö. 1030/1621) Hulcisat 
el-hisdb adlı eserinin yaygınlaşmasına değin mütedavil Ali Kuşçu'nun el
Muhammediyye fi el-hisdb adlı eseri uygunluğuna karşın şerh ve haşiye'ye 
konu olmamıştır. XVII. yüzyıl' Osmanlı düşünürlerinden Katip Çelebi ise 
çokça değer verdiği eseri, öğrencilerinin isteği üzerine okuturken şerh etmeye 

başlamış; ancak çok az bir kısmını temize çekebilmiştir. Çalışmada 

günümüze ulaşan bu kısmi şerhin metni ilk defa olarak yayımlanmış ve 

Osmanlı matematik tarihi açısından değerlendirilmiştir. Bu kısmi şerh ve 
içeriği bile Katip Çelebi'nin, sanıldığının tersine, içerisinde yaşadığı ilmi 

çerçevenin(paradigmanın) doğasından ve içeriğinden, kısaca varlığından 

değil, daha çok bu çerçevenin dışavurumundan, işleyişinden şikayetçi 

o lduğunu göstermektedir 40 

40 Bu konuda geniş bir tahlil için bkz. Emrullah Bulut, "Kı'itip Çelebi'nin Akıl İlimler 
Merkezli Medrese/İlmiye Eleştirisi ve Modern Tarih Yazıcılığındaki Yeri Üzerine", 

Kutadgubilig (Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi ), Sayı 13, Mart 2008, s. 253-
292. 
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