Kitap Tanitmalar:
Z. VESEL - H. BEIKBAGHBAN - B. THIERRY (de Crussol des Epesse)
(et. Birle~tiren ve Sunan) La Science Dans le Monde Iranien â l'Epoque
Islarnique, Tahran 1998.
Bu kitap bilim tarihi ile ilgili ara~t~rmalar~~kapsayan makalelerden olu~makta olup, ba~~nda
UNESCO'nun, Strasburg Üniversitesi Rektörünf~n, yine orada ö~retim eleman~~olan H.
Beikbaghban'~n önsözleriyle bir giri~~ve lusalunalan gösteren cetvelden olu~maktad~r.
Giri~~k~sm~nda da belirtilmi~~oldu~u gibi, bu kitapta, ~ran ve çevresindeki bölgelerde astronomi, fizik, kimya ve biyoloji ve t~p konusunda yap~lan çal~~malar~n de~erlendirilmesi niteli~ini ta~~yan makaleler yer almaktad~r.
Burada ele al~nan ilk grup makale astronomi ile ilgilidir. David King'in 'Two Irankn
World Maps for Finding the Direction and Distance to Mecca' adl~~makalede iki haritadan söz
edilmektedir. Bunlardan ilki Safaviler zamamndan kalma olup, 1989 y~l~nda bulunmu~tur. Di~eri ise 1995 y~l~nda bulunmu~tur. Her ikisi de ayn~~haritan~n erken tarihli kopyalar~d~r. Bu iki
harita pirinç levha üzerine yap~ld~~~~için günümüze kadar de~i~meden kalabilmi~tir. Haritalarda
yerle~im yerleri dikkatle i~aretlemni~; koordinatlar gösterilmi~tir. Haritalarda yakla~~k 150 yerle~im yerinin belirlendi~i görülmektedir. Bu yerlerden biri de XV. yüzy~lin ba~lar~nda hala önemli
bir yerle~im yeri olan Semerkant ve yöresiclir. Bilindi~i gibi, bu bölge Timur döneminde fevkalade önemlidir. Ancak bu arada, daha önce yap~lm~~~haritalar~~da da gözden kaç~rmamak ve
özellikle bunlardan Xl. yüzy~lda Biruni ve X. yüzy~lda Habba~~el-Hasib'in yapt~~~~haritalar' göz
önünde bulundurmam~z gerekir. Bu noktadan da söz konusu haritalar' de~erlendirmek gerekir. Bu de~erlendirme yap~ld~~nnda etkile~im ve benzerlikleri belirlemek mümkündür.
Ancak bu iki harita da ortak özellik, daha önce ~slam dünyas~nda yap~lm~~~olan haritalarda
görüldü~ü gibi, geleneksel matematik co~rafya= hakim oldu~u söylenebilir. Bu yönden de bu
haritalar, Rönesans ve Eski uygarlildar aras~nda harita bilimin aç~s~ndan adeta bir köprü niteli~indedirler.
Kitab~n ikinci makalesi Moham~~~ed Bagherfnin `the Persina Version of Zij-iJami by Kusyar Gila~~i adl~~makalesidir (s.26-31). Makalede ilkin Kusyar Gilani XI. yüzy~lda ya~am~~~olan bir
matematikçi-astronomdur. Onun bu eserinin Arudi taraf~ndan yap~lm~~, Çehar Makale adl~~bir
~erhi de bulunmaktad~r.
Makalede Kusyar'm söz konusu eserinin nüshalar~~verilmi~, ancak bu niishalarm tam referanslar~~verilemeyerek sadece, Kahire, ~stanbul ~eklinde bulundu~u yerler belirtilmi~tir.
Zic el-Cami'nin içeri~i ile ilgili olarak, onun 4 lus~mdan meydana geldi~i belirtilmi~tir.
Bunlardan ilki giri~, ikincisi cetveller, üçüncüsü küresel astronomi ve dördüncüsii ise deliller
ba~l~klar~n~~ta~~maktad~r.
Ashnda, bu makaleden anla~~ld~~~na göre, Kusyar'~n makalesi daha önce Simon Fraser ve
Bergren taraf~ndan incelen~ni~tir ve de Dr. Benno van Dalen taraf~ndan yay~nlanm~~t~r. Ancak,
Bagheri, daha çok makalenin Farsça niishas~~üzerinde durmaktad~r. Onu terminoloji, kaligrafi
ve say~~sistemi olarak de~erlendirmektedir. Son olarak, makalesini, Kusyar'~~zikreden Bustan'dan ald~~~~Farsça bir ~iirle bitirir. Makalenin sonunda, metnin Farsça bir özeti verilmektedir.
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Astronomi ile ilgili makalelerin üçüncüsü, Ka~i'nin Zic-i Hakani'si ile ilgilidir. Cem~id G~ yaseddin Ka~i ile ilgili bu makale E. S. Kennedy taraf~ndan kaleme al~nm~~; Kashi's Zic-i Haqani
ad~n~~ta~~maktad~r (33-40).
Bilindi~i gibi, Ka~i XV. yüzy~lda ya~am~~~olan bir bilim adam~~olup, eserini hakan olarak
kastetti~i Ulu~~Bey için kaleme alm~~t~r. Kendisinden önce ya~am~~~olan Nas~reddin-i Tusi'nin
(XIII.yy.) Zic'inden de yararlanmak suretiyle haz~rlad~~~~bu eserinin dünyan~n çe~itli yerlerinde
muhtelif nüshalan bulunmaktad~r.
Eser alt~~kitaptan meydana gelmi~tir.
Takvimlerle ilgilidir; içinde 4 k~s~m bulunmaktad~r;. Bu k~s~mlarda 1.Rumi takvim
(Sölekidlerin); 2. Çin-Uygur takvimi: Mo~ol ve Çinliler taraf~ndan kullan~lan takvim. Burada
Çince teknik terimler ve lunar ve solar hesaplamalar verilmektedir. 3. Maliki ya da Celali takvimi
Yezdigerd'den Uygurlulara kadar kullan~lan takvim; 4. Bütün takvimlerdeki bayramlann tarih lendirilmesi.
Trigonometrik sapmalar: bu kitap iki k~s~mdan meydana gelmi~tir. 1. Sapmalar~n hesaplanmas~; 2. K~s~m i~lemlerin geometrik delilleri. Bu kitapta, bütün bu hesaplamalarla ilgili cetveller de verilmi~tir.
Gezegenlerin pozisyonlar~mn belirlenmesi ile ilgilidir. Bu kitap da iki lus~mdan meydana gelmi~~olup, 1. K~s~m gezegenlerin enlem ve boylam hesaplanyla ilgilidir; 2. K~s~m ise Güne~, Ay, ve di~er gezegenlerin hareketleri ile ilgili bilgi vermektedir.
Küresel astronominin çe~itli i~lemleri ile ilgilidir. ~ki lus~mdan meydana gelen kitapta
1. K~s~m i~lemlerde uygulanan kurallar ve 2. K~s~mda göksel koordinatlar~n belirlenmesi ile ilgilidir.
Gözlemlere dayal~~nicelilderden çdu~lann belirlenmesi ile ilgilidir. Kitap 2 lus~ md~r ve
1. K~s~m i~lemlerde uygulanacak kurallar verilmektedir. 2. K~s~mda ise baz~~problem çözümleri
verilmektedir.
Geri kalan astrolojik i~lemlerle ilgilidir. Bu kitap da iki lus~mdan meydana gelmi~tir. 1.
Enlem tayininde kullan~lacak ölçütler ve 2. K~s~mda ufuk tayini ve baz~~di~er konular ele al~ nm~~t~r.
Eserdek)di~er bir astronomi tarihi ile ilgili makale Paul Kunitzsch'un 'The Astronomer alSufi asa Source for Ulug Beg's Star Catalogue (1437) ' adl~~makalesidir. (s. 41-48). Makalede ilkin Timur'un o~lu olan Ulu~~Bey'in bilimsel çevresi anlaulmakta ve daha sonra, onun me~hur
Zic 'inden söz edilmektedir. Zic'te verilen y~ld~z kataloglar~~ hakk~nda k~saca bilgi verildikten
sonra, konu ile ilgili çal~~ma yapan bilim adamlar~~ve onlann de~erlendirilmeleri ele al~nmaktad~r. Asl~nda, makalenin yazar~na göre, Ulu~~Bey'in vermi~~oldu~u de~erlerin irdelenebilmesi
için, daha önce verilenlerle birlikte ele al~n~ p, kar~~la~ur~lmas~~gerekir. Nitekim, yazar, Ku nitzsch bu noktadan hareket ederek, Batlamyus, daha sonra el-Suf~~Tusi'nin de~erlerini kar~~la~t~rmaktad~r.
Astronomi ile ilgili bir ba~ka makale Michael Hofelich taraf~ndan kaleme al~nm~~~olan
'The Making of Taqvims in Iran' adl~~makaledir. Bu k~sa makalede takvim kelimesi etimolojik
olarak de~erlendirilmekte ve Iran'da günümüze kadar gelen iki takvimin de~erlendirilmesi yap~lmaktad~r.
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Eserin ikinci bölümünde (s.55-70) astroloji ile ilgili bir makale vard~r. Sergei Tourkin taraf~ndan kaleme al~nm~~~olan Another Copy of Ahkam-i Qiranat by Iransah b. Ali b. Nisapuri adl~~
bu makalede, makalenin ad~ndan da anla~~ld~~~~gibi Ni~aburi'nin Ahkam-i Kiranat adl~~eserinin
de~erlendirilmesi yap~lmaktad~r. Burada ilkin eserin yazma niishalarm~n yerleri verilmekte ve
bunlar k~saca tan~t~lmaktad~r. Bu konuyla ilgili olarak ilk çal~~malar 1960 y~l~nda ba~lam~~t~r.
Ni~aburi'nin söz konusu eserinin muhtelif yazma küdiphanelerinde bulunan niishalar~~aras~nda
bu yaz~da özellikle Kahire nüshas~~(Dar~l'I-Kiltüp 5/3/31) ve St. Petersburg (Institude of Oriental Studies, Ms.B., no. 4383 (St.Petersburg) 124) nüshasu~dan söz etmektedir.
Eserin ilk k~sm~~(mukaddime) elementlerle ilgilidir. Bu k~s~mda 1. Bölümde gök cisimlerinin üç tipi ve onlar~n kavu~um durumlar~~ele at~lmaktad~r. Bu üç tipte ilki Güne~, ikincisi yüksek gezegenler, Mars gibi ve sonuncusu ise Venüs ve Merkür'diir. Burada her birinin pozisyonlar~~ile ilgili aç~klamalar verilmektedir. ~kinci bölümle be~incisi aras~nda genel bilgiler verilmektedir. 6. Bölümde konjonksiyonla ilgili bu ön deyi~ler yer almaktad~r.
Eserin ikinci k~sm~~gerekli hesaplamalarla ilgili olup, buran~n alt lusunlannda, Satürn,
Mars gibi gezegenlerin harekederiyle ilgili durumlar ve baz~~sabit y~ldalarla ilgili aç~klamalar
içermektedir. Bunlar~n ayr~ca aç~sal konumlar~~da verilmektedir. Yme bu k~s~mda yöriingeler ve
onlar~n çe~itleri taru~~lmaktachr. Bu kis~mdaki aç~klamalar~~tamamlar nitelikte olmak üzere, gerekli hesaplamalar da verilmi~tir.
Eserin üçüncü k~sm~~horoskopi ile ilgilidir. Burada ilkin anahtar niteli~indeki belli aç~klamalar sunt~lmu~tur. Burçlar~n özellikleri, özellikle baz~~dini olaylara ili~kin örneklerle anlat~lmaktad~r. örne~in Hz. Peygamberin Mekke'den Medine'ye göçü ile burçlar~ n aç~sal pozisyonu
aras~nda-bir ili~ki kurularak aç~klanmaktad~r. Yine bu k~s~mda gelecekle ilgili baz~~prediksiyonlara da yer verilmektedir. Makalenin sonuna St. Petersburg nüshas~n~n bir fotokopisi ilave edilmi~tir.
Eserin daha sonraki k~sm~nda ele al~nan matematilde ilgili makalelerden birisi Sonja
Brenes'in On the Persina Transmission of Euclid's Elements' adl~~eseridir. (s.73-94) Bu makalede, yazar, Elementler adl~~Euclid'in me~hur geometri eserinin Farsça nüshalarnun bir de~erlendirmesini yapmaktad~r. Yazar bu de~erlendirmeleri yaparken, Elementler'in mevcut Farsça
nüshalarnun her birini ayr~nt~l~~bir ~ekilde tammu~t~r.
Matematilde ilgili bir ba~ka makale Jafar Aghayani-Chavoshi'nin Ahu al-Wafa Innovate~~r
de la Ge'omtri Pratique dans le Monde Islamique adl~~makalesidir. Bu makalesinde yazar, ~slam

dünyas~n~n belli ba~l~~matematikçi-astronomu olan Ebu'l Vefa'mn geometri çal~~malar~n~~tamtmaktad~r. Bilindi~i gibi, Ebu'l-Vefa, Beyruni dönemi bilim adandar~ ndand~r. Ondan önce, bu
alanda çal~~anlar aras~nda Sabit b. Kurra ve Beni Musa Karde~leri, yazar zikretmektedir.
Makalede, yazar, Ebu'l-Vefa'dan önce bu alanda çal~~anlar~~zikrettikten sonra, onun ya~ad~~~~çevreyi ele al~p, anlat~r. özellikle Ba~dat çevresi ve o bölgenin siyasi ve kültürel olanaklar~n~~
irdeler. Bu s~rada idareci olarak, Ba~dat'ta Adud el-Devle bulunmaktad~r, o ve onun o~lu Baha
el-Devle bilimle ilgili ve bilim adanuna kar~~~ho~~gönlü insanlard~r.
Yazar, Ebu'l-Vefa'run politik çevresinden söz ettikten sonra, uygulamak geometri ve Ebu"IVefa'n~n konuyla ilgili çal~~malar~na geçer. Burada kastedilen, daha çok mimari dahil olmak
üzere geometrinin kullan~m~~ile ilgili aç~klamalar verilmektedir. Bu arada, Ebu'l Vefa'dan
ahnma baz~~problem çözüm örnekleri de verilmektedir.
Yazar makalesinin üçüncü k~sm~ nda Ebu'l-Vefa'mn Kitab el-Necarat adl~~eseri hakk~nda
bilgi verir. Eser, esas itibariyle bir geometri eseri olup, birinci k~sm~nda geometrinin kaidelerini
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ve geometride kullan~lacak belli ba~l~~araçlar~; ikinci k~sm~nda elementer yap~ lar ve onlar~n Yunanl~lardaki temellerinden söz eder ki bunlar aras~nda aç~mn üçe bölünmesi problemi de vard~r; dördüncü k~s~mda düzgün çokgenler, örne~in 3, 4, 5, 6 vb gibi ele al~n~r. Be~inci k~s~mda
düzgün çokgenlerden özellikle be~gen ve alugen üzerinde durulur. Bunlar~ n daire ile ili~kisi ele
al~n~ r. Alt~nc~~k~s~m üçgenlerle ilgilidir. Yedinci k~s~m kare ve üçgen aras~ ndaki ili~ki ile ilgilidir.
Burada üçgenlerle ilgili çe~itli problemler de ele al~nmaktad~ r. Sekizinci k~s~m e~kenar üçgenler
ve onlardan elde edilen çe~itli ~ekillerle ilgilidir. Dokuzuncu k~s~m dörtgenlerle ilgilidir. Bunlar
aras~nda trapezium ve dikdörtgen de vard~ r. Onuncu k~s~m kareden elde edilen ve karenin
ba~ka ~ekillere dönü~türülmesi ile ilgili problemleri ele al~r. On birinci k~s~m daire ile ilgilidir.
Düzgün çokgenler ve daire aras~ ndaki ili~ki de burada ele al~nmaktad~r. Örne~in düzgün 12
yüzlü gibi.
Ebu'l-Vefa'n~ n bu eseri genel olarak de~erlendirildi~inde onda Yunan geometrisinin
etkisinin çok aç~ k görüldü~ü belirtilmekle ve bunlarla ilgi ayr~ nt~l~~ bilgi makalede müstakil
olarak ele al~mp, incelenmektedir. Bunun en aç~k delili Euclidian geometrinin temelleri ile
ilgili temel yap~lar~n Ebu'l-Vefa'n~n kitab~ nda ele al~n~~~ ~eklidir. Ayr~ca Ebu'l-Vefa Yunan
geometrisinin t klasik problemlerini ele al~p, onlara çözüm teklif etmi~tir. Yine çokgenlerle ilgi
verdi~i bilginin Euclid'ün Mementlerindekinden pek de farkl~~oldu~u söylenemez.
Yazar, esere dayal~~ olarak, Ebu'l-Vefa'n~n say~lar teorisi ile ilgili aç~ klamalar~n~~da de~erlendirir.
Sonuçta, yazar, Ebu'l-Vefa'n~n Müslüman ve H~ristiyan dünyas~ndaki etkilerini taru~~r;
onun eserinin çevirilerinden söz eder ve bu yolla, Bat~~dünyas~nda ve Do~uda kimleri etkiledi~ini anlat~r. Burada söz konusu edilenler aras~ nda Do~uda XV. yüzy~lda ya~am~~~olan Kubnani
ve Bat~da ise, Charles Henry zikredilmektedir.
Eserin bundan sonraki bölümünde fizik tarihi ile ilgili yaz~lar yer almaktad~ r. Bu y-az~lardan
ilki Elaheh Kheirandish'in The Menaz~r Tradition through Persian Sources adl~~makalesidir.
(s.125-145)
Burada, ~slam dünyas~nda yaz~lm~~~olan optikle ilgili eserler ele al~narak de~erlendirilmektedir. Her ne kadar hiçbir Arapça nüshas~~günümüze kadar gelmemi~se de Badamyus'un Optik
adl~~eserinin etkisini hemen bütün bu eserlerde görmek mümkündür. Konuyla ile ilgili ilk eserlerden birisi el-Kindi'ye ait olup, (870) bu eserin Latince bir nüshas~~mevcuttur (De aspectibus).
Yine bir ba~ka optik eseri, Ahmed b. Isa'ya aittir. (864). Ayn~~~ekilde Nas~ reddin-i Tusi'nin de
Optik (Menaz~r) adl~~bir eseri bulunmaktad~r. 'Yine bu konuda ~slam dünyas~nda yazanlar aras~nda, Kutbettin ~irazi ve Suhreverdi de bulunmaktad~r.
Daha sonraki dönemlerde bu konu ile ilgilenenler aras~nda ise, G~yaseddin Mansur Dastaki(XVI.yy.) , Kasim Ali el-Kayini (XVILyy), Kad~~Hüseyin Cavnpuri (XIX.yy) zikredilmekte ve
onlar~n eserlerinden örnekler verilerek, de~erlendirilmeleri sunulmaktad~r. Makalenin sonunda bu eserlerin ~~~~~ nda, ~slam dünyas~n~n bu konudaki çal~~malar~n~n Bat~~bilim dünyas~ndaki akisleri ele almmaktad~r.
Eserin daha sonraki bölümünde teknikle ilgili yaz~lar yer almaktad~r. Burada ele al~nan ilk
makale Iraj Afshar'~n La Notion de Science applique dans les Textes Classiques Persans' adl~~
makalesidir. (155-164).
Bilindi~i gibi, ~slam dünyas~nda teknik konular daha çok uygulamal~~bilimler ad~~alt~nda
ele al~ nm~~t~r. Bu konuyla ilgili olarak, baz~~eserlerin mecmuat el-s~nayi ad~n~~ da ta~~ d~~~~görülmektedir. Hatta öyle ki uygulamal~~bilimlerden olarak kabul edilen t~p bile bu esasa göre, ad-
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land~r~l~p, Ali b. ~sa da, ayn~~görü~~aç~s~ndan hareketle eserine Kitab el-Sinaat ad~n~~vermi~tir.
Konuyla ilgili çe~itli kaynaldarda baz~~belirlemelere de de~inen yazar, Çehar Makalede bu konuyla ilgili olarak geometrinin bir tan~m~n~~vermektedir: 'geometri öyle bir sana tur ki, çizgilerin, ~ekillerin ve de düzlemlerin bilgisinden olu~ur.'
Ayn~~~ekilde teknik yap~ya sahip disiplinler aras~nda astroloji de zilu-edilmektedir. Örne~in
Nas~reddin-i Tusi uygulamal~~bilimler ad~~ alt~nda t~bb~~da saymaktad~r. Y~ne 5 sanat aras~nda
demonstrasyon (burhan), polemik (cedel), konu~ma (hitabet), ~iir, sof~zm (mugalata) say~lmaktad~r.
Uygulamal~~bilimler aras~nda kabul edilenlerden biri de al~imidir. Burada sanat diye al~iminin de~erlendirilmesinde en önemli hususlardan birisi, onun uygulama yönünün olmas~d~r.
Y~ne Nas~reddin-i Tusi'nin sanatlar~~s~n~fland~r~rken, 1. En üst seviyedekiler: istifa, t~p, nücum,
kitabet; 2. Orta seviye: Ziraat, 3: en altta olanlar: mutribi, haccan~~ve dabbag.
Genellikle uygulamal~~ bilim dendi~inde daha çok fen, yani uygulama esas al~nmaktad~r.
Bunun en güzel örneklerinden biri Hac~~ Halife'nin Ke~ f el-Zünun adl~~eserinde verilen aç~klamad~r. Bunu daha anlatabilmek için, yazar, XIX. yüzrldaki politeknik kelimesiyle buradaki sanat kelimesinin e~~anlaml~~oldu~unu söylemektedir.
Ayr~ca, baz~~klasik Farsça eserlerde de uygulamal~~bilimlerle ilgili bilgi bulunmaktad~r.
Bunlar aras~nda, yazar, Muhammed Isfahani'nin Neticet el-Devlet (XVII.yy.) (saatler, ya~~elde
etme, de~irmenler hakk~nda), Ra~ideddin Fadllah'~n Atar ve Ahya (XIII.yy.) (ziraade ilgili), Ni~aburi'nin Cevhername-i Nizami (XII.yy.) zikretmektedir. Yine bu eserler aras~nda Ka~ani'nin
Aray~~~al-Cevahir ve Nefayis el-Atayib (XIV.yy.) (seramikle ilgili), Karname ve Maddet el-Hayat
(XVI ve XVII. yy.) (parfümler, parfüm yap~m~ ) gibi eserlerden söz edilmektedir.
Yazar, uygulamal~~ bilimlerle ilgili olarak binlerce eser oldu~unu belirdr. Çünkü bu konuyla ilgili farkl~~konulardaki eserlerde bilgi verilmektedir. Bunlar aras~ nda Fütüvvetnameleri,
Sahr -Asab (düzenle ilgili) ad~ n~~ta~~yan eserleri, ~ehirler ya da yerle~im yerleriyle ilgili eserleri
(Kabusname Xl.yy) gibi, Nevruzname (Ömer Hayyam'~n eseri) gibi eserleri sayar.
Yazar~n uygulamah bilimlerle ilgili bilgi verilen kaynaklar aras~nda zikretti~i eserlerden birisi de Fahreddin Razi'nin XVIII. yüzy~la kadar birçok esere kaynakhk etmi~~olan Cevahir elUlum Humayuni adl~~kitab~d~r.
~slam dünyas~ nda uygulamal~~bilimlerle ilgili eserler aras~nda önemlilerinden biri olarak,
Mecmuat el-Sanayii zilu-edilmektedir. Bu eser, XVII. yüzy~lda kaleme al~nm~~~olup, baz~lar~ na
göre yazar Mir Yahya baz~lar~na göre ise Magribi'dir. Yazar, onun yazar~m Kamran ~irazi olarak
belirler ve eserin 1684 y~l~nda kaleme al~nd~~~n~~söyler. Eser birçok bölümlerden olu~maktad~r.
Giri~~k~sm~~8 lus~mdan meydana gelmi~tir. Ta~lar, alt~n, metrik sistem, cam yap~m~~ konular~~ele
al~nmaktad~r. Eserde ele al~nan di~er konular aras~nda dokumac~l~ k, mücevher yap~m~, gibi konular~~içerir. Eserin Bat~~dillerinden çeviri oldu~u görülmektedir. Çünkü, verilen teknik bilgide
Bat~~tarz~~ belirlenmektedir.
Makalede zikredilen teknoloji ile ilgili eserler aras~ nda Matla el-Ulum ve Mecmuat el- Funun adl~~eser de bulunmaktad~r. Eser, (XIX.yy.) Hakim Vacid Ali Han adl~~Hintli bir hekim taraf~ndan yaz~lm~~t~r. Eserde 37 k~s~m bulunmaktad~r. Burada ele al~nan aletlerden bir k~sm~~
do~rudan t~bbi müdahalelerde kullamlanlar olup, bir k~sm~~ise veteriner hekimlik ve ba~ka gayelerle kullan~lm~~~olanlard~r. Makale genel olarak de~erlendirildi~inde daha çok kavramlar~n
daha anla~~l~r lul~nmas~~ aç~s~ndan önem ta~~r, yani, sanat, teknik, zanaat ve fen aras~nda ne gibi
ba~lant~~vard~r; farkl~~olduklar~~noktalar nelerdir? Sorular~ n~n cevab~~verilmektedir.
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Daha sonraki makale Yves Porter'~n 'Textes Persans sur La Ce'ramique' adl~~makalesidir.
Makalede ilkin ~ranl~~sanatkarlann bu konuda ne kadar yetkin olduklar~~belirtildikten sonra,
konuyla ilgili baz~~eserler ele al~narak daha ayr~nt~l~~de~erlendirmeler sunulmu~tur. Bunlardan
birisi de Nizami'nin Cevahirname'sidir. Asl~ nda konuyla ilgili tek eser bu de~ildir. Daha sonra
XIV. yüzy~lda Abu Kas~m Ka~ani'nin el-Hasib adl~~eseri de bu konuda önemli bir kaynak olarak
verilmektedir.
Yazar, seramik tekniklerini incelerken özellikle f~r~ nlar üzerinde durur. F~r~nlann yan~~s~ra
kullan~lacak toprak, boyalar ve nihayet süs~emel?r de serami~in ~ekillenmesinde etkin ögeler
aras~nda ele al~n~p, ayr~nt~l~~olarak verilir. Son olarak da Farsça seramik üzerine kaleme al~nm~~~
eserler; yaz~l~§ tarihleri ile basit bir leksikon verilmektedir. (s.165-197. ilginç bir ~ekilde makaleye ba~l~~hiçbir seramik resim ya da ~emas~~verilmemi~tir.
Daha sonraki teknikle ilgili makale Hasan Taromi-Rad'~n The Persian Translation of Badi
al-Zaman aljazari's Treatise on Mekanics' adl~~makalesidir. Makalenin ba~~nda, k~saca eser
hakk~nda bilgi verildikten sonra, Prof. Donald Hill'in çevirisi esas al~narak bir de~erlendirmesi
yap~lm~~t~r. Ayr~ca eserin Farsça çevirisi ve çevirinin yap~ld~~~~dönem hakk~nda bilgi verilmektedir, ancak, çevirmen ad~~zikredilmemekte; çevirinin çe~itli nüshalar~~esas al~narak bu de~erlendirmeler yap~lmaktad~r.
Bilindi~i gibi, Cezeri'nin bu eseri daha sonra 2002 y~l~nda S. Tekeli, M. Gökdo~an ve Y.
Unat taraf~ndan Türkçeye kazand~nlm~~~ve TTK taraf~ndan bu çeviri yay~nlanm~~t~r.
Bu kitaptaki bir ba~ka teknoloji ile ilgili makale Fariba Afkari'nin ' The Unique Persian
manuscript of Kasf al-Sanayi of Ali Husayni' ad~yla kaleme ald~~~~ilginç yaz~s~d~r. Makalenin ba~l~~~nda da belirtilmi~~oldu~u gibi, burada incelenen eser XIX. yüzy~lda (13.yy H.) kaleme al~nm~~~bir makaledir. Eser, makalenin ba~~nda k~saca tan~t~lara ve içindeki lus~mlar verilerek k~sa
bir de~erlendirmesi yap~lm~~t~r. Ayr~ca eserden iki sayfa fikir vermek üzere makaleye ilave edilmi~tir.
Eserde t~pta ilgili 7 makale bulunmaktad~r. Bunlardan ilki tan~nm~~~t~p tarihçisi Mehdi
Mohaghegh'in Danish-name by Maysari, The Oldest Medical Compendium in Persian Verse'adl~~makalesidir. Makalede kaynak eserin içeri~i tamulmakta olup, onun bir de~erlendirilmesi
yap~lmaktad~r.
Bu k~sm~n ikinci makalesi Lurz Richter-Bernburger'in 'On the Diffusion on Medical Knowledge in Persian Court Culture During the Fourth and Fifth C,enturies AH.'adl~~makalesidir.
Bu makalede 4-5 yüzy~llarda ~ran'da hakim olmu~~olan Samaniler zaman~nda ubbm yeri de~erlendirilmi~; bu ba~lamda olmak üzere, Razi, Mecusi, Taban gibi yazarlar~n etkileri taru~~lm~~t~r.
Bu yazarlann etkisi alt~nda sarayda geli~en anlay~~; dinin ne denli etkin oldu~u de~erlendirilmi~tir Makalede özellikle üzerinde durulan Keykavüs ve onun Galenik t~p ba~lam~ndaki görü~leridir. Onun Hint ubb~ndan etkilendi~i ve yine onu etkileyen eserlerin bir listesi veri~mi~tir.
Bu lusm~n üçüncü makalesi B. Tierry de Crussol des Epesse'in 'Les Apports du 'Discours
sur l'Oeil d'Ismail Gurgani' adl~~makalesidir. Bu makalede yazar ~smail Gürgani'nin gözle ilgili
bu eseri hakk~nda bilgi vermektedir; eserde geçen belli ba~l~~hastal~klar~~ele al~p inceler; Gürgani'nin konuyla ilgili tan~lar~m verir. Daha sonra göz hastahklanyla ilgili çal~~malar~~olan Ali b.
~sa ki, ~bn Sina'n~n a~rencilerindendir, kar~~la~unr. Yazar, esere sadece t~bbi aç~dan bakmaz;
ayn~~zamanda dini aç~dan da de~erlendirmesini yaparak, Gürgani'nin gözle ilgili eserini de~erlendirir.
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Eserin upla ilgili makalelerinden dördüncüsü Andrew Newman taraf~ ndan kaleme al~nan
'Tashrih-i Mansuri'dir. On dördüncü yüzy~lda Ahmed b. Mansur taraf~ndan yaz~lm~~~olan yakla~~k 40 varakl~ k resimli bir anatomi kitab~ n~n de~erlendirilmesidir. Burada yazar eseri daha çok
peygamber t~bb~~ aç~s~ ndan ele almaktad~r ve de~erlendirmektedir. Asl~nda eserin anatomi konusunda olmas~, her ne kadar yer yer baz~~dua ve dilekleri içeriyorsa da, yine yazar~n ifade etmi~~
oldu~u gibi, ~bn Sina ba~ta olmak üzere, mevcut otoritelerden yararlanmak suretiyle haz~rlam~~~
bir anatomi kitab~d~r. Ancak yazar~ n pek de fark edemedi~i baz~~ noktalar, eser incelendi~inde
~slam klasik t~bb~rn bilen ki~ilerin dikkatini çekrnektedir. Bu farklar sadece bilgi farlundan kaynaklanmaktad~r; eserin hacimli olmamas~ ; baz~~ konular~n özetlenerek verilmek istenmesi çe~itli
eksiklikleri do~urmakta; hatta genelde bir hata silsilesi ~ekillenmektedir. Örne~in kan dola~~ m~= anlaulmas~~s~ras~ nda, baz~~aynnulann at~lmas~, genel bilgiyi anla~~lmaz lulmakta; hatal~~
anlay~~lara yol açmaktad~r.
Eserin bu k~sm~ n~n be~inci makalesi Hushang Agam'~ n 'Termes Pharmachologoues dans
le Mahzan al-Adviya de Muhammad Huasayn Aqii Hurasani (XVIII) 'dir. Daha önceki eserlere
nispetle bu makalede daha yeni bir döneme ait bir eserin de~erlendirilmesidir. Aqili Hurasani' nin Mahzan al-Adviya adl~~eseri de~erlendirilmektedir. Yazar makalesinin sonunda 'Farsça kaleme al~ nm~~~zengin ve bol farmakoloji terimleri içeren bir eser' olarak de~erlendirmesini tamamlamaktad~r
Bu kitab~n bu k~sm~n~n daha sonraki makalesi Arif Naushahi'nin Timtal-i Asya va Azhar alAdviya' adl~~makalesidir. Makalede yazar, XIX. yüzy~lda otlarla ilgili olarak kaleme al~ nm~~~olan
bir eserin de~erlendirmesini yapmaktad~r; makalenin sonunda Gulam Ali'nin terim listesi ek
olarak verilmektedir. 160 Künde~; 197-198 bülbül gibi.
Daha sonraki makale Emilie savage-Smith'in Illustrated Persian Medical Man uscripts in
the Libraries of United Kingdom' adl~~makalesidir. Makalenin ad~ ndan da anla~~ld~~~~üzere, yazar, ~ ngiltere'nin kütüphanelerinde bulunan Farsça kaleme al~nm~~~resimli yazma eserlerini tan~tmaktad~r. Bunlar aras~nda 10 numarada Andrew Newman'~n tan~ tm~~~oldu~u Teshrih-i Mansuri de bulunmaktad~r.
Eserin di~er bölümünde kozmografi ile ilgili makaleler yer almaktad~r. Bu k~s~mda bir tek
makale vard~ r. Bernd Radtke taraf~ndan Persian Cosmography, Early Tefsir and nestorian EXegesis' ad~n~~ta~~yan bu makale Iran kozmografisi ile, nispeten erken dönemde olu~mu~~olan Nesturyen kozmograf~si aras~ndaki ili~ki ve etkile~imi ele almaktad~r. H~ ristiyan lu-onikleri, iskenderiye okulu anlay~~~~ve ~slam dünyas~ nda olu~mu~~olan görü~leri kar~~la~urmaktad~r.
Eserde simya ile ilgili bir tek makale olup bu makale de Pierre Lory'nin ' Alchemie et philosophie Chite ad~n~~ta~~maktad~r. Bu makalede, daha çok XVIII. yüzy~ldaki sufi anlay~~~ve buna
paralel olarak Muzaffer Ali ~ah Kirmani'nin görü~leri ele ahn~p, taru~~lmaktad~r. Bu ba~lamda
olmak üzere hikmet, sufizim, simyadaki madde anlay~~~varl~ k fikri aras~ ndaki kesi~me noktalar~~
belirlenmeye çal~~~lmaktad~r.
Eserin bundan sonraki k~sm~nda müzikle ilgili makaleler yer al~r. Müzik konusunda 3 makale vard~r. Bunlardan ilki Muhammad Taghi Massoudieh'in ' le Terme de Makam dans les Traites et les Manuscript' adl~~makalesidir. Makalenin ad~nda da belirtilmi~~oldu~u gibi, çe~itli müzik makamlar~~ ~irazi ve benzeri gibi bu konuda yazanlar~n eserlerinden de yararlan~larak tan~~almaktad~r.
Müzikle ilgili ikinci makale Jean During'in ' Science Divine at Science des Hommes' adl~~
makalesidir. Bu makalede Farabi gibi baz~~müzik üstadlar~~olup da ayn~~zamanda filozof olan ki-
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~ilerin müzikleri taru~~lmakta ve de müzik metodolojisi hakk~nda bilgi verilerek, ~ ran ve özellikle Siraz bölgesi ile Horasan bölgesinin müzik anlay~~lar~~aras~ndaki farklar gösterilmeye çal~ ~~lmaktad~r.
Müzikle ilgili son makale D. Yusupova'n~n ' From the History of Music in the Central Asia
fro~n the 14'1 Gentiliy to the Beginning of the 20th Centrury' adl~~makalesidir. Di~er makalelere
göre daha modern bir dönemi ele al~ p inceleyen bu makalede söz konusu yörelerde, örne~in
Tacikistan, Özbekistan vb. yerlerdeki müzikteki geli~meler ve de~i~meler anlaulmaktad~r. Bu yörelerin bir k~sm~~asl~nda XX. yüzy~la kadar ~slam dünyas~ n~ n bir parças~d~ r. Yirminci yüzy~lda
Sovyetler Birli~i'nin s~ n~ rlar~~içinde kalm~~t~ r. Bu yörelerdeld müzikle ilgili bilgi verilirken belli
ba~l~~baz~~yazarlar~n çal~~malar~~da k~saca de'~erlendirilmi~tir.
Eserin son makalesi dille ilgilidir. Angelo Michele Piemontese'in Tersan, Langue des Sciences et Langue de Cour dans l'Iran Medieval' adl~~makalesidir. Burada Ortaça~'da Farsçan~n
bilim dili olarak bir de~erlendirilmesi yap~lmaktad~r. Baz~~ Farsça kaleme al~ nm~~~bilimsel eserlerde zilu-edilerek, Farsçan~ n ne denli bilim dili oldu~u gösterilmeye çal~~~lm~~t~r.
Genel olarak de~erlendirilecek olursa, bu kitap ~ ran'~~ merkeze alarak haz~rlanm~~~çe~itli
bilimsel konularda, bu dilde veya ~ran dedi~imiz co~rafyada ya da bu co~rafya ile ilgili olarak
yap~lan çal~~malar~~kapsayan bir eserdir. Özellikle Ortaça~~bilim ve dü~üncesi ile ilgilenenlerin
mutlaka görmesi gereken bir el kitab~~niteli~indedir.
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