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Prof. Dr. Fuat Sezgin’s Contributions to the History of Islamic Science Developed in
al-Andalus
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ÖZ

Endülüs, İslam dünyasının bir parçası olduğu yaklaşık sekiz asırlık süreç boyunca, özellikle de İslam dünyasındaki bilimsel gelişmelerle bağlantılı
olarak X-XIII. yüzyıllar arasında önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur. Endülüslü bilginlerin matematik, astronomi, kartografya, tıp, eczacılık,
botanik ve felsefe gibi alanlara dair telif ettikleri eserler, yazıldıkları alanlarla ilgilenen Hıristiyan veya Yahudi bilim adamlarınca büyük bir dikkatle
takip ve tetkik edilmiş; kimi zaman henüz müellifleri hayattayken Arapçadan İbranice ve Latinceye yapılan tercümeler yoluyla Batı’da bilimsel
çalışmaların gelişmesine son derece önemli katkılar sağlamıştır. Büyük bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, Endülüs’te gelişen İslam bilim tarihi
eserlerinin taşıdıkları önemi bihakkın takdir etmiş ve Endülüs, Sezgin’in çalışmalarında önemli bir yer tutmuştur. Öyle ki Sezgin, çok yönlü bir bilgin
olan İbn Sîd el-Baṭalyevsî; astronomi bilgini ez-Zerḳālî; Endülüs’te gelişen felsefî düşüncenin başlıca temsilcileri olan İbn Bâcce, İbn Ṭufeyl, İbn Rüşd
ve İbn Seb‘în gibi kişi merkezli eserlerinin yanı sıra, tarihî coğrafya ve İslam felsefesinin Batı’ya aktarımı gibi bazı tematik çalışmalarını coğrafî olarak
sadece Endülüs’e ayırmıştır. Bu çalışma, İslam medeniyetinin batı ucunda önemli bir bilim merkezi olarak öne çıkan Endülüs’te Müslüman bilginlerin
telif ettikleri eserler ve bu eserler üzerine yapılan bilimsel çalışmalara Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından yapılan katkıları incelemeyi hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler: Endülüs, Astronomi, Coğrafya, Botanik
ABSTRACT

Al-Andalus, a part of the Islamic world for approximately eight centuries, was one of the important centers of science in connection with
scientific developments in the Islamic world particularly between the 10th and 13th centuries. Works written by Andalusian scholars in the fields of
mathematics, astronomy, cartography, medicine, pharmacy, botany and philosophy were carefully followed and examined by Christian or Jewish
scientists interested in these fields. Therefore, these works made significant contributions to the development of scientific studies in the West
through translations from Arabic to Hebrew and Latin, even sometimes while the authors were still alive. Prof. Dr. Fuat Sezgin, an eminent historian
of science, appreciated the significance of the history of Islamic science in al-Andalus and thus al-Andalus took a remarkable place in his works. In
fact, Sezgin only devoted some his thematic studies, such as historical geography and the transmission of Islamic philosophy, to the West, while
the rest was devoted to al-Andalus in addition to his individual-centered works such as his study of the versatile scholar Ibn Sīd al-Batalyawsī, the
astronomy scholar al-Zarqālī and studies on Ibn Bājja, Ibn Tufayl, Ibn Rushd and Ibn Sab‘īn, who were the main representatives of the philosophical
thought developed at al-Andalus. This study aims to investigate the contributions of Prof. Dr. Fuat Sezgin regarding the works published by Muslim
scholars in al-Andalus which stood out as an important science center at the western edge of Islamic civilization. Our study also includes an
examination of his scientific studies on these works.
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Giriş
94 yıllık uzun ve bereketli bir hayatı müslüman bilginlerin bilim ve tekniğin muhtelif alanlarına yapmış oldukları
katkıları ortaya koyarak uluslararası akademik camiada hak ettikleri itibar ve değeri görmelerini sağlayan Prof. Dr. Fuat
Sezgin’i vefatının birinci yılında rahmetle anıyorum.
Hiç şüphe yok ki Prof. Dr. Fuat Sezgin genel olarak İslam bilim tarihine, özel olarak da Endülüs’te gelişen bilimlere
çeşitli açılardan önemli katkılar sunmuştur. Tıp, matematik, geometri, astronomi, felsefe, kartografya, kimya ve botanik
gibi farklı disiplinlere dair telif edilmiş temel eserlerin tıpkıbasım veya tahkiklerini yayınlaması bu katkıların başında
gelmektedir. Her şeyden önce bu, araştırmacılara çalışmalarında kullanabilecekleri kaynakları toplu halde ulaşabilme
imkanı sağlamaktadır. Fakat daha önemlisi, Sezgin’in çalışmalarını İslam medeniyetinin belli bir coğrafya veya dönemiyle
sınırlandırmamış olması sayesinde, büyük bir bütünün küçük bir parçası hakkında spesifik bir çalışma yapan araştırmacılar
farklı dönem ve bölgelerde telif edilen eserlerle mukayese yapabilme ve böylelikle inceledikleri konunun bütün içerisindeki
yerini tespit edebilme imkanı bulmaktadır. Söz konusu metodolojik yaklaşımın en güzel örneklerini de yine Sezgin’in kendi
çalışmalarında, mesela İslam’da Bilim ve Teknik adıyla dilimize tercüme edilen abidevî eserinde görmek mümkündür.
Bu sempozyumda Prof. Dr. Sezgin’in Endülüs’teki tıp ve matematik çalışmalarına dair katkılarını ele alan sunumlar
olduğundan, bu tebliğde onun Endülüs’teki İslam bilim tarihi çalışmalarına katkıları astronomi, coğrafya ve botanik
çerçevesinde ele alınacaktır.

1. Bir Bilim Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin
Bir bilim tarihçisi olarak Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu alana yaptığı katkılar çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Hiç
şüphesiz onun bilim tarihi çalışmalarına yaptığı en önemli katkı, İslam medeniyetinin doğuşundan itibaren müslüman
bilim adamları tarafından gerçekleştirilen çalışmaları dünya akademisinin dikkatine sunarak, bu çalışmalar hak ettikleri
yeri almadan dünya bilim tarihinin yazılamayacağını göstermiş olmasıdır. Çalışmaları bir bütün olarak ele alındığında
takip ettiği kuşatıcı metodoloji son derece dikkat çekicidir. Sezgin’in çalışmalarının İslam medeniyetinin doğuşundan
XVI. yüzyıla kadar uzanan dönem aralığında ve tabii bilimler üzerinde yoğunlaştığı görülür. Altmış yılı aşkın bir süre
boyunca bu çerçevede sürdürdüğü çalışmalarında coğrafî bölge, kronolojik dönem veya bir alanla sınırlanma görülmez.
Araştırmalarında izlediği bu bütüncül yaklaşım, kendisini en somut haliyle Sezgin’in bilim tarihinin tüm alanlarını
kapsayan yayınlarında gösterir. Bu, belirli bir alanda ihtisas sahibi olurken o alanın farklı disiplinlerle olan ilişkisini
yeterince kavrayamama gibi günümüz akademisinde çokça karşılaşılan problemin nasıl aşılabileceğine de örneklik teşkil
eder. Sezgin’in Endülüs’ten Orta Asya’ya, Anadolu’dan Kuzey Afrika’ya İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde yaşayan
müslüman bilginlerin çalışmalarını yayınlaması, İslam hakimiyetindeki topraklarda bilginin dolaşımı ve bölgeler arasındaki
benzerlik yahut farklılıkların tespiti gibi birçok önemli konunun yakından görülebilmesine imkân vermiştir. Öte yandan
Sezgin’in İslam bilim tarihinin bütününü kapsayan araştırma metodu, müslüman bilim adamlarının eserlerinin Batı’daki
bilimsel çalışmalar üzerindeki etkilerinin boyutunun daha açık bir şekilde görülebilmesini de sağlamıştır.1 Bunun güzel
örneklerinden biri, Kastilya kralı X. Alfonso tarafından XIII. yüzyıl ortalarında görevlendirilen kişilerce derlenen Libros
del saber astronomía’da sadece Endülüslü ilim adamlarının değil, Doğu İslam dünyasının tanınmış birçok astronomi
bilgininin eserlerinin de yer aldığını göstermiş olmasıdır.

1

Sezgin müslüman bilim adamları tarafından ortaya konan çalışmaların Batı dünyasına intikali konusunu müstakil olarak şu yayınlarla ele almıştır:
Fuat Sezgin (Ed.). (2005). The Reception and Assimilation of Arabic Science in the Occident: Texts and Studies, I-VI, Frankfurt: Institut für
Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften; Fuat Sezgin (Ed.). (2006). The Reception and Assimilation of Islamic Medicine in the
Occident: Texts and Studies, I-II, Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften; Fuat Sezgin (Ed.). (2006). The
Reception and Assimilation of Arabic Medicine. The School of Montpellier: Texts and Studies, Frankfurt: Institut für Geschichte der ArabischIslamischen Wissenschaften; Fuat Sezgin (Ed.). (2006). Selected Writings on the Reception and Assimilation of Islamic Medicine in the Occident,
Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften; Fuat Sezgin (Ed.). (2006). The Reception and Assimilation of Islamic
Mathematics and Astronomy in the Occident: Texts and Studies, I-IV, Frankfurt: Institut für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften.
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Sezgin bir yandan müslüman bilim adamları tarafından yazılan eserlerin tahkiklerini veya tıpkıbasım nüshalarını
yayınlarken, diğer yandan da onların çalışmaları hakkında Batı’da yapılan önemli araştırmaları bir araya getirmiştir ki,
bu onun bilim tarihi çalışmalarına yapmış olduğu katkıların ele alınabileceği bir diğer kategorisini teşkil eder. Latince,
İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca’ya vukufu sayesinde bu dillerin tamamını bilemeyen ve/veya o
dillerde yapılan yayınları takip edemeyen araştırmacıların karşısına, araştırdıkları alanla ilgili çeşitli Batı dillerinde yapılan
en önemli yayınları toplu olarak sunabilmiştir.
Hiç şüphesiz tüm bu çalışmalar Sezgin’in de teşekkürleriyle haklarını teslim ettiği bir araştırmacı ekibinin müşterek
çalışmalarının sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak tüm bu çalışmaların temelinde, Sezgin’in bitmeyen çalışma azminin ve
sarsılmaz sebatının bulunduğu izahtan vârestedir.

2. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Endülüs Bilim Tarihi Çalışmalarına Katkıları
Sezgin’in tıptan astronomiye, matematikten felsefeye, botanikten coğrafyaya kadar Endülüs’te gelişen bilimsel çalışmalar
ve bunlar üzerine yapılan araştırmalara birçok açıdan önemli katkılarda bulunduğu açıktır. Onun Endülüs bilim tarihiyle
ilgili çalışmalardan önce, bölge coğrafyası üzerine yazılan eserleri yayınlaması dikkat çekicidir. Bu bağlamda, Endülüslü
coğrafyacı Ebû ‘Ubeyd el-Bekrî (ö. 487/1094) tarafından yazılıp F. Wüstenfeld tarafından 1876 yılında Paris’te yayınlanan
Kitâbu Mu‘cemi mesta‘cem (Ebû Ubeyd el-Bekrî, 1994); Sebte’de doğup Sicilya’da vefat eden meşhur coğrafya bilgini
Şerîf el-İdrîsî’nin (ö. 560/1165) Nüzhetü’l-müştâḳ’ının ilaveli bir muhtasar nüshası mahiyetinde olan ve R. Dozy-M. J. De
Goeje tarafından 1866’da Leiden’de neşredilen Vaṣfu İfrîḳiye ve’l-Endelüs li’l-İdrîsî (İdrîsî, 1994) adlı eser ile Himyerî’nin
(ö. 727/1327?) er-Ravḍu’l-mi‘ṭâr adlı eserinden E. Levi Provençal tarafından yapılan seçmelerin yayınlandığı Paris’te
1938 yılında basılmış nüshanın (Himyerî, 1993) tıpkıbasımlarını yayınlamış, ayrıca Endülüs topografyası hakkındaki bazı
eser ve çalışmaları bir araya getirerek Texts and studies on the historical geography and topography of al-Andalus adlı
iki cilt halinde müstakil olarak yayınlamıştır (Sezgin, 1993).
Sezgin’in Endülüs’te gelişen bilim tarihi çalışmalarına büyük katkılar sağladığı alanlardan biri ve belki de bilim
tarihi çalışmalarında Sezgin’e eşsiz bir konum kazandıran alan astronomi olmuştur. Sezgin’in bu alandaki katkıları,
Endülüslü astronomlar tarafından yazılan eserlerin yayınlanması ve bu eserler üzerine yapılan başlıca çalışmaların bir
araya getirilmesinin yanı sıra, Endülüs’te imal edilen astronomi aletlerinin yeniden yapımı yoluyla olmuştur. Zira onun
Arapça ve Latince kaynaklardaki tarif ve çizimlerden hareketle bir tür arkeolojik araştırma olarak görülebilecek çalışmaları
neticesinde, Endülüs’te yetişen müslüman astronomlar tarafından ortaya konan astronomi aletleri yeniden imal edilerek bir
kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Endülüs’te astronomi alanında XI. yüzyıl başından itibaren görülmeye başlanan gelişmeleri
inceleyen Sezgin, Endülüs’te bu alanda ortaya konan ve günümüze ulaştığı bilinen en eski örneklerin sahipleri olan İbnü’sṢaffâr (ö. 420/1029) ve İbnü’s-Semh (ö. 426/1035) tarafından yapılan usturlaplardan başlayarak astronomi açısından
yenilikler getiren Zerḳālî (ö. 493/1100), İbrâhîm b. Sa‘îd es-Sehlî (ö. XI. yüzyıl), Ebü’s-Ṣalt ed-Dânî (ö. 529/1134) ve
Muhammed b. Fütûh (ö. XIII. yüzyıl) gibi astronomlar tarafından yapılan bazı astronomi aletlerini yeniden imal etmiştir.
Sezgin böylelikle Endülüs’te XI-XII. yüzyıllarda imal edilen usturlapların yüksek derecede astronomik kullanıma sahip
olmanın yanı sıra rafine bir sanat zevkinin mahsulü olarak ortaya çıktığını da göstermiştir.
Sezgin tarafından yeniden imal edilen astronomi eserlerinin başında, astronomi tarihinin en yaygın aleti olan usturlap
gelmektedir. (Kaçar ve Bir, 2012, s. 195-198; Sezgin, 1998b; Bkz. Resim 1-7). Bu eserler arasında bilhassa Endülüslü meşhur
astronomi bilgini Zerḳālî tarafından geliştirilen ve yaşadığı dönemde kendi adıyla, günümüzdeyse evrensel disk olarak
bilinen usturlap üzerinde özel olarak durulması gerekir. Tam adı Ebû İsḥāk İbrâhîm b. Yaḥyâ olan ve İbnü’z-Zerḳāle olarak
da tanınan bu önemli astronom, Endülüs’te mülûkü’t-tavâif adıyla bilinen siyasî birliğin kaybolduğu dönemde yaşamıştı.
Söz konusu dönemde özellikle astronomi çalışmalarıyla öne çıkan Tuleytula (Toledo) şehrinde Ẓünnûnî hükümdarı Yaḥyâ
el-Me’mûn tarafından oluşturulan astronomi heyetine genç yaşta katılan Zerḳālî, bu alandaki yetkinliğini kabul ettirdikten
sonra bahsi geçen heyetin başkanı olmuştur. Ṣâ‘id el-Endelüsî (ö. 462/1070), Endülüs’te aklî ilimlerin gelişimine dair
yazdığı eserinde övgüyle bahsettiği Zerḳālî’nin yaşadığı dönemde yıldızları en iyi gözlemleyen ve astronomi aletlerini en
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iyi yapan kişi olduğunu ifade eder (Ṣâ‘id el-Endelüsî, 2014, s. 190). Zerḳālî’nin imal ettiği astronomi aletlerinin yanı sıra,
yıldızların hareketlerini gözlemleyerek hazırladığı astronomi cetvelleri de son derece değerlidir. Çalışmalarını Tuleytula’da
sürdürdüğü dönemde bu şehir için oluşturduğu Tuleytula zîci XII. yüzyılda Marsilya için hazırlanan astronomi cetvellerine
esas teşkil etmişti. Tuleytula zîcinin Arapça aslının günümüze ulaştığı bilinmese de Cremonalı Gerard ve muhtemelen
Sevillalı Juan tarafından yapılan tercümeleri mevcuttur (Vernet, 1981, XIV, s 593). Sezgin, Zerḳālî’nin yukarıda işaret
edilen Libros del saber astronomía’da ayrıntılı bir şekilde tarif edilen Ṣafîḥatü’z-Zerḳāliye’sinin XVI. yüzyıla kadar
Avrupa’da büyük bir etkisi olduğunu vurgular ve Zerḳālî’nin evcin hareketiyle ilgili ölçümlerinin büyük bir kısmının
günümüzdeki değerlerle örtüşmekte olduğunun altını çizer (Sezgin, 2008, II, s. 83–84). Sezgin’in çalışmalarında bir özel
yere sahip olduğu görülen bu önemli astronom hakkında al-Zarqālī Abū Isḥāq Ibrāhīm Ibn Yaḥyā (d. 493/1099): texts
and studies collected and reprinted II (Sezgin, 1998c) ve az-Zarqālī and al-Bitrūjī : their works in western translations
and adaptations : text and studies (Sezgin, 2006e) adıyla yayınladığı çalışmalarda, Zerkālī ve ondan bir süre sonra
yaşamış olup Zerkālī’den etkilenmiş olan Ebû İsḥāk Nûreddîn el-Bitrûcî hakkında yapılmış başlıca araştırmalar bir araya
getirilmiştir. Konuyla ilgili Sezgin’in yeniden yayınladığı eserler arasında, Barcelona Üniversitesi’nde Endülüs bilim tarihi
çalışmalarının kurucusu olup Zerḳālî hakkında yaptığı çalışmalarla tanınan José María Millas Vallicrosa tarafından 1950
yılında yayınlanan Estudios sobre Azarquiel adlı önemli çalışma da bulunmaktadır (Millas Vallicrosa, 1998).

Resim 1: Muḥammed b. es-Ṣaffâr (ö. 420/1029) tarafından Tuleytula’da (Toledo) yapılan usturlaba dayanılarak imal
edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 95).

Resim 2: Aḥmed b. Muḥammed en-Naḳḳāş tarafından 472/1079 yılında Sarakusta’da (Zaragoza) yapılan usturlaba
dayanılarak imal edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 96).
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Resim 3: İbrâhîm b. Ṣa‘îd es-Sehlî tarafından 478/1085 yılında Belensiye’de (Valencia) yapılan usturlaba dayanılarak imal
edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 97).

Resim 4: Muḥammed b. Fütûḥ el-Ḥamâ‘irî tarafından 626/1228 yılında İşbîliye’de (Sevilla) yapılan usturlaba dayanılarak
imal edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 100).

Resim 5: Muḥammed b. Muḥammed b. Hüzeyl tarafından 650/1252 yılında Mürsiye’de (Murcia) yapılan usturlaba
dayanılarak imal edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 116).
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Resim 6: Muḥammed b. Fütûḥ el-Ḥamâ‘irî tarafından 613/1216 yılında İşbîliye’de yapılan ṣafîḥaya (evrensel disk)
dayanılarak imal edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 117).

Resim 7: Zerḳālî tarafından yapılan ve kendi adıyla tanınan ṣafîḥa (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 119).

Sezgin’in bu alandaki katkılarını daha açık bir şekilde ifade edebilmek adına kendisine ait şu ifadeler dikkate değerdir:
“Bu usturlap, 613/1216 yılında Sevilla’da Muḥammed b. Futūḥ el-Ḫamāʾirī tarafından imal edilmiştir (Bkz. s. 100).
Tarafımızdan modeli yapılan usturlabın özel önemi şurada yatmaktadır: 5 iç diskten bir tanesi 48°22’ için, yani
Paris’in enlem dairesi için düşünülmüştür ve ayrıca örümcek ve ana parçanın yükseltilmiş kenarı (limbus, ḥücre), bir
Avrupalının kullanırken tercih ettiği Arapça sabit yıldız adlarının Latince işaretleriyle ve harf rakamları (ebced) yerine
Arap rakamlarıyla donatılmıştır. Bu amaçla örümcek ve usturlabın kenarı, ancak geç dönemde, belki de 16. yüzyıldan
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sonra tıraşlanarak düzeltilmiş ve yüzeyi yeniden yazılmıştır. Nispeten geç dönem bir tarih tahmini şuna dayanmaktadır:
En dıştaki daireye 24 (2 x 1-12) alt bölümleme yapılması Avrupa’da saat açısı bilgisini gerektirmektedir. 48°22’ için
kurulmuş olan Latince disk de daha sonraları eklenmiş görünmektedir. Diğer dört disk üzerine okumaya yardımcı olması
için sonradan Arap rakamlı (Avrupa yazım şeklinde) enlem dereceleri kaydedilmiştir, fakat bunlar hatalıdır. Aşağıdaki
tabloda bu rakamları, orijinalindeki doğru rakamların karşısına yerleştiriyoruz...” (Sezgin, 2008, II, s. 98–99). (Bu
usturlap günümüzde Roma Rasathanesi’nin mülkiyetindedir).

Sezgin’in çalışmalarında yer alan bir başka Endülüslü astronom Câbir b. Eflâḥ’tır (ö. 545/1150?). Astronomi aletlerinin
yapımında son derece yetkin olduğu anlaşılan Câbir b. Eflaḥ’ın Batlamyus’un İslam dünyasında el-Mecistî adıyla bilinen eseri
üzerine yazdığı Islâḥu’l-Mecistî adlı eseri, kendisinden sonra Batlamyus eleştirilerinin dayanak noktalarından biri olmuştur.
Henüz yazıldığı dönemde Cremonalı Gerard tarafından Latince’ye tercüme edilen bu eserin Batı’da astronomi ve matematik
alanında yapılan çalışmalar üzerinde önemli etkileri olmuştu (Sezgin, 2008, I, 34–35; Lorch, 1981, VII, 37–39). Günümüzde
torquetum adıyla bilinen astronomi aleti ilk kez Câbir b. Eflaḥ tarafından yapılmıştı (Bkz. EK 11). Sezgin’in açıklamasına
göre bu alet iki dönence arasındaki meridyen yayının büyüklüğünün belirlenmesi; ay yüksekliğinin tespit edilmesi; her iki
ekinoksun zaman noktasının belirlenmesi ve yıldız konumlarının tayin edilmesini sağlamaktaydı (Sezgin, 2008, II, 154).
Sezgin’in araştırma ve yayınları, Endülüs’te veya Doğu İslam dünyasında yaşamış olsun müslüman astronomlar
tarafından ortaya konan çalışmaların Batı dünyasına geçişi ve oradaki çalışmalar üzerindeki etkilerinin takip edilebilmesi
bakımından da son derece önemlidir. Bilimsel çalışmalara verdiği önem dolayısıyla İspanya tarihinde “el sabio” (bilge)
lakabıyla tanınan Kastilya kralı X. Alfonso dönemi üzerinde hassasiyetle duran Sezgin’in, adı geçen hükümdarın
himayesinde gerçekleştirilen çalışmaları bir araya getirdiği Arabic-Spanish astronomy at the court of King Alfonso X of
Castile: texts and studies collected and reprinted adlı eser bu bağlamda son derece önemlidir (Sezgin, 1998a). Yine bu
konuyla ilgili aynı kralın isteği üzerine derlenerek Latince’ye tercüme edilen ve Batı’daki astronomi çalışmaları için bir
temel teşkil eden kitaplardan biri olup Manuel Rico y Sinobas tarafından Madrid’de 1867 yılında yayınlanan Libros del
saber de astronomia del rey D. Alfonso X De Castilla: copilados, anotados y comentados adlı eserin Sezgin tarafından
yapılan tıpkıbasımı, Müslüman astronomların çalışmalarının Batı dünyasına geçişinin ip uçlarını sunan bir kitap olma
özelliğine sahiptir (Rico y Sinobas, 2002).
Astronomiyle ilgili bu çalışmaları yayınladıktan bir yıl sonra Sezgin’in Endülüs bilim tarihinin ana kaynaklarına
yöneldiği görülmektedir. Araştırmacıların bu kaynaklara kolay bir şekilde ulaşabilmesi için Sezgin, tıp ve eczacılık
gibi tecrübî, matematik ve astronomi gibi müspet bilimlerin Endülüs’te gelişimi hakkında İbn Cülcül’ün (ö. 384/994)
Ṭabaḳātü’l-eṭıbbā ve’l-ḥükemā’nın Fuâd Seyyid tarafından 1955 yılında Kahire’de basılan nüshası (İbn Cülcül, 1999) ile
Ṣâ‘id el-Endelüsî’nin telif ettiği Ṭabaḳātü’l-ümem’in L. Şeyho tarafından 1912’de Beyrut’ta yapılan baskısının tıpkıbasımını
yayınlanmıştır (Ṣā‘id el-Endelüsî, 1999).
Endülüs’te önemli gelişmelerin kaydedildiği bir başka alan tarım ve botaniktir. İslam dünyasında el-filâḥa olarak
isimlendirilen bu sahadaki ilk çalışma Doğu İslam dünyasında İbn Vaḥşiyye tarafından verilmiş ve bu eserin Endülüs’e
intikalinden sonra Endülüslü bilginler tarafından kayda değer çok sayıda eser telif edilmiştir. Bu alanla ilgili müslüman
bilginler tarafından yazılan eserler ve bunlar üzerine yapılan çalışmalar Sezgin tarafından Agriculture: texts and studies
adıyla yayınlanmıştır (Sezgin, 2001). Filâha alanında Endülüs’te telif edilen eserler arasında en meşhur olanı İbnü’l‘Avvâm’ın (ö. 580/1185) Kitâbü’l-Filâḥa adlı eseridir. Bu eser Sezgin, adı geçen eserin Jean-Jacques Clément-Mullet
tarafından 1864’te Paris’te Fransızca tercümesiyle birlikte yapılan baskısının tıpkıbasımını yayınlamıştır (İbnü’l-‘Avvâm,
2001). Ne var ki Sezgin İbnü’l-‘Avvâm dışındaki İbn Beṣṣâl, İbn Haccâc el-İşbîlî ve Ṭığnerî gibi botanik bilginlerinin
çalışmalarına yönelmemiştir (García Sánchez, 1992, s. 987). Bu alanda özellikle Expiración García Sánchez ile Julia
Carabaza Bravo’nun 1980’li yıllardan bu yana devam eden metin neşirleri ve alana dair çalışmalarının Sezgin’in bu
tercihinde etkili olduğu düşünülebilir.
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Resim 8: İbnü’s-Semḥ tarafından yapılan ṣafîḥaya dayanılarak imal edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 181).

Resim 9: Zerḳālî tarafından yapılan ṣafîḥaya dayanılarak imal edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 183).
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Resim 10: Ebü’s-Ṣalt ed-Dânî tarafından yapılan ṣafîḥaya dayanılarak imal edilmiştir (İslam’da Bilim ve Teknik, II, 185).

Resim 11: İlk kez Câbir b. Eflaḥ tarafından yapılan torquetumun Sezgin tarafından yapılan bir rekonstrüksüyonu (İslam’da
Bilim ve Teknik, II, 154).
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Sonuç
Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam bilim tarihine dair yaptığı araştırmalarıyla Endülüslü bilim adamlarının çalışmalarının
dünya bilim tarihi açısından ifade ettiği önemi ortaya koymuş ve bu çalışmalara yer verilmeden bir dünya bilim tarihi
yazılamayacağını göstermiştir.
Sezgin, İbnü’s-Ṣaffâr, İbnü’s-Semḥ, Zerḳālî, ‘Ali b. Ḫalef, Aḥmed b. Muḥammed ve Câbir b. Eflaḥ gibi Endülüslü
meşhur astronomlar tarafından yazılmış eserleri yayınlayarak ve bu eserler üzerine Batı dünyasında yapılan araştırmaları bir
araya getirerek yaptığı yayınlarla Endülüs’te gelişen bilim tarihi çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuştur. Endülüs’te
özellikle Zerḳālî ve Câbir b. Eflaḥ’ın çalışmalarıyla astronomi aleti yapımında kayda değer gelişmeler görülmüştür.
Endülüslü bilginler tarafından yapılan astronomi aletlerine dayanılarak Sezgin tarafından imal edilen örnekler, bir yandan
Müslüman bilginlerin çalışmalarını gün yüzüne çıkarırken, diğer yandan bu eserlerin aslında belli bir döneme kadar
Batı’da yapılan aletlere model teşkil ettiğini gözle görülür şekilde ortaya koymuştur. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları,
Endülüs’te gelişen bilimsel çalışmaların Kastilya ve Batı dünyası üzerinde özellikle XII. yüzyıldan itibaren görülen
etkilerini de göstermiştir. Onun bu konuda üzerinde durduğu en önemli çalışma, Endülüs’te veya Doğu İslam dünyasında
yetişmiş olsun Müslüman bilim adamlarının astronomiye dair ortaya koydukları eserlerin Kastilya kralı X. Alfonso’nun
emri üzerine derlenerek Latince’ye tercüme edildiği Libros del saber de astronomía olmuştur.
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