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Ord. Prof. Dr. AYDIN SAYILININ ARDINDAN
Prof. Dr. ESIN KAHYA
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~Istanbul'da 1913 tarihinde do~mu~tur.
Babas~~Abdurrrahman Say~l~'n~ n görevi dolay~s~yla henüz alt~~ayl~kken gitmi~~oldu~u Iran'dan dokuz ya~~ndayken dönmü~tür. Orada bulundu~u sürece özel e~itim görmü~tür. Daha sonra ailesiyle birlikte
yurduna dönen Ayd~n Say~l~'mn hayat~ nda bu dönemin önemli izleri
oldu~u bir gerçektir. Daha sonra, üniversite y~llar~nda ald~~~~derslerle Farsça ve Iran Edebiyat~~ile ilgili bilgilerini geli~tirmi~tir. O
Iran kültürünü çok iyi tan~yordu ve me~hur Iranl~~ ~airlerinin birçok
~iirini ezbere bilirdi. Muhtemelen bu, biraz da onun güzele, sanata
oldu~u kadar bilime, ve dogru ve gerçe~e tutku denebilecek e~iliminden kaynaklanm~~~olmal~d~r. Bu e~itim onun bu birbirini bütünleyen
iki konuya yo~un ilgi duymas~n~~ sa~lam~~t~r. Biz onun resim yapt~~~n~, özellikle karakalem resimle u~ra~t~~~n~~biliyoruz.
Ayd~n Say~l~~'ö~renimine, ikinci s~n~ftan ba~layarak, Istanbul'da
Sokullu Mehmed Pa~a Ilkokulu'nda tamamlad~ . Orta ö~retimini ise
Ankara'da tamamlam~~t~ r. O günkü ad~yla Ta~~Mektep diye bilinen ve
zaman~nda birçok bilim adam~ , sanatkar ve devlet adam~n~n yeti~ti~i
adeta bir ocak niteli~ini ta~~yan, bugünkü ad~yla Atatürk Lisesi'nden
(Ankara Erkek Lisesi) 1933 y~l~ nda mezun oldu. Onun bitirme s~ nav~nda bizzat Ulu Önder Atatürk de bulunmu~tur. Bu s~nav s~ras~nda
Atatürk taraf~ndan sorulan soru Sakarya Nehrinin sulanyla ilgili idi.
Genç Ayd~n Say~l~ , o zamanlar su mühendisi olmak istiyordu ve bu soruyu Atam~z~n bekledi~i ~ekilde cevapland~rm~~t~ . Bunun üzerine Atatürk, 'bu çocukla ilgilenilmesini' istemi~tir. Atatürk'ün emirleriyle,
Ayçl~n Say~ll'yla ilgilenme i~ini devrin Milli E~itim Bakanlar~ndan
Dr. Re~id Galip üstlenmi~tir. Ayd~n Say~l~, Atatürk'ün, iste~i üzerine,
su mühendisli~i yerine, daha geni~~bir alan olan tarihle ilgilenmi~tir. Bunun üzerine mühendislik e~itimi yerine, bilim tarihi e~itimi
görmek üzere Amerika'ya gönderilmi~tir. Harvard Üniversitesi'nde
üniversite e~itim ve doktoras~n~~tamamlayan Say~l~, 1942 y~l~nda Yurduna dönmek üzere Amerika'dan ayr~lm~~ur. Onun çal~~malar~~özellikle fizik tarihi, genel olarak, bilim tarihi üzerinde yo~unla~m~~t~r,
denilebilir. Ancak o, daha çok IsUm Dilnyas~yla ilgilenmi~tir. Harvad Üniversitesi'nde bu alanda önemli otoritelerden biri olan George
Sarton'un yan~nda çal~~ma imkân~~bulmu~~ve Dünyadaki ilk bilim tarihi doktoru unvan~m alan ki~i olmu~tur.
Belleten C. LVIII, 16
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Dr. Say~l~~dönü~~yolu üzerinde birçok zorluklarla kar~~la~m~~t~r. O
s~ralar, hat~rlanmal~d~ r ki, Ikinci Dünya Sava~~~henüz devam etmektedir. Yolda zaman zaman baz~~yerlerde durmak zorunda kalm~~t~ r.
Bu duraklar aras~ nda Hayfa ve Beyrut da say~labilir.
Ülkesine döndükten sonra, Dr. Say~ l~, her genç gibi, askerlik görevini yapm~~; bu görevi Genel Kurmay Ba~kanl~~~ 'nda mütercim olarak tamamlam~~t~r.
1943 y~l~ nda askerligini bitirdikten sonra, Dr. Ayd~ n Say~l~~ o s~ralarda t~ p tarihi ile ilgilenen baz~~bilim adamlar~yla görü~mü~tür.
O, zaten Ord. Prof. Dr. Silhey1 ünver'i tan~maktad~ r. Amerika'dayken,
zaman zaman baz~~ konularda ondan fikir sormu~, onun baz~~yay~nlar~n~~istemi~ tir. Döndükten sonra, onun gibi t~ p tarihi ve siyasi tarihle
ilgilenen ve Mevlana soyundan gelen Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk'la
görü~ür. O Ankara 1:1niversitesi'ndedir;
.
t~ p tarihi ile yak~ ndan ilgilenmektedir; çok iyi Farsça bilmektedir. Onunla konu~mas~ ndan
sonra Ankara Universitesi'ne girmeye karar verir. Orada ilkin Ilahiyat Fakültesi'nde ders verir. Daha sonra, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Felsefe Bölümüne, yard~mc~~ ö~retim eleman~~olarak girer. Onun
söz konusu bölüme girmesiyle Bölüm program~ na bilim tarihi dersleri ilave edilmi~ tir. Dr. Say~l~~ 1946 y~l~ nda doçent ve 1952 y~l~nda
profesör olmu~tur. 1958 y~l~ nda Ord. Profesörlük unvan~ n~~kazanm~~t~ r.
Ord. Prof. Ayd~n Say~ll'n~ n önemli hizmetlerinden birisi Dil ve
Tarih—Co~rafya Fakültesi'nde 'Ilim Tarihi Kiirsiisü'nün' kurulmas~n~~
sa~lamak olmu~ tur. Bu kürsü Dünyada o zaman için say~l~~bilim tarihi müesseselerinden biri olarak yerini alm~~t~ r. Bu kürsüye s~ ras~ yla asistan olarak, Sevim Tekeli (halen kürsüde emeriitus profesör
olarak ders vermektedir), Esin Kâhya (halen bilim dal~~ ba~kan~~ olarak görev yapmaktad~ r), $ahap Demirel (halen 0.D.T.Ü.'de Felsefe
Bölümünde ögretim görevlisi olarak çal~~maktad~ r), Melek Dosay
(halen ana bilim dal~~Yard. Doç. olarak görev yapmaktad~ r), Remzi
Demir (doktoras~ n~~vermi~tir; halen ana bilim dal~ nda ders vermektedir), Hüseyin Gazi Toptemir ve Yavuz Unat girmi~lerdir.
Burada ad~~ geçen ve halen Bilim Tarihi Ana Bilim Dal~ nda görev yapan elemanlardan sadece Yavuz Unat onun do~rudan ö~rencisi
olmam~~t~ r; di~er elemanlardan s~ras~ yla, Prof. Dr. Sevim Tekeli,
Prof. Dr. Esin Kâhya, Yard. Doç. Melek Dosay, Dr. Remzi Demir ve
Hüseyin Gazi Topdemir onun ö~rencisi olmu~lard~ r. Onlardan ilk
ikisi ise do~rudan do~ruya Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~ile doktora çal~~malar~ n~~ yürütelp, tamamlam~~lard~r.
1982 y~l~nda yürürlü~e giren yeni üniversite yasas~~ ile Kürsü ad~~
lagvedilmi~~ve 'ana bilim dal~' ad~~onun yerini alm~~t~r. Bilim Tarihi
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Kürsüsü kuruldu~unda, alt~~kürsüden meydana gelen Felsefe Bölümil'nün bir birimi idi. Bunlar Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi, Psikoloji,
Sistematik Felsefe ve Manuk, Sosyoloji, Pedagoji idi. Bunlardan Sosyoloji, Pedagoji ve Psikoloji ayr~~ bölümler olarak ayr~ld~lar. Pedagoji,
E~itim Bilimler Fakültesi'ne nakledildi. Böylece Bilim Tarihi yeni
~ekliyle üç ana bilim dal~ndan meydana gelen Felsefe Bölümünün bir
ana bilim dal~~ olarak bugüne kadar varl~~~n~~ devam ettirdi.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~ emekli oldu~u 1983 y~l~na kadar bu bilim dal~ n~ n ba~kanl~~~n~~ yürüttü. Emekli oldu~u y~l içinde kurulan
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun 4 biriminden Atatürk Kültür Merkezi'ne Ba~kan olarak atand~. Bu arada bir süre daha,
ana bilim dal~nda ders vermeyi sürdürdü. Buras~~ yepyeni, kurulu~~halinde bir kurumdu. Atatürk Kültür Merkezi ad~ na Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~ 'Erdem' adl~~ bir dergi ç~ karmaya ba~lad~. Bu dergiye Türk kültürü
ile ilgilenen yerli ve yabanc~~ birçok ara~ur~c~n~n katk~~yapt~~~n~~ görüyoruz. Derginin hatas~z, düzgün ç~ kmas~~ konusunda hiçbir çabadan
kaç~nmayan bu bilim adam~, son bas~las~ n~~ görmeden rahat edemezdi. Bu dergiyi ne kadar önemsedi~i hakk~nda ~ahsen tan~ k oldu~um bir olay~~burada anlatmak istiyorum. Say~n hocam~z hastayd~;
böbreklerinden birinde olu~an habis ur al~nm~~; hastanede yatmaktayd~. O zaman Türk Tarih Kurumu Ba~kan~~olan Prof. Dr. Ya~ar Yücel hastaneye telefon ederek, hat~r~n~~sordu; bir~eye ihtiyac~~ olup olmad~~~n~, varsa hemen temin edebilece~ini söyledi. Hocam~z~ n cevab~~ gayet k~sa ve netti: 'lütfen, emredin; biran evvel matbaada bas~lmas~~ gecikmi~~olan Erdem bas~ls~n'. Buradan da anla~~ld~~~~gibi, Erdem onun için çok önemliydi.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~ l~, çe~itli bilimsel kurumlara üye idi. O,
1947 y~l~ nda Uluslararas~~ niteli~i olan, Atatürk taraf~ndan kurulmu~~
Türk Tarih Kurumuna üye olarak seçildi ve bu kurumdaki üyeli~i 1983
y~ l~nda bu kurumun statüsü de~i~ene kadar da devam etti. O, bu kurumda Ortaça~~Türk Tarihi kol ba~kan~~ olarak y~llarca hizmet etti ve
konuyla ilgili birçok projenin yürütülmesinde; ara~t~ rman~ n yap~ lmas~ nda ve yay~ nlanmas~nda önderlik etti. Bunlar aras~ nda, Beyrura
Armagant ve il~n Sinü kitaplanyla Türk Dilinin geli~mesiyle ilgili
Bilim Dili Olarak Türkçe adl~~ yay~nlar say~labilir. 1983 y~l~nda Türk
Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu iki kurum, yani Atatürk Kültür
Merkezi ve Atatürk Ara~t~ rma Merkezi adl~~ iki kurumun ilavesiyle
dört bile~ik kurum Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ad~~
alt~nda birle~tirildi. Bu kurumlardan Atatürk Kültür Merkezi'ne ba~kan olarak tayin oldu.
1957'de Uluslararas~~ Bilim Tarihi Akademisi'ne üye seçilmi~ti.
1967 y~l~ nda ayn~~ akademinin üç y~l için ba~kan yard~ mc~l~~~n~~ y~lrüttü.
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Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~, ayn~~ zamanda Türk Kfitüphaneciler
Derne~i'nin onur üyesi idi. O, ayn~~ zamanda bir süre Dil ve Tarih—
Co~rafya Fakültesi'ndeki Kütüphane Komisyonu'nda da görev yapm~~t~ r.
Ord. Prof. Dr. Ayd~ n Say~l~~ kendini bütünüyle mesle~ine adam~~u ve bunun kar~~l~~~~olarak da hayat~~birçok ba~ar~~ ile taçlanm~~ur. Bunlar aras~ nda 1973 y~l~ nda Polonyal~~ me~hur astronom Kopernik'le ilgili çal~~malar~~dolay~s~yla Polonya Hükümeti taraf~ ndan Kopernik madalyas~yla ödüllendirilmi~tir.
Ord. Prof. Dr. Ayd~ n Say~ l~~ 1977 y~ l~ nda Tf1BITAK hizmet ödülünü alm~~t~r. 1981 y~l~nda ayn~~ paralelde, Istanbul Üniversitesi taraf~ndan 'üstün hizmet ödülü' ile ödüllendirilmi~tir.
1980 y~l~ nda UNESCO'nun Uluslararas~~yazar—editör komitesine
seçilen hocam~z, Ord. Prof. Dr. Ayd~ n Say~l~~ 6 ciltlik Orta Asya Uygarl~ klar~~ tarihinin haz~rlanmas~~ çal~~malar~ nda aktif rol alm~~ t~ r.
Bu çal~~malar~ n~~ ödüllendirmek üzere, 1990 y~ l~ nda UNESCO'nun
'hizmet Ödülü'ne lay~ k gör~llmü~tür.
Bunlara ilave olarak, 1983 y~ l~ nda Dil ve Tarih—Co~rafya
Fakültesi'nden emekli olurken kendisine 'hizmet ödülü'; 1986 y~l~nda
ayn~~ Fakültenin 50. kurulu~~y~ l~~ dolay~s~yla 'ellinci y~ l ödülü'; 1985
y~ l~ nda Mevlana Anma Törenlerinde Konya Kültür Merkezi
taraf~ ndan bir ödül verilmi~tir. 1991 y~ l~nda Atatürk Lisesi E~itim
Vakf~~ taraf~ ndan bu vakfa yapt~~~~katk~ lardan dolay~~ bir ödül
verilmi~tir.
1992 y~l~nda Türkiye Yazarlar Birli~i taraf~ndan 'üstün hizmet
ödülü' verilmi~tir.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~.= iyi bir bilim adam~~ oldu~u a~a~~da k~saca tan~ ulacak olan eserleri ve yukar~da söz konusu edilen ald~~~~ödüllerden aç~ k ve seçik olarak anla~~ lmaktad~r, ancak o iyi bir
bilim adam~~olmas~ n~n yan~~ s~ ra, örnek bir ö~reticidir. Bu özelli~i
dolay~s~yla y~llar sonra bile ö~rencileri onu unutmam~~lard~ r sevgi ve
sayg~~ile yad ederler. O ö~rencileriyle daima son derece mesafeli idi.
Ancak buna ra~men bilgisi, insana duydu~u sayg~, kar~~s~ndaki ki~i
kim olursa olsun davran~~lar~, kendisine meslekta~~ve ö~rencilerinin
sayg~~ile sevgi duymas~n~~ sa~lam~~t~r. Kendisine mesleki olarak herhangi bir konuda yöneltilen sorular~~ daima ciddi bir ~ekilde cevapland~ rm~~; kaynak göstermi~tir. ö~rencilerine, onlara gerekti~inde,
yard~mc~~olabilece~ini, ancak, çal~~malar~~ gerekti~ini de davran~~lar~yla hissettirmi~tir. Bir ö~retici olarak, herhalde ö~rencilerine
vermek istedi~i ve vermeye çal~~t~~~~ilkeyi, kendisine örnek ald~~~~
Atatürk'ün ~u sözüyle özetlemek mümkündür, 'Türk, ö~ün, çal~~, güven'.
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O, e~itim ve ö~retim faaliyetleri dahilinde, yukar~da söz konusu
edilen Bilim Tarihi Kiirsüsil ya da bugünkü ad~yla Bilim Tarihi Ana
Bilim Dal~ na M~s~r ve Mezopotamya'da Matematik, Astronomi ve T~p
ve Klasik Yunan'da Bilim, Ortaça~~Islam Dünyas~'nda Bilim, Fizik
Tarihi, Matematik Tarihi, Tabii Bilimler Tarihi (15-18 yy.), Tabii Bilimler Tarihi (19 yy.), Bilim Tarihi Semineri, Onsekiz ve Ondokuzuncu yüzy~llarda Fizik ve Kimya, Kaynak Metinler, Osmanl~ca Metinler, gibi muhtelif dersler vermi~tir. Bunlara ilave olarak, zaman
zaman bölüme gelen misafir yabanc~~ ö~retim üyelerinin derslerinin
Türkçeye çevrilmesinde yard~ mc~~olmu~tur; bunlar aras~nda Psikoloji
Kürsüsü'ne gelen (o zaman Psikoloji Felsefe Bölümü'nf~n bir kürsüsü
idi) Prof. Pratt ve Prof. A. Vexliard gibi ö~retim elemanlar~n~n derslerinin belli bir süre çevirisini üstlenmi~tir.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~ l~, Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi'nin
Fars ve Arap Dilleri ve Kütilphanecilik Bölümleri'nde ba~kan olarak
da belli bir süre görev yapm~~t~r.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~ll'n~n çe~itli yay~nlar~ na dayanarak k~saca onun görü~lerini biraz daha tan~maya çal~~al~m. Onun ara~t~ rmalarm~n özellikle Türk kültür tarihi üzerinde yo~unla~t~~~n~~ söylemek mümkündür. Onun burada bütün yay~nlar~~ tek tek ele al~n~ p
incelenmeyecektir. Ancak, belli ba~hlar~, ayr~nt~l~~ olarak ele al~nacakt~ r.
Ord. Prof. Dr. Say~l~.= yaz~lar~n~n ba~lang~c~~ Harvard'daki ögrencilik günlerine kadar gider. Genel olarak, bu yaz~lar~n konusu ve
de kendi ifadesine göre, ayn~~ zamanda onun doktora tez konusu, Ortaça~~Islâm Dünyas~ 'nda bilimsel faaliyetler ve ayn~~dönemde mevcut
kurumlard~. Bu kurumlar aras~nda bilhassa hastaneler, medreseler ve
gözlemevleri üzerinde dikkatini yo~unla~t~rm~~t~, denilebilir. Onun
bu konularla ilgili olarak Isis adl~~ dergide ç~ km~~~'Turkish Medicine'
(Isis, c. 26,1937, s. 403-14), Journal of the American Oriental Society'de
"Turks in the Middle East Before the Seljuciis (c. 63,1937 s. 194-207) yaz~lar~~vard~r. Bu tip yaz~lar~n~n Yurduna döndükten sonra da devam
etti~i görülür. Bunlardan Belleten'de R. N. F~-ye ile birlikte yay~nlanan Preliminary Report on the Excavations Made under the Auspices
of the Turkish Historical Society in Cacabey Medrese of K~r~ehir (c., 6,
1947, s. 673-679) ve Kütahya'n~n Mecidiye Bey Medresesi (c. 2,1948, s.
655-677) zikredilebilir. Ad~ndan anla~~labilece~i gibi, ilk makalede
Türk t~ bb~ n~ n özellikleri al~ n~p k~saca betimlenmi~tir. Ikinci ve
üçüncü makaleler ayn~~ ~ekilde, yine adlar~ndan da anla~~laca~~~gibi,
kurumlarla ilgili olup, birincisi K~r~ehir'de bulunan muhtemelen astronomi ö~reniminin de yap~ld~~~~bir gözlemevidir. Binada gözlem
kuyusu bulunmaktad~ r. üçüncü makale ise, Selçuklu zaman~nda aç~lan
bir medrese ile ilgilidir.
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Ord. Prof. Dr. Ayd~ n Say~ll'n~ n kurumlarla ilgili olarak kaleme
ald~~~~Observatory in Islam adl~~ eserini ayr~ ca burada zikretmek gerekir. 1960 y~ l~nda T.T.K. taraf~ndan bas~lm~~~olan bu eser, Islam
Dünyas~ 'ndaki astronomi çal~~malar~ ndan söz eder; belli ba~l~~gözlemevleri, bu kurumlarda hizmet vermi~~belliba~l~~ astronomlar, kullan~lan aletler ele al~ n~p, ayr~ nt~ l~~ bir ~ekilde anlat~ lm~~t~r. Böylece
sadece kimlerin hangi kurumlarda bu bilim dal~n~ n geli~mesinde
hizmet etti~ini ö~renmekle kalm~yoruz, ayn~~ zamanda astronomi
teknolojisini de ö~reniyoruz. Ayr~ ca, eserde Islam Dünyas~ 'nda astronomi çal~~malar~n~ n özellikle hangi konu üzerinde yo~unla~t~~~ n~~
da ö~renmek mümkün olmaktad~r.
Bunlara ilave olarak, bu eserde, bize özellikle verilmek istenen
baz~~ aç~ klamalar~~ ~öyle toplayabiliriz: Say~l~ , bu eserinde Kahire'de elHakim taraf~ndan kuruldu~u kabul edilen el—Mukassem adl~~gözlemevinden söz eder. Bilindi~i gibi, el—Hakim astronomi ve astrolojiye
özel ilgi duymu~~olan bir idarecidir; hatta kendi kaderini de~i~tirmek için her ~eyi terkederek el—Mukaddem Da~~na ç~ kmaya karar
vermi~, ancak yine de ölümden kaçamam~~; da~a ç~ karken vefat etmi~tir. I~ te bu idarecinin kurdu~u kabul edilen gözlemevinin asl~nda
mevcut olmad~~~n~~ Say~l~~ yapt~~~~kaynak ara~t~ rmalanyla göstermi~tir. Bu bilgiyi ilk defa 1951 y~l~ nda tertiplenmi~~olan Uluslararas~~ Oryantalistler Kongresi'nde bir tebli~i ile sunmu~tur.
Gözlemevleri ve onlar~ n yerleriyle ilgili ara~t~ rma yaparken,
Ord. Prof. Dr. Say~l~, ~am'da Memun zaman~nda kurulmu~~olan Kasiyun Gözlemevi'nin de $am'daki yerini belirlemeyi ba~arm~~t~ r. Ayn~~
~ekilde Melik~ah Gözlemevi'nin Isfahan'daki yerini de belirlemi~tir.
Onun ~am'daki gözlemevinin yeri ile ilgili belirlemesi biriki k~sa
belgeye dayanmaktaysa da, bunlar fevkalade aç~ k ve seçiktir; kesin bir
ifade ta~~ rlar. Memun'un kurdu~u bir gözlemevi ile ilgili olarak, Habba~~el—Hasib'in Beyrunrnin ve Ibn Yunus'un verdi~i aç~ klamalardan
yararlanm~~t~r. Bu yaz~lardan Ba~dat ve ~am'daki gözlemevlerinin
(Kasiyun ve $emmasiye) ilginç münasebetini de belirlemi~tir. Bilindi~i gibi, bu iki gözlemevinin ikisi de Memun taraf~ ndan kurulmu~~
olup, ayn~~ zamanda hizmet veren iki kurumdur. Bunlardan Ba~dat'taki daha erken tarihli olup, oradaki baz~~önemli aletler ~am'a götürülerek orada kullan~lm~~t~ r. Bu iki gözlemevi daha çok geodezi çal~~malar~yla ilgilenmi~tir. Bilindi~i gibi, Islam Dünyas~ 'nda geodezi
çal~~malar~~son derece önemliydi. Bu çal~~ malar, ayn~~ zamanda namaz vakitlerinin ve k~ ble yönünün belirlenmesinde yard~ mc~~ oluyordu. Memun, özellikle geodezi çal~~malar~yla ilgileniyordu. Onun
bir astronomlar heyeti göndererek, Sincar ve Tedmik aras~nda ölçümler yapt~rd~~~n~~ ve yerin çap~~ve çevresinin hesap edilmesini istedi~ini biliyoruz.
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Observatory in Islam adl~~eserin katk~lar~ndan bir de, Ortaça~da
Islam Dünyas~'ndaki gözlemevlerinin nas~l bir geli~im gösterdi~i ve
astronomi çal~~malar~yla gözlemevleri aras~ndaki münasebet gayet
güzel bir ~ekilde gösterilmi~tir. Bu nokta çok önemlidir, çünkü, Islam Dünyas~'nda astronomi çal~~malar~n~n sadece geodezi çal~~malar~~ve namaz vakitlerinin belirlenmesinden ibaret olmay~p, sistematik baz~~çal~~malar~n da mevcut oldu~unu göstermektedir. Bu eser 1981
y~l~nda Amerika'da Arno Press taraf~ndan yay~nlanm~~t~r. Bu da eserin 1960 y~l~nda yay~nlanmas~na kar~~n, içindeki aç~ klamalar~n
hala önemini korudu~unu, kitab~n hala bilim dünyas~~ için çok
önemli oldu~unu belgelemektedir.
Ayd~n Say~ll'n~n gözlemevleriyle ilgili çal~~malar~n~n onun bu
konuyla ilgili di~er çal~~malar~yla bütünle~ti~ini söylemek mümkündür. Bunlar aras~nda Meraga, Gazan Han, Semerkant, Istanbul
Gözlemevlerini saymak milmilkündür. Bu gözlemevlerinden Gazan
Han Gözlemevi bir vak~f yap~d~r; burada astronomi ile di~er disiplinlerin milnasebeti de aç~k ve seçik bir ~ekilde gösterilmi~tir.
Yine bu gözlemevlerinden III. Murad taraf~ndan Istanbul'da kurulan Istanbul Gözlemevi ile ilgili Aleaddin Mansur'un konuyla ilgili
baz~~iddialar~n~, orada 16 gözlemcinin ya~ad~~~n~, bunlardan sadece
Takiyilddin konusunda aç~k ve seçik bilgimiz oldu~unu belirtmi~tir.
Takiyüddin bu gözlemevinin ba~milneccimi ve devrin en önemli matematikçilerindendir. Onun çal~~malar~n~~ Bat~'daki me~hur Tycho
Brache'ninkiyle kar~~la~t~ran ve özellikle de trigonometri aç~s~ndan
de~erlendirmesini yapan Prof. Dr. Sevim Tekeli Takiyilddin'in trigonometri çal~~malar~~bak~m~ndan daha üstün oldu~unu göstermi~tir.
Bu gözlemevi ad~ndan da anla~~laca~~~gibi, Istanbul'da III. Murad
zaman~nda kurulmu~, ancak ömrü padi~ah~n ömrü ile s~n~rl~~kalm~~t~r. Bugün onun Istanbul'da nerede yap~lm~~~oldu~u konusunda bilgimiz yoktur; yakla~~k olarak bir iki yerde olabilece~i ihtimali üzerinde
durulmaktad~r.
Bütün bunlara ilave olarak, Islam Dilnyas~'ndaki bilimsel faaliyet
konusunda ara~t~rma yapan bilim adamlar~n~n yaz~lar~ nda bu esere
i~aret etmi~ler, onun aç~klamalar~n~~kendilerine destek olarak kabul
edip, kullanm~~lard~r. Bu eser yay~nland~ktan sonra, muhtelif bilim
adam~~onun hakk~nda tan~tma yaz~s~~kaleme alm~~t~r. Bu da bu kitab~n Dünya'da ne kadar geni~~bir yank~~yapt~~~n~~bize gösteren bir
ba~ka delildir.
Eserdeki dipnotlar incelendi~inde, konu gere~i olarak, yazar~n
daha çok kaynak eserlerden yararland~~~~görülmektedir. Yazar daha
çok olaylarla kaynaklar aras~nda uyum ya da z~tl~klar olup olmad~~~~
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ve bunlar~n birbirini destekleyip desteklemediklerine bakarak belli,
problemli konulara aç~kl~k getirmeye gayret etmi~tir.
Genel olarak, eser de~erlendirildi~inde konusuyla ilgili vazgeçilmez bir kaynak niteli~i ta~~d~~~n~~söylemek mümkündür.
Birçok eserde bu kitaba i~aret edildi~i, ondan söz edildi~i görülmektedir. Bunlar aras~nda a~a~~dakiler örnek olarak verilebilir: Shigem Nakayama, 'The Possibility of Scientfic Revolution in the East-Specially in the Case of Astronomy' (japanca), Scientific Revolution
(Japonca dergi), 1961, s. 168, 186; C. Doris Helmann, British Journal
for the History of Science, c. I, k~s~m 4, 1963, s. 304-695; J. Needham,
Science and Civilisation in China, c. 4, k~s~m 2, 1965, s. 695; E.S. Kennedy, The Cambridge History of Iran, c. 5, 1958, s. 661; Abu'l-Kas~m
Kurbani, Na~aviname, Tahran, 1970, s. 4, 251; Kurbani, Na~aviname,
Tahran, 1971, s. 8, 194; Kurbani, Riyazidinan-~~ ~rani ez Harezmi ta ~bn
Sina, Tahran, 1971, s. 60, 93, 333; David A. King, Journal of the History of the Astronomy, c. 4, 1973, s. 107, 110; The Legacy of Islam, Oxford, 1974, s. 488; Y. Dold-Samplonius ve S. H. Nasr, The Dictionaray of
Scientific Bibliography, c. 2, 1975, s. 24 ve c. 13, 1976, s. 514; Willy Harter ve David A. King, Journal for the History of Astronomy, c. 9, 1978,
s. 202-203, 211, 213, 217.
George Saliba, "The First non-Ptolemaic Astronomy at the Maraghah School adl~~makalesinde (Isis, c. 70, 1979, s. 571-576) bu esere
i~aret ederek, ondan, el-Urdrnin Kitab el-Hay' adl~~eserinden
al~nma üç pasaj~~aktar~r. Bu al~nt~p Bodlain K~lt~lphanesi'ndeki yazar~~bilinmeyen bir yazma eserin do~ru olarak belirlenmesinde kullan~r. Bu eser, (Urdrnin eseri) daha önce yanl~~l~kla ba~ka yazarlara
ve bilhassa da, ~bn Sina'ya atfedilmi~ti. Observatory in Islam adl~~
esere dayanarak, George Saliba, bu eserin, yani Kitab el-Hay'a'n~n Meraga Gözlemevrnin kurulmas~ndan önce yaz~lm~~~olmas~~gerekti~i
sonucuna varm~~t~r. Burada ayr~ca, ~u da ilave edilebilir: Meraga Gözlemevi'nin '~lhanl~~Cetvelleri'nin ~bn Alam ve ~bn Yunus'un Cetvelleri üzerine temellendirildi~i Say~ll'n~n söz konusu eserinde bilim ve
astronomi tarihçilerinin dikkat nazar~na sunulmu~tur ve bu tezin
do~rulu~u gösterilmi~tir. Burada bu tip aç~klamalar~ n ancak eldeki
malzemeden edinilen bilgi ile mevcut bilginin tezatlar~ndan elde
edilmi~~oldu~u da bir gerçektir. E~er böyle hareket edilmezse, ~bn
Alam'da da görüldü~ü gibi, uzun zaman gerçek anla~~lmadan kal~r.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~'mn çal~~malar~~aras~nda '~slam Dünyas~'nda hastaneler' konusu önemli bir yer i~gal eder. ~slam Dünyas~'ndaki ilk hastanelerle yak~ndan ilgilenen hocam~z, çal~~malar~yla
belirlemi~~oldu~u ilk yedi hastaneyi bize tan~ tm~~t~r. Bu konu, yukar~da da i~aret edilmi~~oldu~u gibi, onun doktora çal~~malar~n~n bir
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parças~ n~~meydana getiriyordu. Daha sonra bu konuyla tekrar ilgilenen A. Say~ l~, bu hastanelerden be~inci ve alt~nc~~hastanenin Kahire'de, Türk idareciler taraf~ ndan kurulmu~~oldu~unu saptam~~t~ r.
Bunlar, di~er hastanelerden baz~~önemli temel farklar gösteriyordu.
Bunlardan biri, be~inci hastane olup, I. Mütevekkil'in (847-861) vezirlerinden Feth b. Hakan adl~~ bir Türk kumandan taraf~ ndan
yapt~r~lm~~t~ . Di~eri, alt~nc~~ hastane ise, Kahire'de kurulmu~~olan
Toluno~ullar~~ adl~~ Türk Devletinin idarecisi Ahmed b. Tolun tara~ndan kurulmu~tu. Bu hastahane baz~~bak~mdan daha sonraki hastanelere örnek te~kil etmi~tir. Bu hastanede farkl~~ hastal~ klar~n tedavisine ayr~lm~~~farkl~~ k~s~mlar bulunmaktayd~; hastanede tedavi paras~zd~. Bu hastanenin özelliklerinden biri de temizlik kurallar~ na büyük
önem verilmesi idi. Hastaneye yatarken hastaya, bu hastaneye mahsus
elbiseler giydiriliyordu. Ayr~ ca bu hastane külliye özelli~i ta~~yordu.
Daha sonra Ba~dat'ta kurulan yedinci hastane diye bilinen Aduddevle'nin kurdu~u hastaneye bu hastane model te~kil etmi~tir.
A. Say~l~, UNESCO'nun 1979 y~ l~nda Pakistan'~n Ravalpindi ~ehrinde tertiplenen Bilim ve Felsefe Tarihi Kongresinde bu konuda bir
bildiri sunmu~~(International Congress of the History of Science and
Philosophy (8-13 Aral~ k 1979); kongrede konuyla ilgili görü~leri dolay~s~yla, büyük tepki ve takdirleri üzerine çekmi~tir. Belgelere ra~men baz~~ Arap bilim adamlar~~ bu hastanelerin Türkler taraf~ ndan
kuruldu~unun söylenmesine kar~~~ ç~ km~~lard~ r.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~ l~ 'n~ n önemli çal~~malar~ndan biri de,
'Hayatta En Hakiki Mür~id Ilimdir' adl~~eseridir. Eser, Milli E~itim
Bakanl~~~~ad~na aç~ lan bir yar~~ma için haz~ rlanm~~~olup, ba~ar~ l~~
bulunarak Milli E~itim Bakanl~~~~ad~na 1948 y~l~nda bas~lm~~t~r.
Eser Atatürk'ün `Hayatta En Hakiki Mür~id Ilimdir' sözünün anlam~ndan hareket ederek, bilim nedir; bilimsel yöntem nedir; bilim
ve toplumun birbirleriyle münasebeti, bilim ve teknolojinin belirlenmesi ve kar~~l~ kl~~ münasebeti hakk~nda bilgi vermektedir. Yazara
göre, teknoloji tek ba~~na ancak günlük ihtiyaçlara cevap verebilir ve
bilimsel çal~~malar olmaks~z~n, teknoloji tek ba~~na k~sa zamanda
kendini tüketir; kendini tekrar etmeye ba~lar; yenilik kaydedemez.
Halbuki bilim destekli oldu~u takdirde ilerleme ~ans~~ vard~r; bilimin
ilerlemesine paralel olarak, sürekli olarak kendini yeniler. Bu geli~me ister istemez bilimi etkiler; bilim yani, daha iyi teknik imkanlar sayesinde daha h~zl~~ ilerler. O halde bilim tekni~in geli~mesinde vazgeçilmez bir temel unsurdur.
Bilim, A. Say~ ll'ya göre, toplumun ilerlemesi ve geli~mesi için de
son derecede gerekli bir temel unsurdur; hatta toplumu ~ekillendiren
temel ögedir. Bilim sadece toplumun maddi geli~iminde etken olma-
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y~p, manevi olarak da inhitat~n~~engelleyen; onun yüce de~erlere sahip olmas~n~~ sa~layan önemli bir temel etkendir. Bilim toplumdaki
ahlaki de~erlerden sorumludur. insan do~u~tan uygar olarak do~maz;
ya~ad~~~~toplum içinde ~ekillenir. Uygarl~k tek tek ba~ar~lara sahne
olabilir, halbuki kültür bir bütündür. Adalet hissi, insanl~ k duygusu
kültürün birer tezahürleridir. Dilin geli~mi~~olmas~~ da bir kültür tezahür~idiir; insan~n dü~ünce ufkunu açar; dü~ünceye paralel olarak e~itim ve ö~retimde de belli ad~mlar att~~~n~, ~ehirle~menin ona paralel bir geli~im gösterdi~ini, görüyoruz. Orne~in eski devirlerdeki
ula~~ma ba~l~~ geli~tirilmi~~önlemlerle modern ula~~m vas~ talar~ n~ n
getirdi~i toplum düzeni tamamen farkl~d~ r. Radyo, telsiz, telefon ve
televizyon gibi baz~~teknik imkân- ki bunlar~n temelinde ondokuzuncu yüzy~l biliminin geli~meleri yatar- günümüz toplumunu ve ya~am ~eklini ~ekillendirmi~tir.
Bilimin geli~mesi toplumda bir taraftan i~bölümünü, farkl~~ meslek gruplar~n~ , güzel anlay~~~n', dini uygulamalar~, gelenek ve göreneklerimizi etkilemi~tir, yeni tip bir toplumun ortaya ç~ kmas~na yol
açm~~ t~ r.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~ , bu eserinde uzun uzun teknoloji ve bilim aras~ndaki fark ve ikisi aras~ndaki kar~~l~kl~~ münasebetler üzerinde durur. Ona göre, teknoloji daima bilimden ç~ kmaz, kendi
kendine geli~ebilir, ancak bilim destekli olmad~~~ nda, bilimin deste~ini sa~lad~~~~zamanki kadar h~zl~~ olmad~~~~gibi, sistemli de de~ildir. Bilim deste~i olmaks~z~ n ilerleyen teknolojiye örnek olarak
Mo~ol ordusundaki silahlar~~verebiliriz. Deneme yan~lmayla minerallerin özellikleri hakk~ nda bilgi edinilebilir. Ancak onsekizinci
yüzy~ldan sonra minerallerin özellikleri daha sa~l~ kl~~ olarak incelenmeye ba~lam~~t~r. Bir ba~ka ifade ile ancak metalurji konusundaki
çal~~malarla, yap~ lan silahlar~n daha sa~lam ve daha kullan~~l~~ olmas~~mümkün olmu~tur. Ayn~~zamanda fizik konusundaki baz~~bilgilerin da ortaya konmas~yla silah teknolojisi belli geli~me kaydedebilmi~ tir.
Burada fizikle ilgili bir noktaya dikkati çekmek gerekir. Bilindi~i gibi, onyedinci yüzy~lda Avrupa'da görülen sava~lar dolay~ s~yla
de~i~ik tabanca ve tüfek tipleri denenmi~tir. Bu arada, mermi yolu ile
ilgili fizik çal~~malar~~ yap~ld~~~ n~~görüyoruz. Bunlardan biri de
me~hur fizikçi Galileo Galilei'ye aittir.
Ayn~~ ~ekilde, teknolojinin geli~mesi, di~er bilim dallar~nda da
etkin olmu~tur. Ayr~ca, bilimin geli~mesinde baz~~günlük ihtiyaçlar
da rol oynam~~~olabilir. Bunlardan biri olarak takvim çal~~malar~~
zikredilebilir.
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Burada Say~ l~, sihir, büyü ve benzeri uygulamalar~ n bilimin geli~mesinde herhangi bir müsbet etkisi olabilece~ini kabul etmemektedir. Bilim, tersine bu gibi uygulamalardan kurtuldu~unda ancak
olumlu yönde önemli ad~ mlar atmay~~ ba~arm~~t~r. Bunlar bilimsel
faaliyete destek olmaktan uzakt~r.
Yine bu eserde, sistemli bir bilginin hangi ~artlarda ortaya ç~ kt~~~n~~ tart~~~ rken, bilimsel faaliyetin ancak rasyonel ~uurun ~ekillenmesiyle mümkün oldu~unu vurgulam~~t~ r. De~i~ik toplumlarda bilgi
mevcut olabilir, ancak bunlara bilimsel bilgi demek mümkün de~ildir. Bunlara bir örnek olarak ilkel Afrikal~~kabileler verilebilir. Onlarda belli konularda bilgi vard~ r. Ancak bu onlar~ n ak~l yürütmekten
yoksun olmas~~ demek de~ildir; insan~ n belli geli~im ad~ mlar~ n~~ atmas~~ gere~i de aç~ k ve seçik olarak ortadad~ r. Ilkel insan~ n sa~l~ kl~~
bir ~ekilde ak~ l yürütmesini engelleyen baz~~ pe~in hükümler, bat~ l
itikatlar, ve benzerlerinden kendilerini kurtarm ~~; ba~~ ms~ z hale
gelmi~~olmas~~ gerekir.
O halde, yazara göre, bilim ve teknoloji aras~ nda belli bir münasebet vard~ r. Bu münasebet, nazari bilimlerle tatbiki bilimler aras~ ndaki münasebete benzetilebilir. Asl~ nda bilim ve teknolojinin yolu
mahiyet itibariyle ayn~ d~ r, teknolojide sonuçlar münferittir, halbuki
bilimin sonuçlar~~ genel geçerlilik özelli~i ta~~ r. Bütün bu çal~~malar
toplumun de~i~mesinde, geli~mesinde en önemli amildir.
Uygarl~~~ n ilerledi~i ölçüde, bilimin insan~ n hayat~ ndaki rolü
önem kazan~ r. Bir toplum ne kadar kendisine rehber edinmi~~ise, o
kadar ona ba~~ ml~ l~~~~artar. Toplum ne kadar kendine yol gösterici
olarak bilimi kabul etmi~se, o kadar ilerleme ~ans~~ vard~ r, geli~mesini garanti alt~na alm~~t~ r. K~saca Atatürk'ün de ifade etmi~~oldu~u
gibi, 'hayatta en hakiki mür~id ilimdir'.
Ord. Prof. Dr. A. Say~ lfya göre Atatürk'ün bu sözü belli özellikteki
toplum için do~rudur, demek mümkün de~ildir. Burada din, dil, ~ rk~n etkin olmad~~~~ifade edilmek istenmi~ tir. Çünkü bilim genel geçerlili~e sahip hükümlerden meydana gelir. Geçmi~ te bu böyle olmu~ tur, gelecekte de böyle olacakt~r.
Sonuç olarak, kitapta ~ öyle kaydedilmektedir: 'bilimin insan hayat~ na etkisinin ve insan hayat~ ndaki öneminin, zamanla, ayn ~~
yönde ve düzgün bir geli~ me seyri ile artt~~~, ~üphesiz ki, tarihin en
kapsaml~ , en sürekli, ve bütün tarih, hatta tarih öncesi ça~lar göz
önünde bulundurulunca, en sürekli etki yapm~~~olan bir olay~~ ve bütün
insan hayat~~ için do~rulanan bir gerçe~idir. Tarihin ak~~~~ ile bilimin bu etkisinin daha aç~ k ve seçik olarak kendini gösterdi~ine bak~ l~rsa, ~imdiye kadar geçmi~~olan ça~lar için istisnas~ z do~ru olan
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bu sözün gelecek için büsbütün do~ru olaca~~n~ , Atatürk'ün bu vecizesinin ölümsüz oldu~unu tereddütsüz söyleyebiliriz. (A. Say~ l~, Hayatta En
Hakiki Mür~id Ilimdir, Ankara 1948, s. 194).
'Ilk ö~retim adl~~ dergide (c. 14, I A~ustos 1949, no: 275, s. 9622,
3624), Isis'te (c. 40, 1949, s. 286), Halil Inalc~ k'~ n Atatürk ve Türkiye'nin Modernle~mesi (Belleten, c. 27, 1963, s. 630) adl~~ makalesinde bu
esere i~aret edilip, modernle~menin genel olarak, dil, din, ~ rk fark~~
olmaks~z~ n uygarl~ klar~~ dinamizme haz~ rlad~~~~belirtilmi~tir.
Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~ l~ 'n~n ba~l~ ca e~ilimlerinden biri de
kültürler aras~ ndaki ba~lar~~ belirlemekti; özellikle de Do~u ve Bat~~
kültürlenyle, Türk kültürünün temellerinin belirlenmesini ve seyrini ele al~ p, inceliyor, kar~~ l~ kl~~ etkile~ imleri belirlemeye çal~~~yordu. O, XII. yüzy~ ldan itibaren yap~ lan çevirilerle Do~u ve Bat~~kültürlerinin kar~~~ kar~~ya gelmi~~olduklar~ n~~ ifade etmi~tir. Onikici
yüzy~la kadar karanl~ k ça~da ya~ayan bilim adamlar~ , bu çeviriler sayesinde yeni bir bilim, felsefe ve t~p bilgisiyle temasa gelmi~lerdir.
Bu harekete Bat~l~ lar Rönesans ad~n~~ vermi~lerdir. Ayn~~ ~ekilde, Bat~ 'n~n Islam ülkeleri ile temas~~ sürmü~tür. Osmanl~ lar, ondördüncil
yüzrldan itibaren Bat~~ile daha çok siyasi yönden temas halinde olmu~tur. Osmanl~ lar~ n Bat~ 'n~ n biliminden etkilenmesi onyedinci
yüzy~ lla tarihlenir. Say~l~ , 'Galile, Harvey ve Kopernik gibi bilimin
geli~mesini do~rudan etkilemi~ tir, diyebilece~imiz bilim adamlar~n~n ya~ad~~~~dönemde, Osmanl~lar~n Bat~ 'dan etkilendi~ini gösteren
deliller vard~r', diyor. Bat~~ile Osmanl~~ Imparatorlu~u'nun aras~ndaki
bilimsel münasebet konusunda onun muhtelif makaleleri vard~r. Bunlardan birisi Belleten'de yay~ nlanm~~~olan III. Murad'~ n Istanbul Rasathanesi'ndeki Gök Küre ve Avrupa ile Kültürel Münasebetler (c. 25,
1961, s. 397-445) adl~~ makalesidir. Burada o, Islam Dünyas~ 'ndaki bilimsel faaliyetin gerileme nedenlerini tart~~~ r. Asl~nda, Say~l~ , ayn~~
konuyu daha ayr~ nt~l~~olarak, baz~~ ba~ ka makalelerinde de taru~m~~t~ r. Bunlardan, Islam Dünyas~ 'nda Bilimsel Faaliyetin Yava~lamas~n~n Belli Ba~l~~Temel Sebepleri (Ara~t~ rma, c. 1, 1963, s. 5-71) adl~~
makalesinde ayr~ nt~l~~ bilgi bulmak mümkündür. Yukar~ da da belirtilmi~~oldu~u gibi, yazar bu konuyla daha doktoras~~ s~ ras~nda ilgilenmeye ba~lam~~~ve Islam Dünyas~~ ve Türklerde, bilimsel faaliyetin
~ ekillenmesinde ve gerilemesinde ne gibi etkenlerin rol oynad~~~n~~
ayr~nt~ l~~ bir ~ekilde incelemi~ tir. Burada söz konusu edilen yaz~lar~nda ise daha çok Bat~ 'n~ n, gerilemekte olan Islam toplulu~una ne
gibi etkileri oldu~u konusu üzerinde durulmaktad~r. Ilk makalede
konu daha çok astronomi aletleri ve çal~~malar~~ aç~s~ ndan ele al~n~rken, ikincisinde, baz~~ spesifik örnekler ele al~ n~ p, aç~ klanm~~sa da,
konu daha çok ana hatlanyla tart~~~lm~~ t~r. Birinci makalede söz ko-
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nusu olan gözlemevi, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda onalt~ nc~~ yüzy~lda
kurulmu~~olan me~hur ~stanbul Gözlemevi'dir. Burada bulunan aletler,
genellikle, astronomi tarihçileri taraf~ndan Bat~ 'daki benzerleriyle
mukayese edilmi~; sonuçta Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda bu dönemdeki
astronomi aletlerinin, Bat~daki benzerlerinden çok da farkl~~ olmad~~~~belirlenmi~tir. Bir ba~ka ifade ile, bu gözlemevindeki aletler, Bat~ 'da Thycho Brache'nin gözlemlerini yürüttü~ü gözlemevinden teknik
olarak çok farkl~l~ k göstermez, ba~ka bir deyi~le, Bat~~ ve Osmanl~~ ~mparatorlu~u'ndaki bilimsel faaliyet ve teknoloji henüz büyük bir farkl~l~ k sergilemez. Ancak bu fark~ n olu~up, zaman içinde büyüdü~ü ve onyedinci yüzy~lda farkedilir hale geldi~i belirlenmektedir.
Bu etkiyi en erken gözledi~imiz alan ise, bugünki bilgilerimiz
~~~~~ nda, anatomi olmaktad~ r. Avrupa'da, onalt~ nc~~ yüzy~ l rönesans~n~n ~ekillendirdi~i çal~~malar~ n onyedinci yüzy~ ldan itibaren Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda etkin oldu~unu söylemek mümkündür.
Ikinci makalede, bilimin geli~mesi için gerekli ~artlar tart~~~ l~ p,
bunlar~ n onikinci yüzy~l Bat~~ ve Islam Dünyas~'ndaki farkl~~ geli~im
çizgisi kar~~ la~t~ r~ lm~~t~ r. Say~ l~~ 'ya göre, bilimsel faaliyetin genellikle bir grafi~i vard~ r; toplumlar belli bir süre bilimsel faaliyeti geli~tirirler; bu potansiyele sahiptirler; daha sonra tedricen bilimsel faaliyet eski canl~l~~~n~~ kaybeder. Bu eski uygarl~ klarda, ~slam Dünyas~ 'nda ve daha sonra Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nda da böyle olmu~tur.
Osmanl~~ Imparatorlu~u yeni geli~melere ayak uydurabilirdi, ancak
bunun için, t~pk~~daha önce, Bat~ 'n~n ve Islam Dünyas~ 'ndaki bilimsel
faaliyetin ba~lang~ c~nda oldu~u gibi, bilimsel bilgiyi sa~l~ kl~~ çevirilerle elde etmesi gerekiyordu. Ayn~~ ~ekilde, e~itim sisteminde ve din
anlam~ nda belli reform hareketlerinin ~ekillendirilmesi gerekliydi.
Bu çal~~malar~n~n yan~~ s~ra, Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~ l~ , bilimin
nas~l ve hangi ~artlarda te~ekkül etti~ini incelemi~tir. Bu ara~t~ rmas~~
sonras~nda, o, din, bilim, sihir ve büyünf~n birbiriyle olan mC~nasebetini incelemi~tir. Bilindi~i gibi, bilimin be~i~i olarak Klasik Yunan
kabul edilmi~tir. Ancak Say~ll'ya göre, bunun dogru olmas~~söz konusu
de~ildir. M~s~r ve Mezopotamya gibi Eski Uygarl~ klar üzerinde yapm~~~oldu~u çal~~malarla, bilimin hangi ~artlarda ve nerede ba~lad~~~~
sorular~na cevap aram~~t~r. Bu konuda kaleme alm~~~oldu~u 'M~s~ r ve
Mezopotamyal~ larda Matematik, Astronomi, T~ p' adl~~ eserinde, eserin
ad~ndan da anla~~laca~~~gibi, yazar, esas itibariyle, M~s~ r ‘e Mezopotamya'da matematik, astronomi ve t~ p ad~ na yap~lan çal~~malar~~ ele
al~ r, bu konulardaki bilgilerin sistematik bir bilimsel faaliyet olarak
de~erlendirilip de~erlendirilmeyece~ini irdeler. De~i~ik görü~~aç~lanndan konuyu tart~~~n Daha sonra bu uygarl~ klarda verilen bilgi-
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leri Klasik Yunan'daki ilgili konularda verilen bilgilerle kar~~ la~t~m. Bilindi~i gibi, genel olarak. bilimin Klasik Yunan'da ba~lad~~~~
kabul edilmi~ tir. Bu eserde verilen aç~ klamalar ve özellikle eserin
son k~ sm~nda yap~lan kar~~la~t~ rma, M~ s~ r ve Mezopotamya'n~n bilim
tarihinin belirlenmesi aç~ s~ndan önem ta~~r.
Biz söz konusu eserde, günümüz bilim miras~n~n köklerini daha
sa~l~kl~~olarak ö~renebiliyoruz. Eski uygarl~ klardan M~s~ r ve Mezopotamya'n~ n bu mirasta ne kadar pay~~ oldu~unu belirlememiz mümkün
olmaktad~ r.
Eserde kar~~ la~t~ rma yap~l~ rken münferit örneklerden kaç~nmaya
gayret edilerek, daha çok sistematik bilim dendi~inde anla~~ lan genel prensiplerin bu uygarl~ klarda ne kadar tahakkuk etti~i belirlenmeye çal~~~ lm~~ t~ r. Örne~in, sistematik geometri dendi~inde daha
çok aç~~ geometrisi anla~~lmaktad~ r. Yazar, bu prensibin özellikle Mezopotamya'da mevcut olup olmad~~~~konusunu tart~~~ n Çünkü özel hallerle yap~ lan çözümler, konuyla ilgili bilginin yayg~n olarak o uygarl~ kta bilinip, kullan~ld~~~ n~~ göstermez.
Ord. Prof. Dr, Say~l~ , daha önce de belirtilmi~~oldu~u gibi, Islam
Dünyas~~ve Osmanl~~ Imparatorlu~u'ndaki bilimsel faaliyetlerle yak~ndan ilgilenmi~~ve bu uygarl~ klar~ n matematik, astronomi, fizik,
kimya ve t~p çal~~malar~ yla ilgili ayr~nt~l~~incelemeler yapm~~t~ r. Bu
incelemeleri s~ ras~ nda, özellikle islâm D~lnyas~'ndaki çal~~malar~~
de~erlendirirken, daha önceki çal~~malarla, bilhassa Yunan'da yap~lan çal~~malarla ayr~nt~ l~~ bir ~ekilde kar~~ la~t~ rmaktan geri kalmam~~t~ r. Bu incelemeleri sadece geli~me ve ilerleme dönemlerini kapsamaz, ayn~~zamanda gerileme ve onun sebeplerini de belirlemeye çal~~m~~ t~ r.
Bu incelemeleri s~ras~ nda zaman zaman, konunun gere~i olarak,
bilim ile din ve felsefe aras~ ndaki münasebete de temas etmekten geri
kalmam~~t~r. ~slam Dünyas~~gibi teokratik toplumlarda din ve felsefe
aras~ ndaki münasebetlerin belirlenmesi gerekir. Bu konudaki toplumun tutumu, bilim kar~~s~ ndaki tutumun da belirlenmesinde etkin
olmu~ tur. Bu konuyla ilgili muhtelif yaz~ s~nda Say~ l~ , ayn~~zamanda,
e~itim kurumlar~~üzerinde durmu~ tur. Bu sistem daha sonra, Bat~ da
ö~retim kurumlar~ n~n ~ekillenmesinde etkin olmu~tur.
Ord. Prof. Dr. Say~ll'n~ n bütün yukar~ da söz konusu edilen çal~~malar~n~n yan~~ s~ra ara~t~ rmalar~ nda daima öncelik ta~~m~~~olan bir
konu, Türklerde bilimsel faaliyet, kültürleri, etkile~imleri, bugünkü
bilime yapt~ klar~~katk~lar, ~slam Dünyas~ 'nda Türklerin bilimsel faaliyetinin önemi ve yeri olmu~tur. Bu konuya ilgisi ve çal~~malar~ ,
yukar~da da belirtilmi~~oldu~u gibi, daha henüz bilim tarihi ara~t~ rmalar~n~n ba~~nda, doktoras~n~~yaparken ba~lam~~~ve zaman içinde bu
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konuya olan ilgisi gittikçe artm~~t~r. Son çal~~ malar~n~n hemen
hepsi bu konu üzerinde yo~unla~m~~t~ r. Bu konuyla ilgili olarak, baz~~
o güne kadar Arap ya da Acem olarak kabul edilen bilim adamlar~n~ n milliyetini tesbit etmeye gayret etmi~tir. Bunlardan biri Ebu
Reyhan el-Beyruni'dir. Onun Saydana adl~~eserinde verdi~i aç~klamalara dayanarak, bu büyük bilim adam~~ve kültür tarihçisinin Türk
oldu~unu göstermi~tir. Ayr~ca, ayn~~derecede aç~ k ve seçik olmasa da
ayn~~paralelde çal~~malar~~ ~bn Sina için de yapt~~~~söylemek mümkündür. Yine Türk kökenli bilim adamlar~ ndan Abdülhamid b. Türk
ve Harezmi ile ilgili ayr~nt~l~~ çal~~malar~~vard~ r. Onun bu konuya
ili~kin çal~~malar~~ aras~ nda Farabi ile ilgili çal~~ malar~n~~ ve 'Bilimde ve Ortaça~~~slam Dünyas~ nda Türklerin Yeri konular~ndaki
makaleleri örnek olarak zikredebilir.
Bu incelemelerin erken tarihli olanlar~~daha çok kaynak çal~~malar~~ ~ eklinde belirirken, daha geç tarihli olanlar~~mukayese ve
mevcut bilgi ve ara~t~ rmalara dayal~~ de~erlendirme niteli~ini ta~~r.
Bunlara en güzel örneklerden biri, Erdem Dergisi'nde ç~km~~~'Bilimde ve Ortaça~da ~slam Dünyas~nda Türklerin Yeri' adl~~makaledir. Bu çal~~ malarda sadece genel olarak bilimsel faaliyetler de~il,
ayn~~zamanda muhtelif kurumlar~n geli~imi de göz önünde bulundurulmu~ tur. Bu kapsam dahilinde olmak üzere, kurulan muhtelif gözlemevleri, hastaneler ve medreseler de ele al~p aç~klanm~~t~ r.
Türklerin bugünki bilimin olu~mas~ nda etkin oldu~u ve Dünya
kültür haraketlerinde belli bir yeri oldu~u görü~ü ile ilgili muhtelif
eserler vard~ . Bunlar aras~ nda Ahmet Cafero~lu'nun Türk Dili Tarihi
(c. I, ~stanbul 1970), George Sarton'un Introduction to the History of Science (c. 1, k~s~ m I, Baltimore 1974), Ramazan ~e~en'in Hilafet Ordusunun Menk~ beleri ve Türklerin Faziletleri (Ankara 1967), Gehard
Doerfer'in Woher Stammte Ibn Muhanna (Archeologische Mittellungen aus Iran Folge, c. 9, s. 248), H. D. Y~ld~z'~n ~slâmiyet ve Türkler
(Istanbul 1976), Mehmet Fuat Bozkurt'un Untersuchengen zum Bojnard-Dialekt des Chorasantürkischen (Göttingen 1975, s. 2) say~labilir. Ayn~~paralelde A. Say~l~.= mü~ terek ve müstakil yaz~lar~~vard~r.
Mü~ terek olanlardan biri Prof. Richard Fye ile birlikte haz~rlam~~~oldu~u 'Selçuklulardan Önce Ortado~uda Türkler' adl~~makalesidir
(Belleten, c. 10. 1964, s. 97-131).
Ord. Prof. Dr. Say~l~, ~slam Dünyas~'n~ n kuzeybat~~bölgesinin nisbeten daha verimli bilimsel çal~~malara sahne oldu~unu ileri sürmektedir. Ona göre, bu yörede fevkalade dikkate de~er bilim adamlar~~ ve dü~ûnürler yeti~mi~lerdir. Bunlardan bir k~ sm~~ Orta Asya kökenlidirler. Ancak bu bilim adamlar~ n~ n milliyetini belirlemek fevkalade zordur. Ancak ~u kadar~~da malumdur ki, bu bilim adamlar~-
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n~n yeti~ti~i bölgeler Türklerin yo~un olarak ya~ad~ klar~~yerlerdir.
Dolay~ s~ yla, bu bilim adamlar~n~ n Türk olma olas~l~~~~fevkalade yüksektir. Ibn Alam veya Farabi ya da Abdulhamid b. Türk için böyle bir
tereddüt söz konusu de~ildir, çünkü onlar~ n adlan sayesinde bunu belirlemek gayet kolayd~ r. Bunlar gibi adlar~~vas~ tas~ yla milliyetlerini
rahatl~ kla belirleyebildi~imiz bilim adamlar~~bize Türklerin Islam
Dünyas~ 'ndaki bilimsel faaliyete katk~lar~n~~ aç~ k ve seçik bir ~ekilde
göstermektedir.
Asl~ nda Türkler sadece Islam Dünyas~ 'nda de~il, daha önceki devirlerde ve daha sonraki dönemlerde de bilime yak~n ilgi duymu~lard~ r. Islam Dünyas~ 'nda bilim ad~ na bir inhitaun ya~and~~~~ondört
ve onbe~inci yüzy~ lda bile, Türklerin Asya'da önemli bilimsel çal~~malar yapt~~~~gözlenmektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri
hem devlet adam~~hem de seçkin bir bilim adam~~olan Ulu~~Bey'dir.
O, özellikle astronomi ile ilgilenmi~~ve bu çal~~malar~n~~ da bir eserinde, Zic'inde toplam~~ur. Ayn~~ ~ ekilde önemli bilim adamlar~ndan
Kad~ zade-i Rumi'nin de astronomi konusunda önemli çal~~malar~~
vard~ r. Türkler ayn~~ zamanda, Islam Dünyas~ 'ndaki bilginin geli~ ip
ilerlemesinde Osmanl~lar zaman~ nda da katk~~yapmay~~sürdürmü~lerdir. Hatta Asya'daki belli ba~l~~bilim adam~~ve dil~ünürlerin onbe~inci yüzy~ lda, Fatih taraf~ ndan Istanbul'a davet edildi~ini görüyoruz.
Bunlar aras~ nda Ali Ku~çu zikredilebilir.
Ayr~ca, yukar~ da da ifade edilmi~~oldu~u gibi, ondördüncil yüzy~ldan itibaren müstakil bir devlet olarak bilime önemli katk~larda bulunan Osmanl~~Türkleri müteakip yüzy~llarda, yakla~~ k onyedinci
yüzy~l ba~lar~ na kadar bu çal~~ malar~n~~siirdürmil~lerdir, ancak bu
yüzy~ldan itibaren Bat~ daki bilimsel faaliyetlerde görülen geli~meye
paralel çal~~ malara Osmanl~~Imparatorlu~u'nda rastlanmamaktad~ r.
Onalt~nc~~ yüzy~ ldaki bilimsel bilginin Osmanl~larda ve Bat~'da hemen ayn~~ seviyede olmas~ na kar~~ n, müteakip yüzy~ llarda aradaki mesafenin Osmanl~lar aleyhine artt~~~n~~söylemek gerekir. Bunun sonucu olarak, Osmanl~~Imparatorlu~u, Bat~ daki bilimsel faaliyetin sonuçlar~n~n en k~ sa zamanda Türkiye'ye aktar~lmas~~ için baz~~ çal~~malar yapmaya ba~lam~~t~ r ki, bu hareketlerin biltününe Bauhla~ma hareketleri denmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Profesör Say~l~~muhtelif yaz~ lar kaleme alm~~t~ r. Bunlar aras~ nda Erdem'in I. say~ s~ nda
ç~ kan Ingilizce makalesini örnek olarak zikredebiliriz. 'The Place of
Science in the Turkish Movement of Westernisation, and Atatürk' adl~~
bu makalesinde, o, Islam Dünyas~'n~ n gerilemesindeki belli ba~l~~ etkenleri taru~~ r, bunun sadece tek boyutlu bir hareket olmad~~~n~ , siyasi ve ekonomik boyutlann~n da bulundu~unu belirtir, Bat~~ve Do~unun yap~ lanmas~ nda ne gibi farklar bulundu~unu sorar, H~ristiyanl~-
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~~ n din kar~~s~ndaki tutumu ve onikinci yüzy~ ldan sonra Bat~ da geli~en din anlay~~~ ndaki farkl~ la~madan söz eder. Banl~ la~man~ n ilk
ad~ m~~ olarak kabul edilen onsekizinci yüzy~ lda kurulan askeri mühendishanelerden ba~lar, bu okullar~ n kurulu~~gayesini, ele al~ p anlat~ r. Bunlar~ n yan~~ s~ra, Osmanl~~ imparatorlu~u'nda Bat~l~la~ma ad~na
at~ lan ad~mlardan söz eder. Bunlar aras~ nda matbaan~n kurulu~u da
vard~ r.
Bunlar~ n yan~~ s~ ra, yine ayn~~ makalede, Say~l~ , Osmanl~~ Devleti'
nde o devirde ya~am~~~bilim adam~~ ve dü~ünürlerden, onlar~ n çal~~malar~ ndan, kaleme ald~ klar~~ eserlerinden söz eder. Bunlar aras~ nda
Katip Çelebi, Ismail Kalfazade, Çinari, Ömer ~ifai hakk~ nda bilgi verir. Ondokuzuncu yüzy~ lda, Bat~ l~ la~ma hareketleri daha yo~unla~arak
ve yayg~ nla~arak devam etmi~tir. Bu arada, söz konusu yaz~ da, sadece
baz~~ bilimsel eserlerin tercümesi ya da baz~~ konularda yaz~ lan bilimsel eserler ve baz~~ Bat~l~~ modelde kurulan okullar, ve daha sonra, bu
okullarda yap~ lan revizyon hareketlerinden söz edilmekle kalmam ~~,
ayn~~ zamanda, bu dönemde kurulan yeni baz~~ sanai kurulu~lardan da
bahsedilmi~tir. Bunlar aras~ nda, Zeytinburnu'nda kurulmu~~olan dokuma tesislerinden ve Osmanl~ larda bu dönemde kurulan di~er baz~~
endüstri kurumlar~ ndan da söz edilmi~ tir. Daha sonra, kronolojik
olarak Osmanl~~ imparatorlu~u'nda Bat~~ etkisiyle yap~ lan de~i~iklikler ele al~ n~ p, tart~~~ lm~~, bu arada bu dönemlerde Bat~ 'da kaydedilen
önemli geli~meler de verilmi~tir. Bu de~i~im zincirinin son halkas~ n~~ ise, Atatürk ~ekillendirmi~ tir. Yazar~ n da belirmi~~oldu~u gibi,
Atatürkle birlikte Türkiye önemli bir zihni de~i~ikli~e tabi tutulmu~tur. Bir taraftan, siyasi birlik, iktisadi istikrar sa~lanmaya çal~~~ rken
Atatürk'ün önderli~inde at~ lan önemli ad~ mlarla yeni Türkiye Cumhuriyeti ~ekillenmi~ tir.
Prof. Say~ l~'mn incelemeleri aras~nda belli konulara hasredilmi~~
olanlar da yok de~ildir. Bunlar aras~ nda matematikle ilgili olarak
Abdülhamid b. Türk ve Harezmi'nin cebir çal~~malar~~konusundaki
incelemelerini örnek olarak zikredebiliriz. Her iki bilim adam~~ da
ikinci derece cebir denklemleri için geometrik çözüm teklif etmi~lerdir. Her ikisi de ayn~~ dönemde ya~am~~t~ r, her ikisinin de Cebir
ad~ n~~ ta~~yan bir eseri vard~ r. Say~ l~~ bu konudaki çal~~malar~yla Harezmi'nin asl~ nda bu çözüm yöntemini bulan ki~i olmad~~~n~~ söyler.
Daha sonra Roshdi Rashed de bu konuyla ilgilenmi~~ve ayn~~ görü~ü
ifade etmi~ tir (l'Idee de l'Algebre selon al-Khwarazmi, Fundamenta
Scientiae, c., no: 1, 1983. s. 87-100). Ayn~~ ~ekilde, Fuat Sezgin de ayn~~
konuya de~inmi~tir. Say~ l~ , dokuzuncu yüzy~ l~ n seçkin matematikçilerinden olan Sabit b. Kurra'n~ n Pitagoras'~n me~hur teoremi için teklif etti~i genelleme konusundaki çal~~malar~ n~~ da bilim alemine tan ~ tm~~ t~ r.
Belleten C. LVIII, 17
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Onun gerek Harezmi ve Ibn Türk, gerekse Sabit b. Kurra konusunda yapm~~~oldu~u çal~~malar matematik ve bilim tarihçileri aras~nda büyük ilgi uyand~rm~~t~r. C. B. Boyer (Is~s, c. 57, 1964, s. 68-70)
ve Christoper J. Soriba (Isis, c. 57, 1966, s. 56-66) Sabit b. Kurra'n~n geli~tirdi~i çözümün Bat~'daki ilk izlerini belirlemeye çal~~t~lar. B. A.
Rosenfeld ve A. T. Grigorian, Dictionary of Scientific Biography'de (c.
13, 1976, s. 293) ondan söz etti. C . B. Boyer History of Mathematics
(1968, s. 257-259) Abdülhamid b. Türk'ün matematik çal~~malar~ndan
bahsetmi~tir.
Abdülhamid b. Türk'ün Arapça metni Prof. Ahmed b. Aram taraf~ndan Farsça olarak yay~nlanm~~t~r (Risale-~~der Cebr ve'l- Mukabele,
te'lifi Abu'l-Fadl Abdülhamid ibn Türk el-Ceyli, Mecelle-i Ilmi, no: 11
ve 12, seri 3, 1342/1968). Abu'l-Kas~m-i Kurban~~de Riyazdedanan-i
Iran ez Harezmi ta Ibn-i Sinâ'da Say~l~ .= Abdülhamid ibn Tiirkele
ilgili eserine i~aret etmi~ tir. (Tahran, 1971, s. 30-31). Fuat Sezgin de
me~hur eseri, Geschichte der Arabishen Schriftungs'da (c. 5, 1974, s.
241-242) bu esere i~aret etmi~tir. Say~l~.= Abdülhamid b. Türk adl~~
kitab~~konusunda Revue d'Histoire des Sciences'da (c. 18, 1965, s. 123124) ilgili yaz~~hakk~nda bir tan~ t~m yaz~ s~~ ç~ karm~~t~r. Sabit b.
Kurra'n~ n Pitagor teoreminin genellemesi konusunda, Say~ l~~ilk defa
1956 y~ l~nda Bilim Tarihi Cemiyetinin New York'ta yapm~~~oldu~u
y~ ll~ k Toplant~s~nda verdi~i bir bildiride bilgi vermi~tir. (American
Historical Review, c. 62, 1957, s. 797).
Say~ll'n~ n matematik tarihiyle ilgili incelemeleri aras~ nda elKuhi'nin klasik Yunan geometri problemlerinden bir aç~n~ n üçe bölünmesi konusunda teklif etti~i çözüm de vard~r. Y~ne onun bu konudaki incelemelerinden biri de Beyrunrnin trigonometri çal~~malar~~
ile ilgilidir.
Ayr~ca Kuhrnin sonsuz hareket konusunda yakla~~m~n~~ve saf matematik temeline dayal~~ aç~ klamalar~n~~ inceleyen Ord. Prof. Dr. A.
Say~l~ , bu konudaki Bat~daki ilk benzeri yakla~~mlar~n Giovani Battista Benedetti taraf~ ndan verildi~ini belirlemi~tir. Bu konuda kaleme ald~~~~makalesinden Dictionary of Scientific Biography (c. 11,
1975, s. 241) söz edilmi~tir.
Ord. Prof. Dr. A. Say~l~~ astronomi tarihi ile de ilgilenmi~tir.
Daha önce söz konusu edilen `Observatory in Islam' adl~~eseri bunun
güzel bir örne~idir. Bu eserinin yan~~ s~ra o, yine daha önce söz konusu edilen onun M~s~r ve Mezopotamya'daki bilimsel faaliyetlerle
eserinde uzun uzun bu eski uygarl~ klar~ n astronomi çal~~malar~n~n de~erlendirmesini yapm~~ t~ r. Bu arada, eserin sonuç k~ sm~nda
yap~ lan de~erlendirmede, o, Thales'in Güne~~tutulmas~n~~tahmininin
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asl~ nda Mezopotamya'dan ö~renmi~~oldu~u bilgiler ~~~~~ nda de~erlendirilmesi gerekti~ini vurgulam~~t~ r. Çünkü ona göre, Mezopotamyal~lar, tabletlerinde Güne~~tutulmas~n~~bildiklerini ve hatta onun
hangi periyodlarla tutuldu~una dair bilgi vermi~lerdir. Bu ülkeye giden Thales bir bilim adam~~ve bir d~l~ünür olarak bu bilgilerden yararlanarak, M. Ö. 585'de Güne~'in tutulaca~~n~~haber vermi~ti. Say~l~'n~n bu iddialar~n~ n daha sonra, W. Hartner'in Centaurus'ta (c. 14,
1969, s. 60-71) ve Asgar Aaboe'nin Journal for the History of Astronomy
(c. 3, 1972, s. 105-18) adl~~derginin ç~kan yaz~ lanyla desteklediklerini
görüyoruz.
Ord. Prof. Dr. A. Say~l~ , birçok astronomi tarihçisinin kay~p olarak kabul etmi~~olduklar~~el-Hazinrnin astronomi aletleriyle ilgili
kaynak olarak kabul edilen eserini Tahran'daki Sipahsalar Kütüphanesi'nde bulmu~ tur. Eser di~er iki kitab~n aras~na suni bir ~ekilde s~k~~t~r~lm~~ur. Say~ll'n~ n bu konudaki yay~n~ ndan sonra E. S. Kennedy
(Journal of Near Eastern Studies, c. 20, 1961, s 103) ve Robert E. Hall
(Dictionary of Scientific Biografhy, c. 7, 1973, s. 336, 348, 350) de bu yay~na i~aret etmi~lerdir. Bu konuda A. Kurbanrnin Rizayidanan-~~
hani ez Harezmi ta Ibn Sinâ (Tahran 1971, s. 92-93) adl~~eserinden
yararlan~ labilir.
Say~l~ , astronomi tarihi ile ilgili olarak Kopernik'in çal~~ma ve
ba~ar~lar~n~~anlatan Ingilizce bir kitap haz~rlam~~t~ r (Copernicus and
His Monumental Work). Ayn~~kitab~n nisbeten k~sa bir nf~shas~~ da
Türkçe olarak haz~rlanm~~t~ r. Burada Kopernik'in uzun zamand~ r
mesele yaratan, baz~~ anla~mazl~klar~ , sistemi temelinden de~i~tirmek suretiyle nas~ l bir çözüm getirdi~i anlat~lmaktad~ r.
Bilindi~i gibi, Eski uygarl~ klar yer merkezli sistemler kabul etmi~lerdir. Bu sadece Mezopotamya'da veya Hint ya da Çin Uygarl~klar~nda de~il, ayn~~zamanda nisbeten daha geç tarihli olan Yunan Uygarl~~~ nda, hatta bilimin önemli ad~ mlar att~~~~Hellenistik Dönemde bile böyle olmu~tur. Bu eserlerin etkisi ile, Islam Dünyas~'nda
da, yap~ lan bütün astronomi çal~~malar~ na ve kurulan gözlemevlerine
ve de bu alanda kaydedilen bütün geli~melere ra~men, yermerkezli
sistem devam etmi~ tir. Bundan dolay~~özellikle d~~~gezegenlerin hareketlerinin aç~klamas~~problem yarat~ r. Genellikle retrograt hareketlerle onlar~ n hareketleri aç~klanmaya çal~~~lm~~t~ r. Güne~'in, sistemin merkezine al~nmas~yla ve bu çal~~malara ilave olarak, Kepler'in yörüngelerin elipsoid oldu~unu ileri sürmesiyle, bu konudaki hesaplama hatalar~n~ n büyük bir k~sm~n~ n çözüldü~ü görülmektedir.
Bu kitapta sadece Kopernik sistemi anlat~lmam~~ , onun Islâm
Dünyas~ 'ndan ald~~~~etkiler de tart~~~lm~~t~r. Eserin bir tan~ tma yaz~s~~Archives Internationales d'Histoire des Sciences'da (c. 26, 1976, s.
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182-183) yay~nlanm~~t~r. Bu eserin yay~nlanmas~ndan sonra, Kopernik'in 500'üncil y~ldönümü kutlamalar~~çerçevesi içinde, UNESCO'nun
düzenledi~i toplant~da bir konu~ma yapan Say~ll'ya Polonya Hükümeti,
Kopernik'in be~yüzünc~l y~l dönümii hat~ra madalyas~~vermi~tir.
Say~ l~ , ayr~ca G~yaseddin Kâ~i ile ilgili bir inceleme yapm~~t~r.
Onun Ulu~~Bey'e göndermi~~oldu~u mektubu ve Semerkant'daki bilimsel faaliyet konusunda kaleme ald~~~~eser de bilim aleminde etki
yaratm~~ur ve Youshkevitch ve B. A. Rosenfeld Dictionary of Scientific
Biography'de (c. 7, 1973, s. 261) bu çal~~madan söz etmi~lerdir.
Profesör Say~l~, fizikle ilgilenmi~, özellikle de Islam Dünyas~'ndaki fizik çal~~malar~~onun ilgi konular~ ndan biri olmu~tur. Bu çerçevede o optik konusuyla ilgilenmi~tir. Aristo ve el-Karafi'nin gök ku~a~~~konusundaki aç~ klamalar~n~~mukayeseli olarak incelemi~tir
(The Aristotelian Explanation of the Rainbow, Isis, c. 30, 1939, s. 65-83
ve Al-Qaraf~~and His Explanation of Rainbow. Isis, c. 32, 1947, s. 16-26).
Daha sonra ayn~~ konuya ilgi duyan baz~~bilim adamlar~n~n bu yay~nlara i~aret ettikleri görülmektedir. Bunlar aras~nda Carl. B. Boyer'in
Aristotelian References to the Law of Refection (Isis, c. 36, 1949 s. 9295), The Theory of The Rainbow: Mediavel Triumph and Failure (Isis,
c. 49, 1958, s. 379) ve The Rainbow (New York, 1959, s. 324, 325, 328,
335, 356, 258); G. Sarton'un Introduction to the History of Science (c. k~s~m 1, 1947, s. 709) ve yine ona ait bir ba~ka eser, A History of Science
(1952, s. 518); H. J. J. Winter'~n Optical Researches of Ibn Haytham
adl~~makalesi (Centaurus, c. 3, 1954 s. 205-210) zikredilebilir. Ayn~~ ~ekilde, Say~ll'n~n optikle ilgili bir ba~ka yaz~ s~~Freiberg'li Theodorus'un optik çal~~malar~~hakk~nda olup, G. Sarton, Introduction to the History of Science adl~~eserinde bu makaleye i~aret etmektedir (c. 3, k~s~m
2, 1947, s. 706).
Bilindi~i gibi, optik konusunda Ibn Heysem, Islam Dünyas~'nda
büyük bir otoritedir, her ne kadar Ibn Sina.= da bu konuda çal~~malar~~varsa da, Ibn Heysem'inkilerle k~yas edilemez. Say~l~, Ibn Sina ve
Ibn Heysem'in görme konusunda verdikleri aç~ klamalar~~birbiriyle
mukayese etmi~tir, ve Ibn Sinâ'n~n hayalin olu~mas~~konusunda ilginç bir aç~klama verdi~ini belirlemi~tir (Ibn Sina ve Ibn Heysem'in
Fizyolojik Optik Konusundaki Muhtemel Etkisi, Belleten T.T.K.,
(1983), Ankara, s. 665-675). Ibn Heysem, hatal~~olarak, görüntünün göz
merce~inin d~~~yüzeyinde te~ekkül etti~ini iddia etmi~tir. Onun bu
görü~ü Geçortaça~~ve Rönesans Devri ba~lar~nda aynen kabul edilmi~tir.
Ord. Prof. Dr. A. Say~ l~ , Ibn Sina-n~n hareketle ilgili aç~ klamalar~yla da ilgilenmi~tir. Bu konu, Ibn Sinâ'n~ n bilime bak~~~aç~s~n~~
aksettirmesi ve gerekti~inde otoritelere kar~~~ ç~ kmas~~ konusunda
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zel bir örnek olu~turmas~n~n yan~~ s~ra, hareket konusunda getirdi~i
aç~ klamalarla Newton'un hareket konusunda getirdi~i aç~ klamalara
gösterdi~i paralelizmi de aç~ k ve seçik bir ~ekilde göstermektedir. Ibn
Sina, Aristo taraf~ndan ileri sürülmü~~olan hareket konusundaki aç~ klamay~~kabul etmemi~tir. Ibn Sina, Newton'un da ileri sürmü~~oldu~u
gibi, e~er, herhangi bir ~ekilde müdahale edilmezse, hareket verilen
bir cismin hareketine durmaks~z~n devam etti~ini ileri siirmü~tür. O,
hareket konusundaki aç~ klamalar~yla, Buridan'~~ büyük ölçüde etkilemi~tir. Hareketle ilgili görü~lerin daha sonra, onyedinci yüzy~lda Galile taraf~ ndan daha da geli~tirildi~i belirlenmektedir (Ibn Sina,
and Bundan on the Dynamics of Profectile Motion, T. T. K. Ankara,
1984, s. 141-160).
Say~ll'n~ n önemli çal~~malar~ ndan biri de me~hur filozof Farabi
ile ilgilidir. Farabrnin bo~luk hakk~ ndaki makalesini Prof. Necati
Lugal'le birlikte inceleyerek, yay~nlam~~t~r. Bu kitapta Farabrnin konuyla ilgili Hala Makalesi, metnin çevirisi ve de~erlendirilmesi verilmi~tir. Farabrnin bo~luk fikrine kar~~~ geli~tirdi~i fikirlerin, Bat~ya etkileri (horror vacui) eserde gayet aç~ k bir ~ekilde gösterilmi~tir.
Ayr~ ca Say~ l~ , Farabrnin simya konusundaki k~sa bir makalesini de
Türkçe ve Ingilizce olarak yay~nlam~~t~ r.
Farabrnin ölümünün birinci y~l~~ dolay~s~yla Ankara üniversitesi,
Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesinde ve Istanbul Üniversitesi'nde birer
merasim yap~lm~~t~ r. Ord. Prof. Dr. Say~l~~ bu toplant~ lara birer konu~ma ile kat~lm~~; Farabi ve Bilim (D.T.C.F. Dergisi, c. 8, 1950, s.
437-440) ve Farabinin Dü~ünce Tarihindeki Yeri adl~~bildirileri sunmu~tur (Belleten, T.T.K., c. 15, 1951, s. 1-64).
Bu makalelerden ikincisinde Say~l~, kabaca Farabrnin eserlerinin kronolojik bir dökümünü yapmaya çal~~m~~t~ r. Bu makaleye, Prof.
Küyel baz~~ makalelerinde i~aret etmi~tir. A. Ad~var da Vatan Gazetesi'nde (29 A~ustos 1951, s. 2) Ankara'dan gelen Çal~~ma ad~~ alt~nda bu
makaleyi tan~ tm~~ t~ r.
Say~l~~ baz~~bilim adamlar~~ ad~na Türk Tarih Kurumu'nun haz~ rlad~~~~an~~ kitaplar~n~n editörlü~ünü yapm~~ t~r. Bunlardan birisi,
kendisinin de be~eni ile ara~t~ rd~~~~ve ad~n~n Biruni de~il, Beyruni
oldu~unu belirledi~i, onbirinci yüzy~lda ya~am~~~me~hur bilim adam~~
ve kültür tarihçisi ile ilgilidir. Beyrunrnin birinci do~um y~l~~ dolay~s~yla haz~rlanm~~~olan bu eserde onun ara~t~rmalar~n~n sonucu olan
üç makalesi yer almaktad~ r. Ayr~ ca, ba~ka baz~~ ara~t~r~c~lar~n Beyruni
ile ilgili ilginç çal~~malar~~ eserde yer almaktad~r (T.T.K. Ankara
1974).
Ayn~~ paralelde olmak üzere 1984 y~ l~ nda, Ibn Sinâ'n~n birinci
do~um y~l~~ dolay~s~yla, Türk Tarih Kurumu'nun haz~ rlad~~~~ve kendi-
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sinin editörlü~ünü yapt~~~~bir eserden de burada söz etmek gerekir.
Say~l~ 'n~ n bu ciltte Ibn S'inâ'n~ n fizik, kimya, astronomi, astroloji gibi
spesifik konulardaki çal~~malar~n~ n tan~ t~ lmas~ n~ n yan~~ s~ ra, Ibn Sinâ'n~n bilimsel ki~ ili~i de, müstakil bir makalede ayr~ nt~ l~~ bir ~ekilde ele al~ n~ p, incelenmi~ tir. Burada Ibn Sinâ'n~ n birçoklar~~ taraf~ndan ele al~ n~ p tart~~~ lan bir yönü, milliyeti de söz konusu edilmi~tir. (T.T.K. Ankara 1984). Bu eser, 1937'de Atatürk'ün emriyle ç~ kar~lm~~~olan Ibn Sinâ kitab~ n~~ tamamlar niteliktedir.
Buraya kadar verilen bilgilerden de anla~~ labilece~i gibi, Ord.
Prof. Dr. Ayd~ n Say~ l~~ bilim tarihinin çok farkl~~ konular~ nda ara~t~ rmalar yapm~~t~ r. Bunlar~ n bir k~sm~~ daha çok genel de~erlendirmeler ~eklindedir; baz~lar~~ ise çe~itli bilim dallar~ n~~ kapsayan, bilim
tarihi ara~t~ rmalar~ nda kullan~ lan terimle ifade edilirse, daha çok
vertikal çal~~ malard~ r; belli bir konuyu ele almakta ve ayr~nt~ya inerek, adeta tabir yerindeyse, mikroskop alt~ nda o konuyu ince ayr~nt~lar~yla ele al~ p, o bilim adam~n~ n ya da o eserin veya çal~~man~ n getirdi~i yenilik, yapt~~~~katk~~ gösterilmektedir. Zaten ayr~ nt~ya inmeksizin bu tip çal~~man~ n ve dolay~s~yla yap~ lan katk~ n~ n gösterilmesi söz konusu olamazd~~ve olamaz.
Bu çal~~malar~ n~ n yan~~ s~ ra, Say~ l~~ tarih ve edebiyatla yak~ndan
ilgilenmi~ tir. Bu yaz~n~ n ba~~ ndan da belirtildi~i gibi özellikle Iran
edebiyat~ na büyük ilgi duymu~ tur, denilebilir. Bunun delillerinden
biri de, ondördüncil yüzy~lda yaz~ lm~~~Gül~ehri'nin Farsça kaleme ald~~~~Leylek ve Bülbül adl~~ ~iiridir
Leylek ve Bülbül Hikayesi, Farsça metin, Türkçeye çevirisi ve analizi, Necati Lugal Arma~an~ , Ankara, 1968, s. 537-554). Bu ~iiri ilk defa o yay~ nlam~~t~ r. ~iirde medreseler ve dünyevi bilimlerle ilgili bilgiler vard~ r. Ayn~~ ~ekilde, Say~ l~ , ~iir ~eklinde kaleme al~ nm~~~Istanbul Gözlemevi konusunda Alaaddin el-Mansuri'nin Farsça kaleme ald~~~~onalt~ nc~~ yüzy~ la ait bir makalesini yay~ nlam~~t~ r (Alaadin el-Mansuri'nin Istanbul Gözlemevi Hakk~ ndaki ~iiri, Belleten, c. 20, 1956, s. 411-484). Say~l~ . = bu paralelde çal~~ malar~ n~~ örneklerini art~ rmak mümkündür.
Bunlar aras~ nda Gazan Han'~ n Tebriz'deki Türbesi ile ilgili ondördüncü yüzy~lda kaleme al~ nm~~~ ~iir (Gazan Han'~ n Türbesi Hakk~ nda
bir ~iir, Türkçe ve Ingilizce, Farsça metinle birlikte, Iran Imparatorlu~u'nun kurulu~ unun 2500. Kurulu~~Kutlamalar~~ Kitab~, Istanbul 1971
s. 383-389), Edirne'deki Selimiye Camii ile ilgili, onun aç~ l~~~~ve yap~ s~~ konusunda bilgi veren Farsça ~ iir (Selimiye Camii ile Ilgili
Farsça bir ~iir, Farsça Metin ile Ingilizce ve Türkçe Inceleme, Iran
Imparatorlu~u'nun 2500. Kurulu~~Y~ l~~ Kutlamalar~~ Kitab~ , Istanbul
1971, s. 399-412) ve Nizamüddinel-Isfahani'nin onüçüncü yüzy~ lda yaz~lm~~, me~ hur astronom ve matematikçi Nasirilddin-i Tusi ve Meraga
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Gözlemevi ile ilgili bilgi veren bir ~iir (Hoca Nasüriddin-i Tusi ve Rasathane-i Meraga, Proceedings of the Tehran International Congress
on Nasiriddin-i Tusi, Tehran, 1956, c. 1, s. 403-412) bunlar aras~nda say~labilir. Bu son ~iir de ilk defa onun taraf~ndan yay~nlanm~~t~r.
Buraya kadar verilen aç~ klamalardan anla~~ld~~~~gibi, Ord. Prof.
Dr. Ayd~n Say~l~~bütün hayat~n~~incelemeye, ara~t~ rmaya hasretmi~~
sayg~de~er bir bilim adam~d~r. Onun için ara~t~rma, yap~lmas~~gereken bir i~~de~il, daha çok bir zevk, bir e~lence olmu~tur, çal~~~rken
yorulmamas~~ve ara vermek ihtiyac~~hissetmemesi de bundan kaynaklan~ yor olsa gerektir. Bir taraftan bilgilerini derslerinde ö~rencilerine aktar~rken, di~er taraftan da çal~~malar~ yla bütün kültür tarihçilerine ~~~ k tutmu~~olan bu sayg~de~er bilim adam~n~n hakk~nda
me~ hur oryantalist Prof. Rescher Beitrage zur Arabische Poesie (c. 7, 1,
Qukali, (ed. Bart, Leiden 1905), 1961-1962) adl~~eserinin iç kapa~~nda
yay~nlad~~~~resminin yan~ na 'dedicated to Professor Ayd~n Say~l~~ as a
small token of Friendship' diye bir not koymak ihtiyac~n~~hissetmi~tir. Ayn~~ ~ekilde Hintli Profesör Ekmel Eyyübi de Türk Kültür Tarihi
ile ilgili eserini ona sunmu~ tur. Bu da bize, onun sadece Fakültedeld
ö~rencileri ve meslekda~lar~~ve de 1983'den 1993'e kadar yakla~~k on
y~l ba~kan~~olarak hizmet verdi~i Atatürk Kültür Merkezi'nde kendisiyle birlikte çal~~ anlar taraf~ ndan sevilip say~lmad~~~n~ , ayn~~ zamanda, onu tan~ yan ya da bilim ve kültür tarihi ile ilgilenen birçok
ki~i taraf~ndan ayn~~ ~ekilde sevilip, say~ld~~~ n~~göstermektedir. Onun
çal~~malar~ ndaki ciddiyet, daima yeni bir ~eyler ortaya koymas~ , meslekta~lar~~ve konuya ilgi duyanlar aras~nda sayg~~uyand~rm~~ur.
Inan~ yorum ki, Türk olmakla daima gurur duymu~~olan ve Türk
kültür ve bilimi ad~ na yap~lan çal~~malar~~ortaya ç~ karmak için canla
ba~la çal~~m~~~olan bu büyük bilim adam~, her ne kadar 15 Ekim 1993
tarihinde vefat etmi~se de, çal~~malar~yla ya~amaya devam edecektir.
Allah'tan kendisine Rahmet diliyorum.

Esin Kâhya

Res. 1 — Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~1982 y~l~ nda emekli oldu~unda düzenlenen törende
Olu§ Ar~k'tan plaket al~rken.

Res. 2 — Ord. Prof. Dr. Ayd~n Say~l~~1985'te Pakistan Hycre Committee ile yap~ lan bilimsel
i~birli~i çerçevesindeki toplant~ya kat~ lanlarla birlikte görülmektedir.

