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SUNUŞ
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında 

Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde 13-15 Haziran 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 1. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu, 
aynı tarihlerde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonlarında 
düzenlenen üç farklı temada sergi çalışması ile farklı bir renk kazanmıştır.

Sempozyum kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yaşam öyküsü ve İslam 
Bilim Tarihinin gelişim sürecini, karşılaştığı zorlukları ve mücadelesini ortaya 
koymayı amaçlayan “Prof. Dr. Fuat Sezgin Hoca’nın Hayatı ve Eserleri” isimli 
sergide, merhum hocamızın yaşam öyküsünden tanıklıklar ve kesitler sunan 24 
adet fotoğraf, bu fotoğraflara ait hikâyelerle birlikte sunularak ziyaretçilerle 
buluşmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü hocalarımızın titiz çalışmaları sonucu 
ortaya çıkan ve 27 nadide eserden oluşan “Bilimden Sanata Yansımalar” 
Sergisi ile hocamızın hayatını adadığı İslam Bilim tarihine ait simgesel değeri 
bulunan önemli malzemeler, İslam Bilim Tarihine katkıda bulunan fikirler, 
bu tarihi sürecin gelişiminde ortaya çıkan farklı figürler, alanında seçkin 
sanatçılarımızın perspektifleriyle farklı şekillerde bu sergide yeniden hayat 
bulmuştur. Bilimsel malzeme, alet ve figürlerin, Geleneksel Türk Sanatları 
perspektifiyle yeniden resmedilmesi ile ortaya çıkan bu sergi ile İslam Bilim 
Tarihinin gelişim sürecini sanatsal dokunuşlarla tekrar hikâye edilmiştir.

Üçüncü sergimiz ise İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinde 
sergilenen ve İslam Bilim Tarihinin gelişim sürecinin tarihi tanıkları olan 
bilimsel ürünlerdir. İslam bilim tarihinin temel taşları arasından seçilen bu 24 
parça, Sempozyum süresince ziyaretçilerle buluşturulmuştur. 

Zikredilen üç serginin yer aldığı 1. Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim 
Tarihi Sempozyumunun himayeleri altında gerçekleştirilmesini sağlayan 
Cumhurbaşkanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza saygılarımızı ve 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sergilerin hazırlanması ve sergiler kapsamında 
sunulan eserlerin önemli ve değerli bir hatırası sayılabilecek bu katalog 
çalışmasının yayın sürecinde emeği geçen, başta Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Hüsrev 
Subaşı ve sergide eserleri bulunan değerli akademisyen ve sanatçılarımıza, 
sergimizin Fuat Sezgin Hocamızın adı ve mirasına yakışır şekilde organize 
edilmesinde önemli katkı sağlayan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. 
Coşkun Yılmaz’a ve Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz’e, müzede 
sergilenen nadide eserlerin İstanbul Üniversitesi Sergi Salonunda teşhir 
edilmesi imkanını bizlere sağlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi 
Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit 
Çetinkaya’ya; ayrıca İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi akademik ve idari personeline teşekkürlerimizi sunarız.

FOREWORD
The First International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium for the 

History of Science in Islam, which was organized under the patronage of 
the Presidency of Turkish Republic on the occasion of 2019 Prof Dr. Fuat 
Sezgin Year and held June 13-15 2019, was magnified by the exposition of three 
exhibitions under different themes, at the Exhibition Halls located in the 
Rectorate Building of Istanbul University.

As part of the symposium program, the exhibition entitled “The Life 
and Works of Prof. Dr. Fuat Sezgin” aimed to focus on Prof. Sezgin’s life story, 
the development of the discipline of History of Science in Islam and the 
difficulties and challenges he struggled with during his life. The exhibition, 
which is composed of 24 photographs presenting a variety of testimonials and 
scenes from his life, along with stories behind each photograph, was displayed 
to the visitors. 

The exhibition “Reflections of Science on Art,” resulting from the 
meticulous work of our academics of the Department of Traditional Turkish 
Arts at the Faculty of Fine Arts at Fatih Sultan Mehmet Vakif University, 
consisted of 27 rare works, as well as important materials that have symbolic 
value in the history of Islamic Science, ideas that contributed to the history of 
Islamic Science, different figures that emerged throughout the development 
of this historical process, all of which Prof. Sezgin dedicated his life to, were 
brought back to life in different ways with the perspectives distinguished 
artists in this exhibition. This exhibition, which was re-illustrated with 
scientific materials, tools and figures from the perspective of traditional 
Turkish arts, along with the development process of the history of Islamic 
Science, was recounted with artistic touches.

The third exhibition was an exposition of the relics and materials, 
originally exhibited in Istanbul Museum of the History of Science and 
Technology in Islam, which witnessed the development of the History of 
Science in Islam. The 24 artifacts selected among the important elements of 
the History of Science in Islam were kept available for the visitors. 

We extend our sincere respects and thanks to the Presidency of Turkish 
Republic, which granted the opportunity to organize the First International 
Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium for History of Science in Islam with the 
mentioned three exhibitions under their patronage, and the Ministry of 
Culture and Tourism. We also extend our thanks to all who contributed 
their efforts for the organization and the curation of the exhibitions and 
the publication of this catalogue which can be considered an important and 
precious souvenir of the artifacts exposed; primarily to Prof. Dr. Hüsrev 
Subaşı, the Dean of the Faculty of Fine Arts at Fatih Sultan Mehmet Vakif 
University and our distinguished academics and artists who contributed 
to the exhibition with their works, to Dr. Coşkun Yılmaz, the Director of 
Provincial Culture and Tourism Directorate and Mr. Hayrullah Cengiz, the 
Director of the Museum of Haghia Sophia for their precious efforts to curate 
the exhibitions congruously with the name and the legacy of Prof. Sezgin, 
to Mr. Mecit Çetinkaya, the Head of the executive board and the head of 
the board of Trustees of Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation for the 
History of Science in Islam for providing the opportunity to exhibit the rare 
materials of the museum at the Exhibition Hall of Istanbul University during 
the symposium, and also to the academic and administrative staff of Istanbul 
University and Fatih Sultan Mehmet Vakif University. 

Prof. Dr. M. Fatih Andı
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Mahmut Ak
İstanbul Üniversitesi Rektörü





7

Prof. Dr. FUAT SEZGİN’İN
HAYATI VE ESERLERİNDEN KARELER

Frames from Prof. Dr. Fuat Sezgin’s Life and Works





9Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Hayatı ve Eserlerinden Kareler / Frames from Prof. Dr. Fuat Sezgin’s Life and Works

Prof. Dr. Fuat SEZGİN
24 Ekim 1924’te Bitlis’te dünyaya gelen Fuat Sezgin, ortaokulu ve lise-

yi Erzurum’da bitirip 1943’te İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü’nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şar-
kiyatçı Helmut Ritter’in (ö. 1971) öğrencisi olan Sezgin, Ritter’in tavsiyesi 
üzerine İslâm bilimlerine yöneldi.

Sezgin, 1951’de İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra Arap Dili ve Edebiyatı alanında 
“Buhârî’nin Kaynakları” başlıklı teziyle 
doktorasını tamamladı ve 1954’te do-
çent oldu. Sezgin, bu çalışmasıyla hadis 
kaynağı olarak İslâm kültüründe önem-
li bir yere sahip olan Buhârî’nin, biline-
nin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı 
kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı. 
Sezgin, Türkiye’de 1960’ta askerî darbe-

nin iktidara getirdiği hükümet tarafından hazırlanan ve 147 akademisyenin 
üniversitelerden men edildiği listede kendi adının da bulunması üzerine 
Türkiye’den ayrılarak Frankfurt Üniversitesi’nde çalışmalarına devam etti. 
Câbir b. Hayyân konusunda 1965’te hazırladığı ikinci doktora tezini Frank-
furt Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften’a sunan 
ve bir yıl sonra profesör unvanını kazanan Sezgin, aynı yıl kendisi gibi şar-
kiyatçı olan Ursula Sezgin ile evlendi ve 1970’te kızları Hilal dünyaya geldi.

Sahasında şimdiye kadar yazılan en kapsamlı eser olan (17 cilt) Gesc-
hichte des arabischen Schrifttums’un (GAS) (Arap-İslâm Bilimler Tarihi) 
ilk cildini 1967’de yayımlayan Sezgin, 1978 yılında Kral Faysal İslamî İlimler 
Ödülü’ne lâyık görüldü ve bu ödül vesilesiyle kendisine takdim edilen maddî 
desteği değerlendirerek 1982 yılında, Johann Wolfgang Goethe Üniversite-
si’ne bağlı olan Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissens-
chaften’ı kurdu.

Hayatı boyunca Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akade-
misi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye 
Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dâhil olmak üzere çok sayıda önemli 
ödül ve nişana layık görülen Sezgin’e, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Ispar-
ta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul 
Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanları verildi. Bunlar yanında 
Frankfurt am Main Goethe Plaketi, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet 
Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslâmi Bilimler Kitap 
Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük 
Ödülü sahibi olan Sezgin’in öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Müzesi üstün nitelikli bir eser oluşu ve ortaya konan özgün 
çalışmalarından dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 
Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Arapça, Süryanice, İbranice, Latince ve Almanca başta olmak üzere 27 
dili çok iyi derecede bilen Fuat Sezgin 30 Haziran 2018’de İstanbul’da vefat 
etti ve Gülhane Parkı’ndaki İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müze-
si’nin bahçesine defnedildi.

Fuat Sezgin, who was born 24 October 1924 
in Bitlis, came to Istanbul in 1943 after completing 
middle and upper school in Erzurum. Sezgin became 
the pupil of the German orientalist Helmut Ritter 
(m. 1971), one of the best-known academics who 
taught at Istanbul University’s Oriental Studies In-
stitute. It was Ritter who recommended Sezgin to 
study the sciences in Islamic culture.

After Sezgin graduated from the Faculty of 
Arts of Istanbul University in 1951, he wrote a doc-
toral thesis on in the field of Arabic language and 
literature. He became a professor in 1954, having finished his thesis on “Bu-
hârî’nin Kaynakları” [The Sources of al-Buḥārī]. In this work he challenged 
established views to show that al-Buḥārī, an important hadith scholar in 
Islamic culture, used written rather than oral sources.

The government brought about by the 1960 military coup put Sezgin’s 
name on a list of 147 academics who would be banned from the universities 
of Turkey. This news led Sezgin to leave the country and continue his career 
in Germany. In the Frankfurt University History of Science Institute he 
wrote a second doctoral thesis in 1965 on Jabir ibn Hayyan. One year later 
he became a professor, the same year in which he married fellow-orientalist 
Ursula Sezgin. In 1970 their daughter Hilal was born.

In 1967 Fuat Sezgin finished the first volume of the most wide-ranging 
work ever written in its field, the Geschichte des arabischen Schrifttums 
(History of Arabic Written Works), and when he died he was writing the 
18th volume. In 1978 he was awarded the King Faisal Prize in Islamic Scienc-
es, and he used the associated funds to found in 1982 the Institute for the 
History of the Arabic-Islamic Science, which is linked to the Johann-Wolf-
gang-Goethe University.

In the course of his life Prof. Dr. Fuat Sezgin won honorary member-
ship or other important awards from the Arabic Language Academy of 
Cairo, the Arabic Language Academy of Damascus, The Royal Academy of 
Morocco, the Arabic Language Academy of Baghdad, The Turkish Academy 
of Sciences

He received honorary doctorates from Erzurum Atatürk University, 
Isparta Süleyman Demirel University, Kayseri Erciyes University and İstan-
bul University. Fuat Sezgin also won the Frankfurt am Main Goethe award, 
the first class Federal Service award in Germany, the German High Service 
award, the Islamic Science Book award in Iran, the Hessen Culture Prize 
and Turkey’s Presidential Award for Culture and the Arts. Prof. Dr. Fuat 
Sezgin received the Culture and Tourism Ministry award in 2016 for the 
high quality of his contributions in establishing the Istanbul Museum for 
the History of Science and Technology in Islam.

Along with Syriac, Hebrew, Latin, Arabic and German, Fuat Sezgin 
mastered 27 languages. He died on 30 June 2018 in Istanbul and is burieda 
in the garden of Gülhane Park and the Museum for the History of Science 
and Technology in Islam.
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İSTANBUL İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ AÇILIŞI (2008)

Opening of  the Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam (2008) 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN FAHRİ BİLİM TARİHİ DOKTORA TEVCİH TÖRENİ
Conferment Ceremony for the Honorary Doctorate of History of Science by Istanbul University 
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Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından keşfedilen Halife Me’mûn’a ilişkin küresel dünya haritası
Khalifa al-Mamun’s Global World Map  which was Discovered by Prof. Dr. Fuat Sezgin

Prof. Dr. Fuat Sezgin yolunda genç nesil
New Generations following Prof. Dr. Fuat Sezgin

Prof. Dr. Fuat Sezgin kendi kurmuş olduğu Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Bilim Tarihi Bölümü (20137

With the Members of the Department for History of Science in Fatih Sultan Mehmet Vakıf University  
which was established by Prof. Dr. Fuat Sezgin 

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesini ziyaret edenlerle birlikte
With the visitors of the Museum of the History of Science and Technology in Islam

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Gülhane Parkı’ndaki kabri
Prof. Dr. Fuat Sezgin’s Grave in Istanbul Gulhane Park





PROF. DR. FUAT SEZGİN ANISINA
BİLİMDEN SANATA YANSIMALAR
Reflections from Science to Arts in Memoriam of Prof. Dr. Fuat Sezgin
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Sanatçı / Artist : Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI
Eser Adı / Title : “İlim rütbesi tüm rütbelerin üzerindedir.”
                             The Rank of the Science is the Highest of All
Ebadı / Size : 55x70 cm
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Sanatçı / Artist : Öğrt. Gör. Ali TOY
Eser Adı / Title : “Âlak Sûresi / 1. Ayet”

                            Surah Al-’Alaq, Verse I
Ebadı / Size : 90x120 cm

Sanatçı / Artist : Öğrt. Gör. Davut PEKTAŞ
Eser Adı / Title : “Fatih Tuğrası”
                            Fatih [The Conqueror]’s Tughra
Ebadı / Size : 60x75 cm
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Sanatçı / Artist : Dr. Öğr. Üyesi Nihal ARACI
Eser Adı / Title : “Mahfuz”

                            Protected
Ebadı / Size : 35x50 cm

Sanatçı / Artist : Aynur KOÇ
Eser Adı / Title : “Erasmus Usturlab”
                            Erasmus Astrolabe
Ebadı / Size : 60x50 cm
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Sanatçı / Artist : Şeniz PEKER
Eser Adı / Title : “Apollonios Usturlap”
                            Apollonios Astrolabe
Ebadı / Size : 60x45 cm

Sanatçı / Artist : Esra YAVUZ
Eser Adı / Title : “Usturlab”
                            Astrolabe

Ebadı / Size : 40 cm
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Sanatçı / Artist : Dr. Öğr. Üyesi S.Hilal ARPACIOĞLU
Eser Adı / Title : “Alimin ölümü, âlemin ölümüdür.”
Death of the Scholar is the Death of the Universe
Ebadı / Size : 70x100 cm

Sanatçı / Artist : Öğr. Gör. Betül BİLGİN
Eser Adı / Title : “Nokta”

                            Point
Ebadı / Size : 21x29 cm
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Sanatçı / Artist : Barış DOLAN
Eser Adı / Title : “İzafi İz”

Relative Mark
Ebadı / Size : 50x50 cm

Sanatçı / Artist : Barış DOLAN
Eser Adı / Title : “Fuat Sezgin”
Ebadı / Size : 27x19 cm
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Sanatçı / Artist : Sümeyye BAYIRSOKAK
Eser Adı / Title : “Astronomik Heyecan”
                            Astronomic Excitement
Ebadı / Size : 35x35 cm

Sanatçı / Artist : Selva Nur ÇİÇEK
Eser Adı / Title : “Modern Optiğin Babası İbn-i Heysem”

Ibn Haysam, the Father of the Modern Optics
Ebadı / Size : 46x46 cm
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Sanatçı / Artist : Yusuf ALP
Eser Adı / Title : “Tertib-i Ziya”
Ordonnance of the Light
Ebadı / Size : 28x41 cm

Sanatçı / Artist : Yusuf ALP
Eser Adı / Title : “Aziz Sancar”

Ebadı / Size : 21x30 cm
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Sanatçı / Artist : Abbos SHOMANSUROV
Eser Adı / Title : “Geometri”
                            Geometry
Ebadı / Size : 27x19 cm

Sanatçı / Artist : Öğr. Gör. Melike KAZAZ
Eser Adı / Title : “Lahor”
Ebadı / Size : 21x29 cm
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Sanatçı / Artist : Şükran SADOĞLU BAYANSAR
Eser Adı / Title : “Baharistan”

Ebadı / Size : 32x21 cm

Sanatçı / Artist : Büşra Cemile KÜÇÜK
Eser Adı / Title : “Zümrüd-nüma”
Ebadı / Size : 59x29 cm
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Sanatçı / Artist : Öğr. Gör. Ayşe SÖZDEMİR AŞLAMACI
Eser Adı / Title : “Kehkeşan”

Ebadı / Size : 35x50 cm

Sanatçı / Artist : Veli AKBULUT
Eser Adı / Title : “Gökyüzü”
                            Sky
Ebadı / Size : 32x20 cm



28

Pr
of

. D
r. 

Fu
at

 S
ez

gi
n 

A
nı

sı
na

 B
ili

m
de

n 
Sa

na
ta

 Y
an

sı
m

al
ar

 / 
Re

fle
ct

io
ns

 fr
om

 S
ci

en
ce

 to
 A

rt
s 

in
 M

em
or

ia
m

 o
f P

ro
f. 

D
r. 

Fu
at

 S
ez

gi
n

Sanatçı / Artist : Öğr. Gör. Ayşe SÖZDEMİR AŞLAMACI
Eser Adı / Title : “Çiçekli Hatip”
                           Hatip with Flowers
Ebadı / Size : 35x50 cm

Sanatçı / Artist : Arş. Gör. Sümeyye SARUHAN
Eser Adı / Title : “Semâ”
                           Heaven
Ebadı / Size : 90x90 cm

Sanatçı / Artist : Dr. Öğr. Üyesi Latife AKTAN ÖZEL
Eser Adı / Title : “Kayan Yıldız”
                           Shooting Star

Ebadı / Size : 34 cm
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Sanatçı / Artist : Dr. Öğr. Üyesi Latife AKTAN ÖZEL
Eser Adı / Title : “Kayan Yıldız”
                           Shooting Star

Ebadı / Size : 34 cm

Sanatçı / Artist : Öğr. Gör. Sibel ÇOLAK BONCUKÇU
Eser Adı / Title : “Güneş Ülkesinden”
                            Aus dem Morgenland
Ebadı / Size : 30 cm
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Sanatçı / Artist : Emin TİRYAKİ
Eser Adı / Title : “Gökyüzü”

                           Sky
Ebadı / Size : 36 cm

Sanatçı / Artist : Selda TAŞDELEN
Eser Adı / Title : “İsimsiz”
                           Unnamed
Ebadı / Size : 90x25 cm
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İSTANBUL İSLÂM BİLİM VE
TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİNDEN SEÇKİLER

Selection from Istanbul Museum of the History and Technology in Islam

Sanatçı / Artist : Selda TAŞDELEN
Eser Adı / Title : “İsimsiz”
                           Unnamed
Ebadı / Size : 90x25 cm
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İSTANBUL İSLÂM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİ
The Istanbul Museum of The History of Science and Technology in Islam 

İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Gülhane Parkı içeri-
sinde saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası’nda yer almaktadır.

İslam Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından konsepti belir-
lenen ve 24 Mayıs 2008 tarihinde açılan müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Frankfurt Üniversitesi Arap İslâm Bilimleri Tarihi Enstitüsü, Prof. Dr. Fuat 
Sezgin, Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA) ve Türkiye Bilimsel ve Tekno-
lojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) arasında 16.01.2007 tarihinde imza-
lanan protokole göre faaliyet göstermektedir.

 3500 m² ’yi kapsayan sergi alanı ve toplam 570 adet alet, cihaz kopya-
ları, maket ve model koleksiyonu ile alanında Türkiye’de ilk, Frankfurt’tan 
sonra dünyada ikinci örnek teşkil eden müze olması açısından önem arz 
etmektedir.

Müze iki kattan oluşmaktadır. Üst katta; müze ile ilgili çeşitli görselle-
rin izlenebildiği Sinevizyon Salonu, Astronomi, Saat Teknolojisi, Denizci-
lik, Savaş Teknolojisi ve Tıp Bölümü bulunmaktadır. Alt katta ise, Maden-
ler, Fizik, Matematik-Geometri, Şehircilik ve Mimari, Optik, Kimya ve son 
olarak da Coğrafya ile ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği 
bölüm bulunmaktadır. Sergi salonlarının tamamında, İslâm bilim adamları-
nın ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergilenmektedir.

Elli yılı aşkın bir süre, araştırmalar yaparak hayatını İslam bilim ve 
teknoloji tarihini tanıtmaya adayan müzenin kurucusu Prof. Dr. Fuat Sez-
gin, orijinal kaynaklar üzerinde yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla bilim ve 
medeniyet tarihindeki gelişmelerin birbirinden kopuk olmadığını, aksine 
bir bütünlük arz ettiği görüşünü taşır. 

İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, bir taraftan bilimsel 
eserlerin estetik ve öğreticiliği, diğer yandan bıraktığı intiba ve kazandırdı-
ğı bilgi ile özel bir etkileyici güce sahip olmakla birlikte, geçmişteki İslâm 
dünyasının bilimler tarihindeki süreci de eserleri ve belgeleriyle ortaya ko-
yarak bugüne ve geleceğe ışık tutmaktadır. Ayrıca, bilim tarihi açısından 
doğu-batı ilim kültürünü birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından 
da gelecek kuşaklar için önem teşkil etmektedir.

The Istanbul Museum of The History of Science and Technology in 
Islam is located in the former Imperial Stables (Has Ahırlar) building adja-
cent to the external palace walls in Gülhane Park. 

Its concept was determined by the Historian of Islamic Science Prof. 
Dr. Fuat Sezgin. Since its opening on May 24, 2008, it operates in accordan-
ce with the protocol signed on 16.01.2007 between the Ministry of Culture 
and Tourism, Frankfurt University Institute for the History of Arab Islamic 
Sciences, Turkish Academy of Sciences (TUBA) and the Scientific and Te-
chnological Research Council of Turkey (TUBITAK). 

With an exhibition area which extends over 3500 square meters and a 
total of 570 instruments, replicas and model collections, the museum sets 
one of the most significant examples of being the first in Turkey and the 
second worldwide after Frankfurt in its field. 

The museum consists of two floors. A media room is available at the 
second floor in order to enable visitors for discovering the specifics of the 
items in the museum inventory. This floor hosts the sections of   astronomy, 
time measurement, nautics, military techniques, and medicine. The sections 
of mineralogy, physics, mathematics-geometry, urbanism and architecture, 
optics, chemistry are located at the downstairs and their share the floor with 
geography section where illustrations of various Islamic maps are exhibited. 
The patterns and models of the works belonging to Islamic scientists are 
exhibited in all halls.

For more than fifty years, the founder of the museum dedicated his 
life to research in order to promote the history of Islamic science and te-
chnology. Prof. Dr. Fuat Sezgin proved through his research on the original 
sources that the developments in the history of science and civilization are 
closely connected.  

The Istanbul Museum of the History of Science and Technology has a 
strong impact on its visitors through the aesthetical and instructive presen-
tations of Islamic scientific works as well as its informative nature. While 
revealing the historical works and documents of Islamic science, it sheds 
light on today and the future of Islamic civilization. Additionally, it builds 
a bridge between Eastern and Western culture of science in terms of history 
of science.
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AHŞAP KADRAN
İstanbul Rasathanesi’nin beşinci ölçüm aracı ola-
rak, çapı yaklaşık 4,5 metre olan bir ahşap kadran 

gösterilmektedir. Açıkça görüldüğü üzere, skala 
ahşap üzerine kazınmıştır. Araç, silindir biçiminde, 

her iki taraftan küçülen bir başlık yoluyla – bu başlık 
maalesef metinde tarif edilmemiş, fakat resimde 
görülmektedir – bir sütuna bir eksen yardımı ile 

oturtulmuştur. Böylece aygıtın dikey ve yatay çizgide 
döndürülebilirliği görülüyor. Bu sayede alet, merid-

yen yönünde bulunmayan yıldızların da yükseklikle-
rini belirlemeye elverişli hale gelmekteydi1.

WOOD DIAL
The fifth measurement device of İstanbul Observatory is 

the wood dial, app. 4,5 meters in diameter. The scale of 
the cylindrical device is engraved on wood. It is fitted on 

a column with the help of an axis via a heading -unfortu-
nately not described in the text but visible in the picture- 
that shrinks on both sides. This gives the device the aspect 

of movability on the vertical and horizontal axial lines, 
making it suitable for determining the height of the stars 

that are not located in the direction of the meridian.

İSTANBUL İSLÂM BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ MÜZESİNDEN SEÇKİLER
Selections from Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam
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MEKANİK
ASTRONOMİK

TAKVİM
Muḥammed b. Aḥmed el-Bīrūnī (ö. 440/1048), ustur-

lap imaline ilişkin İstīʿāb adlı eserinde ḥukk el-ka-
mer (Ay Kutusu) adı altında mekanik-astronomik 

bir takvimi tarif etmiştir. Bununla o, “Ay’ın büyüme-
si ve küçülmesini, Ay’ın geçip giden kısmını ve her 
iki ışığın (yani Güneş ve Ay’ın) yaklaşık konumunu 

tespit etmeyi” istemiştir. Aletin önemini ilk kez 
Eilhard Wiedemann fark etmiş ve bu aracı ayrıntılı 

bir şekilde tanıtmıştır. el-Bīrūnī, sekiz dişli çark 
kombinasyonuyla bu işi başarmıştır. Bu dişli çarklar 

7 : 10 : 19: 24 : 40: 48 :59 : 59 oranında güç aktarımı 
yapmaktadır.

MECHANICAL
ASTRONOMICAL

CALENDAR
In his work titled İstī’āb on how to make an as- trolabe, 

Muḥammed b. Aḥmed el-Bīrūnī (ö. 440/1048) described a 
mechanical calendar of astronomy named the lunar box 

(ḥukk el-kamer). He aimed at using the device to “determi-
ne the enlarging and diminishing movements of the moon 
and the approximate positions of both sources of light (the 

Sun and the Moon)”. The importance of the device was 
first acknowledged by Eilhard Wiedemann who described 

it in detail. El-Bīrūnī successfully devised the calendar 
with a combination of eight-cog mill. The cogs transferred 

power at the ratios of 7:10:19: 24:40:48:59:59.
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BİYOLOJİK BOMBA 

Bu silahın erken bir formu temsil edilmektedir, 
akrepler veya yılanlar gibi tehlikeli hayvanlarla 

doldurulmuş bir bombadır, çok sayıda küçük hava 
delikleriyle karakterize edilmiştir. Bir mancınık veya 

bir mızrak yardımıyla fırlatılır.

BIOLOGICAL BOMB

It is a bomb representing an earlier of biological arms, 
filled with poisonous animals such as scorpions and 
snakes. It is characterized by its numerous small air 

nozzles and is thrown by means of a catapult or a spear.
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YANGIN TENCERESİ 

Güherçile içeren bir karışımla doldurulmuş pervazlı 
bir yangın tenceresi (kıdr) özellikle patlama tesi-
ri amacına yönelik olarak imal edilmiştir. Bu araç 
yakıcı madde ile doldurulmuş üç borucuğa (ikrīḫ) 
sahiptir ve ateşlemeden sonra bir mancınıktan veya 
bir mızrak yardımıyla fırlatılır.

FIRE PAN

It is a fire pan (kıdr) with a frame filled with a mixture 
made mostly of saltpeter, known for its explosive effect. 
The device has three small pipettes (ikrīh) filled with 
inflammable substances. It is thrown by means of a 
catapult or a spear after being fired. 
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DÖRT SÜRGÜLÜ
KAPI KİLİDİ

İbn er-Rezzāz el-Cezerī (600/1200 civarı) el-Cāmiʿ 
beyn el-ʿİlm ve-l-ʿAmel isimli kitabının son bölü-

münde dört sürgülü bir kapı kilidi tarif etmektedir: 
“Bunlar bir kapının arka tarafında bulunan tahta 

veya demirden dört sürgüdür, dört yana doğru, fakat 
farklı yönlere doğrultulmuşlardır. Bir sürgü sağa, 

birisi sola, birisi yukarı ve birisi aşağı doğru açılır. 
Dört sürgüde, kötü niyetli birinin zorla içeri gire-

bileceği hiçbir yer yoktur. Açmak ve sürgüleri ileri 
itmek için, içine takıldığı delikten anahtar dışarı 
çıkarılırsa, hiç kimse sürgülemekle korunan şeye 

erişemez vesürgüleri elle yukarı aşağı veya sağa sola 
hareket ettiremez; ne sürgülemek için ne de açmak 
için bunlar daha sonra hareket ettirilemez. Bunları

hareket ettirebilecek yegane şey anahtardır.”
Anahtarın işlevini bu şekilde anlattıktan sonra 

el-Cezerī, mekanizmanın ve parçalarının ayrıntılı bir 
tarifini vermektedir.

FOUR BOLT DEADLOCK
İbn er-Rezzāz el-Cezerī (app. 600/ 1200) de- scribes a 

four bolt deadlock in the last chapter of his book titled el-
Cāmi’beyn el-‘İlm ve l-‘Amel: 

“These are four wood or iron bolts on the back of a door, 
opening out to four different directions, one to the left, one 
to the right, one up and one down. The four bolt deadlock 
prevents anyone with bad intentions from breaking into a 
place forcefully. If the key used for opening and sliding the 

bolts back in is out of its hole, no one will ever be able to 
move the bolts by hand upwards or downwards and reach 

the valuable that is protected behind the deadlock; the 
bolts will move neither to be locked or to be opened. Only 

a key will make them move in their grooves again.” 
Having told about the function of the key as such, el-

Cezerī gave a detailed description of the mechanism and 
its parts.
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14 RASPATOR DİŞ
TEMİZLEYEN
ALETLER
ez-Zehrāvī (4./10. yüzyıl)’nin tıbbi tedavi hakkın-
daki 30. risalesinin birinci bölümünün 29 ila 32. 
paragraflarında bahsettiği ve resimlerle donattığı 
dentalojik aletler arasında 14 küçük diş taşı giderme 
aygıtı ortak bir grup oluşturmaktadır. Bu aletler, 
ez-Zehrāvī’nin kitabının “Cerrahi” (el-ʿamel bi-l-yed, 
“tedavi”) hakkındaki bölümün Arapça yazmaların-
da, çevirisinin Latince yazmalarında ve inkunabel 
baskılarında birbirlerinden oldukça farklı formda 
görünmektedir.

14 DISSECTORS 
DEVICES USED FOR 
REMOVING TARTAR
14 small dissectors compose a special group of the 
dentological devices in- troduced and illustrated by ez-
Zehrāvī (4th/10th c.) in the 29th and 32nd paragraphs of 
the first chapter of his 30th article on medical treatment. 
The devices variably appear in the Arabic manuscripts, 
Latin translations and inkunabel scripts of the above 
chapter of ez-Zehrāvī’s book titled Surgery (el-‘amel bi-l-
yed, “treatment”). 
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HALİFE EL-ME’MŪN COĞRAFYACILARININ
DÜNYA HARİTASINA GÖRE

YERYÜZÜ KÜRESİ
Abbasi Halifesi el-Meʾmūn (dönemi: 198-218/813-833)’un emriyle birçok astronom ve coğraf-
yacı tarafından yapılan ve kaybolduğu düşünülen, coğrafya tarihinin meşhur dünya haritası 

yirmi yıl önce İbn Faḍlallāh el-ʿÖmerī’nin İstanbul’daki Saray Kütüphanesi (III. Ahmet 
2797/1)’ndeki Mesālik el-Ebṣār isimli ansiklopedisinin (yaklaşık 740/1340 yılından müellif 

nüshası) ilk cildinde keşfedilmiştir. Bu cilt ayrıca aynı kökten üç iklim haritası da içermekte-
dir.

Bundan başka üç parça harita, yani Nil akıntısının, Azak Gölü’nün ve Güneydoğu Asya’da 
bulunan “Yakut Adası”nın tasviri, Straßburg Üniversite kütüphanesinde, 4247 No.lu el 

yazmasıyla korunarak günümüze ulaşmıştır. Bu yazma 428/1036 yılından olup Ebū Caʿfer 
Muḥammed b. Mūsā el-Ḫārizmī isimli birisinin dünya haritasının derece ağına dayanarak bir 

araya getirdiği Meʾmūn coğrafyasının koordinat sistemini içermektedir.
Meʾmūn coğrafyacıları çalışmalarında öncülerinin erişilebilir başarılı çalışmalarına dayan-

mışlar ve bunları, bir neslin zamansal çerçevesinde ve dönemlerinin elverişli koşulları altında 
mümkün olabildiğince mükemmelleştirmişlerdir. Ana kaynakları kuşkusuz Marinos (m.s. 2. 

Yüzyılın 1. yarısı)’un dünya haritası ve Ptoleme (m.s. 2. yüzyılın 2. yarısı) coğrafyası idi. Görü-
nüşe göre sonuncusu bizzat bir harita yapmış değildir, sadece Marinos’un haritası temelinde 

coğrafya olarak adlandırdığı kartografik bir kılavuz derlemiştir. Günümüze ulaşan dünya 
haritası bize, gemiyle aşılamaz okyanusu temsil eden koyu mavi su kütlesi ile çevrelenmiş 

açık mavi bir okyanus (el-Baḥr el-Muḥīṭ) tarafından kuşatılmış meskûn dünyanın belirgin 
bir ada biçimini göstermektedir. Haritanın üzerine küresel ölçekli bir derece ağı giydirilmiş-

tir, birçok ölçeğe sahiptir ve dağların perspektifik tasvirini sağlayan bir birikimin kanıtını 
vermektedir.

TERRESTRIAL GLOBE MADE
AFTER THE WORLD MAP OF THE MA’MŪN GEOGRAPHERS 

The world map -famous in the history of geography- which had been compiled at the instance of the Abbasid Caliph al-Maʾmūn (ruled 198/813-218/833) by many 
astronomers and geographers and was thought to be lost, was rediscovered at the beginning of the 1980s in the first volume of the encyclopedia Masālik el-abṣār 
by Ibn Faḍlallāh al-‘Umarī (author’s copy of ca. 740/1340) in the Saray Library (III. Ahmet 2797/1) in Istanbul. The volume also contains three climata maps of 

the same provenance. 
Furthermore, three regional maps, viz. a representation of the course of the Nile, a representation of the Sea of Azov and a representation of the “Isle of Rubies” in 
South-East Asia are preserved in the University Library at Strasbourg, ms. no. 4247. This manuscript dates from 428/1036 and contains the book of coordinates of 

the Maʾmūn geography which a certain Abū Ğaʿfer Muḥammed b. Mūsā al-Ḫwārizmī compiled with the help of the graticule of the world map. 
For their work the Maʾmūn geographers relied on the achievements of their predecessors as far as they were accessible to them, and perfected these as much as 

they could within the span of one generation and under the favourable conditions of their time. Their main sources were doubtless the world map of Marinus (1st 
half of the second century A.D.) and the Geography of Ptolemy (second half of the second century A.D.). It seems the latter did not produce a map himself but 

only com- piled, on the basis of Marinus’ map, a cartographic manual which he called Geography. The extant world map shows us the oikoumene in the unmista-
kable shape of an island, surrounded by a light blue ocean (el-baḥr el- muḥīṭ), which itself is surrounded by a mass of dark blue water that is meant to represent 
the impassable ocean. The map is covered with a globular graticule, contains several scales and gives evidence of the knowledge of the representation of mountain 

ranges using perspective.
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ES-SİCZĪ’NİN
PLANETARYUMU
Dünyanın kendi ekseninde döndüğüne inanan 
Arap-İslam astronomlarından birisi de Ebū Saʿīd 
Aḥmed b. Muḥammed es-Siczī’dir (4./10. Yüzyılın 
ikinci yarısı). el-Bīrūnī’nin verdiği bilgiye göre, 
es-Siczī ayrıca, dünyanın döndüğü prensibine da-
yanarak kayık biçiminde bir usturlap (el-Usṭurlāb 
ez-Zevrakī) yapmıştır. Bizzat es-Siczī’nin bir plane-
taryum inşa edip etmediği bilinmemektedir. Prof. 
Dr. Fuad Sezgin’in hazırlamış olduğu model, dünya-
nın kendi etrafında dönüşü tasavvurunu hatırlatmayı 
amaçlamaktadır.

ES-SİCZĪ’S
PLANETARIUM 
Ebū Saʿīd Aḥmed b. Muḥammed es-Siczī (4./10. Second 
half) was among the Arab-Islam astronomers who belie-
ved that the earth rotated around its own axis. According 
to el-Bīrūnī, es-Siczī also made a boat-shaped astrolabe 
(el-Usṭurlāb ez-Zevrakī) based on the principle that the 
world rotated. It is not known if es-Siczī himself produced 
the planetarium. The model put forth by Prof. Fuad Sezgin 
aimed at representing the conception of an earth that 
rotated around its own axis.
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EVRENSEL USTURLAP
ez-Zerkālī’nin evrensel diskinin ve sıradan bir usturlabın 

avantajlarını kendisinde birleştiren, Aḥmed b. es-Serrāc (ö. 
729/1329) tarafından imal edilmiş usturlaba dayanıyor. Bu 

alet, usturlap gelişiminde zirve noktası olarak kabul edilir.
(Orijinal: Benaki Müzesi, Atina)

UNIVERSAL ASTROLABE 
Based on the astrolabe made by Aḥmed b. es-Serrāc (d. 729/1329) 

combining the advantages of ez-Zerkālī’s universal disc and the 
ordinary astrolabe. The device is considered as the peak of mastery 

in astrolabe making. 
(Original: Benaki Museum, Athens)
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AY IŞIĞINI
GÖZLEMLEME ALETİ

“Ay Işığı Hakkında Risale” (Makāle fī Ḍavʾ el- kamer)’sinde İbn el-Heysem 
(ö. 432/1041’den sonra) şunu göstermeyi istemektedir: “Ay, kendinden ışık 

saçan bir cisim etkisini göstermekte ve böylelikle yansıtan veya saydam 
ve ışığın sadece geçmesine izin veren ışıklı cisimlerden esaslı bir şekilde 

farklılık göstermektedir.”
“Kendinden ışık saçan bir cisim kavramını o, bu farklı durumların aksine 
şu şekilde belirlemiştir: Her bir noktasından o noktanın karşısında bulu-
nan her noktaya ışık gidebilmelidir. İbn el-Heysem böylece Ay’dan hare-
ketle, onun ışık saçan yüzeyinin bu koşulu yerine getirdiğini ispatlamak 

istemektedir.”
Model İbn el-Heysem’in ayrıntılı tarifine dayanarak Prof. Dr Sezgin tara-
fından yaptırılmış ve İslam’da Bilim ve Tekin isimli eserinde ayrıntılı bir 

şekilde anlatılmıştır.

DEVICE FOR OBSERVING THE 
MOONLIGHT 

In his “Article on the Moonlight” (Makāle fī Ḍavʾel-kamer), İbn el-Heysem (d. 
after 432/1041) says the following: “The moon has the aspect of self-illumination 
differentiating it considerably from the totally transparent optical objects that 

reflect the light or from those that only allow the passage of light.” 
Despite the variations on the definition of a self-illuminated object, İbn el-Heysem 

brought forth his own definition. Such an object should allow the passage of light 
from each of its points to the point facing it on the opposite side. He aimed at 

proving that the bright side of the moon fulfilled the above condition in accordance 
with the lunar structure. 

Prof. Sezgin made the model, in accordance with the one described by İbn el-
Heysem and told about it in detail in his work titled Science and Technique in 

Islam.
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ŞAM ÜMEYYE CAMİSİ
GÜNEŞ SAATİ

773/1371 yılından gelen, esası Halife el-Velīd b.ʿAbdalmelik 
(dönemi: 86-96/705-715)’in saltanatı döneminde teşekkül et-
miş olan Şam Ümeyye Camisi güneş saati, türünün Arap-İs-

lam kültür çevresindeki zirve noktasını oluşturmaktadır. 
Saat, astronom ʿAlī b. İbrāhīm b. Muḥammed İbn eş-Şāṭir 

(d. 705/1306, ö. 777/1375) tarafından imal edilmiştir. Kaynak-
lar bu bilginin güneş saati yapımının yanı sıra astronomik 
çizelgelerini, gezegenler teorisini, evrensel aletini (el-ālet 
elcāmiʿa) ve kum ya da su yardımına gereksinim duymak-

sızın gece ve gündüz dönecek ve ayrıca eşit ve eşit olmayan 
saatleri gösterebilecek şekilde imal edilmiş eşsiz saatini öv-

mektedirler. İbn eş-Şāṭir Şam’da cami astronomu (muvakkit) 
ve baş müezzin (reʾīs el-müʾezzinīn) olarak görev yapmıştır. 

Onun tarafından imal edilen güneş saati 1 x 2 metrelik ölçü-
leriyle alışılmadık bir boyuta sahiptir. 

DAMASCUS UMAYYAD 
MOSQUE-SOLAR CLOCK

The solar clock of Damascus Umayyad Mosque dating to 773/ 1371, 
originally dated to the sultanate of Halife el-Velīd b. Abdalmelik 
(86-96/ 705-715) is the best of its kind in the Arab-Islam culture. 

The clock was made by the astronomer Alī b. İbrāhīm b. 
Muḥammed İbn eş- Şāṭir (b. 705/ 1306, d. 777/1375). The sources 
praise the scientist not only for making a solar clock but also for 

his astronomy schedules, theory of the planets, the universal device 
(el- ālet elcāmi’a) and the unique clock that operates day and night 
without any sand or water showing equal and unequal hours. İbn 

eş-Şāṭir worked in Damascus as the astronomer (muvakkit) and 
chief muazzeen of the mosque. The solar clock that he produced is 

unique in size with a measurement of 1x2 meters.
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LAGARİ HASAN
ÇELEBİ ROKETİ
Hiç şüphesiz Arap-İslam geleneğini takip ederek Os-
manlı mühendisi Lāgarī Ḥasan Çelebī, Sultan IV. Murad 
(hd: 1032/1623-1049/1640) döneminde sekiz küçük kenar 
kanatlı bir roket imal etmiştir. Roketin yakıtı, yaklaşık 
50 okka (yaklaşık 60 kg) atış barutundan oluşmuş olmalı. 
O dönemden Türk tarihçi Evliya Çelebi’nin rivayet ettiği 
üzere, Ḥasan Çelebī, roketiyle İstanbul Boğazı üzerinden 
uçabileceğini ve ek kanatlar yardımıyla yere konabilece-
ğini sultana göstermiştir.
Osmanlı roketleri hakkında ilginç resimlerle birlikte 
ayrıntılı bilgileri, Sultan III. Ahmed (hd: 1115/1703-
1143/1730) döneminde faaliyette bulunmuş olan mühendis 
Ali Ağa Umm el-Ġazā isimli kitabında vermektedir.

ROCKET OF LĀGĀRĪ 
HASAN ÇELEBĪ
The Ottoman engineer Lāgārī Hasan Çelebī, under Sultan 
Murād IV (ruled 1032/1623−1049/1640, was certainly 
following the Arab-Islamic tradition when he built a rocket 
with seven small side-fins. The fuel of the rocket is said to 
have consisted of ca. 50 okkas (ca. 60 kg) of gunpowder. As 
reported by the contemporary Turkish historian Evliyā Çelebī. 
Detailed information about Ottoman rockets with interesting 
illustrations is given in his book Umm el-Ġazā by the engineer 
‘Alī Āġā, who was active under Sultan Ahmed III (ruled 
1115/1703−1143/1730). 
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DUVAR KADRANI
Müʾeyyededīn el-ʿUrḍī, Risāle fī Keyfiyet el-Raṣad vemā 

Yuḥtācu ilā ʿİlmihī (Yazma, İstanbul, III. Ahmet, 3329) 
adlı eserinde, yukarıda bahsedilen ve 1260 yılında Merāġa 
Rasathanesi için imal edilen astronomik aletler arasında 
duvara sabitlenmiş kadran’ı (Lebine veya Rubʿ) ilk sırada 

tanıtmıştır. Kadranı belirleyen dairenin merkezine bir açı 
cetveli (Alhidade) takılmıştır.

Bu cetvelin uzunluğu söz konusu dairenin yarıçapına 
eşittir. Tik ağacından yapılmış kadranın gerçek yarıçap 

uzunluğu yaklaşık 2,5 metreyi bulmaktadır. Bu duvar 
kadranı güneşin yüksekliğini, ekliptik eğimi ve gözlem 

yerinin enlemini belirlemeye yaramaktaydı.

MURAL QUADRANT
In his Risāla fī Kaifiyat el-arṣad wa- mā Yuḥtāğu ilā 

ʿilmihī (ms. İstanbul, Ahmet III, 3329) Muʾaiyadaddīn al-
ʿUrḍī’describes a quadrant attached to the wall (labina or rub‘) 

as the first of the astronomical instruments that were 
constructed around 1260 for the Maragha observatory. An 
alidade is affixed at the centre of the circle that defines the 
quadrant, the length of which corresponds to the radius of 

the circle. The length of the original radius of the quadrant 
constructed from teak wood was ca. 2.5 m. The mural quadrant 

served for determining the solar altitude, the obliquity of the 
ecliptic and the latitude of the place of observation.
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GÖK KÜRE
Merāġa Rasathanesi gök küresi 1279 yılında Müʾey-
yededīn el-ʿUrḍī’nin oğlu Muḥammed tarafından 
yapılan görkemli küre 1562 yılında Dresden’e ulaşmış 
olup 250 yıldır oradaki matematik-fizik salonunda 
bulunmaktadır
Küreye şunlar hâkk edilmiştir: Derece taksimatlı 
ekliptik ve ekvator, gök sembollerinin yerlerini 
sınırlandıran oniki enlem dairesi, yıldız kümelerinin 
çerçeve çizgileri ve gölgelemeleri, yıldız kümelerinin, 
gök sembollerinin ve bazı müstakil yıldızların adları, 
değişik büyüklükte yıldız diskcikleri, ekliptik ve 
ekvator kutuplarının sembolleri ve yapımcının adı.

CELESTIAL GLOBE 
The celestial globe of the Maragha observatory, 
crafted in 1279 by Muḥammad, the son of Muʾai- 
yadaddīn al-ʿUrḍī’, reached Dresden in 1562, and 
there it has been preserved for 250 years in the 
Mathematisch−Physikalischer Salon. Engraved on 
the sphere are: the ecliptic and the equator with 
divisions in degrees, twelve latitude circles for the 
demarcation of the zones of the zodiac signs, the 
outlines and shading of the constellation figures, 
the names of the constellations, of the signs of the 
zodiac and of the individual stars, the star points of 
different magnitudes, the positions of the poles of 
the ecliptic and those of the equator, and the maker’s 
name. 
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EL-MUSTANSIRİYYE
MEDRESESİ, BAĞDAT

Bu büyük medrese 625/1227 yılında son Abbasi Halifesi 
el-Mustanṣır billāh tarafından Bağdat’ta, Dicle kıyısında 

kurulmuştur. Burası, dört fıkıh mezhebi ekolünün öğretim 
konularının yanı sıra, tıbbın ve matematiksel bilimler 

öğretiminin de eşlik ettiği en eski Arap-İslam üniversitesi 
olabilir. Medresenin ihtiyaçlarının karşılanması, halife 

tarafından kurulan bir vakıf yoluyla gerçekleştiriliyordu.
Ders veren hocaların ve diğer çalışanların sayısı 400 idi. 

Medrese, Bağdat’ın Moğollar tarafından istila edilmesinden 
sonra yağmalanan büyük ve önemli bir kütüphaneye 

sahipti. Halife, medreseyi sık sık ziyaret ediyor ve “özel bir 
yerden dersleri ve bilginlerin tartışmalarını dinliyordu. 

Halife arasıra orada devlet konukları için resmi kabuller de 
düzenliyordu”.

THE MUSTANSIRIYYA
MADRASA IN BAGHDAD
This great university was founded in 625/1227 on the banks 
of the Tigris in Baghdad by the penultimate Abbasid Caliph 
al− Mustanṣır billāh. It is probably the oldest Arab-Islamic 
university where, besides the syllabus of the four orthodox law 
schools, medicine and mathematical sciences were also taught. 
The maintenance of the University was secured by an endowment 
founded by the Caliph. The number of lecturers and other staff was 
ca. 400. The University had a large and important library which 
was plundered after the conquest of Baghdad by the Mongols. The 
Caliph often visited the University and «heard the lectures and the 
disputations of the scholars from a special place. Every now and 
then he held official receptions for state guests there.» 
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NASTŪLUS’UN
USTURLABI
Muḥammed b. Muḥammed (veya ʿAbdullāh) Nasṭū-
lus, 3./9. yüzyılın son ve 4./10. yüzyılın ilk çeyreğinde 
yaşamış görünüyor. O, döneminin en ünlü usturlap 
yapımcılarından birisiydi ve tutulma diski (eṣ-ṣafīḥa 
el-kusūfiyye) olarak adlandırılan aletin de mucidi ol-
malıdır. Onun ünlü usturlabı geçen yüzyılda Paris’te 
Alain Brieux’un mülkiyetindeydi.
Burada betimlenen usturlap, bugün Kuveyt’te İslam 
Arkeoloji Müzesi’nin mülkiyetinde bulunmaktadır.
Usturlap 315/927 yılında yapılmıştır, çapı 173 mm ve 
kalınlığı 4 mm’dir. Bu aletin, bir yüzü Bağdat için 33° 
ile, diğer yüzü 36° enlemli bir yer için donatılmış tek 
bir iç diski vardır. Ağ 17 sabit yıldızı göstermektedir.

THE ASTROLABE
OF NASTŪLUS 
Nasṭūlus, with the names Muḥammad b. Muḥammad (or 
‘Abdallāh), seems to have lived in the last quarter of the 
3rd/9th and in the first quarter of the 4th/10th century. 
He was among the most well−known astrolabe makers of 
his times and is also said to have been the inventor of the 
so− called eclipse disc (aṣ-ṣafīḥa el-kusūfiya). His famous 
astrolabe was in the possession of Alain Brieux in Paris in 
the last century. 
The astrolabe described here is today in the possession of 
the Islamic Archaeological Museum in Kuwait. It was 
made in 315/927, has a diameter of 173 mm and a thickness 
of 4 mm. It has a single disc, one side of which at 33° is 
meant for Baghdad and the other for a place with the 
latitude of 36°. The rete shows 17 fixed stars. 
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ÜÇ BÜYÜK YAYLI OK 
ATAR (BALLİSTA)

Murḍā eṭ-Ṭarsūsī’nin (6./12. yüzyıl) Tabṣirat Erbāb 
el-Elbāb isimli kitabında tarif ettiği değişik büyük 
yaylı ok atar tipleri arasında, üst üste inşa edilmiş 
ve tek bir bocurgat ile gerilen, yani tek bir kimse 
tarafından yalnız başına kullanılabilen üç büyük 

istihkam siperli çoklu büyük ok atma yayının (kavs 
ez-ziyār bi-l-levleb) en gelişmiş bir biçimi bulunmak-

tadır. Modelimiz basitleştirilmiştir.

LARGE TRIPLE 
CROSSBOW
(BALLISTA) 

Among the various types of crossbows described by 
Marḍī aṭ-Ṭarsūsī (6th/12th c.) in his book Tabṣirat Erbāb 

el-Elbāb, the most elaborate one consists of three large 
rampart crossbows (qaus ez-ziyār bi-l-laulab) which could 

be installed one above the other and tautened with one 
single windlass and could therefore be operated by a single 

person alone.
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