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  Mayıs 2019 / TSALNAME özel sayı 

                                        “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” 
İslam medeniyetinin 
büyüklüğünü kendi 
insanımıza anlatmak 
Batılılara anlatmaktan 
daha zor. 

Dünyanın en büyük İslam bilim tarihçilerinden 
biri olarak kabul ediliyor.  

 24Ekim 1924’te Bitlis’te doğdu. İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsünde İslami Bilimler ve 
Orientalistik alanında öncü bir yere sahip olan Alman orientalist 
Hellmut Ritter’in yanında öğrenim gördü. Hocasının, bilimlerin 
temelinin İslam bilimlerine dayandığını söylemesiyle bu alana 
yöneldi.  
Hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip 
olan Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı 
kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı. 
Sezgin, Türkiye'de 1960'ta askeri darbenin iktidara getirdiği 
hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin 
üniversitelerden men edildiği listede kendi adının da bulunması 
üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt Üniversitesinde 
çalışmalarına devam etti. 
İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında 
yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk 
cildini, 1967'de tamamladı. Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, 
Arapça ve Almanca da dâhil 27 dili çok iyi derecede biliyordu.  
İslam bilginlerinin eserlerinden okuyarak yeniden yaptırdığı 800 
icadı Frankfurt ve İstanbul’da teşhir eden Sezgin’e göre bunlar 
kitaplarda yer alan icatların yüzde biri bile değil. 

Sezgin; “Birçok Batılı ilim adamının fedakarca çalışmaları ile 
yerleşik Rönesans’ın Doğu’ya bakışı sarsıldı. Mesela Batı’da 
şöyle bir söz söyleniyordu: ‘Doğu’da şu ana kadar hiçbir insan 2. 
dereceden bilinmeyenli denklemleri bilemedi.’ Hâlbuki 
Müslümanların daha 11. yüzyılda 2. dereceden değil 3. 
dereceden bilinmeyenli denklemlerin sadece çözümünü değil, 
sistematiğini dahi yaptıkları ortaya çıktı. Avrupalı matematik 
tarihçisi Johannes Tropfke, Descartes’lerin yeni bulduklarını 
zannettikleri konuları Hayyam’ın çok önceden yazdığını, aradan 
geçen zamanda Avrupalılar’ın boşuna çaba gösterdiğini 
yazmıştı. 11. asrın ilk yarısında İbni Heysem bir optik problemini 
dördüncü dereceden bir denklemle çözdü. Küçük bir yanlışlıkla 
Latinceye de çevrilen problem Avrupalıları ‘Problema Alhazeni’ 
adı altında 13. asırdan 19. asra kadar uğraştırdı. Avrupalılar 
İbnül Heysem’in çözümünü ancak 19. yüzyılda kavrayabildi. 11. 
asrın sonlarında Hayyam’ın üçüncü dereceden denklemleri 
sisteme bağlayan kitabının benzeri, Avrupa’da 17. asırda Rene 
Descartes, Frans Van Schoooten ve Edmund Halley tarafından 
yazılabildi.” diye konuştu. 
Üniversiteye başladığı zaman bir derste hocasının dünya 
matematiğinin en iddialı isimleri arasında 4 Müslüman alimini 
saydığını ifade eden Prof. Sezgin; “0 gece devrim gecem oldu. 
Sabaha kadar uyuyamadım. Türkiye’den İslam Bilimleri diye bir 
şey olmadığını öğrenerek gelmiştim. Zihnimde İslam 
Medeniyetine dair hiçbir şey yoktu. Hocamız ise bize dünyanın 
en etkili matematikçilerinin Müslümanlar olduğunu söylüyordu. 
Sonra bu alana girdim” dedi. Müslümanların, bilgi 
merkezlerinden aldıkları bilgileri önce muhteşem bir şekilde 
geliştirdiklerini söyleyen Sezgin; “Sonra yeni bilimler ortaya 
çıkarttılar ve sonra da bugünün birçok biliminin temellerini 
attılar” ifadelerini kullandı. 
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İlmî yolculuğu ve İslâm bilim tarihine katkısı 

Fuat Sezgin’in 1951 yılında Ankara İlahiyatta “Dogmatik 
İlimler” Kürsüsünde başlayan asistanlığı, askerlik dönüşü 
kısa süreli Tefsir Bölümü asistanlığı ile devam etmiştir ki 
onun biyografilerinde bu duruma pek değinilmemesi 
dikkat çekicidir. Daha sonra 1953’te naklolduğu İstanbul 
Üniversitesinde de asistanlığını sürdürmüş. 

Bu dönemde bir süre M. Hamidullah’ın asistanlığını da 
yapmış. 1960 yılında Türkiye’deki askerî darbenin iktidara 
getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 
akademisyeni üniversitelerden men eden listede kendi 
adının da bulunması üzerine, “medeniyet kurucu 
perspektif sahibi bir muhacir” olarak Sezgin, kendisini 
dünya bilim çevrelerine açacak “ikinci bilimsel aşama” 
olarak Frankfurt-Goethe Üniversite- si’nde araştırma ve 
öğretim faaliyetlerine devam etmiştir. 

Şurası muhakkak ki Fuat Sezgin, vefatı üzerine hakkında söylenen 
imrendirici sözlerden çok daha fazlasını hak eden, Türkiye’nin dünya 
çapındaki bir bilim “markası” ve değeridir. Hal böyle olmakla birlikte, 
onun dünyada Türkiye’den daha fazla tanındığını da ifade etmek 
gerekir. 

 
1965 yılında Câbir bin Hayyân konusunda “profesörlük” 
tezi yazarak, Frankfurt Üniversitesi  Doğa Bilimleri 
Tarihi Enstitüsünde bir yıl sonra profesör unvanını 
almıştır. 

Fuat Sezgin arkasında büyük bir ilmî miras bırakmıştır. 
Onun eserleri arasında en dikkat çekeni, kısaca GAS diye 
bilinen ve ilk cildi 1967 yılında yayımlanmaya başlanan 
Geschichte  des Arabischen Schrifttums (Arap-İslâm Bilim 
Tarihi) adlı eseridir. Bu eser, Tarihu’t-türasi’l- Arabi 
adıyla Arapça’ya da tercüme edilmiştir . 

Bu kitaba, Carl Brockelman’ın benzer kitabına zeyl 
(tamamlama) düşüncesiyle başlanmış, ancak eserde yer 
almayan zengin miras keşfedilince müstakil bir kitap 
düşüncesine evrilmiştir. 
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Aynı yıl, Fuat Sezgin İstanbul’da bulunan hocası Ritter’in 
değerlendirmesini almak için birinci cildin bir kopyasını 
gönderdiğinde, tecrübeli şarkiyatçı: Böyle bir çalışmayı 
daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan sonra da 
yapmasının zor olduğunu, ifade ederek onu kutlamıştır. 
Büyük değer verdiği Alman ilim disiplinine sahip hocası 
Ritter’in bu teşviki, Sezgin için halihazırda 18 cilde ulaşan 
bu muhalled eseri tamamlama yolunda önemli bir 
motivasyon olmuş, yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde 
inceleyerek bu eseri oluşturmuştur. 
 

Böylelikle onun en önemli tezi ve ispatı, bu eseriyle, 
modern/post-modern paradigmanın ürettiği pozitivist 
anlayışla Türkiye’de de sıkça dillendirilen 
“Müslümanların bilime katkılarının olmadığı” postülasını 
yıkmış olmasıdır. Zira ona göre Müslümanlar diğer 
kültür havzaların dan edindikleri bilimsel tecrübeleri, çok 
daha geliştirmiş, bunlara ilave olarak yeni bilimsel veriler 
üretmiş ve keşifler yapmışlardır. 
 

Onun bir diğeri tezi de 1956 yılında İstanbul 
Üniversitesi’nde tamamladığı doçentlik çalışması olan, 
Buhari’nin kaynakları hakkındaki çalışmadır. Genelde 
bilinenin aksine bu çalışma hocanın doktora değil, 
doçentlik çalışmasıdır. Doktorası ise Helmut Ritter’in 
danışmanlığıyla 1947 yılında başladığı Ebû Ubeyde 
Ma‘mer bin el-Musennâ’nın Mecâz’ü’l-Kur’ân’ındaki 
filolojik tefsirini konu alan tezidir. Nitekim bu çalışması 
esnasında Mecâz’ul-Kur’ân’daki  bazı yerlerin Buhârî’nin 
Sahîh’inden iktibas edildiğini fark etmesi, onu Buhârî’nin 
kendisinden önceki yazılı kaynakları kullanmış olması 
düşüncesine götürmüştür. Böylece tezini ispat sadedinde, 
Buharî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar adlı çalışma 
ortaya çıkmıştır. Nitekim Fuat Sezgin’in bilim tarihindeki 
başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra, genelde İslâm bilim 
tarihi, özelde de hadis ilmine dair bu tespiti de ona alan 
açan önemli tespitlerinden biri olmuştur. Dolayısıyla kitap 
hiçbir dile çevrilmemesine rağmen, Batı’da ve Doğu’da en 
çok atıf yapılan Türkçe çalışmalardan biri olmuştur. 

Fuat Sezgin’in ilmî/entelektüel şahsiyeti 
Onun en önemli özelliği, modern-postmodern bilim 
paradigması içindeki Müslümanların “bilim üretmedik- 
leri/üretemeyecekleri” yaftasını, tarihi kayıtlar,  somut 
örnekler üzerinden kıran ve üstelik bunu 40 yıl görev 
yaptığı Frankfurt Goethe Enstitüsü vasıtasıyla bütün 
dünyaya ilan eden örnek bir bilim insanı olmasıdır. 
“Karanlık çağ” olarak adlandırılan dönemin aslında 
Müslümanlar açısından “aydınlık çağ” olduğunu, ortaya 
koyduğu bilimsel keşiflerle somutlaştıran ve böylece 
İslam’ın ve Anadolu’nun medeniyet perspektifini dünyaya 
yansıtan az sayıdaki İslam bilimcilerimizden biridir. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aslında o dünyada da nesilleri tükenmekte olan çok dilli 
bir filolog-lenguisttir. Matematik, coğrafya, tarih, bilim 
tarihi gibi ilimlerle İslami ilimleri mezcetmiş, “multi-
disipliner” bir âlimdir. Gösterişli panel, sempozyum ve 
toplantılardan, şan-şöhret gibi emellerden uzak, (kendi 
ifadesiyle) çantasında getirdiği küçük bir peynir-ekmeği 
40 yıl süreyle öğle yemeği olarak yemiş ve dolayısıyla 
dünya nimetlerinden feragat ederek kendisini ilme adamış 
gerçek bir “zahit”tir. Vaktini hemen hiç zayi etmeyip tam 
bir vakit disipliniyle bereketli çalışmalara imza atmış bir 
“ibnü’l-vakt”, metodik düşünceyi öncelemiş bir bilim 
adamıdır. 1960 darbesi sonrası zorunlu olarak 
Batı’da/Almanya’da yaşamış, ancak “Batılı” olmamış, 
kimliğinden, kişiliğinden taviz vermemiş, devşirilememiş, 
bu özellikleriyle de Batı’da bilim tarihi gibi pozitivizmin 
alabildiğine öne çıktığı bir sahada İslam bilim tarihi 
konusunda çığır açabilmiş bir “oksidentalist” ve her daim 
“ayrılmak zorunda bırakıldığı” ülkesine katkıyı öncelemiş 
milli duruşlu bir vatanperverdir. Müslümanların geri 
kalmışlığını içine sindirememiş, dolayısıyla mesaisini 
Müslümanlara bilimsel başarılarla dolu mazisini, 
medeniyetini yeniden inşa etme azmi, kararlılığı 
aşılamaya, “kökü mazide olan ati” perspektifini 
çalışmalarıyla hayata geçirmeye adamış bir “öncü-ufuk 
insanı”dır. Ama aynı zamanda (propagandasını yapmasa 
da) haksızlığın karşısında duran, mazlumların yanında yer 
alan, onların dertleriyle hemdert olan, duyarlı, şuurlu bir 
“dava adamı”dır. Nitekim Almanya’da kendisine tevdi 
edilen “yazarlar ödülü”nü, Filistin karşıtı tutumlarıyla öne 
çıkan Yahudi cemaatinin başkanının da ödüle ortak 
gösterilmesinden dolayı reddetmesi bunu gösterir. 
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Bütün bu yönleriyle Fuat Sezgin, arzulanan, aslında 
olması gereken, küllenmiş/tozlanmış medeniyet 
değerlerimizin küllerini temizleyip onları gösterirken, 
duruşu ve yumuşak (ama kararlı) üslûbuyla kendi 
evlatlarına özgüven aşılayıp “sen de başarabilirsin” diyen 
“yeni Türkiye perspektifi”nin bir prototipi olsa gerektir. 

Başarısının ardındaki saikler 
Fuat Sezgin’in başarısının en önemli sırlarından biri, iyi bir 
aklî melekeye-zekâya sahip olmasının yanı sıra ilim 
yolunda engelleri aşmadaki cehdi/gayretidir. Bilimi 
“bilinmek” niyetiyle değil, “bilmek, hayatında 
uygulamak/amel etmek ve komplekssiz olarak öğretmek” 
için öğrenmesidir. Hazreti Ali’nin “bilgi-ilim nedir?” 
sorusuna verdiği cevaptaki “Bilgi-ilim, nereden (hoca-
kurum-asıl kaynak), nerede (mekân-çevre-ortam) ve 
nereye (gaye-hedef-şahsiyet- ontolojik bağ) bilgisinin bir 
araya getirilmesidir” cevabında olduğu gibi, Fuat Sezgin 
de ilmi yolculuğunda bu sorulara cevap aramıştır. Burada 
belki onun için “nasıl” sorusunu da ilave edebiliriz ki bu, 
bilim-ilim için gerekli olan “acaba” sorusunu beraberinde 
getirir. Batı’daki şüphecilik (septisizm) tuzağına 
düşmeden, ilmi kariyerinin her basamağında bu acaba 
sorusunu sormuştur. Goethe Üniversitesi’ndeki bilimsel 
ortamın da bu konuda ona yardımcı  olduğu söyleyebiliriz. 
Bütün bunlar uzun bir vakti, sabrı ve istikrarı gerektirdiği 
gibi, hemen bütün karizmatik âlim-bilim adamı-düşünürde 
olduğu gibi, hayatını adadığı merkezî bir konuya 
“mesele”ye sahip olmayı da gerektirir. Sezgin’de bu, en 
önemli hocası Ritter’in kendisine aşıladığı “Bilimlerin 
temeli, İslâm bilimleridir.” tezinin etrafında döner. Bu zor 
ve meşakkatli yolculuğun da (kendi ifadesiyle) ancak 
“dünya zevklerinden feragat ederek sabr-ı cemîl” ile ilme 
adanışla olacağı açıktır. 
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Onun başarısının sırlarından bir diğeri de kariyerinin 
başında Helmut Ritter ve M. Hamidullah gibi hocalarla 
tanışıklığıdır. Eskilerin “rıhle” diye tavsif ettikleri ve 
çığır aşmış her bir bilim insanının hayatında gördüğümüz 
ilmi seyahatler ve bu esnadaki ilmi temaslar da bu 
meyanda öne çıkar. Fuat Sezgin’in ilmi yolculuğunun 
Almanya bölümünde de bu seyahatleri görüyoruz. 
Nitekim Alman Kültür Bakanlığının hocaya bu 
seyahatleri için imkân sunduğundan bahsedilir. Yine 
özellikle GAS adlı eseriyle Faysal Ödülü’nü 
kazanmasından sonra, Kuveyt başta olmak üzere bazı 
Arap ülkelerinin desteğiyle kurulan vakfının ve 
enstitüsünün (Arap-İslam Bilimlerinin Tarihi Enstitüsü) 
maddi imkânları da artmış, bu durum çalışmalarında 
ivmeye yol açmıştır. 

Fuat Sezgin’in bir diğer başarı sırrı da daha küçük 
yaşlarda babası Doğubeyazıt eski müftüsü Mirza 
Mehmet Efendi’den kazandığı gramer-filoloji bilgisi ve 
yine hocası Ritter’in kazandırdığı dil öğrenme aşkıdır.  

Bu meyanda ayrıca, “ilm-i siyaset” sahibi olmakla 
beraber günlük politikadan, polemik ve demogojiden 
uzak, mütevazı bilim adamı kişiliği de Fuat Sezgin’in 
başarısındaki önemli etkenlerden biri olsa gerektir. 
 

İSLAM MEDENİYETİ’NİN: “GÖZ KAMAŞTIRICI 
KEŞİFLERİ VE BATIYA ETKİLERİ” 
“Müslümanlar, 8-16. yüzyılları arasında tüm ilim dallarında 
önemli buluşlara sahiptir. Dünya bilimler tarihi, yeniden 
yazılmalıdır. Çünkü yanlış yazılmıştır. İslamiyet, ortaya 
çıkışının 2. yüzyılında, İspanya‘ya (Endülüs’e) ayak bastı. 
Yeni bir dinin temsilcisi olarak oraya gitti. İnsanları, ilmiyle 
dehşete düşürdü. Orada yaşayan Hıristiyan  ve Yahudileri 
etkiledi. İslam, oraya, onların şuur sahalarına girmişti. Bu 
onları uyandırdı ve Haçlı seferlerine itti. 
“Her ilim dalından onlarca örnek verebilirim. Ancak, 
burada önemli olan şu: “İlimlerde önemli olan bazı 
prensipler vardır. Bu prensipler, ne zaman ortaya çıktı, 
bilim adamını bunlar ilgilendirir. Örneğin Müslümanlar, 
nazariye(teori-kuram) ile tecrübe (deney) arasındaki 
ilişkiyi ifade eden bir kavram ortaya koydular. Buna 
“Mizan” adını verdiler. Daha sonra İslam bilginlerinden 
Farabi geliyor ve diyor ki, tecrübe(deney) ile 
nazariye(kuram) de yeterli değil, algılama(muhayyile)de 
önemlidir diyor. Önce algılayacaksınız, birçok şeyi 
düşünüp-geliştireceksiniz. Daha sonra da 
nazariyeyi(teoriyi) kuracaksınız. Böylece teori, sizi deneye 
sevk edecektir. 
“Bugün bilinenin aksine, çoğu modern bilimin kuruluşu, 
bundan yüz, iki yüzyıl öncesine değil, 8-16. yüzyıllarda 
yaşamış İslam bilginlerine dayanıyor. Portekizlilere mal 
edilen modern denizcilik bilimi ise, yüzde yüz İslam 
bilginlerine ait. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Modern 
denizcilik, İslam dünyasının bir malı. İslam dünyasının bir 
başarısı. 
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“Avrupalılar, Müslümanlardan bazı ölçümleri öğrendi. Ancak, 
trigonometri bilgileri yeterli olmadığı için ekvatora paralel 
ölçümlerin nasıl yapıldığını bir türlü anlayamadılar. Portekizliler, 
esasında hiçbir şeyi keşfetmediler. İslam haritaları, 15. asrın 
başlarında onlara ulaşmıştı. Bunu kendi tarih kitaplarından 
çıkarıyoruz. ‘İslam İlimleri Tarihi’ eserimin 11. cildinde, 
Portekizlilerin modern denizcilik biliminin kurucusu olduğu 
bilgisinin yanlışlığını ispatımı bulabilirsiniz. 

“Müslümanlar, Afrika’nın güneyindeki yolu kullanarak 9. yüz- 
yılda, Çin ile ticaret yapıyorlardı. Hint Okyanusu, 15. asır da 
Müslümanların elinde bir İslam gölü gibiydi. Hindistan ve Java, 
Müslümanların elindeydi. Ummanlı denizciler; İbn-i Macit ve 
Süleyman el Mehri, 15. asrın matematikten, astronomiye her ilmi 
bilen, filozof iki denizciydi.” 

“950 yılında Ebu Cafer el Hazin adlı matematikçi ve astronom, 
parabol konstrüksiyonu kullanmak suretiyle üçüncü dereceden bir 
denklemi çözdü. 11. asrın ilk yarısında, İbnü’l Heysem, bir optik 
problemini dördüncü dereceden bir denklemle çözdü. Küçük bir 
yanlışlıkla Latinceye de çevrilen problem, Avrupalıları, ‘Problema 
Alhazeni’ adı altında 13. asırdan, 19. asra kadar uğraştırdı. 
Avrupalılar, İbnü’l Heysem’in çözümünü, ancak 19. yüzyılda 
kavrayabildi. 

 “11. asrın sonlarında Ömer Hayyam’ın, üçüncü dereceden 
denklemleri sisteme bağlayan kitabının benzeri, Avrupa’da, 17. 
asırda Rene Descartes, Frans Van Schoooten ve Edmund Halley 
tarafından yazılabildi. Avrupalı matematik tarihçisi Johannes 
Tropfke, Descartes’lerin yeni bulduklarını zannet -tikleri konuları, 
Hayyam’ın çok önceden yazdığını, aradan geçen zamanda 
Avrupalıların, boşuna çaba gösterdiğini yazdı. 

“15. asırda yaşayan, Alman Johannes Regiomontanus’un adını 
taşıyan trigonometri ilminin, kurucusunun, 13. asırda yaşayan 
Nasirüddin et Tusi olduğunu, yine Alman matematik tarihçisi 
Anton von Braunmühl ortaya çıkardı. 

“13. yüzyılda yaşayan ve Orta Çağ Avrupa’sının en büyük 
matematikçisi olarak bilinen Pizalı Leonardo‘nun, hayatının büyük 
kısmını, İslam ülkelerinde geçirmesi sebebiyle; oralardan aldığı 
kitapların tesirinde kalmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ondan 
200 yıl sonra yaşayan Leonardo da Vinci‘nin çizdiği alet, makine 
ve silahlarla ilgili bilgilerin kaynağının da İslam dünyası olduğu, 
bugün bulunan önemli bazı Arapça kitapların, İtalyanca 
tercümelerinden anlaşılmıştır. Da Vinci, bu bilgileri kullanarak, 
devrine göre inanılmaz kabul edilen resimlerini çizebildi. Halbuki 
Leonardo‘nun, İslam bilginlerinin buluş ve bilgilerini kullandığı 
kabul edilse, resimlerinin çözülemeyen sırları aydınlanmış 
olacaktı. 

“Cabir b. Hayyam, kimyayı, bir bilim olarak kurdu. Cabir, tüm 
insani duyguların, matematiksel olarak ifade edilebileceğine 
inanıyordu. 

 

 “İşte bir ilimin oluşması için bunlar önemli. Tıp, fizik, astronomi, 
felsefe alanında yaklaşık 200 eser kaleme alan Cabir b. Hayyam, 
aynı zamanda bugün bildiğimiz genetiğin babasıdır. Hayyam, 
şöyle diyor: 

“Allah bize fiziki kanunlar vermiştir. Bunlarla bitki, hayvan hatta 
insanın benzerini yapabiliriz. Allah, beşere öyle kabiliyetler 
bahşetmiş ki, bununla beşer, kainattaki tüm sır perdelerini 
çözmeye muktedirdir.” 

“Bu sözler, 8. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan ve atomun 
parçalanabileceğini ilk bulan alim Cabir bin Hayyam’a aittir. 

Dünya’nın dönüşü, mucizesi, 4./10. yüzyılın sonlarına doğru 
Ahmed bin Muhammed es-Siczi tarafından savunulmuştur. Es-
Siczi’nin çağdaşı olan Cafer bin Muhammed bin Cerir’de 
Dünya’nın döndüğü görüşünü savunmuştur. Her iki bilginde, bu 
görüşlerini temel alan ‘usturlaplar’ imal etmişlerdir.  

“9. asırda, Güneş‘le Dünya‘nın, yıllık en uzak mesafesinin sabit 
olmayıp değişken olduğunu fark eden Müslümanlar, yörüngedeki 
ilerlemenin, 12.09 saniye olduğunu saptadı. Günümüzde bu 
değer11. 46 saniye olarak biliniyor. 

“Ekvatorun uzunluğu, Halife Mem‘un zamanında ölçüldü. Bugün 
bildiğimiz gibi 40 bin kilometre. Bugünkü anlamıyla ilk uzay 
gözlemevi, 9. asırda Halife Me’mun zamanında, Bağdat ve Şam’da 
birer adet olmak üzere kuruldu. Halife Me’mun döneminde, 70 
bilginden oluşan bir heyet, Batlamyos‘unkinden farkı olmayan 
enlem ve boylamları, karaları ve denizlere doğru bir dünya 
haritası çizdi. 

“9. yüzyılda, ileri matematik kullanılarak yapılan rasat ve 
ölçümlerle, Güneş ve Dünya arasındaki en uzak mesafenin, bugün 
bilinenden 1 saniye farkla tespit edilmiş ve zaman içinde değiştiği 
keşfedilmiştir. Bu durum, ancak 17. yüzyılda Kepler‘in tekrar 
çabasıyla kanıtlanmıştır. Dünya ekseninin eğiminde, ekliptik 
düzlemine göre değişiklik olabileceği düşünülüp, bunu ispatlamak 
için Tahran’da bir rasathane kurulmuştur. Yapılan araştırmalar 
neticesinde, bu eğim açısının devamlı olarak azaldığı 
ispatlanmıştır. Bu bilgi, Batı’da ancak 19. yüzyılda tasdik 
edilebilmişti. Astronomi, o kadar ileri gitmişti ki, insanların çoğu, 
ceplerinde saat gibi usturlablar taşıyor, gezegenlerin hangi 
tarihte hangi burçta olacağını hesap edebiliyorlardı. 

“El Biruni, 11. asırda dünyanın enlem ve boylam derecelerini, 6 ile 
40 dakika arasında değişen küçük yanlışlıklarla hesapladı. Bu 
küçük yanlışlıklar, ancak 20. asırda düzeltilebildi. Engin 
denizlerde koordinat hesaplama yöntemini, Müslümanlar, 15. 
asırda yapabilirken Batı, bunu 20. asırda öğrenebildi. 

“Avrupa’da, Jahonn Kepler, 17. yüzyılda henüz Müslümanların 
kitaplarında gördüğü bu sonuca nasıl ulaştıklarını anlayabilmek 
için, çağdaşı bilim adamlarıyla yazışıyordu. Tahran’daki 
rasathanede 10. asırda tespit edilen Dünya’nın ekseninin sürekli 
azaldığı bilgisine, Avrupalılar, ancak 19. asırda, gök mekaniği 
bilimiyle ulaşabildi. İslam astronomi bilginlerinin, kitaplarının 
tercümesinin Kopernik‘e ulaştığını, bugünkü nesiller, bundan 
henüz yarım asır önce öğrenebildi.“ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 “11. asırda Tunuslu bir tacir olarak İtalya’ya giden, sonradan 
Constantinus Africanus adını alan kişi, Monte Cassino 
manastırına kapandı. Bu zat, Tunus’a gidip, 3 yıl sonra İslam 
bilginlerine ait 25 tıp kitabıyla Salerno’ya dönmüştü. Africanus, 
Monte Cassino Manastırı’na kapandıktan sonra kitapları, 
Latince‘ye tercüme ettirdi. O kitaplar, ‘ya kendi adıyla veya eski 
Yunan otoritelerinin adıyla’ yayınlandı. Çalışkan, becerikli ve 
kurnaz İtalyanların, 17. yüzyıla kadar bütün İslam eserlerini, 
Sicilya adası ve Güney İtalya üzerinden Avrupa’ya taşıdılar. 
Ancak, hep kendi isimleriyle yayımladılar. İtalya; İslam 
medeniyeti ve biliminin, Avrupa’ya aktarılmasında, bir ‘istasyon’ 
görevi yaptı. 

“Avrupalılar, Sicilya ve Endülüs‘te tercüme edilen ‘İslam 
bilginlerinin eserleri’ni, kaynak göstermeden aktarıyorlardı. Bu 
yüzden, bugün Batı uygarlık ve biliminin temeli, aradaki İslam 
bilimi atlanarak, ondan önceki Yunanlılara izafe ediliyor. 
Müslümanlar, dünya sahnesine çıktıkları ilk on yıldan itibaren; 
diğer medeniyetlerde görülmedik bir hızla bilimsel gelişmelere 
katkıda bulundular. 

“Eserlerin isimlerini değiştiriyorlardı. Bir kördüğüm şeklinde olsa 
da, papazlar, Müslüman alimlerin kitaplarını, Latinceye tercüme 
ederek, bilimsel gelişmenin ilk adımlarını atıyorlardı. Yahudiler 
ağırlıkta olmak üzere, tercümeyi papazlar yapıyordu. Çünkü 
Avrupa’da, başka okuma yazma bilen yok gibiydi. Görüldüğü gibi; 
Batı, bilimini, sanıldığının aksine, din adamlarına borçludur.  

“Avrupalılar, medeniyetlerini ve bilimlerini, İslam bilginlerine 
borçlu olduklarının farkında değiller. Modern dünyanın 
oluşumunda, İslam alimlerinin büyük emeği vardır. İslam 
medeniyetinin gerilemesinin nedeni de, din değildir. 

“13. yüzyılda yaşayan Raymondus Lullus adındaki papaz, az 
Arapça bilmesine rağmen; Avrupa’da, Arapça eğitim veren 
merkezler kuruyor ve Müslümanları kendi silahları ile vuralım 
diyordu. Kitaplar yazıyor ve büyük bir alim olarak geçiniyordu. 
Fakat, bundan 50 yıl önce ortaya çıktı ki, bu adamın 70’e yakın 
eserinin hepsinin Arapçaları vardı. Yani bunların hepsi Arapçadan 
tercüme edilmişti.” 
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İSTANBUL İSLAM BİLİM                                         
ve TEKNOLOJİ MÜZESİ  

İstanbul’da ilk defa -özellikle bu alan için kurulan müzede- 
sergilenen eserler, enstrümanların modelleri, cihazlar ve aletlerin 
yeniden yapılması, yazılı kaynaklarda geçen orijinal bilgilerden ve 
mevcut resimlerden esinlenerek ve aslına sadık kalınarak 
hazırlanmıştır. Mevcut haliyle bu müze, İslam bilim ve teknoloji 
tarihiyle ilgili dünya genelinde en büyük koleksiyonu bünyesinde 
barındırmaktadır. 
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bugün en modern iletişim teknolojisiyle donatılmış müze ile 
kurduğu bağda, geçmişle geleceğin birbirinde erimesini 
sağlıyor.  

Yaklaşık 3500 metrekare alanda kurulan müzede İslam bilim 
ve teknolojisinin zirve dönemini yaşadığı, miladi 8. ve 16. 
yüzyıllar arasında yapılmış olan astronomi, tıp, mineraloji, 
fizik, kimya, optik, saatçilik, savaş teknolojisi, makineler ve 
mimari eserler sergilenmektedir. Bunlarla bağlantılı olarak 
müzede, yeniden tasarlanan cihazlar, aletler ve modellere 
bakıldığında bilim ve teknolojinin İslam kültür sahasından 
Avrupa’ya nasıl aktarıldığı da görülmektedir.  

Bilgiye olan susamışlık ve aşk, kavrama kabiliyetinin 
birleşmesiyle doğa ve evrendeki matematiksel nizama 
mümkün mertebe yaklaşma arzusu, MS 7. asırda genç İslam 
bilim adamlarının yükselmesi için itici bir güç olmuştur. 
Sürekli daha çok gelişen gözlem ve ölçüm metotlarıyla, uygun 
araç gereç, alet ve tartıları geliştirmişlerdir. 9. yüzyılda 
başlayan bu mükemmeliyetçilik sadece yeni bir bilimsel 
anlayışın ortaya çıkması için yapılan bir hareket değil, aynı 
zamanda bilimi insanlığın yararına sunmak için yapılan bir 
çabaydı. 

Avrupa eksenli bilim tarihinde Rönesans, antik çağın yeniden 
canlandırılması olarak görülür. Antik dönemle Rönesans 
arasında kalan 1000 yıllık Ortaçağ Avrupa açısından 
“Karanlık Çağ” olarak kabul edilmiştir. Bilim tarihinin 
sürekliliği içerisinde resmedilen İslam biliminin 8. ve 16. 
yüzyıllar arasında doğup olgunlaştığı dile getirilmiştir. En iyi 
niyetle bakıldığında dahi, İslam biliminin tarih içerisinde 
yalnızca aktarıcı bir rol üstlendiği, bu sekiz yüz yıllık uzun 
dönemde sadece Antik Yunan eserlerinin Arapçaya çevrildiği 
ve birçok alanda yapılan bilimsel çalışma ve gelişmelerin yok 
sayıldığı görülmektedir. 

Gülhane Parkı’nda 2008 İlkbaharında açılan İstanbul İslam Bilim 
ve Teknoloji Müzesi, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayının Has 
Ahırı olarak kullanılan ve restore edilen binalarda faaliyet 
göstermektedir. Müzenin eski iç duvarlarında bulunan 
padişahların atlarının bağlanması için işlev gören halkalar ve 
dirsekler hala muhafaza edilmektedir. Bu eski binanın albenisi,  
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Prof. Dr. Fuat Sezgin 2008 yılında İstanbul İslam 
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurdu. Müzede 
astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş  
teknolojisi, tıp, madenler, fizik ve teknik, optik, 
kimya, matematik ve geometri, mimari ve şehircilik, 
coğrafya alanlarında hazırlanmış toplam 570 alet, 
cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonu, harita 
çizimleri bulunuyor. Bu özelliği ile müze, alanında 
Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan sonra dünyada ikinci 
örnektir. Müzede Müslüman bilim insanlarının icat ve 
keşifleri, bilim tarihinin farklı alanlarındaki değişimi 
kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor. 

Müzede, Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından 
yazılmış İslam’da Bilim ve Teknik adlı katalog eser 
bulunuyor. Bugüne kadar müze kataloğu olarak 
yazılan ilk eser olan bu çalışma Türkçe, İngilizce, 
Almanca ve Fransızca olarak dört dilde yayımlandı. 

Müzenin bahçesinde, üzerinde Halife Me’mun’un 9. 
yüzyılda yaptırdığı dünya haritasının kopyası olan 
yerküre maketi bulunuyor. 

 
 

 

 

Bahçede İbn-i Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb adlı tıbbi 
kitabının ikinci cildinde bahsedilen bitkilerden 
26’sının bulunduğu İbn-i Sina Botanik Bahçesi de yer 
alıyor. 

 

Müze teşhir salonlarında, İslam medeniyetinin 9. ve 
16. yüzyıllar arasındaki döneminde yapılan bazı 
icatların kopyalarını inceleyebilirsiniz. 
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http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/islam_bilim_ve_teknoloji_tarihi_muzesi.png
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/islam_bilim_ve_teknoloji_tarihi_muzesi_3.png
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/biruninin_mekanik_gunes_ve_ay_takvimi.png
http://www.bilimgenc.tubitak.gov.tr/sites/default/files/abdurrahman_es-sufinin_gok_kuresi_8._yy.png
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