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İslam Bilim Tarihine Metodolojik Yaklaşımlar

İslam dünyasında ortaya konulan entelektüel ürünlerin bir “araştırma nesnesi” 
olarak incelenmesinin yaklaşık iki yüzyıllık bir tarihinden söz edilebilir. Bu süreçte 
azımsanmayacak sayıda uluslararası bilim insanı, İslam bilimlerinin tarihini 
keşfetmeye, anlamaya, yorumlamaya ve günümüz için anlamını tespit etmeye dönük 
büyük bir çaba ortaya koydular ve koymaya da devam ediyorlar. Bu olağanüstü 
gayrete rağmen İslam bilimleri tarihinin aydınlatılmayı bekleyen pek çok noktası (kişi, 
eser, teori, ilişkiler ağı, bağlam, etki vb.) bulunduğu gibi, bu tarihin gerek bir bütün 
olarak gerekse tek tek bilimler açısından nasıl ele alınabileceği konusunda da yerleşik 
metodolojilerin yetersizliğiyle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Bilim, tarih, 
din, felsefe, toplum, siyaset, ekonomi ve dil arasındaki girift ilişkiler ağının kesişim 
noktasında yer alan İslam bilimleri tarihine ne tür metodolojik araçlarla yaklaşılması 
gerektiği, farklı disiplinlerdeki metodolojik perspektiflerden nasıl ve ne oranda 
yararlanılabileceği, önemli sorular olarak bu alanın ilgililerinin önünde durmaktadır.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in (ö. 2018) hem hatırasını yaşatmak hem de ortaya koyduğu 
göz kamaştırıcı bilimsel mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasını 
sağlamak amacıyla, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, 
İstanbul Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin iş birliğiyle 7-9 
Ekim 2021’de İstanbul’da düzenlenecek olan İkinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin 
İslam Bilim Tarihi Sempozyumu’nda İslam bilimleri tarihi araştırmalarının metodolojik 
boyutlarının, aşağıdaki sınırlayıcı olmayan sorular çerçevesinde tartışılması 
hedeflenmektedir:

• İslam bilimlerinin tarihine yönelik incelemeler, yerleşik bilim tarihi yazım ve 
araştırma yöntemleriyle nasıl bir ilişkiye sahiptir, nasıl bir ilişkiye sahip olmalıdır?

• İslam bilimleri tarihi nasıl dönemlendirilebilir? Bütün bilimleri kuşatan bir 
dönemlendirme mümkün mü? Yoksa her bir bilimin tarihi için ayrı dönemlendirme 
mi yapılmalı?

• Genel olarak “klasik sonrası dönem” olarak adlandırılan 13. yüzyıl sonrası dönemi 
incelemenin özel yöntemlerinden söz edilebilir mi?

• İslam bilimleri tarihini anlamada gerileme paradigması gerçekten geçerliliğini 
yitirdi mi?

• Bilimsel metinlerin analizinde içerik odaklı ve bağlam odaklı yaklaşımların 
sunduğu imkânlar ve zaaflar nelerdir?

• İslam bilimlerinin diğer medeniyet havzalarının bilimsel birikimleriyle ilişkisi nasıl 
ele alınmalıdır?
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• Bilimsel teorilerin tarihini yazarken süreklilik ve özgünlük arasındaki denge nasıl 
kurulmalı?

• Küresel tarih çalışmalarının sunduğu perspektif İslam bilimlerinin tarihini anlamada 
ne oranda işlevseldir?

• Farklı düzeylerde genel bilim tarihi ve bu tarih içinde İslam bilimleri tarihinin 
öğretiminde ne tür yöntemler ve yaklaşımlar kullanılmalı?

Methodological Approaches to the History of Science in 
Islam

Intellectual works produced throughout Islamic history has been a “subject of research” 
over the last two centuries, during which a considerable number of researchers have 
made a remarkable effort to discover, understand and interpret sciences in Islam, and 
to reflect on what they mean in the modern world. In spite of their extraordinary effort, 
there is still a lot to uncover details regarding scientists and their works, scientific 
theories, networks of knowledge and scholars, contexts within which science was 
performed, and its influence on scientific experiences in other cultures. Likewise, 
one can also observe how insufficient the methodologies that are already used in 
the field are, especially when it comes to the question of how sciences should be 
studied both holistically and in their own contexts. What kind of methodological tools 
should be used for a better understanding of the history of sciences in Islam, which 
is situated at the intersection of a complex network of relations between science, 
history, religion, philosophy, society, politics and language, and how and to what 
extent the methodological perspectives adopted in various disciplines can be used 
are two significant questions in the field.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation for the History of Science in Islam, 
Istanbul University and Fatih Sultan Mehmet Vakif University are collaboratively 
organizing the Second International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium on the History 
of Science in Islam, which will be held in October 7-9, 2021 in Istanbul, in order to 
commemorate Prof. Dr. Fuat Sezgin and to stress the importance of his admirable 
and inspiring scholarship for future generations. The symposium aims to discuss 
methodological issues. The following (but not limited to) questions are expected to 
be addressed:

• How connected are (and should be) studies on the history of sciences in Islam with 
the historiographical and methodological currents in the history of science field?
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• How can the history of sciences in Islam be periodized? Is it possible to propose 
periodizations that would address all of the sciences that flourished in Islamic 
history? Or, should each science have its own periodization?

• Are there methods specific to the investigation of the period after the 13th century, 
which is commonly named as the “post-classical period”?

• Does the declinist paradigm still matter to study the history of sciences in Islam?

• What are the advantages and disadvantages of the “content-oriented” and 
“context-oriented” approaches to scientific texts?

• How should one deal with exchanges of knowledge between Islamic and other 
cultures?

• How should one establish a balance between “continuity” and “originality” when 
writing histories of scientific theories?

• To what extent perspectives offered by the global historical studies can be adopted 
to understand the history of sciences in Islam?

• Which methods and approaches should be used in teaching the general history 
of science and the history of sciences in Islam as part of it at different levels of 
education?

املقاربات املنهجية في تاريخ العلم في اإلسالم

" ملا يقرب من قرنين من الزمان. خالل 
ً
 بحثيا

ً
يمتد تاريخ دراسة األعمال الفكرية املنتجة في العالم اإلسالمي باعتبارها "موضوعا

 الكتشاف وفهم وتفسير العلوم في اإلسالم، وتحديد ما تعنيه 
ً
 كبيرا

ً
هذه املرحلة، بذل عدد كبير من الباحثين الدوليين جهدا

لنا اليوم.

وعلى الرغم من هذا الجهد االستثنائي، ال يزال تاريخ العلم في اإلسالم يحتوي على العديد من النقاط التي تنتظر توضيحها )مثل 
الفرد والعمل والنظرية وشبكة العالقات والسياق والتأثير، وما إلى ذلك( وفي الوقت نفسه نواجه قضية عدم كفاية املنهجيات 

املعتمدة في سياق كيفية التعامل مع هذا التاريخ كتاريخ للعلوم املنفردة وكتاريخ للعلم كله.

في اإلسالم، والذي يقف على تقاطع شبكة معقدة من  العلوم  تاريخ  في مقاربة  تتبعها  ينبغي  التي  ما هو نوع األدوات املنهجية 
استخدام  يمكن  أي مدى  وإلى  واللغة، وكيف  والسياسة  واملجتمع  )الفلسفة(  والحكمة  والدين  والتاريخ  العلم  بين  العالقات 

وجهات النظر املنهجية ملختلف التخصصات هذان السؤاالن مهمان لألشخاص ذوي الصلة بهذا املجال.

السلطان  الفاتح  في اإلسالم، وجامعة اسطنبول وجامعة  العلوم  لتاريخ  الدكتور فؤاد سزكين  األستاذ  تنظم مؤسسة بحوث 
محمد الوقفية بالتعاون الندوة الدولية الثانية باسم األستاذ الدكتور فؤاد سزكين لتاريخ العلوم في اإلسالم، والتي ستعقد بين 
2021 في اسطنبول من أجل إحياء ذكرى األستاذ الدكتور فؤاد سزكين وضمان استمرارية التراث  7-9 تشرين األول/أكتوبر 

العلمي املشرق الذي كشف عنه مصدَر إلهاٍم ساطع لألجيال القادمة.

تهدف الندوة إلى مناقشة األبعاد املنهجية لدراسات تاريخ العلوم في اإلسالم في إطار األسئلة التالية، دون حصرها:
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ما هي الصالت التي يلزمها دراسات استقصائية عن تاريخ العلوم في اإلسالم مع التأريخ املؤس�سي وأساليب البحث في تاريخ 	 
العلم؟

؟ أو 	 
ً
كيف يمكن تقسيم تاريخ العلوم في اإلسالم إلى فترات نشاط محددة؟ هل توجد فترة تشمل ازدهار جميع العلوم معا

هل يجب تأريخ كل علم بفترة فريدة من نوعها؟

هل من املمكن الحديث عن طرق مميزة لدراسة الفترة التي تلت القرن 13 امليالدي، والتي تسمى عادة باسم "فترة ما بعد 	 
األصولية"؟

هل فقد نموذج التراجع صحته في فهم تاريخ العلوم في اإلسالم ؟	 

ما هي اإلمكانيات والصعوبات أمام الطرائق املوجهة نحو املحتوى وتلك املوجهة نحو السياق في تحليل النصوص العلمية؟	 

كيف ينبغي التعامل مع عالقة العلوم في اإلسالم بالتراكم العلمي للمناطق الحضارية األخرى؟	 

كيف ينبغي تسوية التوازن بين االستمرارية واألصالة في تاريخ النظريات العلمية؟	 

إلى أي مدى منظور تقدم الدراسات التاريخية العاملية وظيفتها في فهم تاريخ العلوم في اإلسالم؟	 

ما هي األساليب واملقاربات الواجب استخدامها في تدريس التاريخ العام للعلوم وتاريخ العلوم في اإلسالم ضمن مساق تاريخ 	 
العلم في مختلف مستويات التعليم؟



SEMPOZYUM PROGRAMI*
SYMPOSIUM PROGRAM

برنامج الندوة

*  Her tebliğde ilk sırada yer alan başlık, sunumun yapılacağı dili göstermektedir.
The first title of each paper shows the language of the presentation.

 يشير العنوان األول لكل ورقة إلى لغة العرض التقديمي.
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1. Gün / 1st Day / اليوم األول 
7 Ekim / October 2021

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi
Istanbul University Prof. Dr. Fuat Sezgin Congress and Culture Center

9:00-9:30 Karşılama ve Kayıt / Reception & Registration / استقبال وتسجيل

9:30-10:30 Açılış Töreni / Opening Remarks / مالحظات افتتاحية

10:30-11:30 Açılış Konferansı / Keynote Speech / الكلمة الرئيسية

Mustafa Kaçar
Türkiye’de Bilim Tarihi Yazıcılığında Yöntem Arayışları
Searching for Methods in the Historiography of Science in Turkey

البحث عن طرق في تأريخ العلوم في تركيا

11:30-13:00 Ara / Break / استراحة

13:00-13:30
Sergi Açılışı / Exhibition Opening / افتتاح املعرض

Bilimden Sanata Yansımalar 2 (Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Karma Sergisi)
Reflections from Science to Art 2 (The Group Exhibition of 
Traditional Turkish Arts by Fatih Sultan Mehmet Vakif University)

التقليدية لجامعة السلطان  التركية  للفنون  الفن ٢ )املعرض الجماعي  إلى  العلوم  انعكاسات من 
محمد الفاتح الوقفية(

2nd International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium  
on the History of Science in Islam

October 7-9, 2021
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Oturumlar / Sessions / جلسات

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası / Istanbul University Rectorate Building

1. Oturum / 1st Session / الجلسة األولى 
Doktora Salonu / Doctorate Hall 13:30-15:00

Oturum Başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Murteza Bedir

Siracettin Arslan

İslam Bilim Geleneğinin Teşekkülüne İlişkin Safhaların Belirlenimi Üzerine Bir Taslak 
Önerisi

A Proposal for Determining the Phases of the Formation of the Scientific Tradition in 
Islam

اقتراح لتحديد مراحل تشكل التقليد العلمي في اإلسالم

Cumhur Ersin Adıgüzel (çevrimiçi/online)

Endülüs’te Bilimler Tarihini Dönemlendirme Meselesi

The Issue of Periodization of the History of Sciences in Andalusia

قضية املراحل الزمنية في تاريخ العلوم في األندلس

Nurullah Ardıç

Tarih Çalışmalarında İbn Haldun’un Ortaya Koyduğu Metodolojik Yenilik: Bir Yeniden 
Değerlendirme

Ibn Khaldūn’s Methodological Innovation in the Study of History: A Re-evaluation
االبتكار املنهجي البن خلدون في دراسة التاريخ: إعادة تقييم
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2. Oturum / 2nd Session / الجلسة الثانية 
Mavi Salon / Blue Hall 13:30-15:00

Oturum Başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Musa Duman

Güler Doğan Averbek & Thoralf Hanstein (çevrimiçi/online)

Fuat Sezgin’in Akim Kalan Brockelmann Projesi: Oskar Rescher’in Geschichte der 
arabischen Litteratur (GAL) Nüshası

Fuat Sezgin’s Uncompleted Project on Brockelmann: Oskar Rescher’s Copy of 
Geschichte der arabischen Litteratur (GAL)

)GAL( "مشروع بروكلمان غير املكتمل لفؤاد سزكين: نسخة أوسكار ريشر من "تاريخ األدب العربي

H. Dilek Güldütuna

Frankfurt Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Yayınları Arasında “Islamic Medicine” 
Serisi

The Series “Islamic Medicine” among the Publications of the Institute of the History of 
Arabic-Islamic Sciences in Frankfurt

سلسلة "الطب في اإلسالم" في منشورات معهد تاريخ العلوم العربية اإلسالمية في فرانكفورت

Naciye Somuncu Demir (çevrimiçi/online)

Prof. Dr. Fuat Sezgin Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı İmajlarını Nasıl 
Değiştirdi?

How did Prof. Dr. Fuat Sezgin Change the Image of Science and Scientist for Pre-
service Teachers?

كيف قام األستاذ الدكتور فؤاد سزكين بتغيير صورة العلم والعالم ملعلمي ما قبل الخدمة؟

Şükrettin Güldütuna

Prof. Fuat Sezgin’in Ömürlük Eseri Geschichte des arabischen Schrifttums’un 18. 
Cildi: Felsefe Tarihi

The 18th Volume of Prof. Fuat Sezgin’s Magnum Opus, Geschichte des arabischen 
Schrifttums: History of Philosophy

املجلد الثامن عشر من رائعة األستاذ فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي: تاريخ الفلسفة

15:00-15:30 Ara / Break / استراحة
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3. Oturum / 3rd Session / الجلسة الثالثة

Doktora Salonu / Doctorate Hall 15:30-17:30 

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Sevtap Kadıoğlu

Ekmeleddin İhsanoğlu

Bilim Eğitiminin Kurumlaşması Konusunda Yeni Teoriye Doğru

Towards the New Theory on the Institutionalization of Science Education

نحو نظرية جديدة حول تنظيم مؤسسات تعليم العلوم

Fatemeh Saadatmand (çevrimiçi/online)

Semantical Study: An Innovative Methodical Approach for Teaching the History of 
Science

Semantik Çalışma: Bilim Tarihi Öğretiminde Yenilikçi Bir Metodolojik Yaklaşım

دراسة داللية: مقاربة منهجية مبتكرة لتعليم تاريخ العلوم

Maryam Zamani (çevrimiçi/online)

A Case Study in Teaching of History of Mathematics

Matematik Tarihi Öğretiminde Bir Vaka Analizi

دراسة حالة في تدريس تاريخ الرياضيات

Reda Othman Elhusseini 
األساليب واملقاربات الواجب استخدامها في تدريس التاريخ العام للعلوم وتاريخ العلوم في اإلسالم ضمن مساق تاريخ العلم في 

مختلف مستويات التعليم

Eğitimin Çeşitli Kademelerinde Bilim Tarihi Dersi Kapsamında Genel Bilim Tarihi ve 
İslam Bilim Tarihi Öğretiminde Kullanılacak Yöntem ve Yaklaşımlar

The Methods and Approaches to be Used in Teaching General History of Science 
and the History of Science in Islam within the Course of the History of Science at 
Various Levels of Education
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4. Oturum / 4th Session / الجلسة الرابعة

Mavi Salon / Blue Hall 15:30-17:30

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

M. Cüneyt Kaya

Nihal Özdemir

Sosyolojik Bilim Tarihi Yazımı Üzerinden İslam Bilim Tarihi Yazımı Teklifi

A Proposal for Islamic Science Historiography through Sociological Science 
Historiography

مقترح لتأريخ العلوم اإلسالمية من خالل تأريخ علم االجتماع

Pınar Ülgen

Orta Çağ Avrupası’nda Bilimsel Yaklaşımlar ve Oluşan Konseptin Analizi

Scientific Approaches in Medieval Europe and Analysis of the Emerging Concept

املناهج العلمية في أوروبا خالل العصور الوسطى وتحليل املفهوم النا�سئ

Derya Gürses Tarbuck

Avrupa Bilim Tarihinde Merkezkaç Metot Arayışları

Search for Centrifugal Methods for the History of Science in Europe
البحث عن أساليب التمييز املركزي لتاريخ العلوم في أوروبا
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2. Gün / 2nd Day / اليوم الثاني
8 Ekim / October 2021

Oturumlar / Sessions / جلسات

5. Oturum / 5th Session / الجلسة الخامسة 
Doktora Salonu / Doctorate Hall 9:30-11:00 

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Ferhat Özçep

Harun Dıraman
Tarımsal Bilimler Tarihi Üzerine Yapılan Bazı Önemli Çalışmaların Bilim Tarihi 
Metodolojisi Açısından İncelenmesi

An Analysis of Some Important Studies on the History of Agricultural Sciences in 
terms of the Methodology of the History of Science

 ملنهجية تاريخ العلوم
ً
تحليل لبعض الدراسات الهامة حول تاريخ العلوم الزراعية وفقا

Gürsel Aksoy
Aristoteles’e Atfedilen Kitâbu’n-Nebât’ta Tarihsel ve Filolojik Problemler

Historical and Philological Problems in Kitāb al-Nabāt attributed to Aristotle

مشاكل تاريخية ولغوية في كتاب النبات املنسوب إلى أرسطو

Osman Ciner
The Influence of Ancient Greek Agronomic Texts on Medieval Arabic Agronomic 
Literature
Antik Yunan Tarım Metinlerinin Ortaçağ Arapça Tarım Literatürüne Etkisi

تأثير النصوص الزراعية اليونانية القديمة على األدب الزراعي العربي في العصور الوسطى

Mojtaba Heydari & Somaye Darali
A Novel Method for Prioritizing Medicinal Plants Presented in Medical Manuscripts of 
the Islamic Golden Age for Modern Medical Researches

İslam’ın Altın Çağına Ait Tıp Elyazmalarında Sunulan Tıbbî Bitkilere Öncelik Veren 
Yaklaşımın Modern Tıp Araştırmaları İçin Sunduğu Yeni Yöntem
طريقة جديدة لتحديد أولويات تقديم النباتات الطبية في املخطوطات الطبية للعصر الذهبي في اإلسالم للبحوث الطبية الحديثة
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6. Oturum / 6th Session / الجلسة السادسة 
Mavi Salon / Blue Hall 9:30-11:00

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Atilla Bir

Yavuz Unat (çevrimiçi/online)

Osmanlı Astronomisinin Epistemik Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Epistemic Change of Astronomy in Ottomans

 تقييم التغير املعرفي لعلم الفلك عند العثمانيين

Fatma Zehra Pattabanoğlu & Tuba Uymaz (çevrimiçi/online)

Fethiyye ve Hülâsatü’l-hey’e’nin Karşılaştırılması ve Metodolojik Bakımdan 
İncelenmesi

A Comparison and Methodological Analysis of al-Fatḥiyya and Khulāṣat al-hay’a

مقارنة وتحليل منهجي للرسالة "الفتحية" و"خالصة الهيئة"

Zehra Dükkel

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tertîbü’l-ulûm Adlı Eserinde Astronomi Müfredatı

Astronomy Curriculum in the Tartīb al-ʻulūm of Ibrāhīm Ḥaqqi of Erzurum

منهج علم الفلك في "ترتيب العلوم" إلبراهيم حقي األرضرومي

Gaye Danışan

Osmanlı Takvimlerinin Analizinde Uygulanan Yöntemler ve Karşılaşılan Problemler 
Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Methods Used and Problems Encountered in the Analysis of 
Ottoman Calendars

 تقييم لألساليب املستخدمة واملشاكل الظاهرة في تحليل التقاويم العثمانية

11:00-11:30 Ara / Break / استراحة



13

7. Oturum / 7th Session / الجلسة السابعة

Doktora Salonu / Doctorate Hall 11:30-13:00 

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Taha Yasin Arslan

Jan P. Hogendijk

A Little Known Paper by Prof. Fuat Sezgin on the Meridian Instrument of Ibn al-
Haytham

Prof. Fuat Sezgin’in İbnü’l-Heysem’in Meridyen Aleti Üzerine Az Bilinen Bir Makalesi

ورقة غير معروفة جيًدا لألستاذ فؤاد سزكين عن أداة خط نصف النهار البن الهيثم

Willem de Graaf

Possible Origins of the 15th-Century English Navicula Sundial in Medieval Islamic 
Civilization

15. Yüzyıl İngiliz Navicula Güneş Saatinin Orta Çağ İslam Medeniyetindeki Olası 
Kökenleri

األصول املحتملة للمزولة املالحية اإلنجليزية في القرن الخامس عشر من الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى

Henk Hietbrink*1

Ibn Al-Haytham and the Apparatus for the Observation of the Reflection of Light

İbnü›l-Heysem ve Işığın Yansımasını Gözlem Aleti

ابن الهيثم وجهاز مراقبة انعكاس الضوء

Fathi Jarray & Eric Mercier

أهمية املقاربة املتعددة االختصاصات في دراسة واختبار اآلالت العلمية اإلسالمية: املزاول نموذجا

İslam’da Bilim Araçlarının İncelenmesinde ve Test Edilmesinde Çokdisiplinli 
Yaklaşımın Önemi: Bir Model Olarak Güneş Saati

The Importance of the Multidisciplinary Approach in the Study and Testing of Scientific 
Instruments in Islam: Sundial As A Model

*  Sunumunun ardından Henk Hietbrink tarafından saat 15:00’te Oval Salon'da öğrencilere 
yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. 

 After his presentation, a workshop for students will be held by Henk Hietbrink at 3:00 pm in 
Oval Hall.

بعد عرضه التقديمي ، سيعقد Henk Hietbrink ورشة عمل للطالب في الساعة ٠٠:٥١ في القاعة البيضاوية.
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8. Oturum / 8th Session / الجلسة الثامنة

Mavi Salon / Blue Hall 11:30-13:00

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Veysel Kaya

Ahmet Göksu

Çatışma ve Uzlaştırma Geriliminde İbn Sînâ’nın Biyoloji Projesi

Avicenna’s Project of Biology in Tension between Conflict and Reconciliation 

مشروع ابن سينا لعلم األحياء في توتر الصراع واملصالحة

Osman Demir

Meşhur Şüphenin İzinde: İşârât Geleneğinde Sükûn Ânı Tartışması ve 
Müeyyedzâde’nin Katkısı

Following the Famous Doubt: The Debate of the Moment of Rest in the Tradition of 
al-Ishārāt and the Contribution of Muayyadzāda

اقتفاء الشك الشهير: مناقشة لحظة الهدوء في أصول "اإلشارات" ومساهمة مؤيد زاده

Fakhriddin Ibragimov

İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-tıbb’ının İhtisârları ve Ortaçağ Tıp Tedrisatının Gelişimindeki 
Yeri

Abridgements of Avicenna’s al-Qānūn fī al-ṭibb and Its Place in the Development of 
Medieval Medical Education

ملخصات "القانون في الطب" البن سينا ومكانتها في تطوير التعليم الطبي في العصور الوسطى

Mehdi Cengiz

İslam Bilim Tarihinde Dil Çalışmalarının Bilimselleşmesi: Vazʻ İlminin Serüveni

Scientificization of Linguistic Studies in the History of Science in Islam: The Journey 
of the Science of Waḍʻ 

تطبيق علم الدراسات اللغوية في تاريخ العلوم اإلسالمية: رحلة علم الوضع

13:00-15:00 Ara / Break / استراحة
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9. Oturum / 9th Session / الجلسة التاسعة

Doktora Salonu / Doctorate Hall 15:00-16:30 

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Mustafa Kaçar

Ralph Neuhäuser (çevrimiçi/online)

Knowledge Transfer in Astronomy from Arabia to Frankia in AD 807: An Interdisciplinary 
Approach

MS 807’de Arabistan’dan Frank Krallığına Astronomi Alanında Bilgi Transferi: 
Disiplinlerarası Bir Yaklaşım

نقل املعرفة في علم الفلك من العربية إلى بالد الفرنجة في عام 807 م: نهج متعدد التخصصات

Robert H. van Gent

Al-Ṣūfī’s Book of the Constellations of the Fixed Stars and its Influence on Islamic 
and Western Celestial Cartography

Sûfî’nin Suverü’l-kevâkibi’s-sâbite (Sabit Yıldızların Takımyıldızları) Adlı Kitabı ve 
İslam ve Batı Gök Haritacılığına Etkisi

كتاب الصوفي "صور الكواكب الثابتة" وتأثيره على رسم الخرائط السماوية اإلسالمية والغربية

Solmaz Ceren Özdemir

Uluğ Bey ve Cassini Zici’nde Yer Alan Güneş ve Ay Tutulma Hesapları Üzerine Bir 
İnceleme

A Study on Calculations of the Solar and Lunar Eclipses in Zīǧ of Uluġ Beg and the 
Astronomical Tables of Cassini 

دراسة عن حسابات الكسوف الشم�سي والخسوف القمري في زيج ألوغ بك والجداول الفلكية لكاسيني 

Muhammad M. Al-Sari (çevrimiçi/online)

تصميم وتصنيع اإلسطرالب الجديد

Yeni Bir Usturlabın Tasarım ve Üretimi

Design and Manufacture of a New Astrolabe
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10. Oturum / 10th Session / الجلسة العاشرة

Mavi Salon / Blue Hall 15:00-16:30

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Şule Taşkıran Çankaya

Elif Baga (çevrimiçi/online)

Dönemsel Matematik Tarihi Çalışmalarında Metin Karşılaştırma Sorunu: Teknik 
Altyapı Temelli Bir Usûl Teklifi

Text Comparison Problem in Periodic Studies on the History of Mathematics: A 
Method Proposal Based on Technical Substructure

قضية مقارنة النصوص في الدراسات الدورية حول تاريخ الرياضيات: اقتراح أسلوب يستند على البنية التقنية

Zehra Bilgin & Enes Güllü

Osmanlılar’da Matbu Matematik Eserlerinin İncelenmesine Dair Bir Yöntem Teklifi

A Method Proposal for Studying Printed Mathematical Texts in Ottomans

اقتراح طريقة لدراسة نصوص مقاالت الرياضيات املطبوعة لدى العثمانيين

Halime Mücella Demirhan Çavuşoğlu

Türkiye’de Osmanlı Matematik Tarihine Yönelik Yazılan Tezler İçin Metodolojik Açıdan 
Genel Bir Bakış

A Methodological Overview of Theses Written in Turkey on the History of Mathematics 
in Ottomans

نظرة عامة منهجية على األطروحات املكتوبة في تركيا حول تاريخ الرياضيات عند العثمانيين

16:30-17:00 Ara / Break / استراحة
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11. Oturum / 11th Session / الجلسة الحادية عشرة

Doktora Salonu / Doctorate Hall 17:00-18:30 

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Mustafa Demirci

Theodor Abt (çevrimiçi/online)

The Corpus Alchemicum Arabicum Research-Project

Corpus Alchemicum Arabicum Araştırma Projesi

مشروع أبحاث مجموعة الخيمياء العربية 

Eşref Altaş

Fahreddin er-Râzî’ye Göre Okült İlimlerin Epistemolojik Değeri

Epistemic Value of Occult Sciences according to Fakhr al-Dīn al-Rāzī

القيمة املعرفية للعلوم الغيبية وفقا لفخر الدين الرازي

Said Sabbagh

Al-Bīrūnī’s Systematic Approach of Experimental Accuracy

Bîrûnî’nin Deneysel Kesinliğe Sistematik Yaklaşımı

منهج القياس عند البيروني في دقة التجارب
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12. Oturum / 12th Session / الجلسة الثانية عشرة

Mavi Salon / Blue Hall 17:00-18:30

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Tuncay Zorlu

Glen M. Cooper (çevrimiçi/online)

Pioneer of Empirical Medicine: Muḥammad ibn Zakariyyā al-Rāzī’s Transformation 
of Galen’s Crisis Theory

Deneysel Tıbbın Öncüsü: Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî’nin Galen’in Kriz Teorisini 
Dönüştürmesi

رائد الطب التجريبي: محمد بن زكريا الرازي: تحول نظرية البحران لجالينوس

Arman Zargaran & Farzaneh Ghaffari & Mohsen Naseri

Evidence Based Medicine and Trials as Medical Methodology in Perspective of 
Rhazes (865-925 CE)

Râzî (865-925) Perspektifinde Kanıta Dayalı Tıp ve Tıbbî Metodoloji Denemeleri 

الطب القائم على األدلة والتجارب كمنهجية طبية في منظور الرازي )865-925 م(

Hıdır Kadircan Keskinbora & Fuat İnce

Ebu’l-Kâsım ez-Zehrâvî ile Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Eserlerinin Benzerliği Var 
mı?

Are There any Similarities between The Works of Abū al-Qāsım al-Zahrāwī and 
Sharaf al-Dīn Ṣābūncīūġlī?

هل هناك أي تشابه بين أعمال أبو القاسم الزهراوي وشرف الدين صابونجي أوغلي؟

Ghada Yousif

العالج بالكي في العصر العثماني من خالل تصاوير نسختي مخطوط جراحية الخانية املؤرختان بعام ٨٧٠/ ١٤٦٥- ١٤٦٦م

Cerrâhiyyetü’l-hâniyye’nin 870/1465-1466 Tarihli İki Elyazması Nüshasından 
Görseller ile Osmanlılar’da Dağlama Tedavisi

Cautery Treatment in The Ottoman Era through Illustrations of the Two Manuscript 
Copies of the Ǧarrāḥiyya al-khāniyya, dated 870/1465-1466 AD
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Zahide Özkan-Rashed

The Manuscript of al-Balḫī’s Maṣāliḥ (al-abdān) wa al-anfus according to Fuat Sezgin 
and Its Present Evaluation

Fuat Sezgin’in Gözünde Belhî’nin Mesâlihu(’l-ebdân) ve’l-enfüs’ünün Elyazma 
Nüshası ve Güncel Değerlendirmesi

مخطوطة "مصالح األبدان واألنفس" للبلخي بحسب فؤاد سزكين وتقييمها الحالي
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3. Gün / 3rd Day / اليوم الثالث
9 Ekim / October 2021

Oturumlar / Sessions / جلسات

13. Oturum / 13th Session / الجلسة الثالثة عشرة 
Doktora Salonu / Doctorate Hall 9:30-11:00 

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Zehra Bilgin

Alper Atasoy

Tarihi Bilim Üzerinden Okumak: Salih Zeki Bey’in Bilim Tarihi Anlayışı

Reading History through Science: Salih Zeki Bey’s Understanding of the History of 
Science

قراءة التاريخ من خالل العلم: فهم صالح زكي بك لتاريخ العلوم

Atilla Polat (çevrimiçi/online)

Salih Zeki’nin Bilim Tarihçiliği ve Kâmûs-ı Riyâziyyât Adlı Eseri Üzerine Bazı 
Değerlendirmeler

Some Evaluations on Salih Zeki’s Historiography of Science and His Qāmūs-i 
Riyāḍiyyāt

بعض التقييمات حول تأريخ صالح زكي للعلوم وعمله "قاموس الرياضيات"

İrem Aslan Seyhan

Salih Zeki’den Günümüze Türkiye’de Matematik Tarihi Yazıcılığı

Historiography of Mathematics in Turkey from Salih Zeki to the Present

تأريخ الرياضيات في تركيا من صالح زكي حتى الوقت الحاضر
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14. Oturum / 14th Session / الجلسة الرابعة عشرة 
Mavi Salon / Blue Hall 9:30-11:00

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Nihal Özdemir

Ebrahim Al-Khaffaf (çevrimiçi/online)

George Amirutzes’s Arabic Translation of Ptolemy’s Geography made in 1465 on the 
order of Sultan Maḥmad the Conqueror

George Amirutzes’in 1465’te Fatih Sultan Mehmed’in Emriyle Yaptığı Batlamyus’un 
Coğrafya’sının Arapça Çevirisi

ترجمة جورج أميروتس العربية لجغرافية بطليموس املنجزة في عام 1465 م بأمر من السلطان محمد الفاتح

Kübra Demir

Osmanlı Bilim Tarihi Çalışmalarında Mühmel Bir Kaynak: Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’si
A Neglected Source for Studies in the History of Science in Ottomans: The Travel 
Book of Awliyā Chalabī

مصدر مهمل للدراسات في تاريخ العلوم عند العثمانيين: كتاب سفر أوليا چلبي

Kübra Türe Yakın

16. Yüzyıl Osmanlı Coğrafya ve Kozmoloji Bilgisinin Değerlendirilmesi: Mustafa b. Ali 
el-Muvakkit Örneği

Evaluation of 16th Century Geography and Cosmology Knowledge in Ottomans: The 
Example of Muṣṭafā ibn ʻAlī al-Muwaqqit

تقييم الجغرافيا ومعرفة علم الكونيات في القرن السادس عشر عند العثمانيين: مثال مصطفى بن علي املؤقت

Ahmet Tarık Çaşkurlu

An Idiosyncratic Ottoman ʻĀlim Encounters European Science, Enlightenment, 
and Modern Warfare: Shānīzāde Maḥmad ʻAṭā’ Allāh and the Niẓām-ı Ǧadīd Era 
Translation Movement
Kendine Özgü bir Osmanlı Âliminin Avrupa Bilimi, Aydınlanma ve Modern Savaşla 
Karşılaşması: Şânîzâde Mehmed Atâullâh ve Nizâm-ı Cedid Dönemi Tercüme Hareketi
لقاء عالم عثماني مميز مع العلوم األوروبية والتنوير والحرب الحديثة: شاني زاده محمد عطاء هللا وحركة ترجمة عصر النظام الجديد

11:00-11:30 Ara / Break / استراحة
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15. Oturum / 15th Session / الجلسة الخامسة عشرة

Doktora Salonu / Doctorate Hall 11:30-13:00 

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Zekeriya Kurşun

Nazan Karakaş Özür

Eski Haritaları İncelemede Bir Yöntem Önerisi

A Method Proposal for Examining Old Maps
طريق مقترح لفحص الخرائط القديمة

Mustafa Demirci

Abbasî Halifesi Me’mûn’un Haritası (el-Mümtehan/Me’mûniyye): Hazırlanışı, Metodu 
ve Etkileri

The Map of the Abbasid Caliph al-Ma’mūn (al-Mumtaḥan/Ma’mūniyya): Its 
Preparation, Method, and Impacts

خريطة الخليفة العبا�سي املأمون )الزيج املمتحن(: إعدادها وطريقتها وآثارها

Rawda El Hajji (çevrimiçi/online)

Indian Ocean Navigation Based on al-ʻUmda al-mahriyya fī ḍabṭ al-ʻulūm al-baḥriyya 
by Sulaymān al-Mahrī

Süleyman el-Mehrî’nin el-ʻUmdetü’l-mehriyye fî zabti’l-ulûmi’l-bahriyye Adlı Eseri 
Çerçevesinde Hint Okyanusu Navigasyonu

 لسليمان املهري في "العمدة املهرية في ضبط العلوم البحرية"
ً
املالحة في املحيط الهندي وفقا
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16. Oturum / 16th Session / الجلسة السادسة عشرة

Mavi Salon / Blue Hall 11:30-13:00

Oturum başkanı / Chair / رئيس الجلسة

Ahmet Hamdi Furat

Godefroid de Callataÿ & Sinem Eryılmaz

The Significance of the Encyclopedia of the Brethren of Purity at the Ottoman Court

İhvân-ı Safâ Ansiklopedisi’nin Osmanlı Sarayındaki Önemi

أهمية موسوعة إخوان الصفاء في البالط العثماني

George N. Vlahakis

Islamic and Orthodox Christian Perspectives of Science After 17th Century

17. Yüzyıl Sonrası Bilime İslam ve Ortodoks Hıristiyan Bakış Açıları

وجهات نظر إسالمية وأرثوذكسية مسيحية للعلوم بعد القرن السابع عشر امليالدي

Mehmet Ulukütük

İslam Bilimler Tarihinin ‘Mantıksızlığı’: Bir İhmalin Muhasebesi

The ‘Illogicality’ of the History of Sciences in Islam: An Accounting of a Negligence

"الالمنطق" في تاريخ العلوم في اإلسالم: املحاسبة على اإلهمال

Sami Arslan

İsim Müsemmâya mı Delâlet Eder? İslam Telif Geleneğinde Tesmiye Oyunları (Telmîh)

Does Ism Indicate Musammā? Tasmiya Games (Talmīḥ) in the Tradition of Islamic 
Writing

هل يدل االسم على املسمى؟ ألعاب التسمية )التلميح( في تقاليد النشر في اإلسالم.

13:00-13:30 Ara / Break / استراحة

13:30-14:30 Kapanış Oturumu / Closing Remarks / املالحظات الختامية
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BİLDİRİ ÖZETLERİ*
ABSTRACTS

ملخصات

* Özetler tebliğcilerin ilk adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Abstracts are listed in alphabetical order by first names of the participants.

امللخصات مدرجة بالترتيب األبجدي حسب األسماء األولى للمشاركين.
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Ahmet Göksu
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Çatışma ve Uzlaştırma Geriliminde İbn Sînâ’nın Biyoloji Projesi

Avicenna’s Project of Biology in Tension between Conflict and Reconciliation 

مشروع ابن سينا لعلم األحياء في توتر الصراع واملصالحة

Aristoteles canlıları ve canlılığı felsefî araştırmanın konusu kılarak canlılar bilimini inşa 
etmiştir. Bu eserler ondan geriye kalan külliyatın neredeyse dörtte birini oluşturmuş ve 
onun felsefesini aktif bir biçimde şekillendirmiştir. Fakat ilginç bir şekilde bu eserler 
Arapçaya intikal edene kadar üzerlerine kapsamlı bir şerh yazılmamıştır. Aristoteles’in 
küçüklü büyüklü birçok biyoloji eseri olmasına rağmen bunların en temel üçü (Historia 
Animalium [H.A. 10 makale], De Partibus Animalium [P.A. 4 makale] ve De Generatione 
Animalium [G.A. 5 makale]) Arapçaya tek bir kitap olarak, Kitâbü’l-Hayevân adı altında 
çevrilmiştir. İbn Sînâ muallim-i evvel olarak andığı Aristoteles’in bu on dokuz makaleden 
oluşan eserini, eş-Şifâ’nın tabîiyyât kısmının sekizinci fenninde özet ve yorum karışımı 
bir üslup ile ele alır. İbn Sînâ, tıbbî bilgisini daha çok Galen’den (ve Galen üzerinden 
Hipokrat) alırken teorik yaklaşımda Aristotelesçi pozisyonunu korumaya çalışır. Bu iki 
büyük gelenek ve otorite arasındaki yoğun çatışmalar daha çok felsefî yoğunluğu ağır 
basan “fî kevni’l-hayevân” (G.A., 15-19. makaleler) kısmında gerçekleşir. Bu kısımda 
spontan oluşum (tevellüd), dişi ve erkeğin yeni oluşacak canlı üzerindeki rolleri, erkek 
ve dişi üreme organlarının anatomisi-fizyolojisi, embriyonik gelişim aşamaları ve daha 
birçok biyolojik mesele tartışılmaktadır. Bu sunumda İbn Sînâ’nın kimi zaman Galen 
ile çatışarak, kimi zaman üstü kapalı bir şekilde onu Aristoteles ile uzlaştırarak kendi 
biyoloji anlayışını nasıl inşa ettiği anlatılmaya çalışılacaktır.

Ahmet Tarık Çaşkurlu
İbn Haldun Üniversitesi

An Idiosyncratic Ottoman ʻĀlim Encounters European Science, Enlightenment, 
and Modern Warfare: Shānīzāde Maḥmad ʻAṭā’ Allāh and the Niẓām-ı Ǧadīd Era 
Translation Movement

Kendine Özgü bir Osmanlı Âliminin Avrupa Bilimi, Aydınlanma ve Modern Savaşla 
Karşılaşması: Şânîzâde Mehmed Atâullâh ve Nizâm-ı Cedid Dönemi Tercüme 
Hareketi

لقاء عالم عثماني مميز مع العلوم األوروبية والتنوير والحرب الحديثة: شاني زاده محمد عطاء هللا وحركة ترجمة عصر النظام 
الجديد
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Shānīzāda Maḥmad ʻAṭā’ Allāh Efendi (d. 1826) was a traditionally trained ʻālim/
religious and legal scholar. However, he was no prototypical member of the classical 
Ottoman ʻilmiya corps, thanks to his foresighted intellectual pursuit of contemporary 
European learning enabled by his peerless mastery of European languages. The 
scholar is best known as a pioneer of modern European medical knowledge among 
Ottoman Muslim elites and as an official court historiographer (waqʻa-nuwīs). In this 
paper however, I will present the lesser-known works of Shānīzāda in the domain 
of military-engineering and its auxiliary disciplines, geography and mathematics. 
These were a product of the ‘technology’ policymaking and “translation movement” 
of the Niẓām-ı Ǧadīd/New Order reformist cadres under Sultan Salīm III in the first 
decade of the 19th century. Two specific translations in manuscript form from this 
early career period of Shānīzāde when he was affiliated with the Imperial School 
of Engineering (Muhandiskhāna) provide the main data for investigating how an 
Ottoman Islamic scholar regarded and retold what historiographically are defined 
as modern, European science-technology, and warfare. The first MS is Shānīzāda’s 
Wāṣāyānāma-i Safariyya, a translation of the book General-Principia vom Kriege by 
the Prussian King Frederick II on warfare and logistics. The second MS is Mufradāt-ı 
Kulliyya fī Sawāḥil al-Baḥriyya on naval geography and navigation, largely based 
on English geographer-cartographer John Hamilton Moore’s The New Practical 
Navigator.

Alper Atasoy
İstanbul Üniversitesi 

Tarihi Bilim Üzerinden Okumak: Salih Zeki Bey’in Bilim Tarihi Anlayışı

Reading History through Science: Salih Zeki Bey’s Understanding of the 
History of Science

قراءة التاريخ من خالل العلم: فهم صالح زكي بك لتاريخ العلوم

Salih Zeki Bey (1864-1921), Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine tanıklık etmiş ve 
modern dünyayı tanıma fırsatı bulmuş bir Türk aydınıdır. Darüşşafaka’daki başarılı 
öğrencilik yıllarının ardından Paris’te elektrik ve telgrafçılık üzerine eğitim almış, 
ardından Posta ve Telgraf Nezareti’nde uzun yıllar mühendis olarak çalışmıştır. 
Döneminin etkin bir ismi olarak çeşitli bilim ve eğitim kurumlarının başında yöneticilik 
yapmış ve birçok okulda matematik, fizik ve geometri dersleri vermiştir. Matematik tarihi 
ve matematiksel bilimler üzerine yazdığı ansiklopedik eserler ile II. Meşrutiyet dönemi 
entelektüel hayatına büyük katkıda bulunmuş; bilim tarihi, matematik, fizik, geometri, 
felsefe, astronomi gibi birçok konu hakkında yazdığı makaleleri, ders kitapları, telif 
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ve tercümeleri ile Batı tarzı matematiksel-bilimsel yöntemleri tanıtmak için önemli 
bir çaba göstermiştir. Bunların yanı sıra Salih Zeki Bey’in en önemli yönü şüphesiz 
modern anlamda ilk Türk bilim tarihçisi olmasıdır. 1895-1910 yılları arasında başta 
Resimli Gazete olmak üzere çeşitli mecmualarda yazdığı makalelerde müslüman 
bilginlerin hayatlarını ve eserlerini konu edinmiş ve bu yazılarında ilk kez İslam bilim 
tarihini çeşitli problematik alanlar çerçevesinde incelemeye başlamıştır. 1913 yılında 
iki cildini yayımladığı Âsâr-ı Bâkiye isimli eseri ile İslam matematik tarihini belirli bir 
perspektife yerleştirmeye çalışan Salih Zeki Bey, klasik tabakât literatürünün etkisiyle 
büyük bilginlerin hayat hikâyelerine odaklanan geleneksel bilim tarihçiliğinden 
farklı bir yerde durmaktadır. Bu bağlamda çalışmamız, Salih Zeki Bey’in daha önce 
yayımlanmamış makaleleriyle birlikte bilim tarihi eserlerinin incelenmesi ve bilim 
tarihçiliği anlayışını konu edinmektedir.

Arman Zargaran & Farzaneh Ghaffari & Mohsen Naseri
Tehran University of Medical Sciences & Shahid Beheshti University of Medical 
Sciences & Shahed University

Evidence Based Medicine and Trials as Medical Methodology in Perspective of 
Rhazes (865-925 CE)

Râzî (865-925) Perspektifinde Kanıta Dayalı Tıp ve Tıbbî Metodoloji Denemeleri 

الطب القائم على األدلة والتجارب كمنهجية طبية في منظور الرازي )865-925 م( 

Medical history explains that Persian physicians used scientific methods based on 
clinical experiences and observations for treatment from pre-Islamic time (before 
637 AD) and centuries later (in the Islamic era). Rhazes was one of the Persian 
physicians acknowledged as a pharmacist, chemist and prominent scientific writer on 
various subjects of medicine and philosophy. In this study, we aimed to investigate 
clinical experiences, as well as the ethical and critical views of Rhazes in medical 
practice. Rhazes promoted ethics in the medical profession. He expressed critical 
key points about ancient written texts. He broke ancient physicians’ taboos in medical 
theories and evaluated them based on his own experiences. He designed animal 
and preclinical evaluations for his theories and also performed the first clinical trials 
with control groups in the history. His critical views about medical sciences as well 
as his beliefs in experiments resulted in many medical, chemical and pharmaceutical 
findings. Therefore, in history, he can be considered as the pioneer in using trials and 
experiments for approving medical methods.
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Atilla Polat
İstanbul Üniversitesi

Salih Zeki’nin Bilim Tarihçiliği ve Kâmûs-ı Riyâziyyât Adlı Eseri Üzerine Bazı 
Değerlendirmeler

Some Evaluations on Salih Zeki’s Historiography of Science and His Qāmūs-i 
Riyāḍiyyāt

بعض التقييمات حول تأريخ صالح زكي للعلوم وعمله "قاموس الرياضيات"

Salih Zeki’nin Kâmûs-ı Riyâziyyât’ının ciltleri İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 
Kütüphanesi’nde T908-T919 numaraları arasında kayıtlı, toplam 2074 sayfalık 12 cilt 
halinde bulunmaktadır. T908’de kayıtlı cilt Rûmî 1340 (1924) senesinde basılmıştır. 
Diğer ciltlerin büyük kısmı Salih Zeki’nin el yazısı ile müsvedde halinde bulunurken 
bir kısmı ise matbu metinlerin defter sayfalarına yapıştırılmasıyla meydana 
getirilmiştir. Aslına bakılırsa Kâmûs-ı Riyâziyyât’ın birinci cildi ilk olarak 1315 (1899) 
senesinde 400 sayfa olarak ve Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa’nın tashihiyle basılmıştır. 
İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi’nde bulunan T908 ve T909 numaralı ciltlerin tamamı 
ile T910 numaralı cildin bir kısmı ufak farklılıklarla işte bu 1315 (1924) tarihli ilk 
baskıdan ibarettir. Matematik bilimleri hakkında birçok madde ihtiva eden bu hacimli 
eser, Salih Zeki’nin matematik tarihiyle ilgili tamamlanmamış Âsâr-ı Bâkiye’si ile 
birlikte merhumun önemli ve uzun zamana yaydığı bir projesi olarak gözükmektedir. 
Ancak literatüre bakıldığında Kâmûs-ı Riyâziyyât’ı tanıtan ve içeriğini ortaya koyan 
çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu sunumda, matematik terimleri, konuları, konularla 
ilgili detaylı matematiksel açıklamalar, Doğu ve Batı’dan âlimlerin/bilim insanlarının 
biyografileri gibi birçok alandan bilgi içeren bu geniş kapsamlı sözlükten örneklerle 
Salih Zeki’nin bilim/matematik tarihçiliği üzerine bazı tespitler ortaya konulacaktır.

Cumhur Ersin Adıgüzel
İstanbul Üniversitesi / Yunus Emre Enstitüsü

Endülüs’te Bilimler Tarihini Dönemlendirme Meselesi

The Issue of Periodization of the History of Sciences in Andalusia

قضية املراحل الزمنية في تاريخ العلوم في األندلس

Endülüs’te gerek dinî ilimlerin gerekse tecrübî ve müspet bilimlerin teşekkül ve 
gelişimi büyük ölçüde bu alanlarda Doğu İslam dünyasında görülen gelişmelere 
bağlı olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer deyişle Endülüs büyük ölçüde Doğu’yu takip 
etmiştir. Bununla birlikte, ilimlerin teşekkül ve gelişim süreçleri mukayeseli olarak 
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incelendiğinde Endülüs ile Doğu İslam dünyası arasında çeşitli farklılıkların bulunduğu 
da görülmektedir. Örneğin, Endülüs’te Doğu İslam dünyasına benzer şekilde tıp ve 
eczacılık çalışmaları 10. yüzyılda hız kazanırken, felsefenin Endülüs’teki gelişimi 
Doğu’dakine kıyasla geç kabul edilebilecek bir dönemde görülmüştür. Diğer taraftan, 
ilimler tarihi yazımında işaret edilen bu bölgesel farklılıkların yanı sıra, Endülüs’te 
çeşitli ilim sahalarındaki gelişmelerin dönemlendirilmesi meselesinde de farklılıklar 
söz konusudur. Ayrıca, gelişim süreçleri bakımından Endülüs’te dinî ilimlerin kendi 
aralarında görülen farklılardan dolayı, “dinî ilimler” genellemesiyle yapılacak bir 
dönemlendirme de kaçınılmaz olarak hatalı sonuçlara varacaktır. Şu halde tüm bu 
farklılıkların tespit edilerek ilimlerin Endülüs’teki gelişim süreçlerinin incelenmesi 
ve Endülüs’ü diğer bölgelerden ayrıştıran faktörlerin belirlenmesiyle yapılacak bir 
dönemlendirme, bölgenin bilim tarihi yazımı açısından fevkalade önem taşımaktadır. 
Bu çalışma, yaklaşık sekiz yüzyıl boyunca İslam hâkimiyetinin devam ettiği Endülüs’te 
gelişen ilimlerin nasıl dönemlendirileceği meselesini ele almayı amaçlamaktadır.

Derya Tarbuck
Bahçeşehir Üniversitesi

Avrupa Bilim Tarihinde Merkezkaç Metot Arayışları

Search for Centrifugal Methods for the History of Science in Europe

البحث عن أساليب التمييز املركزي لتاريخ العلوم في أوروبا

Avrupa bilim tarihinin tarihçesi metodolojik arayışların da tarihidir aynı zamanda 
denilebilir. Ancak 20. yüzyıldan itibaren geri dönülemez şekilde metodolojik değişime 
uğramaya aday bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır bilim tarihi. Öncelikli olarak 
emperyalizm karşıtı niyetlerin ifade edildiği kolonizasyon karşıtı metodolojiler, aynı 
prensipten yola çıkan “derin tarih” anlayışı 21. yüzyıl bilim tarihine damga vurmaya 
aday metodolojiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 20. yüzyılın bilim tarihine 
kazandırdığı metotlardan olan global tarih ve mikro tarih unsurlarının beraber ele 
alınması da yeni bir metot olarak dikkati çekmektedir. Bu tebliğin problematiği şudur: 
Bütün bu metodolojik arayışlar 18. yüzyıl Avrupa bilim tarihi yazımı için ne ifade eder? 
Bu soruya verilecek ilk cevap acilen bahsedilen metotları Avrupa-merkezci bilim tarihi 
yazımını eleştirmek ve değiştirmek amacı ile kullanmak olacaktır.
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Ebrahim Al-Khaffaf
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

George Amirutzes’s Arabic Translation of Ptolemy’s Geography made in 1465 
by order of Sultan Maḥmad the Conqueror

George Amirutzes’in 1465’te Fatih Sultan Mehmed’in Emriyle Yaptığı 
Batlamyus’un Coğrafya’sının Arapça Çevirisi

ترجمة جورج أميروتس العربية لجغرافية بطليموس املنجزة في عام 1465 م بأمر من السلطان محمد الفاتح

Ptolemy’s Geography is a significant book in terms of its impact on the history of 
science. This interesting work is a kind of atlas, gazetteer and treatise on cartography, 
compiling the geographical knowledge of the 2nd-century Roman Empire. The 
Geography was originally written in Greek language at Alexandria around 150 AC. 
The first Arabic translation of this book was made in the 9th century. However, this 
paper deals with two surviving Arabic manuscripts of this book translated by George 
Amiroutzes in 1465 by order of Sultan Maḥmad the Conqueror: Süleymaniye Library, 
Ayasofya nr. 2596 and nr. 2160). At any rate, George Amiroutzes is an important 
historical figure, not only because he had a very close relationship with Sultan 
Maḥmad the Conqueror, but because he also lived in a critical period, where power 
was transferred from the Byzantine, which represented Christianity, to the Ottoman, 
which represented Islam. Therefore, before talking about his translation, a discussion 
about his life would be fruitful, since his own personal beliefs might have somewhat 
affected his translation process. Finally, the last part of this paper gives an overview 
about the two manuscripts’ contents as well as their sizeable historical value.

Ekmeleddin İhsanoğlu
Türk Bilim Tarihi Kurumu

Bilim Eğitiminin Kurumlaşması Konusunda Yeni Teoriye Doğru

Towards the New Theory on the Institutionalization of Science Education

نحو نظرية جديدة حول تنظيم مؤسسات تعليم العلوم

Riyazî ve tabiî ilimlerin eğitiminin hoca-talebe ferdi seviyesinden kurum çerçevesinde 
yürütülmesi konusuyla ilgili araştırmalar talihsiz bir başlangıç yapmıştır. Zira bu 
araştırmaların dayalı olduğu anlayış geçtiğimiz yüzyılın başından yakın zamana kadar 
İslam medeniyeti tarihi boyunca ilmî faaliyetleri ikiye ayrıştıran ve temelinde dichotomy 
yani ikiye bölünmüşlük ve zıtlaşmış halin bulunması ve dinî ilimler ile dinî olmayan 
ilimlerle meşgul olanların arasındaki münasebetin rekabet ve düşmanlık şeklinde 



32

tezahür ettiği iddiasına dayalıdır. Bu görüş yirminci yüzyılın başından itibaren yakın 
zamana kadar geçerli olan paradigmanın temelini oluşturmuştur. Bu görüşü benimseyen 
ve tarihî incelemelerini bu temel üzerinde yürütenler arasında Macar oryantalist Ignaz 
Goldziher (ö.1921), Avustralyalı Gustave von Grunebaum (ö.1972), rahmetli Aydın 
Sayılı (ö. 1999), Suriyeli Youssef Eche (1967) ve özellikle Amerikalı medrese tarihçisi 
müteveffa dostumuz George Makdisi (ö. 2002) gibi isimler zikredilebilir.

Uzun senelerden beri bu konuda yürüttüğümüz incelemeler farklı neticelere yol 
açmıştır. Buna göre, İslam dünyasında eğitim-öğretim kurumlarında çoğu Helenistik 
mirastan aktarılan ve “ulûmu’l-evâil” denilen öncekilerin ilimlerinin öğretilmesi, 
entelektüel, sosyal ve kültürel faktörlerin tesiri altında pek çok safhalardan geçmiştir. 
Bu süreç 8. asırda saray ve kütüphane çatısı altında halifelerin ve devrin önde gelen 
devlet adamlarının şahsî alakalarıyla başlar, takip eden asırlarda kurumlaşmış bir 
hüviyete bürünür. Bîmâristan ve rasathanelerin bu ilimlerden bazılarının kurumlaşması 
sürecinde etkileri olmuştur. Örnekleri ile ele alacağımız yeni teorik çerçeveyi bu 
tebliğimizde kısaca anlatmaya çalışacak ve neticede “aklî ilimler” adı ile anılan bu 
ilimlerin eğitiminin 15. asır medreselerinde resmî şeklini aldığını ve 16. asır itibariyle 
tam anlamıyla kurumlaştığını göstermeye gayret edeceğiz. Genel olarak İslam’da 
eğitim kurumları, özel olarak ise medreseler, Osmanlılar döneminde neşvünema 
bulduğu ve farklı gelenekleri potasında harmanlandığı 16. asırda klasikleşmiş ve 
daha açık bir ifadeyle sabit hale gelmiştir.

Elif Baga
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Dönemsel Matematik Tarihi Çalışmalarında Metin Karşılaştırma Sorunu: Teknik 
Altyapı Temelli Bir Usûl Teklifi

Text Comparison Problem in Periodic Studies on the History of Mathematics: A 
Method Proposal Based on Technical Substructure

قضية مقارنة النصوص في الدراسات الدورية حول تاريخ الرياضيات: اقتراح أسلوب يستند على البنية التقنية

Dönem çalışmaları, sadece bilim tarihi araştırmalarında değil, tüm disiplinlerde 
süreç boyunca oldukça meşakkatli, ancak sonuç bakımından bir o kadar faydalı ve 
ufuk açıcıdır. Meşakkat, dönemlendirme meselesi ile başlar, eser seçim kriterleri 
ve bu kriterlere uygun temsil kabiliyeti yüksek eserlerin seçimiyle devam eder. 
Ardından, seçilen eserler yazma halinde ise matematik eserlerine münhasır tahkik 
problemleri ve son olarak her bir eserin hem matematik hem de matematik tarihi 
bağlamında değerlendirilmesinde karşılaşılan güçlükler gelir. Bunların her biri uzun 
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vadeli araştırmalarla ortaya konulabilecek yöntemlerle aşılabilir. Ancak dönem 
çalışmalarının son aşaması, yani tüm eserlerin karşılaştırılmasındaki zorluklara 
gelince, bazı bilgisayar programları ve web uygulamalarının etkin kullanımıyla en 
doğru sonuçlara en kısa ve kolay yoldan ulaşmak mümkündür. Bu bildiri, dönemsel 
matematik tarihi çalışmalarının son aşaması olan metinleri karşılaştırma ve bu sayede 
dönemin seyrini yorumlama aşamasında kullanılabilecek, teknik altyapıya dayanan 
bir usûl teklifini konu edinmektedir. 

Eşref Altaş
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Fahreddin er-Râzî’ye Göre Okült İlimlerin Epistemolojik Değeri

Epistemic Value of Occult Sciences according to Fakhr al-Dīn al-Rāzī

القيمة املعرفية للعلوم الغيبية وفقا لفخر الدين الرازي

Fahreddin er-Râzî’nin (ö. 606/1210) dinî ve felsefî birçok alanda eserleri olduğu 
gibi felsefî ilimlerin feri olarak kabul edilen okült ilimlere dair es-Sırrü’l-mektûm, el-
Firâse ve el-İhtiyârât adlı üç eseri vardır. Bunun yanı sıra Tefsîr-i Kebîr başta olmak 
üzere diğer kitaplarında da okült ilimlere dair görüşleri mevcuttur. Râzî’nin bu tür 
metinlerinden hareketle okült ilimlerin ontolojisi, varlıksal ve tarihsel kaynağı, türleri, 
bilim mi sahte-bilim mi oldukları, nübüvvetin olağanüstülük özellikleri ile ilişkisi 
gibi farklı tartışma konuları üretilebilir. Bu tebliğ ise özellikle Râzî’nin okült ilimlerin 
epistemolojik değerine dair hangi sorunları merkeze aldığını ve bu sorunlara ne tür 
çözümler önerdiğini tartışmak istemektedir. Tebliğ bu sorular arasında özellikle Râzî 
açısından şu noktalara odaklanacaktır: 

i. Okült ilimler, dinî/tasavvufî ilimlerin mi, yoksa felsefî ilimlerin mi bir dalıdır? 

ii. Okült ilimler felsefî teorik ilimlerin mi yoksa inşaî ilimlerin mi alt dalıdır? 

iii. Okült ilimler, teorik ilimlerin feri sayıldığı durumda türüne göre fizik ilimlerin mi 
yoksa matematik ilimlerin mi alt dalıdır? 

iv. Okült ilimlerin epistemik kaynağı burhan mı, tecrübe mi, gözlem mi, atalardan nakil 
mi yoksa ilham ve vahiy midir? 

v. Okült ilimler alanında tekrarlanan tecrübelerden kesin bilgi mi yoksa galip zan mı 
yoksa bir tahmin mi üretiriz? 

vi. Okült ilimlerin kesin veya tahminî olması ile faydalı olması arasında nasıl bir ilişki 
vardır? 
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vii. Okült ilimlerin üretiminde mütehayyile ve vehim güçlerinin fonksiyonu nedir? Bu 
sorular cevaplanırken Râzî’nin kelamî ve İbn Sînâcı felsefî arka planı nasıl kullandığı 
da tebliğin tartışma zemininde dikkate alınan noktalardan biri olacaktır. 

Sonuçta bu tebliğ, [i] genel olarak dinî ve sahte olanın sınırını belirleme bakımından, 
bilimselliğin ne olduğu ve bilimin sınırlarını gösterme bakımından, modern ilimlerin 
gelişmesinin muharrik noktalarından biri olup olmadığı tartışması bakımından okült 
ilimlerin epistemik değerini tartışmaya açmayı ummaktadır. [ii] Özel olarak ise 
İslam ilimleri tarihinin bir bütün olarak nasıl ele alınabileceği konusundaki yerleşik 
metodolojilerin okült ilimlere dair katı tutumunun temellendirilebilir olmadığını 
vurgulamayı amaçlamakta, [iii] daha özel olarak ise bunu 13. yüzyıl sonrasına 
dair gerileme teorilerinin çözümünde bir anahtar olarak nasıl kullanılabileceğinin 
imkânlarını araştırmayı hedeflemektedir.

Fakhriddin Ibragimov
Özbekistan Bilimler Akademisi, Ebû Reyhân Bîrûnî Şarkiyat Enstitüsü

İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-tıbb’ının İhtisârları ve Ortaçağ Tıp Tedrisatının 
Gelişimindeki Yeri

Abridgements of Avicenna’s al-Qānūn fī al-ṭibb and Its Place in the Development 
of Medieval Medical Education

ملخصات "القانون في الطب" البن سينا ومكانتها في تطوير التعليم الطبي في العصور الوسطى

13. yüzyıla kadar doğu İslam dünyasında, büyük hacimli eserlerin kullanımlarını 
kolaylaştırmak için onların kısaltılmış versiyonları (urcûze, ihtisâr veya telhîs) 
oluşturulmuştur. Bilimin her alanında bu türden eserlere rastlamak mümkündür. İbn 
Sînâ’nın (ö. 1037) el-Kânûn fî’t-tıb adlı eseri de bu kısaltma etkinliğine konu olmuş 
önemli eserlerdendir. Bu eser üzerine 200’den fazla şerh, tercüme ve kısaltma 
yapılmıştır. Ancak bunlar içinden sadece 10 kısaltma günümüze gelebilmiştir.

Bu tebliğde özellikle 11-14. yüzyıllarda el-Kânûn fî’t-tıb üzerine yazılan kısaltmalardan 
bahsedecek, hususen de eğitim sisteminde ve tabipler arasında yaygın olarak 
kullanılan üç kısaltmaya odaklanacağım: Îlâkî’nin (ö. 1068) Muhtasaru’l-Îlâkî’si, 
İbnü’n-Nefîs’in (ö. 1288) Mûcezü’l-Kânûn’u ve Çağmînî’nin (14. yüzyıl) el-Kânûnçe 
fi’t-tıbb’ı. Bu kısaltmalar sırasıyla Orta Asya, Mısır ve İran’da yazılmış, medreselerde 
okutulmuş ve hekimler tarafından rehber olarak kullanılmıştır. Bu kısaltmaların 
incelenmesi, İbn Sînâ tıbbının sonraki dönemlerdeki etkisini ve bunların Ortaçağ tıp 
öğretimindeki yerini görmek açısından önemlidir. 
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Fatemeh Saadatmand
University of Tehran

Semantical Study: An Innovative Methodical Approach for Teaching the History 
of Science

Semantik Çalışma: Bilim Tarihi Öğretiminde Yenilikçi Bir Metodolojik Yaklaşım

دراسة داللية: مقاربة منهجية مبتكرة لتعليم تاريخ العلوم

Semantical evidence-based study in the history of science attempts to elucidate the 
lexical relationship among sources by establishing vast and detailed networks in 
order to discover the transition of associative meanings throughout history.

The present research explains with a large variety of examples how this approach 
can enrich the field of source criticism in the case of lexical relationships. It leads 
historical sources into diagrams which depict the connections, gradual alterations 
and etymology of technical terms in very rare cases. 

The study is conducted on two definite levels. In the first step, data is collected for 
pragmatic goals, extracting as many senses as possible and then classifying and 
producing a widespread semantic network after validating the findings. By placing 
data in that network as a next step, a timeline is automatically performed, which 
illustrates the arrivals of sources by anteriority in a chronological order. 

With that insight, semantics as a motivational method in teaching the history of 
science is designed to help students think more clearly, discover subtle relations 
among various sources, and track/trace changes in order to find and affirm the original 
works. Moreover, it presents a general introduction to each topic through helpful 
classified contexts (in the form of a mind map), and makes it easy and accessible for 
students to obtain plenty of data by searching among senses and sources. 

It is worth noting that the method can be applied at different levels of education 
depending on the diagram parameters as well as the network scales.
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Fathi Jarray & Eric Mercier
University of Tunis & University of Nantes

أهمية املقاربة املتعددة االختصاصات في دراسة واختبار اآلالت العلمية اإلسالمية: املزاول نموذجا

İslam’da Bilim Araçlarının İncelenmesinde ve Test Edilmesinde Çokdisiplinli 
Yaklaşımın Önemi: Bir Model Olarak Güneş Saati

The Importance of the Multidisciplinary Approach in the Study and Testing of 
Scientific Instruments in Islam: Sundial As A Model

لقد مثل قياس الوقت وضبط أوقات الصلوات وتحديد مختلف املواعيد الفلكية واملناسبات الدينية هاجس كبير جدا لدى 
املجتمعات اإلسالمية عاّمة وتم اللجوء في البداية إلى الثقافة الشعبّية بشأن علم الفلك أو ما يسمى بعلم األنواء قبل أن يتم 
االستنجاد بالحلول العلمية في كل ذلك بعد أن نشطت حركة الترجمة وتوّسع املسلمون على مناطق شاسعة ذات تقاليد عريقة 
في مجال علمي الفلك وامليقات. وقد تجسد هذا التم�سي في ابتكار أدوات علمية وأساسا أسطرالبات وساعات شمسية )مزاول( 

أصبحت بمرور الزمن تعدُّ ضمن التراث العلمي اإلسالمي وتحظى باهتمام الباحثين من مختلف االختصاصات. 

املتعددة  املقاربة  نجاعة  إلى  توصلنا  الخصوص  وجه  على  الشمسية  وبالساعات  التراث  من  الصنف  بهذا  اهتمامنا  إطار  وفي 
من  النوع  هذا  يطرحها  التي  القضايا  مختلف  معالجة  في  ودورها  والدينية  واإلنسانية  الصحيحة  العلوم  بين  االختصاصات 
العاملة أي داخل املجتمعات اإلسالمية ودرجة رواج األدوات  العلوم خارج الدوائر  تأثير وانتشار هذه  األدوات وخاصة بشأن 

الفلكية األكثر تعقيدا بينها مثل األسطرالبات والرباع وغيرها.

املزاول اإلسالمية وحّلِ عديد  لدراسة  الصحيحة  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  بين  التكامل  أهمية  ابراز  إلى  الورقة  وتسعى هذه 
عتدلة 

ُ
امل الساعات  على  اعتمادها  بدايات  وخاصة  الوقت  قياس  ووحدات  الزمني  تطورها  غرار  على  بها  املتعلقة  اإلشكاليات 

مكان الساعات الزمانية واعتماد القواعد الفلكية في ضبط أوقات الصلوات وتحديد اتجاه القبلة وغيرها. ونختم بتقديم بعض 
النتائج لالختبارات املشتركة لبعض املزاول املعروضة في أروقة العروض العاملية وما توصلنا إليه بخصوص أصالة هذه األدوات 

على الرغم من تداولها بأثمان باهظة. 

Fatma Zehra Pattabanoğlu & Tuba Uymaz
Kastamonu Üniversitesi

Fethiyye ve Hülâsatü’l-hey’e’nin Karşılaştırılması ve Metodolojik Bakımdan 
İncelenmesi

A Comparison and Methodological Analysis of al-Fatḥiyya and Khulāṣat al-hay’a

مقارنة وتحليل منهجي للرسالة "الفتحية" و"خالصة الهيئة"

Astronomi tarihinin başlangıcında gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini 
betimlemeye ve kurgulamaya yönelik bilimsel kuramlar; matematiksel, fiziksel, hem 
matematiksel hem de fiziksel olmak üzere üç aşamadan geçmiştir. Klasik dönem 
İslam astronomi bilginleri genelde Ptolemaios’un kinematik yaklaşımı ile Aristoteles’in 
dinamik yaklaşımını birleştirmek istedikleri üçüncü aşama olan gök mekaniği kuramını 
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benimsemişlerdir. İslam düşüncesinin “yenilenme dönemi” olarak adlandırılan 13. 
yüzyıl sonrası astronomi bilimindeki gelişmeler Osmanlı’da da devam etmiştir. Ali 
Kuşçu’nun (ö. 1474) eserlerinde sergilemiş olduğu evren kuramı da bu üçüncü gruba 
dâhil edilir.

Ali Kuşçu’nun Fethiyye adlı astronomi kitabını, Seydi Ali Reis (ö. 1563) Hülâsatü’l-
hey’e adıyla Türkçeye çevirmiştir. Bu eserde Ali Kuşçu’nun bahsetmediği Kutbüddin 
eş-Şîrâzî ve İbn Şâtır gibi önemli astronomi bilginlerine atıf yaparak yorumlarına 
açıklık getirmiştir. Ancak onun esere katkısı, astronomik problemlerden daha 
ziyade coğrafya alanına dayanan kozmografya bilgilerinden oluşmaktadır. Bu 
bildiride Fethiyye ile Hülâsatü’l-hey’e karşılaştırılarak iki düşünürün de metodolojik 
yaklaşımları ele alınacak ve eserlerin alana getirmiş olduğu katkılar çerçevesinde 
İslam astronomisinin gelişimi değerlendirilecektir.

Gaye Danışan
İstanbul Üniversitesi

Osmanlı Takvimlerinin Analizinde Uygulanan Yöntemler ve Karşılaşılan 
Problemler Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Methods Used and Problems Encountered in the Analysis 
of Ottoman Calendars

 تقييم لألساليب املستخدمة واملشاكل الظاهرة في تحليل التقاويم العثمانية

Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Osmanlı takvimleri, başta bilim tarihi olmak 
üzere felsefe, halkbilimi, tıp tarihi ve çevre tarihi gibi birçok alan için değerli kaynak 
metinlerdir. Bu kaynakların uzun bir dönem aralığında yapılacak karşılaştırmalı 
analizi, bu takvimlerde ortaya konulan bilim anlayışlarının aydınlatılması; takvimlerin 
içerdiği bilgilerle muhatapları, yani takvim kullanıcıları arasındaki ilişkinin tespiti; 
takvimlerin bilim tarihi yazımındaki yerlerinin tespiti ve modern bilim tarihi yazım 
yöntemleri açısından değerlendirmesi gibi konulara imkân sağlamaktadır. Bu 
hedefler doğrultusunda devam etmekte olan “Osmanlı’da Bilimsel Etkinliğin Teorik ve 
Pratik Yönleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Yıllık ve Daimi Takvimler (1550-
1710)” başlıklı projemiz (TÜBİTAK-1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme 
Programı; proje no: 119K827), tebliğ çağrısı kapsamında yer alan “Bilimsel metinlerin 
analizinde içerik odaklı ve bağlam odaklı yaklaşımların sunduğu imkânlar ve zaaflar 
nelerdir? Bilimsel teorilerin tarihini yazarken süreklilik ve özgünlük arasındaki denge 
nasıl kurulmalıdır?” sorularını, Osmanlı takvimleri üzerinden kaynak, yöntem ve 
problemler bağlamında tartışmaya uygun sonuçlar içermektedir. 
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Bu bağlantıdan yola çıkarak çalışmamızda, şu sorular eşliğinde konunun ele 
alınması hedeflenmiştir: Osmanlı bilimi tarihi açısından uygulamalı astronomi eserleri 
kategorisinde değerlendirilebilecek takvimlerin türleri, dilleri ve seçilen dönem aralığı 
gibi dikkat edilmesi gereken sınırlar nelerdir? Bu sınırlar yöntem tayini, kaynak 
değerlendirmesi ve içerik analizi aşamalarında hangi açılardan önemlidir? Osmanlı 
astronomi alanı ile ilişkili uygulamalı eserlere yönelik çalışmaların, Osmanlı bilim 
tarihi yazım ve araştırma yöntemleri açısından sağladığı katkılar nelerdir? 

George N. Vlahakis
Hellenic Open University

Islamic and Orthodox Christian Perspectives of Science After 17th Century

17. Yüzyıl Sonrası Bilime İslam ve Ortodoks Hıristiyan Bakış Açıları

وجهات نظر إسالمية وأرثوذكسية مسيحية للعلوم بعد القرن السابع عشر امليالدي

In this paper we aim to discuss the way Islam and Orthodox Christianity received 
the “new” science that appeared in the western world after the so-called scientific 
revolution of the 17th century. Which was the initial reaction concerning the new 
theories which appeared about the universe? How did they receive and assimilate -if 
they did so- the new physical and chemical laws expressed by scientists like Galileo, 
Newton and later Lavoisier? What was their attitude concerning the philosophical 
theories that have been expressed during the Enlightenment as a consequence of 
this new approach to the study of the nature?

The answers to these questions may be found in the texts published during that 
period and after. It seems that beside the differences which one may recognize easily 
at a superficial level of study there are some “hidden” similarities which may be found 
if one will study the sources and the secondary literature more closely. 

As a result, one may conclude that both Islam and Orthodox Christianity stood 
against the materialist approach and they form a kind of common idealistic way of 
interpretation of western science by Eastern intellectuals of that period.
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Ghada Yousif
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العالج بالكي في العصر العثماني من خالل تصاوير نسختي مخطوط جراحية الخانية املؤرختان بعام ٨٧٠/ ١٤٦٥- ١٤٦٦م

Cerrâhiyyetü’l-hâniyye’nin 870/1465-1466 Tarihli İki Elyazması Nüshasından 
Görseller ile Osmanlılar’da Dağlama Tedavisi

Cautery Treatment in the Ottoman Era through Illustrations of the Two 
Manuscript Copies of the Ǧarrāḥiyya al-khāniyya, dated 870/1465-1466 AD

األندل�سي  للطبيب  التأليف"  عن  عجز  ملن  "التصريف  كتاب  من  األخيرة  للمقالة  ترجمة  هو  الخانية  جراحية  مخطوط  يعد 
التركية  إلى  باليد"، وقد قام بترجمتها من العربية  "العمل  القاسم الزهراوي )523-104هـ/639-3101م(، واملعروفة بإسم  أبي 
صابونجي أغلي كبير أطباء دار شفاء آماسيا بغرض تقديمها للسلطان العثماني محمد الفاتح. وقد وصلنا من هذا املخطوط 
عدة نسخ مزوقة بالتصاوير بينهم نسختين تحمل كل منهما نًصا يفيد بأن املخطوط قد أنتهى صابونجي من كتابته بخط يده 
ت باستانبول تحت رقم 

ّ
في عام 078هـ /5641-6641م، وإحدى هاتين النسختين هي املحفوظة بمجموعة علي أميري بمكتبة مل

.396 suppl turc 97 والثانية هي املحفوظة في املكتبة الوطنية في باريس تحت رقم حفظ Tıb حفظ

ويتألف املخطوط من مقدمة وفهرس لالبواب يتبعهما ثالثة أبواب، خصص األول منها للعالج بالكي ويشتمل على ٧٥ فصال، 
هذه  دراسة  البحثية  الورقة  هذه  من  والهدف  توضيحية،  تصويرة   ٥٥ و  بالكي،  عالجها  وطرق  األمراض  من  العديد  تتناول 
املكواة  ونوع  ومواضعها  الكيات  شكل  على  يقتصر  وسوف  وصفي  األول  محورين  خالل  من  حضارية  فنية  دراسة  التصاوير 
الثاني فسوف يختص بالدراسة  املستخدمة اعتمادا على ما ذكر في متن املخطوط بشأن طريقة عالج كل مرض، أما املحور 
التحليلية ويتناول التعريف باملخطوط وكيفية عالج األمراض بالكي، باإلضافة إلى أنواع األمراض التي تعالج بالكي، وطرق عالج 

كل منها، وأنواع املكاوى واألعشاب املستخدمة في الكي ووظيفة كل منها وكذا الخصائص الفنية لكال املخطوطين.

Glen M. Cooper
Brigham Young University

Pioneer of Empirical Medicine: Muḥammad ibn Zakariyyā al-Rāzī’s 
Transformation of Galen’s Crisis Theory

Deneysel Tıbbın Öncüsü: Muhammed b. Zekeriyyâ er-Râzî’nin Galen’in Kriz 
Teorisini Dönüştürmesi

رائد الطب التجريبي: محمد بن زكريا الرازي: تحول نظرية البحران لجالينوس

This paper examines the clinical writings of the Iranian born physician, Muḥammad 
ibn Zakariyyā al-Rāzī (d. 925), and demonstrates how he critiqued and went beyond 
Galen’s medical theories. My investigation shows that al-Rāzī preferred a more 
empirical, less theory-laden approach in his reports of patients’ diseases than what 
Galen taught.

Galen employed an explanatory and prognostic scheme that involved the concepts 
of medical crises and critical days. The former designated a cluster of traumatic 
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symptoms that patients were expected to experience before recovering, and the 
latter was a predictive scheme based on patterns of numbers and/or lunar periods.

Through a close review of al-Rāzī’s surviving clinical descriptions, I show that al-Rāzī 
systematically avoided using the concepts of crisis and critical days, while retaining 
raw descriptions of symptoms, emulating the pure empiricism of Hippocrates’ 
Epidemics. I suggest that al-Rāzī rejected Galen’s concepts because they were too 
laden with astrology. Rather than relying on the received Greek concepts, al-Rāzī 
preferred a rawer empirical, and hence more scientific approach, as he sought his 
own explanatory framework for his clinical observations.

Because al-Rāzī was one of the first major critics of Galenic medicine in the Islamic 
world, the present study is significant because it shows in detail the nature of his 
objections to Greek medicine, and his striving to replace it with something more useful 
and empirically accurate. Moreover, it contributes to the growing body of research 
that shows the originality of Muslim approaches to the Greek-derived sciences.

Godefroid de Callataÿ & Sinem Eryılmaz
University of Louvain & Universitat Pempeu Fabra

The Significance of the Encyclopedia of the Brethren of Purity at the Ottoman 
Court

İhvân-ı Safâ Ansiklopedisi’nin Osmanlı Sarayındaki Önemi

أهمية موسوعة إخوان الصفاء في البالط العثماني

Although a systematic survey of the impact of the Brethren of Purity (Ikhwān al-Ṣafā’) 
still remains to be written, recent investigation has shown that the influence of this 
encyclopaedic corpus has been profound, long-standing, multi-ramified, and that it 
extended over all places of the Dār al-Islām and even beyond. In this paper we shall 
focus on the importance of the Epistles of the Brethren of Purity (Rasā’il Ikhwān al-Ṣafā’) 
for the Ottoman cultural milieu in the fifteenth and the sixteenth centuries and offer a 
preliminary examination through several examples from the literature of the period.

Aside from the main copies of the Epistles, many of which are still present in the 
manuscript libraries of the former Ottoman lands, scholars who lived and worked in 
late medieval-early modern Anatolia produced works that echoed the encyclopaedia 
of the Brethren in different degrees, both in form and spirit. It is known that Lāmiʻī 
Çelebi’s (d. 938/1531) Sharaf al-insān (1527), his translation of the twenty second 
Epistle, the fable on animals, has more than one hundred extant copies dispersed in 
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libraries. It is not known however, that writers like Aḥmadī (d. 815/1412-13), the Bīǧān 
brothers, Meḥmed (d. 855/1451) and Aḥmad (d. c. 870/1466), and Firdawsī-i Rūmī 
(Firdawsī-i Ṭawīl) (d. after 922/1517) also shared and disseminated the cosmological 
vision of the Brethren in their works. While treating an amalgam of mythology and 
history, they offered knowledge in a variety of fields from astrology to the various 
branches of natural sciences, consciously following the Epistles. The strong influence 
of the Brethren of Purity lasted well into the sixteenth century. We see perhaps the 
last marked presence of their teachings in the Shāhnāma-yi Āl-i ‘Oṯmān (1558) of 
ʻĀrif, the first shāhnāmaǧī of Sultan Sulaymān.

In our presentation, we shall first review the main characteristics of the Brethren’s 
doctrine and try to demonstrate why their work would be appealing to such a great 
variety of readers during so many centuries. Secondly, we shall examine the presence 
of the Brethren in the Ottoman literature of the fifteenth and the sixteenth centuries 
and show how the concept of knowledge as well as allegorical-mythic and real history 
were treated with respect to the vibrant political environment of pre-modern Anatolia, 
an environment which the Ottomans eventually dominated. 

Güler Doğan Averbek & Thoralf Hanstein
Marmara Üniversitesi & Staatsbibliothek zu Berlin

Fuat Sezgin’in Akim Kalan Brockelmann Projesi: Oskar Rescher’in Geschichte 
der arabischen Litteratur (GAL) Nüshası

Fuat Sezgin’s Uncompleted Project on Brockelmann: Oskar Rescher’s Copy of 
Geschichte der arabischen Litteratur (GAL)

 )GAL("مشروع بروكلمان غير املكتمل لفؤاد سزكين: نسخة أوسكار ريشر من "تاريخ األدب العربي

1883’te Stuttgart’ta dünyaya gelen Oskar Rescher (Osman Yaşar Reşer) 20. asrın 
üretken şarkiyatçılarındandır. 1909-1925 yıllarında Almanya-İstanbul arasında bir 
hayat sürmüş, 1925’te Türkiye’ye yerleşmiştir. Türkiye’de pek çok yazma kütüphanesini 
ziyaret eden, binlerce yazma gören, binlerce yazma satan ve bibliyografik çalışmalar 
yapan Rescher, bu esnada elindeki Geschichte der arabischen Litteratur (GAL) 
nüshasını 40 yıl boyunca güncellemiş, marjinlerin yetersiz kaldığı yerlere ilave not 
kâğıtları koymuştur. İlaveler, eserin hacminin yarısı kadardır. 

GAL’in İstanbul’da bulunan yazmaları da ihtiva eden güncellenmiş edisyonunu 
birlikte hazırlama konusunda mutabakata varmaları üzerine Fuat Sezgin, Rescher’i 
Süleymaniye Kütüphanesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne bağlı İslam Araştırmaları 
Enstitüsü’ne getirmiş, Ramazan Şeşen’i de asistan olarak almıştır. Fakat Sezgin’in 
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planda değişiklik yapması üzerine projeden çekilen Rescher, GAL nüshasını tek 
başına güncellemeye devam etmiştir. Rescher’in GAL nüshası bugün Almanya’da bir 
şahsın temellükündedir. 

Rescher, GAL’in gözden geçirilmiş yeni baskısının nasıl hazırlanması gerektiğini 
maddeler halinde yazmış, listenin başına şu notu eklemiştir: “Süleymaniye’de yıllarca 
kataloglama yaptıktan ve mütemadiyen Brockelmann’ın devasa çalışmasına müracaat 
ettikten sonra eserin marjinlerinde çok sayıda ekleme ve düzeltme olduğunu fark 
ettim. Bu eserin yapılacak yeni baskısı için editörlere şunları öneriyorum.” Sonuncu 
maddede ise kendi ilave ve tashihleri göz önünde bulundurulmadan bir güncelleme 
yapılmamasını tavsiye etmektedir.

Brockelmann’ın, eserini hazırlarken Türkiye kütüphanelerini görmediği göz önünde 
bulundurulursa Rescher’in güncellemelerinin kıymeti anlaşılacaktır. Bu tebliğde 
Sezgin’in GAL projesinin detayları sunulacak, neden akamete uğradığı irdelenecek ve 
Rescher’in GAL nüshasının kıymeti sorgulanırken bundan sonra neler yapılabileceği 
üzerinde durulacaktır.

Gürsel Aksoy
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Aristoteles’e Atfedilen Kitâbu’n-Nebât’ta Tarihsel ve Filolojik Problemler

Historical and Philological Problems in Kitāb al-Nabāt attributed to Aristotle

مشاكل تاريخية ولغوية في كتاب النبات املنسوب إلى أرسطو

Aristoteles’e atfedilen Kitâbu’n-Nebât, İslam bilim tarihinde doğrudan botaniği konu 
edinen ilk eserdir. Şamlı Nikolaos (M.Ö. ykl. 64-4) tarafından yapılan bir özetin 
Arapça çevirisiyle günümüze ulaşan eserin Yunanca kaynak dildeki metni kayıptır. 
Eser Arapçaya İshak b. Huneyn (ö. 873) tarafından çevrilmiş, bu çeviri Sâbit b. Kurra 
(ö. 901) tarafından düzeltilmiştir.

Tarihsel ve filolojik yöntemler oryantalist araştırmalarda artık klasikleşmiş ve birçok 
durumda gücünü kanıtlamış metotlardır. Tarihsel yöntemin en temel uygulaması, ele 
alınan yazar, eser ya da probleme ilişkin bir kronoloji oluşturulmasını içerir. Filolojik 
yöntem ise temelde kaynak eser ile onun çevirileri ya da ona yakın içeriğe sahip 
eserler arasında kelime, cümle ya da anlam karşılaştırmalarına dayalıdır.

Kitâbu’n-Nebât, Aristoteles’le ilişkisinin muğlaklığı, Şamlı Nikolaos’un metne 
müdahalelerinin boyutu, içindeki Aristoteles ve Theophrastos alıntıları ve yalnız 
Arapça çevirisiyle günümüze ulaşmış olması gibi nedenlerle tarihsel ve filolojik 



43

yöntemlerin esere uygulanması açısından son derece uygun bir eserdir. Bu nedenle 
tebliğimiz, söz konusu yöntemlerin esere uygulanmasının ne tür sonuçlar verdiği ve 
eserin aidiyet problemini aydınlatmaya yeterli olup olmadığı hakkında olacaktır.

Halime Mücella Demirhan Çavuşoğlu
Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye’de Osmanlı Matematik Tarihine Yönelik Yazılan Tezler İçin Metodolojik 
Açıdan Genel Bir Bakış

A Methodological Overview of Theses Written in Turkey on the History of 
Mathematics in Ottomans

نظرة عامة منهجية على األطروحات املكتوبة في تركيا حول تاريخ الرياضيات عند العثمانيين

Ülkemizde bilim tarihine yönelik yazılan tezler, gerek tez yazarının akademik 
geçmişi gerekse tezin yazıldığı fakülte bağlamında farklılık göstermektedir. Yaşanan 
farklılıkların tezlerde kullanılan yöntem ve teknikleri nasıl etkilediği ise bilim tarihi 
araştırmalarında doğru sonuçlara ulaşılabilmesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca 
Osmanlı dönemi araştırmalarını konu edinen bilim tarihi tezleri için söz konusu 
tezlerin genellikle İlahiyat Fakülteleri çatısı altında yazıldığına dair yaygın bir kanı 
bulunmaktadır. Pek çok örnekle birlikte desteklenen bu kanı, bütünsel anlamda 
ise gerçeği yansıtmamaktadır. Yine oluşan bu kanının bir neticesi olarak ülkemiz 
genelinde son yıllarda sayısı artmış olan üniversitelerin Bilim Tarihi Bölümlerinin 
çalışmaları görmezden gelinmekte, söz konusu tezler ayrıntılı şekilde incelenmeden 
metodolojik açıdan eleştirilmektedir. 

Bu çalışmada, ülkemizde 2010-2020 yılları arasında hazırlanmış olan ve konusu 
Osmanlı Matematik Tarihi olan doktora ve yüksek lisans tezlerinin metodolojik 
açıdan incelenmesi hedeflenmektedir. Yapılacak bu araştırma ile birlikte söz konusu 
tezler iç ve dış tenkide tâbi tutularak çalışılan tezlerin benzerlik ve farklılıkları ortaya 
çıkarılacak ve ilgili tezlerde ortak bir yöntem ve tekniğe ulaşılıp ulaşılamadığı sorusu 
cevaplanmaya çalışılacaktır. Bununla birlikte yine bu çalışma ile söz konusu tezlerin 
farklı akademik kökenden gelen yazarlar ya da çalışıldıkları farklı fakülte çatıları 
altında kazandıkları belirleyici unsurlar da ortaya çıkarılmaya gayret edilerek varsa 
sorunsal olarak nitelenebilecek durumlar ifade edilecektir. 
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Harun Dıraman
Afyon Kocatepe Üniversitesi

Tarımsal Bilimler Tarihi Üzerine Yapılan Bazı Önemli Çalışmaların Bilim Tarihi 
Metodolojisi Açısından İncelenmesi

An Analysis of Some Important Studies on the History of Agricultural Sciences 
in terms of the Methodology of the History of Science

 ملنهجية تاريخ العلوم
ً
تحليل لبعض الدراسات الهامة حول تاريخ العلوم الزراعية وفقا

Bu çalışmada tarım veya tarımsal bilimler tarihi üzerine yapılmış olan bazı önemli 
yabancı ve yerli çalışmalar bilim tarihi metodolojisi açısından ele alınacaktır. Bu 
sunumda sırasıyla öncelikle bu hususta ilk klasik çalışmalar (kitap bölümleri) olarak 
bilinen Prof. Dr. Fuad Sezgin’in ünlü eseri Arap-İslam Bilimler Tarihi’nin (GAS: 
Geschichte des arabischen Schrifttums), botanik ve tarıma ayrılan 4. cildi, Prof. Dr. 
Manfred Ullmann’ın Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam adlı eserinin 
tarım bölümü metodolojik olarak ana hatlarıyla incelenecektir. 

Ayrıca tarım tarihine ilişkin aşağıda sıralanan bir dizi dikkate değer kitap da 
metodolojik olarak ele alınıp mukayese edilecek ve gelecekte yapılacak çalışmalara 
etkileri tartışılacaktır:

• Endülüslü İbnü’l-Avvâm el-İşbilî’nin ünlü eseri Kitâbü’l-Filâha’nın 16. yüzyılda 
Muhammed b. Mustafa b. Lütfullah tarafından yapılan Osmanlı Türkçesi 
çevirisinin Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Zülfikar Aydın tarafından gerçekleştirilen 
transliterasyonu. 

• Toufic Fahd tarafından Encyclopedia of History of the Arabic Sciences (ed. 
Roshdi Rashed) içinde yazılan botanik ve tarım kısmı 

• Ahmed Cebbar ve Jean Rosmorduc’un İslâm Bilim Tarihi: İslâm Coğrafyasının 
Bilim Mirası Üzerine Konuşmalar kitabındaki tarım bölümü. 

• Yemen’de hüküm sürmüş Resuli sultanlarının tarımsal faaliyetlerini ele alan 
Daniel Martin Varisco’nun Medieval Agriculture and Islamic Science adlı kitabı. 

• Simon Fitzwilliam-Hall tarafından kurulan internet sitesinin (www.filaha.org) 
muhtevası ve faaliyetleri 
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H. Dilek Güldütuna
Üsküdar Üniversitesi

Frankfurt Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Yayınları Arasında “Islamic 
Medicine” Serisi

The Series “Islamic Medicine” among the Publications of the Institute of the 
History of Arabic-Islamic Sciences in Frankfurt

سلسلة "الطب في اإلسالم" في منشورات معهد تاريخ العلوم العربية اإلسالمية في فرانكفورت

Bilimler tarihi yazımında İslam-Arap kültür çevresinin katkıları, özellikle ihmal edilen 
bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. İslam dünyasında 7. yüzyılda başlayan, diğer 
kültürlerden tercüme ve alımlama faaliyeti iki yüz sene içinde yaratıcı bir döneme 
evrilir. Fuat Sezgin’e göre, nispeten yeni bir alan olan bilimler tarihi disiplininin zayıf 
noktası, tarih yazımındaki boşluklardan daha da fazla, ilk dönemlerin bilinmesi ve 
araştırılması ihtiyaç ve şevkinin eksikliği ve belirleyici olmamasıdır. Sezgin bu 
alanın bütün araştırmacıları için geçerli bir zorluğun ana kaynaklara ve öncekilerin 
yayınlarına ulaşma olduğunu ve eski ikincil literatüre sahip çıkma çabalarını dile 
getirmektedir. 

Fuat Sezgin tarafından Frankfurt’ta kurulan Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü 
başından itibaren Arap-İslam bilimler tarihinin araştırılması yollarını açmak ve 
kolaylaştırmak, bu yolda bilimlerin her alanında orjinal kaynakların, bunların Batı 
dillerine yapılan tercümelerinin ve eski ve yeni araştırma sonuçlarının araştırmacıya 
iletilmesi amacıyla, bahsedilen metin ve çalışmaların bir araya getirilerek 
yayınlanmasını bir gaye olarak benimsemişti. 

Böylece enstitüde Sezgin’in ömürlük eseri Geschichte des Arabischen Schrifttums 
(GAS) yanında bilimlerin farklı alanlarına ait kaynak metinler ve tercümeleri, 
oryantalistlerin eski çalışmalarının tıpkıbasımları, geçmiş ve güncel araştırmalar gibi 
başlıklarda bir yayın kategorisi de ortaya çıkmıştır. 

Bu çalışma, enstitüye ait ve 100 ciltten oluşan “Islamic Medicine” serisinin tanıtımı 
özelinde bu faaliyeti değerlendirerek Fuat Sezgin’in bilimler tarihi çalışmalarında 
izlediği yola ve katkılara dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
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Henk Hietbrink
Hermann Wesselink College

Ibn Al-Haytham and the Apparatus for the Observation of the Reflection of Light

İbnü›l-Heysem ve Işığın Yansımasını Gözlem Aleti

ابن الهيثم وجهاز مراقبة انعكاس الضوء

In the catalogue of the collection of instruments of the Institute for the History of 
Arabic and Islamic Sciences, an apparatus is mentioned for the observation of the 
reflection of light. The idea of the apparatus is brought forward by Ibn al-Haytham, the 
eleventh-century scholar who has been praised for his breakthroughs in optics as he 
was the first scientist who made big steps in this field since Ptolemy. The apparatus 
gives experimental proof of the law of reflection. In his tract on optics, Ibn al-Haytham 
provided his mathematical proof. The apparatus covers the basic configuration of the 
experiment. In his mathematics, he dealt with all kinds of situations, as I mentioned in 
2019. His predecessors limited themselves to the easy case where the eye and the 
source of light are at the same distance of the center of a cylindrical mirror. Ibn al-
Haytham solved the far more difficult general case where the light and eye are not at 
the same distance of the center, using a mix of practical experiments, conic sections, 
and rigorous mathematical proofs.

The Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam exhibits a 
precious new-build apparatus. Experiments with this replica were successful. One 
clearly sees the rays of light and the reflection of these rays in all kinds of mirrors (flat, 
conical, spherical, etc.).

My paper discusses the mathematical and experimental works of Ibn al-Haytham and 
presents a lesson series. My aim is to develop a hands-on classroom lesson series 
using a low-cost 3D-printed apparatus to bring the optics of Ibn al-Haytham alive. 
The story is also about the advanced use of mathematics by Ibn al-Haytham, which 
goes far beyond high school mathematics. In my lecture, I would like to address 
the important role of the optics of Ibn al-Haytham and present an outline of that 
lesson series. Afterward, in a workshop, the apparatus and the lesson series can be 
demonstrated.
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Hıdır Kadircan Keskinbora & Fuat İnce
Bahçeşehir Üniversitesi & Süleyman Demirel Üniversitesi

Ebu’l-Kâsım ez-Zehrâvî ile Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun Eserlerinin Benzerliği 
Var mı?

Are There any Similarities between The Works of Abū al-Qāsım al-Zahrāwī and 
Sharaf al-Dīn Ṣābūncīūġlī?

هل هناك أي تشابه بين أعمال أبو القاسم الزهراوي وشرف الدين صابونجي أوغلي؟

Modern cerrahinin öncüsü kabul edilen Zehrâvî, Batı’da “Albucasis” ismiyle 
bilinmektedir. Zehrâvî eserinde iyi bir cerrahi uygulama için anatomi bilgisinin 
şart olduğunu ifade etmiştir. Bunların yanında karın bölgesindeki yaralanmalarda 
düşündüğü cerrahi dikiş teknikleri, vücutta çözünen ilk katgütü kullanması ve katarakt 
cerrahisini tıpta ilk kez ayrı bir kısım olarak açıklaması gibi hususlar da gerçekten 
dikkat çekicidir. Zehrâvî, bir tıp ansiklopedisi niteliğindeki et-Tasrîf’te hastalıkların 
genel durumundan çocuk ve ihtiyar beslenmesine, zehirlere, cilt hastalıkları ve ateşli 
hastalıklara, bunlardan ilaçlara ve formüllerine kadar tüm bilgileri vermiştir. Kitabın 
cerrahiyle ilgili kısmı ise son yani otuzuncu kısımdır.

Amasyalı hekim-cerrah olan Şerefeddin Sabuncuoğlu iyi derecede Arapça ve Farsça 
bildiği için bu dillerdeki kitaplardan istifade etmesini bilmiştir. Kendi eserlerini ise 
Türk dilinde yazmıştır. Cerrâhiyetü’l-Hâniyye üç kısımdan oluşmaktadır. Birincisinde 
o dönemin en geçerli cerrahi yöntemlerinden biri olan dağlama/koterizasyon 
uygulamaları anlatılmaktadır. İkinci kısım ise yarma, delme ve pansuman gibi 
dönemin cerrahi girişim ve uygulamaları, bu işlemlerde kullanılan aletlerin tanımlanıp 
çizimleri ile gösterildiği kısımdır.

Bu çalışmamızda, 11. yüzyıl bilginlerinden Endülüslü cerrah Ebu’l-Kâsım ez-
Zehrâvî’nin et-Tasrîf isimli eseri ile 15. yüzyıl Anadolu bilginlerinden cerrah Şerefeddin 
Sabuncuoğlu’nun Cerrâhiyetü’l-Hâniyye isimli eserinin karşılaştırılarak benzerlikleri 
bulunup bulunmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır.
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İrem Aslan Seyhan
Bartın Üniversitesi

Salih Zeki’den Günümüze Türkiye’de Matematik Tarihi Yazıcılığı

Historiography of Mathematics in Turkey from Salih Zeki to the Present

تأريخ الرياضيات في تركيا من زمن صالح زكي إلى الوقت الحاضر

Bilim nesnel bir uğraş olmakla çağımızda bir otorite haline gelmiştir. Ancak bu 
nesnel uğraşın tarihi yazılırken veya tarih okuması yapılırken öznel ve göreceli bir 
tarih okuması yanılgısına sıklıkla düşüldüğüne şahit oluyoruz. Bu öznel okumaların 
kimi inanç merkezli, kimi coğrafî konum merkezli, kimi ise tüm bunlarla ilişki 
halinde, fakat göreceli olarak bağımsız, kültür merkezli duygusal okumalar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu hataya düşmek sanıldığından daha kolaydır ve bir bilim 
tarihçisi için kaçınması en zor konulardandır. Çünkü bilim tarihi Thomas Kuhn’un da 
deyimiyle “sadece bir zaman dizimi ve anlatı deposu…” değildir, bilim tarihi mevcut 
bilimsel bilginin nasıl ve hangi koşullarda oluştuğu ile de ilgilenmek durumundadır. 
Dolayısıyla bilim tarihi aynı zamanda bilimsel teorilerin de tarihidir. Hangi koşullar 
altında bilimin geliştiği, hangi koşullar altında bilimsel etkinliğin yavaşladığı gibi 
sorulara tarih okuması esnasında cevap arar. Bilimsel bilgiyi doğuran içsel ve dışsal 
tüm faktörleri karşılaştırmalı olarak inceler ve genel geçer bilimsel yöntemi, tarihsel 
örnekler ışığında aydınlatmaya çalışır. Bu bakımdan bilim tarihi, bilim felsefesi ve 
bilim sosyolojisi birbirlerinden yalıtılamazlar. 

Biz bu çalışmamızda matematik tarihi özel örneği üzerinden nesnel bir yazımın 
nasıl mümkün olabileceği ile ilgili teknik bazı hususlara değineceğiz. Yapmaya 
çalışacağımız şey, matematik tarihi yazımının bir nevi teknik reçetesini vermeye ve 
yöntemini netleştirmeye çalışmak olacak. Bunu yaparken genelde “matematik tarihi 
yazıcılığı” özelde ise “Türk matematik tarihi” yazıcılığının çerçevesini belirlemeye 
çalışarak, Salih Zeki’nin Âsâr-ı Bâkiye eserinden günümüze Türkiye’de matematik 
tarihi yazıcılığına katkıda bulunmuş isimlerin eserlerini inceleyeceğiz.
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Jan P. Hogendijk
Utrecht University

A Little Known Paper by Prof. Fuat Sezgin on the Meridian Instrument of Ibn 
al-Haytham

Prof. Fuat Sezgin’in İbnü’l-Heysem’in Meridyen Aleti Üzerine Az Bilinen Bir 
Makalesi

ورقة غير معروفة جيًدا لألستاذ فؤاد سزكين عن أداة خط نصف النهار البن الهيثم

The famous Islamic scientist Ibn al-Haytham (d. ca. 1041) designed an instrument 
for determining the meridian line by means of two equal altitude measurements of 
fixed stars. By this instrument he wanted to improve upon the traditional ways to find 
the meridian line by two equal shadow measurements of the sun, using the so-called 
Indian circle. Ibn al-Haytham introduced his instrument in two related Arabic treatises 
on the meridian lines which were discovered and published by Professor Fuat Sezgin 
(Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften vol. 3 (1986), 
Arabic part pp. 7-43). Professor Sezgin also reconstructed the instrument by Ibn 
al-Haytham in his museum in the Institute for the History of Arabic-Islamic Science 
in Frankfurt, Germany. However, because Professor Sezgin did not find the time to 
translate the texts by Ibn al-Haytham into an European language, his discovery of 
Ibn al-Haytham’s instrument received only little attention among modern Western 
researchers in the history of science.

Our contribution to this symposium will contain a complete English translation of 
Professor Sezgin’s Arabic editions of the two texts of Ibn al-Haytham. We will also 
summarize the texts and the significance of Professor Sezgin’s discovery of Ibn al-
Haytham’s instrument in the context of recent research on all the works of Ibn al-
Haytham.

Kübra Demir
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Osmanlı Bilim Tarihi Çalışmalarında Mühmel Bir Kaynak: Evliya Çelebi’nin 
Seyahatname’si

A Neglected Source for Studies in the History of Science in Ottomans: The 
Travel Book of Awliyā Chalabī

مصدر مهمل للدراسات في تاريخ العلوم عند العثمانيين: كتاب سفر أوليا چلبي

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si, dil, tarih, coğrafya, edebiyat, kültür tarihi, halkbilim gibi 
sosyal bilimlerin hemen hemen her alanında araştırma konusu olmuş, fakat bilim tarihi 
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alanında ve özellikle Osmanlı bilim tarihi çalışmalarında ihmal edilmiştir. Evliya Çelebi, 
Seyahatname’sinde gezip gördüğü beldelerin toplumsal, siyasî, sosyal, ekonomik, 
kültürel yapısını vermeye çalışmasının yanı sıra buralarda tanıştığı ya da varlığından 
haberdar olduğu devrin ilim adamlarına ve riyâziye (matematik), hesap, hendese 
(geometri), astronomi, astroloji, usturlap ilmi, tıp, cerrahi, simya, savaş teknolojisi, 
mineroloji gibi Osmanlı bilim tarihinin pek çok alanında da esasında bilgi vermektedir.

Seyahatname’deki minerolojiye dair bilgiler bugüne kadar akademik çalışmalara 
konu edilmese de eserde taşların, madenlerin önemi büyüktür. Zira Evliya Çelebi, 
anlatısında özellikle madeni çok olan yerler için ayrı bir başlık açmayı ihmal etmez. 
Bu çalışmamızda Osmanlı bilim tarihi çalışmalarında mühmel bir kaynak olan Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname’si mineroloji bağlamında değerlendirilecek; eserde elmas, 
yakut ve zümrüt taşlarının bilim tarihi açısından nasıl ele alındığı konu edinilecektir.

Kübra Türe Yakın
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

16. Yüzyıl Osmanlı Coğrafya ve Kozmoloji Bilgisinin Değerlendirilmesi: Mustafa 
b. Ali el-Muvakkit Örneği

Evaluation of 16th Century Geography and Cosmology Knowledge in Ottomans: 
The Example of Muṣṭafā ibn ʻAlī al-Muwaqqit

تقييم الجغرافيا ومعرفة علم الكونيات في القرن السادس عشر عند العثمانيين: مثال مصطفى بن علي املؤقت

Mustafa b. Ali el-Muvakkit (ö. 1571), hakkında çokça akademik çalışmaya rastlanan 16. 
yüzyıl Osmanlı astronomi âlimlerinden biridir. Ancak mezkûr incelemeler kapsamında 
onun matematiksel ve tasvirî coğrafya konularında bir araya getirdiği bilgiler öncelik 
kazanamamıştır. Bilindiği üzere coğrafya literatürü; gerek yazım türlerinin çeşitliliği 
gerekse klasik dönem ilimler tasnifinde astronominin altında yer alması sebebiyle diğer 
ilimler gibi tabiri caizse belirgin bir dönemlendirmeye tâbi tutulamamıştır. Bu bağlamda 
çalışmamızın amacı; Mustafa b. Ali el-Muvakkit’in Tuhfetü’z-zamân ve harîdetü’l-evân 
adlı eserini merkeze alarak muhtevasındaki coğrafya ve kozmoloji bilgisinin kaynakları 
ve yeniliklerini tahlil etmek ve elde edilen bilgilerin Osmanlı coğrafya literatüründe 
oynadığı rolü saptamaktır. Ayrıca söz konusu eserde Muvakkit’in eserini telif sebebi, 
coğrafî ufku, evren tasavvuru, farklı yüzyıllarda eser telif etmiş olan Çağmînî ve 
Zekeriyyâ el-Kazvînî, Kemaleddin Demîrî gibi isimlerin kitaplarına yaklaşımı ve 
alıntılama tekniği, Arapça-Türkçe kavramlarının seçimi gibi unsurlar irdelenecektir. 
Son olarak İ‘lâmü’l-ibâd fî a‘lâmi’l-bilâd içerisindeki şehir koordinatları ve teorik bilgiler 
ile mukayese edilecek ve yeni dünyaya ait bilgilerin izi aranacaktır.
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Maryam Zamani
University of Tehran

A Case Study in Teaching of History of Mathematics

Matematik Tarihi Öğretiminde Bir Vaka Analiz

دراسة حالة في تدريس تاريخ الرياضيات

There are various ideas about teaching the history of science. Advocates believe it 
is a tool for teaching how we reach this science and technology level. So we need to 
understand the lessons of previous failures and success in our path of development. 
Also, to ensure the continuity of science progress among posterity, we need to care 
about the story by its human aspects. Therefore, we need to teach the history of 
science through scientists. 

Although considering the history of science in curriculum in countries where the 
golden ages seem to have ended years ago follows another approach. However, the 
works of prominent scientists have much value; but the history of science degrades to 
the point of recalling the glorious past by counting scientists’ achievements. It reduces 
their works to readable materials that have lost their function as critical contents.

Here, I would talk about my teaching experience in the history of mathematics for 
undergraduates in Iran according to the curriculum and course contents for each 
class.

Mehdi Cengiz
Artvin Çoruh Üniversitesi

İslam Bilim Tarihinde Dil Çalışmalarının Bilimselleşmesi: Vazʻ İlminin Serüveni

Scientificization of Linguistic Studies in the History of Science in Islam: The 
Journey of the Science of Waḍʻ 

تطبيق علم الدراسات اللغوية في تاريخ العلوم اإلسالمية: رحلة علم الوضع

Dili, diğer disiplinlerin aracı olarak görmek yerine, bizatihi onu incelemeyi önceleyen 
yaklaşım, İslam medeniyeti ve Batı uygarlığında yeni disiplinlerin kurulmasına imkân 
sağlamıştır. Batıda Saussure ile tarih, felsefe, gramer ve filolojiden bağımsızlaşan dil 
çalışmaları, lengüistik/dilbilim adıyla bilimler hiyerarşisinde yer almış ve diğer bilim 
dallarıyla işbirliği yaparak çalışma alanını genişletmiştir. İslam bilim tarihinde ise 
başlangıçta tefsir ve hadis gibi ilimlerin aracı olarak görülen dil, özellikle Fahreddin er-
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Râzî (ö. 606/1210) gibi usûlcüler tarafından bütün dillerin ortak özelliklerini kapsayan 
çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Söz gelimi dönemin bilimsel verileri kullanılarak 
dilin kaynağı, sosyal bir kurum olarak dilin işlevi ve sözün biyolojik oluşum sürecine 
dair yapılan açıklamalar bu kapsamda değerlendirilebilir. Akabinde Îcî’nin vazʻ risalesi 
yazması ile yeni bir döneme girilmiş, Ali Kuşçu ve Molla Lütfi gibi bilim insanlarının 
katkılarıyla ise müstakil bir araştırma alanına dönüşmüştür. Modern döneme 
gelindiğinde ise vazʿ ilmi, dilbilim ve göstergebilimin aksine ilerleme kaydetmemiştir. 

Bu tebliğde vazʿ disiplini, geçirdiği aşamalara uygun olarak dönemlendirilecek, 
böylece vazʿ disiplininin tarihsel gelişimi gösterilecektir. Bu doğrultuda çalışmanın 
girişinde vazʿ kavramının tanımı, mesâili ve dilbilimle ilişkisi tartışılacaktır. Akabinde 
Îcî öncesinde ele alınan vazʿ konuları tespit edilecek, son bölümde ise Îcî sonrası ilgili 
disiplinin geçirdiği aşamalar üzerinde durulacaktır.

Mehmet Ulukütük
Bursa Teknik Üniversitesi

İslam Bilimler Tarihinin ‘Mantıksızlığı’: Bir İhmalin Muhasebesi

The ‘Illogicality’ of the History of Sciences in Islam: An Accounting of a 
Negligence

"الالمنطق" في تاريخ العلوم في اإلسالم: املحاسبة على اإلهمال

İslam felsefe-bilim geleneğinde mantık, ortak bir dil ve terminoloji ekseninde, 
bilginin imkânına ve kesinliğine yönelik bir kaygının vazgeçilmez mercii olarak 
tasavvur edilmiştir. Bu yönüyle klasik, muhasebe ve yenilenme döneminde felsefe-
bilimin hem dili hem yöntemi hem de bütün ihtilafları anlamlı kılan zeminin kendisi 
olmuştur. Dinî ilimlerin yanında bilhassa aklî ilimlerde hem ilmin teşekkül sürecinde 
hem de bir ilme istinaden anlamlı ve tutarlı bir iddia sahibi olmanın olmazsa olmazı 
olarak kabul edilen mantık, nazarî düzeyde bilme, anlama ve açıklama faaliyetine 
burhanî bir yöntem ve metodoloji olarak rehberlik etmiştir. Doğrudan eserlere 
müracaat etmeksizin, önceden kurgulanmış ve kategorize edilmiş, kimisi şarkiyatçı, 
kimisi bizatihi şarklı bazı araştırmacılar tarafından 13. yüzyıldan itibaren durduğuna, 
zamanla gerilediğine, 15. ve 16. yüzyılda ise şerh ve haşiyelerin zuhuru ile birlikte 
öldüğüne hükmedilmiştir. Mantık, klasik felsefe-bilimin dili olduğundan, onun 
ölümünün ilanı İslam dünyasındaki felsefe-bilimin de öldüğünün delili olarak görülmek 
istenmiştir. Bu durumun tezahürlerini İslam bilimler tarihi sahasında kaleme alınmış 
eserlerde müşahede etmek mümkündür. Bu çalışma, genel olarak İslam bilim tarihi, 
özel olarak ise Osmanlı bilim tarihi alanından yazılmış çalışmalarda mantığın neden 
ihmal edildiğinin muhasebesini yapmayı amaçlamaktadır. Bilhassa cevabını aradığı 
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soru ise bilim ile mantık arasında nasıl bir ilişki vardır ve canlı bir mantık geleneğinin 
olduğu yerde bilimsel çalışmaların yavaşladığını veya durduğunu iddia etmek ne 
kadar tutarlıdır? Bu sorunun cevabı sadedinde İslam bilimlerinin mantıksal temelleri 
ortaya konacak ve mantık geleneğini ihmal ederek yapılacak çalışmaların İslam 
bilimler tarihinin dinamiklerini ve devamlılığını anlayamayacağı iddia edilecektir.

Mojtaba Heydari & Somaye Darali
Shiraz University of Medical Sciences 

A Novel Method for Prioritizing Medicinal Plants Presented in Medical 
Manuscripts of the Islamic Golden Age for Modern Medical Researches

İslam’ın Altın Çağına Ait Tıp Elyazmalarında Sunulan Tıbbî Bitkilere Öncelik 
Veren Yaklaşımın Modern Tıp Araştırmaları İçin Sunduğu Yeni Yöntem

طريقة جديدة لتحديد أولويات تقديم النباتات الطبية في املخطوطات الطبية للعصر الذهبي في اإلسالم للبحوث الطبية 

الحديثة

Hundreds of medicinal plants are presented in medical manuscripts of the Islamic 
golden age for different clinical indications. There is an increasing interest in the 
evaluation of these medicinal plants with new methods of clinical research to 
determine their efficacy and safety for clinical use. However, the clinical studies 
consume extensive resources and it is not possible to evaluate all the medicinal plants 
for all presented indications in the medical manuscripts of the Islamic golden age. 
These limitations arise the need for prioritizing the presented medicinal plants with 
potential more efficacy to be enrolled in new clinical studies. We have prepared a new 
method for prioritizing the potentially most effective medicinal plants presented in the 
historical manuscripts. Based on this method we have used ten criteria: The number 
of manuscripts recognizing that medicinal plant, the frequency of recognition in each 
manuscript, the geographical and historical diversity of manuscripts recognizing 
that medicinal plant, accessibility, popularity, cost, maintainability, and safety of the 
medicinal plant. Based on these criteria we can objectively prioritize the medicinal 
plants in a reproducible way.
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Muhammad M. Al-Sari
Suriye

تصميم وتصنيع اإلسطرالب الجديد

Yeni Bir Usturlabın Tasarım ve Üretimi

Design and Manufacture of a New Astrolabe

مرة  ألول  أضيفت  جديدة  ألشياء  باإلضافة  لالسطرالب  القديمة  بالنماذج   
ً
موجودا كان  ما  كل  الجديد  اإلسطرالب  يضم 

لالسطرالب وذلك نتيجة للدراسات التي أجريتها على هذه اآللة الفلكية العريقة وذلك منذ العام )2008( م بعد قيامي بتحقيق 
نظرية  يتحدث عن  العلوم  تاريخ  في  كتاب  أهم  ُيعتبر  الذي  في صنعة االصطرالب(  املمكنة  الوجوه  )استيعاب  البيروني  كتاب 

اإلسطرالب وصناعته .

 بعين االعتبار تطور العلوم 
ً
بعد إنجاز وطباعة هذا الكتاب الهام وجدت من الضروري تصميم وتصنيع اسطرالب جديد آخذا

الفلكية . وبدأت العمل على هذا املشروع .

تم اعتماد الحاسب وبرنامج الرسم الهند�سي )أوتوكاد( وبرنامج التصنيع امليكانيكي )سولد ووركس( إلنجاز الرسوم والتصاميم 
الالزمة املتعلقة بجميع أجزاء اإلسطرالب .

استخدام الحاسب ساعد في إنجاز تصاميم ورسوم أجزاء اإلسطرالب بدقة عالية .

اإلضافات التي تمت على اإلسطرالب الجديد هي :

تطوير الشكل العام لالسطرالب .	 

إضافة مجرة أندروميدا على الشبكة .	 

إضافة نجم مزدوج بصري على الشبكة .	 

تقسيم أيام السنة إلى )563( يوم .	 

تقسيم بروج السماء إلى )31( برج .	 

شهور السنة الشمسية .	 

منحني الفجر ومنحني العشاء لتكمل فيه مستلزمات تحديد مواقيت الصالة .	 

الساعات الزمانية املستوية املستخدمة اليوم .	 

استخدام مادة األملنيوم املقاومة للصدأ في صناعة اإلسطرالب .	 

أصبح باإلمكان صناعة إسطرالب ألي مدينة في العالم .	 

جديدة 	  بحلة  القادمة  لألجيال  وتقديمها  جديد،  من  وإحيائها  التراثية  اآللة  بتلك  االهتمام  إلعادة  ضرورية  خطوة  إنها 
ومتطورة.
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Mustafa Demirci
Selçuk Üniversitesi

Abbasî Halifesi Me’mûn’un Haritası (el-Mümtehan/Me’mûniyye): Hazırlanışı, 
Metodu ve Etkileri

The Map of the Abbasid Caliph al-Ma’mūn (al-Mumtaḥan/Ma’mūniyya): Its 
Preparation, Method, and Impacts

خريطة الخليفة العبا�سي املأمون )الزيج املمتحن(: إعدادها وطريقتها وآثارها

Abbasîler döneminde Beytülhikme ve çevresindeki tercümeler yoluyla Ptolemy’nin 
Marinos haritası üzerine oturan ve 8000 yerin koordinatlarını veren el-Mecistî 
(γεωγραφική ύφήγησις) isimli eseri Arapça’ya çevrilmiştir. Bunun yanında İran 
(Zîc-i Şâh) ve Hint astronomlarının (Sindhind) astronomi cetvelleri (zîc/zâyirçe) de 
Arapçaya tercüme edilmiştir. Kısa süre sonra Hint, İran ve Yunan astronomi ve 
coğrafya anlayışları, metotları ve sonuçları arasında bariz farklılıklar ortaya çıkmıştır. 
Halife Me’mûn da aralarında ünlü matematikçi Harezmî ve İranlı astronom Yahyâ b. 
Ebî Mansûr’un da bulunduğu bir grup bilim adamından bir heyet teşekkül ettirmiş ve 
bu heyet Irak’ın kuzeyindeki Sincar vadisinde, her üç astronomi ve coğrafya usulüne 
göre ölçümler yaparak hangi geleneğin daha isabetli olduğunu test eden ölçümler 
yapmışlardır. Bunun sonucunda denenmiş cetveller manasında “Zîc-i Mümtehan” ya 
da “Zîc-i Me’mûnî” adı verilen ölçümler ve buna bağlı olarak da o günkü dünyada belli 
başlı şehirlerin koordinatlarını çıkarmışlardır. Bu koordinatlara göre bir de dünya haritası 
yapmışlardır. Bu harita, o zamanın meskûn dünyasının merkezi kabul edilen Bağdat’ı 
merkeze alarak Güney Asya ve Orta Asya, Doğu ve Kuzey Afrika’yı içine alıyordu. 
Koordinat kitabına dayanarak bu harita 20. yüzyılda yeniden oluşturulmuştur ve İslam 
Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nin girişinde sergilenen haritanın aslı da budur. Ayrıca 
bu konu Fuat Sezgin’in ilmî başarıları ve ilgileri arasında ilk sırada yer almaktadır.  

Me’mûn’un coğrafyacıları tarafından çizilmiş olan ve yüzyılın başında keşfedilen dünya 
haritası, bölgesel haritalar ve de bunların koordinatlarını toplayan Kitâb Ekâlîmi’s-
sebʻa adlı kitabındaki enlem-boylam listeleri; bu haritanın küresel projeksiyon, 
ölçüm metotları, kartografik ölçekleri ve dağların perspektif tasviri gibi özellikleri 
coğrafya ve haritacılık tarihinde çığır açıcı bir etki yapmıştır. Hem Arap-İslam kültür 
çevresinde hem de Avrupa’da çok büyük etkilerde bulunan bu çalışma aynı zamanda 
müslümanların 3./9. yüzyılın ilk yarısında yeryüzünün kartografik tasvirinde ulaştıkları 
düzeyi gösterir.  

Bu çalışmada Me’mûn’un bilginlerinin çalışmaları ve ölçüm yöntemleri ve bu mühim 
ilmî çalışmanın tarihsel arka planındaki çoğu zaman ihmal edilen hikâyeleri tarihsel 
bir bakış açısıyla ele alınacaktır.
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Naciye Somuncu Demir
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Fuat Sezgin Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı İmajlarını 
Nasıl Değiştirdi?

How did Prof. Dr. Fuat Sezgin Change the Image of Science and Scientist for 
Pre-service Teachers?

كيف قام األستاذ الدكتور فؤاد سزكين بتغيير صورة العلم والعالم ملعلمي ما قبل الخدمة؟

Bilim ve teknolojinin değişim hızına yetişilemediği, dijital çağ olarak adlandırılan 21. 
yüzyılda, bilim, bilimin doğası ve bilim tarihi gibi kavramların doğru yapılandırılması, 
eğitim sistemlerinin vazgeçilmez odaklarından olmuştur. Gelecek nesillerin evrensel 
bilim ve bilim insanı anlayışlarına sahip olması, onları eğitecek olan öğretmenlerin 
zihinsel yapılarının, algılarının ve inançlarının nitelik olgusu ile şekillenmesine bağlıdır. 
Nitelikli ve doğru şekilde yapılandırılmış olan zihinler, içsel ve dışsal motivasyonu 
yüksek, kültürünü ve değerlerini yargılamayan, öz saygısı yüksek bireylerin sisteme 
kazandırılmasında önemli rol oynayacaktır. Söz konusu tespitten hareketle bu 
çalışmada, öğretmen adaylarının, İslam bilim tarihi hakkındaki zihinsel yapılarını 
ortaya çıkarmak ve Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yaşamının konu edildiği belgesellerin 
bu zihinsel yapılar üzerindeki yarattığı değişimi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 
Araştırmada, bütüncül bir yaklaşıma sahip olması, algıların ortaya konmasını 
sağlaması nedeniyle nitel araştırma yöntemlerinden “vaka çalışması” (case study) 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen 
Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 45 öğretmen adayı 
oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında, yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniğinden, öğrenci görüşleri için açık uçlu sorulardan oluşan anket formundan 
yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylardan elde edilen bulgular 
arasında göze çarpan en önemli kısım, Prof. Dr. Fuat Sezgin’i tanımıyor olmalarıdır. 
Bununla birlikte, İslam bilim tarihine dair zihinsel yapılarının oldukça sığ ve yetersiz 
olduğu görülmüştür. Özellikle bu dönemde yapılmış olan bilimsel çalışmaların 
yoğunluğu, öğrencileri şaşırtan bir durum iken, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatının, 
öğretmen adaylarında bilim insanına yönelik imajlarını olumlu yönde etkilediği 
gözlenmiştir. Elde edilen veriler üzerinden öğretmenlik lisans programı içeriğinde bilim 
tarihi ders içerikleri bağlamında, nitelikli ve adaletli bir tadilata gidilmesi önerilmiştir.
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Nazan Karakaş Özür
Çankırı Karatekin Üniversitesi

Eski Haritaları İncelemede Bir Yöntem Önerisi

A Method Proposal for Examining Old Maps

طريق مقترح لفحص الخرائط القديمة

İnsanlık tarihi boyunca konuşma ve yazma dışında üçüncü bir dil olan çizim birçok 
bilginin gösteriminde ve iletiminde kolaylık sağlamıştır. Çizim faaliyetleri içinde yer 
alan haritalar önceleri daha basit şekillerde iken zaman içinde gelişimsel bir süreç 
takip ederek kendine has özellikler kazanmıştır. Değişen özelliklerine rağmen haritalar 
her dönem yeryüzünü tasvir etmede kullanılmıştır. Coğrafya tarihinin bir parçası olan 
haritalar, incelemelerde önemli birer kanıt olarak bilinir. Bu çalışmada bir harita inceleme 
modeli geliştirilmiş ve bu model kullanılarak uygulama yapılmıştır. Nitel araştırmalarda 
kullanılan doküman inceleme yönteminin alt tekniği olan içerik analizi yöntemin ana 
çerçevesini çizmiştir. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı 
sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileriyle özetlendiği, sistematik yinelenebilir 
bir teknik olarak tanımlanır. Bu çalışmada metin yerine çizimler inceleneceği için 
bazı uyarlamalar yapılmıştır. Üç ana aşamadan oluşan yöntem kurgusu, belirlenen 
haritanın asıllarının dijital ortama aktarılması, belli kriterlere göre incelenmesi ve 
değerlendirilmesi şeklindedir. Bu aşamalar içinde yer alan analiz kriterleri ise öncelikle 
iki başlığa ayrılmıştır. Bunlardan ilki, genel inceleme olup; tarihi/dönemi, hazırlanma 
şekli, hazırlanma amacı, hazırlayan kişi-kurum, boyutları, kullanılan malzeme özellikleri 
ve diğer genel özellikler şeklindedir. İkincisi, içerik incelemesi olup; projeksiyon, çizim 
yöntemi, gösterim özellikleri, sembol, ölçek, başlık, çerçeve ve diğer içerik özellikleri 
şeklinde belirlenmiştir. Belirlenen kriterlere göre, Oronce Fine’ın dünya haritası (1534) 
ile Tunuslu Hacı Ahmed’in dünya haritası (1560) karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 
Projeksiyonları aynı olan iki haritanın benzer ve farklı yönleri bulunmaktadır. Harita 
teknolojisinin kültürler arası transferinde değişim ve sürekliliğe örnek teşkil edebilecek 
olan çalışmanın benzer şekilde başka haritalar için de uygulanması gereklidir.    
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Nihal Özdemir
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Sosyolojik Bilim Tarihi Yazımı Üzerinden İslam Bilim Tarihi Yazımı Teklifi

A Proposal for Islamic Science Historiography through Sociological Science 
Historiography

مقترح لتأريخ العلوم اإلسالمية من خالل تأريخ علم االجتماع

1931 yılında Boris Hessen’le başlayan, 1935 yılında Robert Merton’la devam eden ve 
1941 yılında Edgar Zilsel ile tamamlanan sosyolojik bilim tarihi yazımının teklifi, bilimi 
içinde geliştiği toplumun dinî, siyasî, ekonomik ve kültürel parametrelerinden ayrı bir 
olgu olarak incelememektir. Pozitivist yaklaşımlar şimdiye kadar bilimi tüm toplumsal 
ve kültürel parametrelerinden soyutlayarak incelemiş ve böyle bir bilim tarihi yazım 
geleneği şekillendirmişlerdir. Bugün hâlâ bilimi içinde geliştiği coğrafyadan ve 
toplumdan çekerek adeta matematiksel bir uzamda inceleme çabalarına uygun 
bilim tarihi yazımı devam etmektedir. Bu bakış açısına uygun yazım örneklerinde 
bilim üreten toplumların coğrafî şartlarının, inancının, geleneklerinin, ekonomik 
durumunun, yönetim şeklinin sanki bu toplum içine doğmuş ve bu şartlarda yetişmiş 
bilim insanına hiçbir etkisi olmadığı varsayılmaktadır. Oysa Boris Hessen yeni bilimin 
yasalarını ortaya koyan Newton’un Principia’sında dönemin İngiltere’sinin ekonomik 
ihtiyaçlarının cevapları olduğunu ortaya koydu. Robert Merton, İngiliz püritenliğinin 
her şeyin insanlığın yararına olma değerinin yeni bilimin en temel amacı olduğunu 
iddia etti. Edgar Zilsel ise toplumsal sınıf farklılığının ortaya kalktığı dönemlere denk 
gelen yeni bilimin öncülerinin, yani zanaatkârlar ve bilim insanlarının, buluşabilmesinin 
bu sosyolojik olgunun bir değişiminin neticesinde gerçekleştiğini savundu. Her biri 
sosyolojik bilim tarihi yazımının önemli kilometre taşları olan bu isimler sadece 
bunlarla da sınırlı kalmıyor. Artık yeni sosyolojik bilim tarihi yazımı anlayışına uygun 
olarak yazılan eserlerin sayısı pozitivist bakış açısını zayıflatmış gibi görünmektedir. 
Yeni eserler bilimin insanî bir etkinlik olduğunu ve insana dair olan tüm bağlantıları ile 
birlikte ele alınması gerektiğini kabul eden bir yaklaşımla kaleme alınmaktadır. 

Bu tebliğ şu soruları irdelemeyi hedeflemektedir: Hem yöntem hem de konumlandırma 
ve dönemlendirme açısından hâlihazırda çözmesi gereken sorunları olan İslam bilim 
tarihi yazımını da sosyolojik bilim tarihi yazımı ile inceleyerek katkıda bulunabilir 
miyiz? Bu bakış açısı ile yazılan eserlerin üretimini artırabilir miyiz?
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Nurullah Ardıç
Istanbul Technical University

Ibn Khaldūn’s Methodological Innovation in the Study of History: A Re-
evaluation

Tarih Çalışmalarında İbn Haldun’un Ortaya Koyduğu Metodolojik Yenilik: Yeni 
Bir Değerlendirme

االبتكار املنهجي البن خلدون في دراسة التاريخ: إعادة تقييم

The 14th-century scholar Ibn Khaldūn saw history as a kind of “book of lessons,” 
which implies that he was aware of the existence of “the social” as an autonomous 
field to be studied via scientific methods. In fact, he argued that the science of history 
as it was practiced at the time was not satisfactory to uncover the real dynamics of 
history and therefore he invented a new discipline, which he named “ʻilm al-ʻumrān” 
(the science of society). Within this framework, he proposed an original methodology 
to study social and political life through scientific methods –a methodology that 
consists, I argue, of five main elements, including an emphasis on the role of social 
conditions and geography, significance of cultural values and traditions, a comparative 
perspective, prioritizing induction over deduction, and methodical skepticism. This 
paper will discuss the methodological foundations of the Khaldunian view of society 
and politics as an original contribution in the history of science in Islam with certain 
contemporary implications. 

Osman Ciner
University of Amsterdam

The Influence of Ancient Greek Agronomic Texts on Medieval Arabic Agronomic 
Literature

Antik Yunan Tarım Metinlerinin Ortaçağ Arapça Tarım Literatürüne Etkisi

تأثير النصوص الزراعية اليونانية القديمة على األدب الزراعي العربي في العصور الوسطى

The scientific tradition in Islamic civilization gained great momentum with the 
widespread translation movement in the 8th and 9th centuries. The Arabs translated 
the scientific works written in Greek and initiated a new unprecedented movement. 
One of the precursors and building steps to this movement can be observed in the 
works of several early Syrian Christians who were proficient in Greek and Arabic and 
professed in Christian theology. One of the fundamental works that was translated 
from Greek into Arabic in this period, the Geoponica, is a Byzantine agricultural book 
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that was compiled in the 10th century. In addition to Arabic, it was translated into 
Syriac, Pahlavi and Armenian. The original Greek language of the book that the Arabs 
translated was dedicated to the Byzantine Emperor Constantine VII Porphyrogenitus 
(913-959 ΑD). The book contains passages from Homer and Hesiod, originally 
written in Greek words that date back to the third century before Christ. Furthermore, 
the Greek words that were used in the translation of Torah have been discovered 
to be present in Geoponica. Two important compilations from the fourth and sixth 
centuries in particular are crucial to understand the subsequent Arabic successors: 1) 
Texts of Anatolius of Berytus (Collection of Agricultural Practices) and 2) Cassiaunus 
Bassus Scholasticus (Selections on Agriculture). The copy of the Greek Geoponica 
survives today mainly through these two compilations. Both of these texts are lost in 
the original, but have been preserved via oriental translations.

I will discuss and argue for the following results in my presentation: The ancient 
sources mentioned above had an impact especially on the Andalusian medieval 
agronomic literature. It has been the primary reference source for many subsequent 
Andalusian Agronomy scholars. Direct or indirect references can be found in the later 
Arabic agronomy texts to trace back to the aforementioned Greek sources. Following 
this, I will argue for the latter’s direct influence on the succession and continuity of the 
Agronomic tradition in the Andalusian Arabic world.

Osman Demir
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Meşhur Şüphenin İzinde: İşârât Geleneğinde Sükûn Ânı Tartışması ve 
Müeyyedzâde’nin Katkısı

Following the Famous Doubt: The Debate of the Moment of Rest in the Tradition 
of al-Ishārāt and the Contribution of Muayyadzāda

اقتفاء الشك الشهير: مناقشة لحظة الهدوء في أصول "اإلشارات" ومساهمة مؤيد زاده

İbn Sȋnâ’nın el-İşarât ve’t-tenbȋhât’ı sadece bir şerh geleneğini başlatmakla kalmadı, 
aynı zamanda içeriğinde yer alan tartışmalı konular sebebiyle Antik dönemden beri ele 
alınan çeşitli meseleleri güncelledi. Bunlardan biri de sonraları “meşhur şüphe” diye 
de anılan ancak literatürde daha çok “sükȗn ânı” olarak bilinen husustur. Tartışmaya 
konu olan paragraf İşârât’ın altıncı nematında yer alır. Buna göre hareketin bir sınırı 
oluşturması, ancak bitişme ve ayrılma olgularını dikkate almakla söz konusu olabilir. 
Zira hareketli bir nesnenin bir sınıra varması orada var olması, bir sınırdan ayrılması 
ise oradaki varlığını sonlandırmasıdır. Bu durumda bitişme ve ayrılma, birbirinden 
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farklı yönü olan iki hareket türü olmalıdır. Ayrıca nokta ve sınır kavramlarının imlediği 
üzere, hareketli nesne bu yerlerde vehmen de olsa bir süre kalmalıdır. Tek bir ân 
üzerinde hem ayrılma hem de ulaşma gerçekleşemeyeceği için de bu iki hareketin 
oluştuğu iki farklı ân arasında belli bir zamanın varlığı kabul edilmelidir. Mahiyeti 
gereği akıcı bir şey olan harekette gerçek bir sınır yoksa bu iki ân arasında vâki olan 
zamanı “sükȗn ânı” olarak nitelemek gerekir.

Fahreddin er-Râzȋ, Seyfeddin el-Âmidȋ, Nasȋruddin et-Tȗsȋ ve Kutbüddin er-Râzȋ 
gibi şârihler, bu sorunu eserlerinde tartıştılar. Müeyyedzâde (ö. 922/1516) ise Cüz’ 
Risâlesi’nde “meşhur şüphe” başlığı altında mezkûr isimlere atıfla soruna çözümler 
önerdi. Bu bildiride önce İbn Sȋnâ’nın ortaya koyduğu bahsi geçen sorun diğer 
eserleriyle mukayeseli biçimde anlaşıldıktan sonra, bu tartışma şerhler üzerinden 
takip edilecektir. Böylece klasik sonrası bir dönemde belli bir kavramın gelenek içinde 
nasıl ilerlediği, bunu etkileyen teorilerin mahiyeti ile ortaya atılan görüşlerin özgünlük 
ve sürekliliği konularında bazı neticelere varılacaktır.

Pınar Ülgen
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Orta Çağ Avrupası’nda Bilimsel Yaklaşımlar ve Oluşan Konseptin Analizi

Scientific Approaches in Medieval Europe and Analysis of the Emerging 
Concept

املناهج العلمية في أوروبا خالل العصور الوسطى وتحليل املفهوم النا�سئ

Bilimsel devrim ne demektir? Ne zaman başlamıştır? Bunlar hep var olan ama 
cevapları da değişkenlik gösteren sorulardır. Ancak cevapları verilirken genelde Orta 
Çağ, özellikle de Doğu-Batı etkileşimi sonucunda ortaya çıkan yeni bir dünya olarak 
Avrupa’daki bilimsel yaklaşımlar unutulmaktadır. Aslında bilinmeyen bir gerçek 
vardır ki, o da “bilimsel devrim” kavramının tarihsel kökeni ile ortak tarihsel özelliklere 
sahip olmasıdır. Bu iki terimin de özünde bulunan unsurlar ise fiziksel ve politik 
fenomenler, şans, kader ve tarih kavramlarıdır. Önemli olan buradaki fenomenin 
döngüsel ardıllığı değildir. Çünkü “devrim” kelimesinin kendisi geri dönmek anlamına 
gelir ki, ancak bunlar, esas olarak o zamanki dramatik değişikliklerden ibarettir. İşte 
bu kavramsal dönüşüm ve içerdiği tarihsel unsurlarla birlikte 11. yüzyıldan itibaren 
Batı Avrupa, büyük bir değişim ve dönüşüm dönemine girmiştir. Böylece Avrupa’nın 
kendine uyarlamaya ve tanımlamaya çalıştığı yeni bilimsel yaklaşımlarla toplumsal 
yapıda, teknolojide, entelektüel hayatta ve eğitim alanlarında yeni bir dünya ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Böylece yeniliklere tamamıyla açık bir toplum oluşmuştu. 
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Ayrıca bu dönemin en belirleyici özelliklerinden olan çeviri ve de önemli eserlerin 
yorumlaması, en önemli yaklaşımlardan biriydi. Bu durum, Orta Çağ Avrupa’sındaki 
bilimin gelişim zeminini de oluşturmaktaydı. Burada şunu da belirtmeliyiz ki, bu 
dönemin “erken Rönesans” olarak adlandırılmasındaki en önemli unsurdur bu çeviri 
hareketleri. Dolayısıyla Doğu-Batı etkileşimiyle gerçekleşen bu erken aydınlanmada 
ya da “erken Rönesans” döneminde dikkat çeken bir diğer nokta da Batı tarafından 
çevrilen eserlerin sadece Doğu’ya ait olmayıp, Batı’nın kendi klasik eserlerini de 
çevirmiş olmalarıdır. Bu da Batı’nın bilimsel anlamda kendi özüne dönme ve 
yenilikler yapma gibi farklı bir yaklaşımın da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Bu çalışmamızda ilerleyen yüzyıllarda daha sistematik hale gelen bu bilimsel ve 
teknolojik dönüşümün temelini oluşturan unsurları ve yaklaşımları değerlendirmeye 
çalışacağız.

Ralph Neuhäuser
Friedrich-Schiller-Universität Jena

Knowledge Transfer in Astronomy from Arabia to Frankia in AD 807: An 
Interdisciplinary Approach

MS 807’de Arabistan’dan Frank Krallığına Astronomi Alanında Bilgi Transferi: 
Disiplinlerarası Bir Yaklaşım

نقل املعرفة في علم الفلك من العربية إلى بالد الفرنجة في عام 807 م: نهج متعدد التخصصات

We present evidence for knowledge transfer in astronomy from Arabia to Frankia 
already in AD 807. The Royal Frankish Annals (RFA) report for AD 807 three lunar 
and one solar eclipse, “a small black spot” on the Sun interpreted as Mercury transit, 
and a lunar occultation of Jupiter. While all the former events are dated correctly 
using the Roman calendar without specification of the lunar age, the latter appears 
to have a double-dating: on “2nd calends of February” and “the 17th Moon”. These 
two dates are consistent with each other (and astronomically correct) only if the lunar 
age is counted since the first visual detection of the new crescent, as on a Muslim 
calendar (then the correct night Jan 30/31). The interpretation of a spot on the Sun as 
planetary transit, found here for the first time in the Latin West, is attested in Arabic 
reports since the 9th century. The astronomical records for 806/7 in the RFA are 
embedded in two separate texts about the landing (port of Venice) of a diplomatic 
delegation from the Abbasid Caliphate and then its meeting with Charlemagne ‒ with 
technology transfer mentioned explicitly (water clock etc.). Arabic astronomers are 
known to predict, observe, and record eclipses since the early 9th century. The new 
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astronomical knowledge was applied in Frankia at most for a few decades and then 
lost during the Carolingian decline. We also discuss evidence for further knowledge 
transfer from Arabia to Europe in other disciplines from the 9th century.

Rawda El Hajji
Fatih Sultan Mehmet Vakif University

Indian Ocean Navigation Based on al-ʻUmda al-mahriyya fī ḍabṭ al-ʻulūm al-
baḥriyya by Sulaymān al-Mahrī

Süleyman el-Mehrî’nin el-ʻUmdetü’l-mehriyye fî zabti’l-ulûmi’l-bahriyye Adlı 
Eseri Çerçevesinde Hint Okyanusu Navigasyonu

 لسليمان املهري في "العمدة املهرية في ضبط العلوم البحرية"
ً
املالحة في املحيط الهندي وفقا

This paper introduces the life and works of a distinguished sixteenth century Arab 
navigator, Sulaymān al-Mahrī, particularly his magnum opus entitled al-ʻUmda al-
mahriyya fī ḍabṭ al-ʻulūm al-baḥriyya. Al-Mahrī was, of an Arabian Mahara origin, 
born in the town of Shihr in Ǧurz belonging to Ḥadramawt in what is today eastern 
Yemen. Ḥadramawt was known for its shipbuilding industry and played an important 
role in spice trade in ancient and medieval Orient. The people of Ḥadramawt were 
well-acquainted to the life at seas and produced some of the best navigators of Indian 
Ocean, like Sulaymān al-Mahrī. Al-Mahrī was not just a practicing navigator. He also 
wrote important treatises on Indian Ocean navigation. Unfortunately, the popularity of 
Aḥmad ibn Māğid (d. 1500) in Europe for his supposed role in guiding the Portuguese 
in the Indian Ocean and his works particularly Kitāb al-fawāʼid fī uṣūl ʻilm al-baḥr 
wa al-qawāʼid have overshadowed equally important navigational works on Indian 
Ocean resulting to dearth of knowledge and studies on other navigators and their 
works. While ibn Māğid’s works have been studied in great details, al-Mahrī and his 
works did not receive the same scholarly attention. It is, therefore, the objective of 
this paper to introduce al-Mahrī and his works to a wider audience, as well as his 
achievement and contribution on Indian Ocean navigation.
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Reda Othman Elhusseini
Institute of Arabic Manuscripts

األساليب واملقاربات الواجب استخدامها في تدريس التاريخ العام للعلوم وتاريخ العلوم في اإلسالم ضمن مساق تاريخ العلم 
في مختلف مستويات التعليم

Eğitimin Çeşitli Kademelerinde Bilim Tarihi Dersi Kapsamında Genel Bilim 
Tarihi ve İslam Bilim Tarihi Öğretiminde Kullanılacak Yöntem ve Yaklaşımlar

The Methods and Approaches to be Used in Teaching General History of 
Science and the History of Science in Islam within the Course of the History of 
Science at Various Levels of Education

العلمي  التاريخ  تدريس  مقاربات  ترسيم  بها  يمكن  التي  الرئيسة  واملحاور  األهداف  من  بعدد  املقاربات  من  النقاط  تلك  تختص 
اإلسالمي للوصول إلى- Islamic Paradigm النموذج الفكري اإلسالمي في العلوم التجريبية، وقد سعيت فيه بالربط بين االعتناء 
التراث العلمي املخطوط وطرق نشره وبذله في سياق بحثي نموذجي وبين مواكبة العلم الحديث في الحضارات األخرى، وملخصها هو:

مقاربة "خصائص العلوم التجريبية اإلسالمية" وما يتمايز بعضها عن بعض.	 

مقاربة "رصد أسس التفكير العلمي التاريخي" في ضوء مناهج البحث العلمي الحديث.	 

مقاربة "التراكمية املعرفية للنصوص املؤِسَسة" في تاريخ العلوم اإلسالمية والوقوف على حدودها وتأثيرها.	 

مقاربة "النشر النقدي" للتراث العلمي والتقني ]تحقيق املخطوطات ونشرها[.	 

مقاربة "نقد النشرات" التي أنجزت على إخالل بأسس علم تحقيق النصوص.	 

مقاربة "إعادة النصوص املفقودة" التي ترجمت في السابق إلى لغات غير العربية وليس لها وصول نسخي في ببليوجرافيا 	 
املخطوطات أو واقع االقتناء الخزائني.

مقاربة "فهرسة املخطوطات الجامعة املوحدة" لوجود املخطوط العلمي أينما وجد.	 

مقاربة "جغرافية البلدان العلمية اإلسالمية" وإسهامها في الحضارة.	 

مقاربة "التراجم العلمية" ألعالم تاريخ العلوم في اإلسالم.	 

مقاربة "معجمة املصطلحات العلمية" الخاصة بالتأليف في كل فن من فنون التراث العلمي والتقني.	 

مقاربة "التطابق العلمي" للمفاهيم واملصطلحات في تاريخ العلوم اإلسالمية عن ما هي تضمنته الحضارات األخرى إن وقع 	 
االتفاق بينهما.

مقاربة "املكافئ العلمي املوازي" للمفاهيم واملصطلحات في تاريخ العلوم اإلسالمية عن ما هي تضمنته الحضارات األخرى 	 
إن وقع االختالف واملفارقة.

مقاربة "تشغيل النصوص" واستثمارها املعرفي في املجاالت العلمية الحديثة	 
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Robert H. van Gent
Utrecht University

Al-Ṣūfī’s Book of the Constellations of the Fixed Stars and its Influence on 
Islamic and Western Celestial Cartography

Sûfî’nin Suverü’l-kevâkibi’s-sâbite (Sabit Yıldızların Takımyıldızları) Adlı Kitabı 
ve İslam ve Batı Gök Haritacılığına Etkisi

كتاب الصوفي "صور الكواكب الثابتة" وتأثيره على رسم الخرائط السماوية اإلسالمية والغربية

Around 964 CE the Persian mathematician-astronomer Abū al-Ḥusayn ʻAbd al-
Raḥmān ibn ʻUmar al-Ṣūfī (d. 986) compiled a comprehensive treatise on the fixed 
stars and the constellations. Al-Ṣūfī’s work also contained a star catalogue and 
detailed pictorial representations of the constellations as they were seen on the 
celestial sphere or on a celestial globe. Judging from the large number of manuscript 
copies that are still preserved in various libraries around the world, al-Ṣūfī’s work 
must have been very popular in the Islamic world and its influence on later Islamic 
and early European celestial cartography is unmistakable. This paper will discuss the 
contents of al-Ṣūfī’s ‘star atlas’ and its astronomical, textual and pictorial sources. A 
chronological summary of the known manuscript copies will be given and some of the 
earliest manuscripts will be discussed in more detail. The paper will also discuss the 
influence of al-Ṣūfī’s work on 16th and 17th-century European cartographers.

Said Sabbagh
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Al-Bīrūnī’s Systematic Approach of Experimental Accuracy

Bîrûnî’nin Deneysel Kesinliğe Sistematik Yaklaşımı

منهج القياس عند البيروني في دقة التجارب

Al-Bīrūnī (d. 1048) is perhaps one of the best-known scientists in the history of 
the natural sciences. His books were popular from India to Spain and were used 
as reference textbooks in astronomy, pharmacology, physics, mineralogy, human 
geography, and other scientific branches. This article retraces his steps and explains 
some of his experiments, which he conducted with surprising accuracy considering 
that he lived in the 10th and 11th centuries. His results and conclusions were highly 
accurate, even by today’s standards, and he dismissed the popular myths of his time.
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The original texts are extracted from al-Bīrūnī’s books and manuscripts. His deep 
observations on the accuracy of making the state-of-the-art balances and instruments 
are presented.

The experiments in question include those on water purification and filtration, optics, 
gold extraction and purification, volumetric mass calculations, mineral, and fluid 
density. This historical review is written for comparison with modern-day physics, 
chemistry, and earth sciences.

Sami Arslan
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İsim Müsemmâya mı Delâlet Eder? İslam Telif Geleneğinde Tesmiye Oyunları 
(Telmîh)

Does Ism Indicate Musammā? Tasmiya Games (Talmīḥ) in the Tradition of 
Islamic Writing

هل يدل االسم على املسمى؟ ألعاب التسمية )التلميح( في تقاليد النشر في اإلسالم.

Müslüman toplumlarda üretilen metinler ve bu metinlerin müellifleri lafız-anlam 
ilişkilerinin özneye olabildiğince geniş imkânlar sunduğu bir dünyanın parçasıdır. 
Böylece müellifler bu dünyanın sunduğu anlam katmanlarından hareketle “bir 
şey” söylerken aslında başka şey/ler de söylemekte/söyleyebilmekte, metni adeta 
bir oyun alanına çevirmektedir. İşte bu lafız-anlam oyunlarından birisinin de kitap 
unsurlarından önemli bir cüz olan kitap isimlerinde uygulandığı görülmektedir. 
Eserlerine isim veren müellifler modern pratiklerin aksine sadece muhtevayı dikkate 
alarak tesmiyede bulunmamakta, bununla beraber kitap isimleri üzerinden eserin 
yazıldığı mekân, zaman, sebep ve hâmi gibi birçok şeye gönderme yapmaktadır. Hatta 
kimi müellifler çıtayı yükselterek kitap isimleri üzerinden bazen bir ironi yapmakta 
bazen de birbirlerine ya da genel olarak ilim kamuoyuna meydan okumaktadır. 
Bu tebliğde İslam telif geleneğinde kitap isimlerinin yaptığı göndermeler (telmih), 
isimlerin ve göndermelerin sosyal-siyasal ve kültür tarihi açısından tarih yazımında 
yardımcı/dolaylı kaynak olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılacak, isimlerin bu 
açıdan tarih yazımına katkısı incelenecektir. Bu bağlamda tebliğde, farklı yüzyıllarda 
farklı coğrafyalarda ve bilim tarihi başta olmak üzere farklı disiplinlerde kaleme alınan 
eserlerin isimleri ele alınacak, bu isimlerin hikâyesi (tesmiye) ile işaret ettikleri açık ve 
örtülü anlamlara odaklanılacaktır. 
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Siracettin Arslan
Mardin Artuklu Üniversitesi

İslam Bilim Geleneğinin Teşekkülüne İlişkin Safhaların Belirlenimi Üzerine Bir 
Taslak Önerisi

A Proposal for Determining the Phases of the Formation of the Scientific 
Tradition in Islam

اقتراح لتحديد مراحل تشكل التقليد العلمي في اإلسالم

Bilim geleneği kavramsallaştırması, bu tebliğin öncelediği bağlam itibariyle belli bir 
zaman ve mekân diliminde, bilim cemiyetinin sürdürdüğü ilmî faaliyetlere değer-
anlam evreni temin eden modellere, araştırma taslaklarına gönderimde bulunmak 
üzere başvurulan bir adlandırmadır. Buna göre gelenek, bilim cemiyetini sevk ve 
idare eden cevval taslaklar bütünü olarak öne çıkar. Bilim ve gelenek arasındaki 
ilişkiye dair bu tür bir okuma dizgesinde, bilimin pür/saf bir bilme faaliyeti değil, aksine 
çeşitli düzeylerde kültür, dil, sosyal irade, metafizik ve dünya görüşü gibi bir dizi sözel 
alana yönelik aidiyetinin olduğunu gösterir. Öte yandan gelenek şeklinde adlandırılan 
araştırma taslağı, kısa süreli faaliyetlerin ürünü değil, uzun sayılabilecek zaman 
dilimlerinde oluşan birikimin ve bir dizi safhanın akabinde var olabilir. Bilim geleneğine 
yüklenen bu anlam dağarcığını İslam bilim geleneği üzerinden örneklendirmek 
mümkündür. Bu bağlamda İslam bilim geleneğinin, bilimler tarihi ve felsefesine konu 
olacak şekilde, sırasıyla dünya görüşü (7. yüzyıl ve sonrası), bilim topluluğu (8-9. 
yüzyıl), sorunlar (9-10. yüzyıl) ve umumî araştırma modelinin (10. yüzyıl) ortaya çıkış 
evreleri olmak üzere dört safhada teşekkülünün tamamlandığına yönelik bir taslak 
çerçeve teklif edilebilir. Önerilen safhaların, her biri statik değil, dinamik evrenlere 
sahip olmanın yanında aralarında girişkenlikler de vardır. Söz gelimi İslâm dünya 
görüşü, geleneğin her safhasında mevcut olup bilim cemiyetinin araştırmalarına yön 
tayin ettiği gibi aşkın bir arka plan takdim işlevini icra eder ve dolayısıyla da cemiyet-
cemaat nezdinde inişli-çıkışlı ivmeli harekete sahip olur. Bilim cemiyeti, İslam dünya 
görüşünün ilham ve sevk edici telkin ve talimatlarından güç alarak sürdürdüğü ilmî 
araştırmalarla geleneğin teşekkülüne katkı sağlayarak lokomotifini oluşturur. Sorunlar 
safhası, geleneğin oluşum sürecinde dâhilî tezahürleri olmasının yanında esasen 
bilim cemiyeti ve önceden süregelen gelenek arasındaki meydan okuyuş veya kriz 
durumunu bütünleyen süreci karşılar.

Böylece bu tebliğ, bilimsel süreç dâhilinde, bilim cemiyeti tarafından başvurulan 
yöntembilimler(in birliği) ve yapılan tedvin-tasnif-tertip işlemlerinin yanı sıra teşkil 
edilen kavram, kuram ve disiplinlerden hareketle, sorunlar safhasının sonunda 
İslam bilim geleneğinin teşekkülünden (10. yüzyıl) söz etmenin imkânını sunmayı 
hedeflemektedir.
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Solmaz Ceren Özdemir
İstanbul Üniversitesi

Uluğ Bey ve Cassini Zici’nde Yer Alan Güneş ve Ay Tutulma Hesapları Üzerine 
Bir İnceleme

A Study on Calculations of the Solar and Lunar Eclipses in Zīǧ of Uluġ Beg and 
the Astronomical Tables of Cassini 

دراسة عن حسابات الكسوف الشم�سي والخسوف القمري في زيج ألوغ بك والجداول الفلكية لكاسيني 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, Güneş ve Ay tutulmalarının çeşidi, hangi gün ve saatte 
tutulmanın başlayacağı ve ne kadar süreceğine dair bilgiler her yıl müneccimler 
tarafından zîclerden hesaplanarak takvim ve ahkâmlarda belirtilirdi. Takvimlerde 
yer alan tutulma bilgilerindeki doğruluk, takvimin güvenilir olduğunu göstermektedir. 
Bu nedenle tutulmaların tayininde hem hesaplama yöntemi hem de kullanılan zîcin 
içerdiği astronomik verilerin ne derece hassas olduğu önemlidir. Diğer taraftan 
takvimler yapıları itibariyle, bu tutulma bilgilerinin hangi hesaplar ile yapıldığı bilgisinin 
değil, tutulma hesaplamalarının sonuçlarının yansıdığı kaynaklardır.

Yaptığımız literatür araştırmasında Güneş ve Ay tutulma hesaplarının yer aldığı 
kaynaklar arasında Uluğ Bey Zîci ve Cassini Zîci’nin de olduğunu tespit ettik. 
Osmanlı bilim literatürü incelendiğinde Uluğ Bey Zîci, takvim hazırlanmasında ve 
astronomi hesaplarında uzun bir dönem müneccimler tarafından kullanılan bir kaynak 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşılık, 1770 yılında Çınarî Halifezâde İsmail 
Efendi tarafından Türkçe’ye Tuhfe-i Behîc-i Rasînî Tercüme-i Zîc-i Kasînî adıyla 
tercüme edilen Cassini Zîci, 1800 yılından itibaren III. Selim’in emriyle takvimlerin 
hazırlanmasında ve astronomi hesaplarında bir süre kullanılmıştır. Tutulma 
hesaplamalarının da yer aldığı bu eserler, takvimlerde yer alan tutulma bilgilerinin 
kaydedilmesinde faydalanılan kaynaklar olması ve Cassini Zîci’nin Osmanlı 
astronomi tarihinde modern döneme geçiş çerçevesinde ele alınan eserlerden biri 
olması sebeplerinden araştırma konumuzun odağında yer almaktadır. İki eserin 
karşılaştırmalı analizi sonunda, bu eserlerde yer alan tutulma hesaplamalarında 
benzerlikler ve farklılıklar tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda 
Uluğ Bey Zîci ve Cassini Zîci’nde yer alan tutulma hesaplarındaki benzerlik ve 
farklılıklar değerlendirildikten sonra Cassini Zîci’nin tutulma hesaplama yöntemine ve 
terminolojiye etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
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Şükrettin Güldütuna 
Almanya

Prof. Fuat Sezgin’in Ömürlük Eseri Geschichte des arabischen Schrifttums’un 
18. Cildi: Felsefe Tarihi

The 18th Volume of Prof. Fuat Sezgin’s Magnum Opus, Geschichte des 
arabischen Schrifttums: History of Philosophy

املجلد الثامن عشر من رائعة األستاذ فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي: تاريخ الفلسفة

Prof. Fuat Sezgin, ömürlük eseri Geschichte des arabischen Schrifttums’un (GAS) 
18. ve son cildinin felsefe tarihi üzerine olmasını planlanmıştı. Prof. Sezgin bu cilt 
üzerindeki çalışmalarının büyük kısmını el yazısı ile hazırlamıştı, ancak maalesef 
eser yayınlanamadı. Bu tebliğ eserin mahiyeti ve akıbeti hakkında bilgi vermeyi 
amaçlamaktadır.

Theodor Abt
Eidgenössische Technische Hochschule

The Corpus Alchemicum Arabicum Research-Project

Corpus Alchemicum Arabicum Araştırma Projesi

مشروع أبحاث مجموعة الخيمياء العربية 

Science in Islam traditionally is rooted in a basic union of two opposites: divine 
revelation and the application of the human mind; naql and ‘aql, respectively.

The root of the word Islam, aslama, means to surrender to a higher power than what 
we experience in our daily life, while the application of mind makes us human. The 
union of these two dimensions was and is the huge contribution of Islam to the history 
of science. This also becomes evident in the meaning of the Arabic word for science 
‘ilm, which means both religious knowledge and science.

My paper will emphasize the merit of Prof. Dr. Fuat Sezgin’s immense life-work to 
make evident what the world of modern science owes to the development of science 
in the Islamic world. For us in Switzerland, a segment of that goal was reached by 
Fuat Sezgin Hotscha’s bold support –since 1988– of our research-project on Arabic 
alchemy, named “Corpus Alchemicum Arabicum” (CALA). This project was initiated 
by Dr. Marie-Louise von Franz in Switzerland some 50 years ago and found later also 
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the support of Prof. Dr. Wilferd Madelung in Oxford. Meanwhile nine volumes of the 
CALA-Series have been published, all of them lay-outed and printed in Istanbul, at 
the recommendation of Fuat Sezgin.

Among the first volumes of the CALA-Series one finds the texts of the alchemist 
Muḥammad ibn Umail who entered later Latin alchemy under the name of Senior 
(the Sheikh), showing highest respect for his person. To have solid scientific editions 
of some of his basic texts and poems, together with an English translation, allows 
today a revising of some basic misunderstandings with regard to the significance of 
this great master of the art. In general, the results of this CALA-project give important 
proof that the religious dimension of alchemy –as developed in Arabic alchemy– is 
not only the forerunner of chemistry but also of modern depth-psychology. Especially 
the poetry of Ibn Umail and his explanations of them confirm the ability of symbols to 
unite revelations from the unconscious with the realm of the human mind.

Willem de Graaf
Utrecht University

Possible Origins of the 15th-Century English Navicula Sundial in Medieval 
Islamic Civilization

15. Yüzyıl İngiliz Navicula Güneş Saatinin Orta Çağ İslam Medeniyetindeki Olası 
Kökenleri

األصول املحتملة للمزولة املالحية اإلنجليزية في القرن الخامس عشر من الحضارة اإلسالمية في العصور الوسطى

Prof. Dr. Fuat Sezgin was always very keen on tracing back the scientific interactions 
between the Islamic world and medieval Europe. Among the many scientific 
instruments he reconstructed for his museum in the Institute for the History of 
Arabic-Islamic Science in Frankfurt (later also for the Istanbul Museum of the History 
of Science and Technology in Islam) there is one small peculiar sundial, called a 
navicula (small ship). Prof. Dr. Fuat Sezgin reconstructed this navicula (and the other 
instruments) in order to facilitate the research into the possible origins of this sundial 
that was first manufactured and written about in 15th century England. After explaining 
the modus operandi of the navicula, we will show that this elusive instrument is far 
more precise than has been realized by modern historians of science. Then we will 
present new perspectives on possible historic relationships between this European 
sundial and earlier Islamic instruments described by Abū ʻAlī al-Ḥasan ibn ʻAlī al-
Marrākushī (Western Islamic world, 13th century) and Ḥabash al-Ḥāsib (Eastern 
Islamic world, 9th century).
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Yavuz Unat
Kastamonu Üniversitesi

Osmanlı Astronomisinin Epistemik Değişimi Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Epistemic Change of Astronomy in Ottomans

 تقييم التغير املعرفي لعلم الفلك عند العثمانيين

Osmanlı Türkiye’sine yeni ve modern astronominin girişine ilişkin çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmalara göre modern astronomi ve özellikle Kopernik’in Güneş 
merkezli kuramı 1660’lardan itibaren Osmanlılar tarafından, Batı’dan yapılan zîc ve 
coğrafya eserlerinin çevirileri ile tanınmaya başlamıştır. Ancak anlaşıldığı kadarıyla 
bu alanda en önemli katkı 17. yüzyılda İbrahim Müteferrika tarafından yapılmıştır. 
Zira ondan önceki astronomi ve coğrafya eserlerinde yeni astronomiye ilişkin 
meselelerde Osmanlı astronom ve coğrafyacıları meseleyi tam olarak kavrayamamış 
ve özellikle Kopernik kuramı yanlısı bir tavır sergileyememişlerdir. Bu tavır ne yazık 
ki Müteferrika’dan sonra da devam etmiş, Osmanlılar geleneksel astronomiden 
kopamamışlardır. Kopernik Sistemi’nin kabul edilişi 19. yüzyılın ortalarını bulmuş, 
yeni astronomi kavramlarına kuşkulu bakış açısı bu döneme kadar devam etmiştir.

Konuyla ilgili olarak 2020 yılında TÜBİTAK tarafından 1003 projesi kapsamında iki 
yıllık bir proje başlatılmıştır. “Osmanlı Astronomisinin Değişim ve Dönüşümü (17-19. 
Yüzyıllar Arası)” başlıklı projemizde konuyla ilgili bazı yazma eserler üzerinden yeni 
bir okuma önerilmektedir. Bu bildiride projemiz kapsamında incelediğimiz bazı yazma 
eserlerden hareketle Osmanlı’da modern astronomiye geçiş bağlamında ulaştığımız 
ilk veriler sunulacak ve tartışılacaktır.

Zahide Özkan-Rashed
Almanya

The Manuscript of al-Balḫī’s Maṣāliḥ (al-abdān) wa al-anfus according to Fuat 
Sezgin and Its Present Evaluation

Fuat Sezgin’in Gözünde Belhî’nin Mesâlihu(’l-ebdân) ve’l-enfüs’ünün Elyazma 
Nüshası ve Güncel Değerlendirmesi

مخطوطة "مصالح األبدان واألنفس" للبلخي بحسب فؤاد سزكين وتقييمها الحالي

When Prof. Sezgin proposed Abū Zayd al-Balḫī´s work Maṣālih ̣(al-abdān) wa al-anfus 
as a doctoral thesis in the early 1980´s, he knew what far-reaching and profound insights 
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the author’s treatise implied for the time. Nowadays qualified researchers highlight al-
Balḫī’s pioneering role in psychosomatic medicine and psychology. What is the basis 
for this assessment? What does al-Balḫī characterize? Where is his place in the history 
of Arabic-Islamic sciences? It is attempted to give a short answer to these questions.

Zehra Bilgin & Enes Güllü
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi & İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Osmanlılar’da Matbu Matematik Eserlerinin İncelenmesine Dair Bir Yöntem Teklifi

A Method Proposal for Studying Printed Mathematical Texts in Ottomans

اقتراح طريقة لدراسة نصوص مقاالت الرياضيات املطبوعة لدى العثمانيين

Osmanlılar’ın matematiksel bilimlerdeki faaliyetlerine dair araştırmalarda matbu 
eserlerin incelendiği çalışmalar önemli yer tutmaktadır. Mühendishane Matbaası’nın 
kurulmasından sonra basılan yüzlerce kitap ve çeşitli dergilerde yayınlanan, matematiksel 
bilimlerle ilgili birçok makale, matematiğin bu dönemdeki seviyesini anlamaya yardımcı 
olmakla kalmayıp, Osmanlı modernleşmesinin ve bununla ilişkili olarak Avrupa’dan bilim 
transferinin mahiyetini, boyutlarını ve etkisini ortaya koyması bakımından hayli velut bir 
araştırma alanı oluşturur. Ayrıca bu eserlerin büyük çoğunluğunun, dönemin hususiyetleri 
itibariyle, Osmanlı Türkçesi ile yazılmış olması, alanın Türkiyeli araştırmacılarının 
azımsanmayacak bir kısmının takıldığı Arapça engelini ortadan kaldırdığından, bu 
eserler her seviyeden araştırmacının çalışma konusu haline gelebilmektedir. 

Osmanlı modern döneminde matematiksel bilimler konulu mevcut çalışmalara 
bakıldığında pek çok farklı yaklaşımın var olduğu görülür. Eserlerin içerik incelenmesi 
ve bağlama yerleştirilmesinde yapılan tercih ve tasarruflarda belirli bir yönteme riayet 
edilip edilmediği bir tartışma konusudur. Bununla birlikte, Osmanlı modernleşmesine 
sıklıkla eşlik eden gerileme paradigmasının bu alanda da hâlâ yer yer rastlanan kolay 
bir açıklama olması, dönemin bilimini tartışmada yöntem açısından yeni sorulara 
ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

Osmanlılar’da matbaa sonrası matematik literatürü çalışmalarına dair yukarıda 
çizdiğimiz resim, literatürdeki kişi, eser, kavram, teori konulu çok sayıda çalışmanın 
takip ettiği bir metodoloji var mıdır, var ise hangi özellikleri haizdir, yok ise bu çalışma 
alanı için bir metodoloji önerilebilir mi gibi soruları akla getirmektedir. Bu araştırma 
ile literatürde hâlihazırda yapılmış olan çeşitli çalışmaları inceleyerek bu ve benzeri 
sorulara cevap bulmanın yanında, alana yönelik muhtemel bir metodolojinin nasıl 
kurulabileceğine dair mütevazı önerilerde bulunmayı amaçlıyoruz.
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Zehra Dükkel
Kastamonu Üniversitesi

Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tertîbü’l-ulûm Adlı Eserinde Astronomi Müfredatı
Astronomy Curriculum in the Tartīb al-ʻulūm of Ibrāhīm Ḥaqqi of Erzurum

منهج علم الفلك في "ترتيب العلوم" إلبراهيم حقي األرضرومي

Erzurumlu İbrahim Hakkı, Türkçe olarak kaleme aldığı Tertîbü’l-ulûm eserinde, bir 
medrese öğrencisinin yeterli ilme sahip olması için mutlaka eğitim alması gereken otuz 
bir ayrı ilim dalından bahsetmiştir. Astronomi bilimi, Tertîbü’l-ulûm’da “ilm-i hey’et” olarak 
anılmaktadır. İbrahim Hakkı’nın aktardığı bilgiler ışığında, Çağmînî’nin görüşlerinin 
incelendiği Şerh-i Çağmînî ve 16. yüzyılda yaşamış olan Bircendî’nin eserlerinin ilm-i 
hey’et kapsamında medreselerde okutulan kitaplar olduğu bilinmektedir.

İlm-i hey’et ile bağlantılı olan diğer dört ilimden “ilm-i amel” ve “ilm-i âlât” astronomik 
araştırmalarda kullanılan aletlerin tanıtılması ve nasıl kullanılacağının öğretilmesini 
amaçlamaktadır. Usturlâb, Bîst Bâb, Rubʻ-ı Müceyyeb, Rubʻ-ı Mukantar isimli 
eserlerin ilm-i âlât kapsamında medreselerde okutulduğu, Tertîbü’l-ulûm adlı eserinde 
açıkça anlatılmıştır. “İlm-i zîc” ve “ilm-i takvîm” eğitiminde ise Sî Fasl-ı Tûsî ve çeşitli 
rûznâmelerin okutulduğu bilinmektedir. 

O dönemde astronomi eğitimi alan bazı kişilerin “ilm-i nücûm” adı verilen falcılık 
alanında da öğrenim gördüğü bilinse de İbrahim Hakkı nücûm ilminin etik olmadığı 
gerekçesiyle ilm-i nücûm’u Tertîb-i Ulûm eserindeki otuz bir ilim içerisinde saymış ancak 
öğrenilmesinin tehlikeli olduğunu dile getirerek herhangi bir eser ismi belirtmemiştir.

Bu araştırmada, 17. yüzyıl sonrası Osmanlı medreselerinde verilen astronomi eğitimi 
ele alınarak Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın bu konudaki fikirlerinden yararlanılacaktır.
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