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ÖNSÖZ
2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde,
Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ortaklığında I.
Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu’nu 13-15 Haziran’da
İstanbul Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olmanın onurunu yaşadık.
İslam medeniyetinin bilimlerin gelişimindeki rolünü, sadece belirli tarihi dönemlerde
medeniyetler arası aktarımdaki katkısı ile sınırlandıran görüşler karşısında tepkisel bir
savunmacı tutum takınmak yerine ilmi bir tavırla sorgulama ve değerlendirmelerde
bulunan merhum Fuat Sezgin Hocamız, tenkitli neşrini yaptığı onlarca eser, tıpkıbasımını
yaptığı yüzlerce cilt kitap, gün yüzüne çıkardığı bine yakın bilimsel âlet, kuruluşuna
öncülük ettiği bilimsel kurumlar ve ilham verdiği bilim insanları ile İslam bilim tarihinin
sayfalarında henüz hayattayken unutulmaz bir yer edinmiştir. Sempozyumumuz aracılığıyla
tüm yaşamını, karşılaşmış olduğu tüm engellere ve zorluklara rağmen, inançla ve sabırla
durmaksızın İslam dünyasında gelişen bilimlerin dünya bilim tarihindeki yerini göstermeye,
özellikle de Batı bilim tarihinin gelişiminde İslam bilimlerinin rolünü nesnel bir biçimde
ortaya koymaya adayan merhum Fuat Sezgin Hocamızın ilmî mirasını hatırlayıp onu
gelecek nesillere aktarma noktasında mütevazı bir katkı sağlayabilmiş olabilmeyi umut
ediyoruz.
Fuat Sezgin Hocamızın bu mirasını ve de hayatta iken yürütmüş olduğu çalışmaları
onurlandırmak ve kendisine karşı minnetimizi ifade etmek üzere gerçekleştirdiğimiz
sempozyuma, 21 farklı ülkeden bilim tarihi alanında çalışmalar yürüten 100’e yakın
değerli akademisyen katılmış ve üç gün boyunca merhum hocamızın geride bıraktığı bu
miras sunulan toplam 79 bildiri ile onurlandırılmıştır. Sempozyumun somut bir meyvesi,
merhum hocamıza olan minnet ve şükran duygumuzun daimî ve kalıcı bir ifadesi olarak
hazırlanan bu bildiriler kitabı, sempozyuma katılan değerli hocalarımızın katkılarıyla
ortaya çıkmıştır. Bildiriler Kitabı, merhum hocamızın hayatı ve eserleri üzerine yazılmış
üç makaleden oluşan bir giriş kısmı ve de Fuat Sezgin’in Bilim Tarihine Katkıları, Astronomi,
Matematik, Tıp, Coğrafya, Doğa Bilimleri ve İslami Bilimler başlıkları altında kategorize
edilmiş İngilizce, Arapça ve Türkçe dillerinde toplam 38 makaleden oluşmaktadır.
Yayınladığımız bu bildiri kitabının İslam Bilim Tarihi literatüründe önemli bir yer edineceğini
ve genç araştırmacıların ufkunu açacağı inancıyla alana önemli bir katkı sağlayacağını
temenni ederek, bu önemli organizasyonun gerçekleştirilmesinde ve bildiri kitabının
hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen kişi ve kurumlara teşekkür etme imkânı
bulduğumuz için bahtiyarız. Başta Sempozyumumuzun Onur Kurulunda bulunan Prof.
Dr. Fuat Sezgin’in muhterem eşleri Sayın Dr. Ursula Sezgin ve kızları Gazeteci Yazar Sayın
Hilâl Sezgin olmak üzere Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV)
Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan’a, İBTAV Kurucu Başkanı Ethem Sancak’a, İBTAV
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Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya’ya, Kültür ve Turizm Bakanı Eski Yardımcısı ve
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel
Müdürü İbrahim Eren’e, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof.
Dr. Musa Duman’a ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü ve 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı
Koordinatörü Prof. Dr. Ersan Aslan’a katılım ve desteklerinden dolayı şükranlarımızı
sunarız.
Sempozyumumuzun gerçekleşebilmesi için finansal destek sağlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Kültür Bakanlığımız, Türk Havayolları, Fatih Belediyesi
ve Üsküdar Belediyesi’ne teşekkürü borç biliriz. Bilim ve Düzenleme Kurulu ile
Sekreteryamız, Sempozyumumuzun düzenlenmesi ve tebliğ kitabımızın yayınlanma
sürecini başarı ile yürüttüler. Sundukları tebliğler ile Sempozyumumuza katkı sağlayan
dünyanın çok sayıda ülkesinden İslam bilim tarihi alanında çalışma yapan bilim insanlarına
özellikle teşekkür etmek isteriz.
İslâm bilim tarihi çalışmaları matematik, astronomi, tıp ve diğer tabii ilimlerden felsefe
ve sosyal bilimlere çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. Zikredilen tüm bu ilimlere bütüncül
bir yaklaşımla eğilen merhum Fuat Sezgin Hocamızın hedef ve vizyonu, bu alanda daha
yapılması gereken birçok çalışmanın var olduğunu da bize göstermektedir. Hocamızın
miras bıraktığı fikir ve eserler ilerleyen yıllarda yapılacak araştırmalarla çok sayıda ilmi
çalışma için yol gösterici olacaktır.

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

Prof. Dr. Mahmut AK
İstanbul Üniversitesi Rektörü
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PREFACE
Within the scope of the events of the 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Year, under the auspices
of our Presidency and with the support of the Ministry of Culture and Tourism, in
partnership with Istanbul University, Fatih Sultan Mehmet Foundation University, and
the Fuat Sezgin Islamic Science History Research Foundation, we had the honor of hosting
the first International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium of Islamic History of Science on
13-15 June at Istanbul University.
Our late Professor Fuat Sezgin, who questioned and evaluated the role of Islamic civilization
in the development of sciences with a scientific attitude instead of taking a reactionary
defensive stance against the views that limit the role of Islamic civilization in its contribution
to inter-civilizational transfer only in certain historical periods, earned an unforgettable
place in the history of Islamic science while he was still alive with the dozens of works
he published with his commentary, hundreds of volumes of books he uncovered, nearly
a thousand scientific tools he unearthed, the scientific institutions he pioneered, and
the scientists he inspired.
By remembering our late Professor Fuat Sezgin, who, despite all the obstacles and
difficulties he faced, faithfully and patiently devoted his entire life to showing the place
of the sciences developed in the Islamic world in the international history of science,
and especially to objectively revealing the role of Islamic sciences in the development
of the history of Western science, we hope to be able to make a modest contribution
in terms of passing his scientific legacy on to future generations.
The symposium we held to honor the legacy of Fuat Sezgin by remembering the works
he carried out during his lifetime and to express our gratitude to him was attended by
nearly 100 worthy academicians in the field of the history of science from 21 different
countries, and this legacy left behind by our late Professor was honored with a total of
79 papers presented over three days. Prepared as a tangible fruit of the symposium and
a permanent expression of our gratitude to our late Professor, this proceedings book
has been created with the contributions of the esteemed academicians who participated
in the symposium. It consists of an introduction section of three articles written on the
life and works of our late Professor, and 38 articles in English, Arabic, and Turkish
categorized under the titles of Fuat Sezgin’s Contributions to the History of Science,
Astronomy, Mathematics, Medicine, Geography, Natural Sciences, and Islamic Studies.
Hoping that this proceedings book we have published will have an important place in
the history of Islamic Science literature and make a significant contribution to the field
with the belief that it will open the horizons of young researchers, we are grateful to
have the opportunity to thank the individuals and institutions for their support in
organizing this important event and the preparation of this proceedings book. We would
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like to express our gratitude to the Prof. Dr. Fuat Sezgin Islamic Science History Research
Foundation (IBTAV) Board of Trustees Member N. Bilal Erdoğan, IBTAV Founding President
Ethem Sancak, IBTAV Board Chairman Mecit Çetinkaya, former Deputy Minister of Culture
and Tourism and Zeytinburnu Mayor Ömer Arısoy, the General Director of the Turkish
Radio and Television Corporation Ibrahim Eren, the Founding Rector of Fatih Sultan
Mehmet Foundation University Prof. Dr. Musa Duman, and the Rector of Kırıkkale
University Prof. Dr. Ersan Aslan who was the Coordinator of the 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin
Year, and in particular to the honorary board members of our symposium, Prof. Dr. Fuat
Sezgin’s esteemed spouse Dr. Ursula Sezgin and their daughter Journalist and Writer
Hilâl Sezgin for their participation and support.
We would like to thank the Prof. Dr. Fuat Sezgin Islamic Science History Research
Foundation, the Ministry of Culture, Turkish Airlines, Fatih Municipality, and Üsküdar
Municipality for providing financial support to our symposium. The Science and Regulation
Board and our Secretariat successfully carried out the process of organizing our symposium
and the publication of our book. We would like to especially thank the scientists working
in the field of Islamic science history from many countries around the world who
contributed to our Symposium with their papers.
History of Islamic science studies include a wide range of disciplines from mathematics,
astronomy, medicine and other natural sciences to philosophy and social sciences. The
goal and vision of our late Professor Fuat Sezgin, who took a holistic approach to all
these sciences mentioned, shows us that there are many more studies to be done in
this field. The ideas and works left behind by our Professor will be a guide for many
scientific studies with research that will be carried out in the coming years.

Prof. Dr. M. Fatih ANDI
Rector of Fatih Sultan Mehmet Vakif University

Prof. Dr. Mahmut AK
Rector of Istanbul University

XIV

13-15 Haziran 2019
June 13-15, 2019

1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
The 1st International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium on History of Science in Islam Proceedings Book

13-15 Haziran 2019
June 13-15, 2019

GİRİŞ
Türk Bilim Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin hocanın 30 Haziran 2018 tarihinde ebediyete
irtihalini müteakip Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılını “Fuat
Sezgin Yılı” olarak ilan etmiştir. Bu çerçevede İstanbul Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Araştırmaları Vakfı’nın işbirliği, Kültür ve
Turizm Bakanlığı İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle 13-15 Haziran
2019’da İstanbul’da 1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu
düzenlenmiştir. İslam bilim tarihi ile ilgili çalışma yapan dünya bilim tarihçilerinin katıldığı
bu sempozyum uzun bir hazırlık safhası geçirmiştir. Sempozyum çerçevesinde İslam
medeniyeti bünyesinde yüzyıllar boyunca oluşan aklî ve naklî ilimlere dair birikimin
mahiyeti, tarihî gelişimi, problemleri, literatürü ve tarih yazımı vb. konular ele alınmış;
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bu alanlardaki çalışmaları ışığında değerlendirilmiştir.
Hz. Muhammed’in (MS. 571-632) vefatının ardından Arabistan yarımadasının dışında
büyük bir coğrafyaya yayılan İslamiyet, kısa denilebilecek bir sürede Mezopotamya,
Suriye İran, Mısır ve Kuzey Afrika gibi kadim medeniyet havzalarını kapsayacak bir genişliğe
ulaştı. Müslümanlar açısından oldukça zorlu geçen iç siyasî mücadelelere rağmen hız
kesmeden devam eden bu genişleme, ekonomik refahın yanı sıra büyük sosyal değişim
ve dönüşümlere de yol açmıştır. Etkileri küresel ölçekte görülecek bu değişim ve
dönüşümlerin önemli bir boyutunu da entelektüel alan oluşturmuştur. Bu süreçte,
Müslümanlar naklî bilimlerin üzerine inşa edileceği malzemenin, yani Kur’ân, Hz.
Muhammed’in sünneti ile sahâbe ve tâbiûn nesli tedvin, tasnif ve yorumlama açısından
önemli bir mesafe kat ederken farklı kültürlerle tanışma neticesinde, kendileri için “yeni”
olan alanlarla ilgilenmeye başlamışlardır. Emevîler döneminde bireysel merak ve çabalarla
başlayan, Abbâsîlerle birlikte daha sistematik bir yapı kazanan “tercüme hareketi”; söz
konusu “yeni”, yani özel anlamıyla felsefe ile tanışmanın en önemli aracı olmuştur. Başta
Yunanca olmak üzere farklı dillerden Arapçaya tercüme edilen eserler, inşa edilmekte
olan kozmopolit İslam medeniyetinin farklı entelektüel ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda
Müslümanlar tarafından yeniden ele alınmıştır. Böylece hızla gelişen naklî bilimler
birikimine, aklî ya da felsefî bilimler olarak anılan ve bugün “pozitif bilimler” denilen
bilim dallarını da içeren yeni bir ilimler kümesi daha eklenmiş oldu.
Naklî ve aklî/felsefî bilimler bağlamında ortaya konulan entelektüel ürünler sayesinde
İslam medeniyeti, yüzyıllar boyunca insanlığa yol göstermiştir. Ne var ki, gelişen modern
Batı medeniyetinin kendi yükselişini meşrulaştırmak için başvurduğu Avrupa-merkezli
ve doğrusal tarih anlayışı; İslam medeniyetinin küresel ölçekte bilimlerin gelişimindeki
rolünü, sadece medeniyetler arası intikal ve aktarımdaki katkısıyla ve belli bir tarihî
dönemle sınırlandırdı. Sömürgecilik sonrası İslam dünyasının içinden geçmekte olduğu
travmatik durumun da etkisiyle bu anlatı bizzat Müslümanlar tarafından da kabullenildi.
20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren İslam dünyasında farklı boyutlarıyla kendini gösteren
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canlanış, Müslümanların kendi medeniyet birikimlerini yeniden keşif yolunda da önemli
imkânlar sağlamıştır. Bir yüzyıl öncesinde hâkim olan savunmacı ve tepkisel tutumların
aksine daha bilimsel ve nesnel bir hal alan bu keşif çabasının hiç şüphesiz en önemli
isimlerinin başında Prof. Dr. Fuat Sezgin gelmektedir. İslâm medeniyeti tarihinin
başlangıcından itibaren gelişmiş naklî ve aklî bilimlere ait literatürünü konu edinen
Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS) adlı eseriyle Prof. Dr. Sezgin, hem bilim
dalları için yazdığı mukaddimelerde hem de İslam ve tevarüs ettiği Helenistik çağ ilimler
tarihinin ünlü şahsiyetleri üzerine yoğunlaştırdığı incelemelerini bir bilim tarihçisi titizliğiyle
ortaya koymuş ve modern araştırmaların ışığında kaleme aldığı bu bölümleri yaygın
kanaatleri değiştirebilecek yeni malzemelerle desteklemiştir.
Birinci Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Sempozyumu 83 bilim insanının
katılımıyla gerçekleşmiştir. Sempozyuma dünyanın pek çok ülkesinden tebliğleriyle katkı
sağlayan bilim insanları özel teşekkürü hak etmektedirler. Sempozyumun düzenlenmesinde
maddi manevi destek sağlayan, emek veren başta Onur ve Düzenleme Kurulu ile
Sekreteryamıza ayrıca teşekkür etmek isterim. Bu bildiriler kitabı, Sempozyum esnasında
sunulan tebliğlerin bir seçkisi niteliğindedir. Toplam 38 makale yer alan kitapta Prof. Dr.
Fuat Sezgin’in Hayatı ve Çalışmaları, Fuat Sezgin’in Bilim Tarihine Katkıları, Astronomi,
Matematik, Tıp, Coğrafya, Doğa Bilimleri ve İslami Bilimler olmak üzere toplam sekiz
bölüm bulunmaktadır. Bu kitap, İslam bilimlerinin kurumsal boyutu; bilimler arasındaki
metodolojik ilişkiler; farklı medeniyetlerin bilimsel birikimine katkısı, bilimsel âletleri ve
teknoloji ürünleri ve son olarak İslam bilimlerinin gelişimindeki siyasî, sosyal, ekonomik,
entelektüel, çevresel faktörleri ihtiva etmektedir. Kitap ayrıca yukarıda zikredilen
konulardaki yeni keşifleri ve İslâm bilimi araştırmalarındaki yeni yöntemleri sunmaktadır.
Sempozyumda tebliğler, Türkçe, Arapça ve İngilizce sunulmuştur. Bildiri metinlerinin,
sunum yapılan dil esas alınarak kitaba dahil edilmesine dikkat edilmiştir. Böylelikle İslam
bilim tarihi literatüründe mevcut olan dil çeşitliliğinin de kitap aracılığıyla okuyucuya
aktarılabilmesi hedeflenmiştir.
Prof. Dr. Mustafa Kaçar
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
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INTRODUCTION
Following the death of Turkish Science Historian Prof. Dr. Fuat Sezgin on June 30, 2018,
our President, Mr. Recep Tayyip Erdogan, declared 2019 as the “Year of Fuat Sezgin”. In
this context, with the cooperation of Istanbul University, Fatih Sultan Mehmet Foundation
University and the Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation for the History of Science
in Islam, and the support of the Istanbul Directorate of the Ministry of Culture and
Tourism, the 1st International Prof. Dr. Fuat Sezgin Islamic Science History Symposium
was organized on June 13-15, 2019 in Istanbul. This symposium, attended by world
science historians studying the history of Islamic science, had a long preparation phase.
Within the framework of the symposium, the nature of the accumulation of knowledge
in Islamic civilization over the centuries, its historical development, problems, literature
and historiography were discussed and evaluated in the light of Professor Dr. Fuat Sezgin’s
work in these fields.
After the death of the Prophet Mohammed (A.D.571-632), Islam spread to a large
geographical area outside the Arabian Peninsula, encompassing the basins of ancient
civilizations such as Mesopotamia, Syria, Iran, Egypt and North Africa in a short time.
This expansion, which continues unabated despite the domestic political struggles that
have been quite challenging for Muslims, has led to major social changes and
transformations as well as economic prosperity. One of the important aspects of these
changes and transformations, whose effects are be seen on a global scale, has been the
intellectual field.
In this process, Muslims began to be interested in areas that were “new” for them as a
result of meeting new cultures while studying the material on which the sciences were
to be built, namely the Quran, the sunnah of Prophet Muhammad, his companions, and
the tabi’un generation of Muslims who followed them making an important progress
in terms of codification, classification and interpretation.
The “translation movement” that started with individual curiosity and efforts during
the Umayyad period and gained a more systematic structure with the Abbasids became
the most important tool for getting acquainted with the new “philosophy” in its specific
sense. The works translated into Arabic from different languages, especially Greek, were
re-evaluated by Muslims in line with the different intellectual interests and needs of the
cosmopolitan Islamic civilization that was being built. Thus, a new set of sciences, which
are referred to as theological or philosophical sciences and including branches of science
today called “positive sciences”, was added to the rapidly developing accumulation of
scientific knowledge.
Islamic civilization has guided humanity for centuries, thanks to the intellectual products
put forward in the context of positive and theological / philosophical sciences. However,
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the Euro-centered and linear understanding of history which the developing modern
Western civilization used to legitimize its own rise limited the role of Islamic civilization
in the development of sciences on a global scale to only its contribution in the transition
and transference between civilizations and to a certain historical period. This narrative
was accepted even by Muslims themselves as a result of the traumatic situation that
the post-colonial Islamic world was going through. Since the last quarter of the 20th
century, the revival in the Islamic world has provided important opportunities for Muslims
to re-discover their own civilizational heritage. One of the most important names of this
rediscovery effort, which has become more scientific and objective in contrast to the
defensive and reactive attitudes that prevailed a century ago, is undoubtedly Prof. Dr.
Fuat Sezgin. With his work Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS), which deals
with the literature of the positive sciences and the theological studies since the beginning
of the history of Islamic civilization, Prof. Dr. Sezgin put forward his studies with the
meticulousness of a historian of science both in the introductions he wrote for the fields
of science and in his research focusing on the important characters of Islamic history as
well as the sciences of the Hellenistic period, and supported the chapters that he wrote
in the light of modern research with new materials that may change common beliefs.
The first International Prof. Dr. Fuat Sezgin Islamic Science History Symposium was held
with the participation of 83 scientists. The scientists who contributed to the symposium
with their papers from many countries around the world deserve special thanks. I would
also like to thank our Honorary and Organizing Committee and our Secretariat for their
financial and moral support in the organization of the symposium. This proceedings book
is a selection of the papers presented during the Symposium. The book, which has 38
articles in total, consists of eight chapters under the titles of Fuat Sezgin’s Contributions
to the History of Science, Astronomy, Mathematics, Medicine, Geography, Natural Sciences,
and Islamic Studies. This book encompasses the institutional dimension of Islamic studies;
methodological relationships between different fields of science, contribution of different
civilizations to its accumulation of scientific knowledge, its scientific instruments and
technology products, and finally, the political, social, economic, intellectual and
environmental factors in the development of Islamic studies. The book also presents new
discoveries on the aforementioned topics and new methods in Islamic science research.
The papers were presented in Turkish, Arabic and English at the symposium. We felt it
was important to publish the texts in this book in the languages in which they were
presented, in order to convey the diversity of languages available in the Islamic history
of science.
Prof. Dr. Mustafa Kaçar
Fatih Sultan Mehmet Vakif University
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Bilim, Teknik, Tefekkür: Fuat Sezgin’le Evrendeki İşaretleri Okumak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü; İbn Haldun Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim KALIN

Sözlerime başlamadan önce davetlerinden dolayı İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mahmut Ak Beyefendi’ye ve bu sempozyumu tertip eden bilim insanlarına teşekkürlerimi
sunmak istiyorum. Uluslararası Fuat Sezgin Sempozyumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın
geçen yıl ilan ettiği Fuat Sezgin Yılı kapsamında yapılan önemli faaliyetler arasında yer
alıyor. Rahmetli Fuat Sezgin Hoca’yı kaybedeli bir yıldan daha az bir zaman oldu. Bu
vesileyle de olsa kendisinin Türkiye’de anıldığını ve eserlerinin daha geniş kitlelere
ulaştırılması için önemli faaliyetler yapıldığını görmekten büyük memnuniyet duyuyorum.
İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olarak burada sizlere hitap ediyor olmaktan
da ayrıca mutluluk duyduğumu ve Türkiye’nin en köklü ilim ve eğitim kurumlarından
birisi olan İstanbul Üniversitesinde böyle bir toplantının yapılmasının memnuniyet verici
olduğunu ifade etmek istiyorum.
Fuat Sezgin, sadece İslam bilim tarihi ve genel manada bilim tarihi çerçevesinde
değerlendirilemeyecek kadar mühim çalışmalara imza atmış; bir tefekkür manzumesi
sunmuş bir ilim adamı ve düşünürümüzdür. Eserlerinin en önemli yönü, Avrupa-merkezci
tarih perspektifini sorgulayan ve ötesine geçmeyi amaçlayan bir tarih tasavvuru sunmasıdır.
Bunun özellikle bilim tarihi alanında yapılması da büyük önem arz etmektedir. Nitekim
kendisinin daha 40’lı ve 50’li yıllardan itibaren tespit ettiği, sonraki yıllarda da aşmak
için yoğun gayret sarf ettiği bu temel sorun; bugün de halen bizim bilim tarihine, düşünce
tarihine, medeniyet tarihine bakışımızı belirlemeye devam etmektedir. Bugün dahi
herhangi bir standart eğitim tarihi kitabını elinize aldığınızda ve bilim tarihi, felsefe tarihi
veyahut medeniyetler tarihi bölümüne baktığınızda genel çerçevenin çoğunlukla aklın,
bilimin, felsefenin, mantığın ve genel manada medeniyetin kadim Yunan’da başladığı,
bu akışın daha sonra da aynı istikamette devam ettiği, ilerleyen zaman dilimlerinde ortaya
çıkan medeniyet ve kültür birikimlerinin ise bu akışa düşülmüş dipnotlardan ibaret olduğu
tezini görürüz. Avrupa-merkezci tarih perspektifi, bilimi ve düşünceyi Avrupa tarihinin
bir noktasına sabitlemekte, bir coğrafyasıyla sınırlandırmaktadır. Bununla beraber kadim
Yunanlıların kendi eserlerini okuduğunuzda önceki medeniyetlere çok sayıda atıflar
yapıldığını görürsünüz. Örneğin, Eflatun eserlerinde kadim Mısır’a ve Mezopotamya’ya;
Pitagoras ve Pitagoryenler Yunan coğrafyası dışındaki medeniyetlere atıf yapmaktadırlar.
Kendisi aslen Samoslu, yani Samos Adası’ndan olan Parmenides’i okuduğunuzda da
Kadim Yunan’ın dışındaki coğrafyalara ve ilim geleneklerine atıflar yaptığını görürüz.
Buna rağmen Avrupa-merkezci tarih anlayışı, özellikle Aydınlanma sonrasında yazılan
veya ortaya çıkan tarih yazımlarının temel çerçevesini oluşturmuştur ve bilimden
düşünceye, sanattan felsefeye hemen her alanda ana paradigmayı belirleyen bir bakış
açısı olmaya devam etmektedir.
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Bu Avrupa-merkezci bakış açısı, 19. yüzyılda İslam araştırmaları bağlamında oryantalizm
olarak karşımıza çıkar. İki kavram arasındaki bağın bugün farklı açılardan tetkik edilmesi
gerekmektedir. Genel manada dünya tarihini Avrupa-merkezci perspektiften yazanlar
İslam dünyasına yöneldiklerinde, diğer bir ifadeyle doğu veya şarkiyat dedikleri coğrafyaya
yöneldiklerinde de çoğunlukla bu ana fikir çerçevesindeki paradigmayı benimseyerek
“Doğu”yu ve “İslam dünyası”nı incelemeye ve araştırmaya çalışmaktadırlar. Oryantalizmin
temel yaklaşımı da - Edward Said’in 1978’de yayınladığı kitabında ifade ettiği gibi- aslında
Doğu, İslam dünyası ya da Şark’la ilgili değil; Batı’nın kendi tasavvuruyla, “ben” algısıyla,
kendi zihnindeki güç, iktidar, sanat ve estetik kavramlarıyla, diğer bir ifadeyle Batı’nın
kendisiyle ilgilidir. Doğu orada Batı’nın kendini gerçekleştirme projesinin bir dekoru ve
konusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum, Oryantalistlerin ciddi çalışmalar yaptığı,
önemli eserler bıraktığı gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Ancak eleştirel gözle
bakıldığında, onların da Avrupa-merkezci bir perspektiften İslam medeniyetini büyük
oranda Batı medeniyetine, yani kadim Yunan’da başlayan o medeniyet yürüyüşüne
düşülmüş bir dipnot olarak kurguladıkları ve bu şekilde yazıya aktardıkları görülmektedir.
Bu durumun bilinen örneklerinden bir tanesi, İslam’da felsefe tarihinin veya felsefî
faaliyetin İbn Rüşd’ün ölümüyle sona erdiği iddiasıdır.
İbn Rüşd, 1193’te vefat etti. Bununla birlikte İslam’da felsefe çalışmalarının İbn Rüşd’den
sonra da yaşamaya devam ettiğini biliyoruz. İbn Rüşd sonrası İslam felsefesi ile ilgili çok
sayıda ismin sayılabilmesi bu durumun bir kanıtıdır. Kelamda Fahreddin Razi, Îcî, Taftazanî
gibi; felsefede Molla Sadra, Nasiruddin Tusi, İbn Kemal ve Hint alt kıtasındaki diğer
filozoflar gibi, Osmanlı’daki felsefe faaliyetlerine kadar birçok isim zikredilebilir.
Bu noktada İbn Rüşd’ün neden bir milat olarak konumlandırıldığı sorusu önem arz etmektedir.
Temel iddia, İbn Rüşd’den sonra İslam felsefesinin Batı düşüncesi üzerindeki etkisinin
azalmasıyla İslam dünyasında da felsefî düşüncenin sona erdiği tezidir. Diğer bir ifadeyle,
Latin İbn Rüşdcülüğünün 12. ve 13. Yüzyıllarda sona ermesiyle İslam’da da felsefenin sona
erdiği şeklinde bir düşünce ortaya çıkmıştır. Söz konusu duraklamayı, Gazzali’nin Tehafüt
yazımına kadar geri çekenler de bulunmaktadır. Ancak Toshihiko İzutsu, henüz 1970’li
yıllarda yaptığı bir tespitte kelimenin en geniş manasıyla İslamî felsefe faaliyetinin İbn
Rüşd’den sonra başladığını ifade etmektedir. O’na göre; bu döneme kadar kadim Yunan’ın
bir şekilde etkisinde devam eden felsefî faaliyetler; kendi dilini, üslubunu, terminolojisini
ve problematiklerini aslında İbn Rüşd’den sonra inşa etmeye devam etmiş ve derinleştirmiştir.
Bilim tarihi bağlamında Fuat Sezgin Hoca’nın çalışmaları bu ana paradigmayı sorgulayan
bir bakış açısı geliştirmiştir. Bu nedenle unutturulan bir tarihi bize hatırlatan büyük bir
ilim adamı ve mütefekkir ile karşı karşıyayız. Fuat Hoca’nın konuya ilişkin temel yaklaşımı,
bu unutturulan tarihin kıymetinin bilinmesi üzerine kurulu idi. Nitekim hafıza olmadan
muhafaza olmaz. Neyi kaybettiğimizi bilmeden geçmişi anlamamız; bugünü ve yarını
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inşa edebilmemiz mümkün değildir. Yine Hoca’nın birçok eserinde ifade ettiği gibi tarih
sadece geçmişe ait bir bilgi değildir. Tarih, bugüne ve yarına ilişkin tasavvurlarımızı,
planlarımızı, yaklaşımlarımızı ve projelerimizi ortaya çıkartan bilgi manzumesinin bütününü
ifade eder. Bu anlamda tarih hep günceldir, hep yeniden yazılır. Bir tarih paradigması,
örneğin Fuat Sezgin’e kadar diyelim ki İslam bilim tarihi, genel bilim tarihi içerisinde
küçük bir dipnot iken; bir anda onun çalışmalarıyla dünya bilim tarihinin merkezine
oturan bir birikim haline gelebilir. Tarihçiler de –ki ben de tarih okumuş biri olarak bunu
rahatlıkla söyleyebilirim– tarihi her gün yeniden keşfetmek ve yazmak zorundadır. Bu
anlamda geçmişe dönük tarihin de dinamik bir süreç olduğunu ifade etmemiz gerekir.
Fuat Sezgin Hoca, İslam bilim tarihinin özgün olmadığı iddiasının temelsiz bir tez olduğunu
birçok eserinde ortaya koymuştur. Kendisinin Brockelmann’ın GAL’ına devam mahiyetinde
kaleme aldığı GAS, bir devam eseri olmanın ötesine geçerek kendi başına müstakil bir
külliyat haline gelmiştir. GAS yüzeysel bir şekilde karıştırıldığında dahi üretilen, ortaya
koyulan eserlerin muazzam bir yekûn tuttuğu görülmektedir. Hoca GAS’ta sadece çok
bilinen tıp, astronomi vb. alanlarda değil; aynı zamanda coğrafya, haritacılık, denizcilik,
matematik ve kimya gibi farklı alanlardaki eserlere de geniş yer vermiştir.
Söz konusu yekûn, birkaç ilim insanının şahsi dehâsıyla izah edilebilecek bir konu değildir.
Müslüman bilim adamlarının, filozofların, edebiyatçıların, şairlerin ve seyyahların ortaya
koyduğu eserlerin o dönemin kültürel vasatını yansıtması açısından da önemli olduğunu
ifade etmek gerekir. Onlar, öyle bir kültürel vasatın içerisinde yetişmişlerdi ki, söz konusu
ortamda interdisipliner (disiplinler arası bilgi sahibi) olmamak, farklı alanlarda kendini
yetiştirmemek imkânsızdı. Bu vasıflara sahip olmayan birinin bir ilim adamı, mütefekkir,
filozof yahut din alimi olarak tanımlanması söz konusu olamazdı. Bu nedenden ötürü,
ilmî vasatın, kültürel ve bilimsel vasatın ne olduğuna dair de yeni çalışmaların yapılması
gerekmektedir. Fuat Hoca’nın eserleri bize bu alanda da çok önemli veriler sağlamaktadır.
Konuyu biraz daha açmak gerekirse, Gazzali’nin veya İbn Sina’nın ortaya koyduğu eserler
sadece şahsi dehâları ile ilgili değildir. Şüphesiz kişisel nitelikler büyük düşünürlerin
temayüz etmesini sağlayan önemli unsurlardır. Ancak, onları besleyen kültürel vasatın,
ilmi ortamın ve fikri iklimin de doğru anlaşılması gerekir.
Söz konusu kültürel vasatı ve bu kültürel vasatın, iklimin içerisinde ilim adamlarının ne
tip eserler ürettiklerine dair Farabi’ye ilişkin anlatılan çok güzel bir hikâyeyi burada sizinle
paylaşmak isterim. Rivayet olunur ki Farabi’nin şöhreti Bağdat’a kadar gelmiştir. Farabi,
sırtında çoban abası olan kara kuru bir adamdır. Bâhir bir insan olmuş; yani felsefeden
mantığa, matematikten astronomiye, dini ilimlerden, yabancı dillere kadar hemen her
alanda şöhret olmuştur. Kendisini ‘şöyle yetiştirmiş, böyle yetiştirmiş’ diye şöhreti Bağdat’a
kadar uzanmıştır. Bahsedilen adamın kim olduğunu, gerçekten denildiği gibi büyük bir
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âlim olup olmadığını; filozof mu, düşünür mü olduğunu merak eden Bağdat uleması, bir
ilmî münazara tertip etmeye karar verir. ‘Gelsin de, tabiri caizse, boyunun ölçüsünü alalım,’
derler. Farabi, Sultan’ın huzurunda yapılan bu ilim meclisine davet edilir. Meclis, sağlı sollu
bütün Bağdat ulemasının oturduğu büyük bir salonda gerçekleşir. Farabi’yi salonun bir
ucundan refakatçisi içeri aldıktan sonra Sultan ona şu cümle ile mukabelede bulunur: Bu
mecliste kendini ilmen layık gördüğün yere gel ve otur, der. Farabi, salonun bir ucundan
diğer ucuna kadar yürür. Sultan’ı tahtından kaldırır ve oraya oturur. Salon, bu hareket
üzerine, ‘bu ne cüret, kimdir bu adam!’ diyerek hareketlenir. Sultan, yanındaki
yardımcılarından bir tanesine o bölgede konuşulan yerel lehçeyle, ‘Bu adam rüştünü ispat
etmezse toplantının sonunda kellesini bana getirin,’ der. Farabi, aynı lehçede cevap verir:
‘Merak etme Sultanım! Rüştümü ispat ettiğimi göreceksin’. Salondakiler; ‘Bu adamın dil
bildiğini biliyoruz, ama bu yerel lehçeyi nereden biliyor, bir tür gizli kodlu dildi,’ diyerek
şaşkınlıklarını gösterirler. Ardından ilmî münazara, ulûm-i nakliye diye ifade edilen hadis,
tefsir, siyer, belagat vs. dini ilimlerle başlar. Farabi bunların hepsini bilir, bütün soruları
cevaplar. Ara verilir. İkinci oturuma geçilir. Felsefe, mantık, tabiat ilimleri üzerine uzun bir
oturum yapılır. Farabi gene sorulara yetkin cevaplar verir. Ulema Sultan’ın huzurunda
mahcup oluyoruz düşüncesiyle yavaş yavaş rahatsızlanmaya başlar. ‘Bu adam herhalde
denildiği kadar büyük bir âlimdir. Ne sorsak hepsine çok şaşırtıcı, derinlikli cevaplar veriyor’
düşüncesi hâsıl olur. Bir ara verirler. Ulema kendi arasında ‘Bu adam ulûm-i nakliyede iyi,
ulûm-i akliyede de iyi, felsefe, bilim vs. alanlarda da çok bilgili birisi. Biz öyle bir alandan
soralım ki, kimsenin kolay kolay bilmediği, çalışmadığı, yazmadığı bir alandan olsun’ der.
Bu alanın ne olabileceğini düşünürlerken bir tanesi ‘Müzik konusunda soralım,’ der.
Farabi’ye ‘Müzik nedir? Müzik teorisi nedir? Harmoni nedir? Pitagoryenleri bilir misin?’
şeklinde bir bahis açarlar. Ancak bilmezler ki, Farabi beş ciltlik Kitabu’l-Musika’l-Kebir’i
yazmıştır. Dolayısıyla Farabi, müzik bahsini duyar duymaz mütebessim bir şekilde soruları
cevaplamaya başlar. Göklerdeki harmoninin ve ahengin yeryüzüne nasıl yansıdığını, makam
sisteminin –muhtemelen dest-gâh sisteminden de bahsederek–, nasıl kurulduğunu,
bunların matematiksel çözümlerini uzun uzun anlatır. Hayretler içerisinde kalan ulema,
bu adamın herhalde bilmediği bir şey yok diyerek pes etmek üzereyken, aralarından bir
tanesi der ki: ‘Anladık ki sen bütün nazari ilimlerde çok bâhir birisin, çok bilgili bir insansın.
Müzik konusunu da iyi biliyorsun. Peki, sen bir şey çalabilir misin?’ Ulema, ‘artık bunu
yapamaz herhalde’ diye düşünmektedir. Nitekim genel kanaate göre nazariyatçıların pek
pratiği olmaz. Farabi bir rivayete göre abasının altından bir küçük kaval, flüt veya ney türü
bir nefesli çalgı çıkartır, çalmaya başlar. Öyle bir makamda çalar ki herkes alkış tutar. Bu,
çok neşeli, sevinçli bir makamdır. Daha sonra makamı değiştirir. Herkes ağlamaya başlar.
Bu, muhtemelen sabâ makamı veya hicaz makamıdır. Üçüncü defa makamı değiştirdiğinde
hiç kimsenin o zamana kadar duymadığı bir melodi kaplar salonu ve herkes uykuya dalar.
Farabi eşyalarını toplar, o salondan çıkar; bir daha da Bağdat’a gelmez.
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Farabi ile ilgili bu hikâyeyi, İbn Hallikan anlatıyor. Tarihi açıdan gerçekten böyle bir
hadisenin gerçekleşip gerçekleşmediği meselesini uzun uzun tartışabiliriz. Ancak, hikâyenin
büyüsünü bozmadan anlamaya çalışmakta fayda var. Asıl sorulması gereken soru, bu
hikâyenin neden Farabi hakkında anlatıldığıdır. Farabi’nin sonraki kuşaklar üzerindeki
etkisi o kadar derin olmuştur ki, nesiller adeta bir menkıbe gibi bu hikâyeyi anlatagelmişlerdir.
Bunun sebebi, Farabi’ye gösterilen saygıdır. Ancak bundan da önemlisi, Farabi’nin farklı
ilim dallarında, nakli ilimlerde, akli ilimlerde, nazari ilimlerde ve pratik ilimlerde cari olan
kültürel vasatı temsil ediyor olmasıdır. Kuşkusuz onun gibi Gazzali’den İbn Rüşd’e,
Sühreverdi’den Molla Sadra’ya ve İbn-i Teymiye’ye sayabileceğimiz pek çok örnek
mevcuttur. Bilim adamlarının, özellikle Biruni’den Cabir ibn Hayyan’a, Ömer Hayyam’a
kadar matematikçi, astronom, fizikçi, tabip birçok ismin bu çok yönlü, İngilizce’de polymath
denilen, Rönesans insanı olarak da tabir edilen bir kimliğinin olduğu görülmektedir. Fuat
Hoca’nın çalışmaları, bu kültürel iklimi ve vasatı ortaya koyma açısından, bu ilim insanlarının
nasıl yetiştiğine dair bize son derece önemli ipuçları sunmaktadır. Peki, bu isimler; nakli
ilimler, akli ilimler, bilim, teknik, teknoloji, bilim tarihi, bu alanlar arasındaki fikri bütünlüğü
nasıl sağladılar diye baktığımızda, burada da yine Fuat Sezgin Hoca’nın çalışmalarının
bize yol gösterdiğini söyleyebiliriz.
İşin özü, Müslüman bilim adamları ister fizikçi olsun ister kelamcı, ister filozof olsun, ister
tarihçi ya da seyyah, varlığın idraki ve onun hakikatine uygun bir şekilde amel edilmesi
ilkesiyle hareket etmekteydiler. Varlığın hakikatinin olduğu gibi kavranması; her ilmi
faaliyetin ve tefekkür faaliyetinin temelini teşkil etmektedir. Varlık bir bütün olarak
algılandığında, bunun bilimsel olarak tetkiki ile felsefi olarak ele alınması, şiirsel olarak
anlatılmasıyla resimsel olarak tasvir edilmesi arasında bir bütünlük ilişkisi ortaya çıkar.
Bunların birbirinden kategorik ve keskin bir şekilde ayrılması, Aydınlanma düşüncesi
sonrasında ortaya çıkmış modern bir gelişmedir. Bilim insanlarının, düşünce insanlarının,
edebiyatçıların, din adamlarının varlığa, dış dünyaya ve fizik âlemine baktığında, varlığın
farklı yönlerini ortaya çıkarmak için faaliyet içerisinde bulunmaları, özünde birbiri ile
çelişen bir etkinlik olarak hiçbir zaman görülmemiştir. Tersine; bilim adamı, örneğin
fizikçi, eşyanın fizik boyutunu ortaya çıkarırken, filozof bunun felsefi kurgusunu ortaya
koyarken, din adamı bunun dini açıdan analizini yaparken, şair veya ressam bunun
sembolik anlamını ortaya koyarken aslında hepsi aynı hakikati, aynı gerçekliği farklı
zaviyelerden ele almaya çalışmaktaydılar. Kur’an-ı Kerim’de ayet kelimesinin hem Kur’an’ın
ayetlerine hem de yeryüzündeki, yaratılış âlemindeki işaretlere atfen kullanılmış olması
manidardır. Âyetullah ya da Âyâtullah diye ifade edilen bu gerçek, aslında Ortaçağ Latin
düşüncesinde de etraflı bir şekilde ele alınmış; Vestigia Dei ifadesiyle Ortaçağ Hıristiyan
teolojisinin ve Yahudi kelamının da önemli köşe taşlarından biri haline gelmiştir. Bu açıdan
bakıldığında Allah’ın vahy ettiği ayetlerle onun yarattığı âleme koyduğu işaretler arasında
bütünleyici bir ilişki vardır. Bu anlamda din ile bilim, akıl ile inanç, mantık ile duygu
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çatışmak zorunda değildir. Bunun da gene örneklerini İslam düşünce tarihinde, bilim
tarihinde net bir şekilde görmek mümkündür. Bugün yaşanan din-bilim, akıl-inanç vs.
tartışmalarına bu açıdan verilebilecek son derece önemli cevapların olduğu da akılda
tutulmalıdır.
Bilim ve teknik, bu perspektiften yola çıkıldığında, aynı zamanda varlık hakkında nasıl
bir tefekküre sahip olmamız gerektiği konusunda bazı ipuçları sağlar. Buradaki en temel
kavram, hikmet kavramıdır. ‘Hikmet’, Arapçada ‘hüküm’ ile aynı kökten gelir; bir şeyin
açık, net, sağlam, muhkem bir şekilde ortaya konmasını ifade eder. Hikmet ile hüküm
arasındaki ilişki, İslam düşüncesinin ilk dönemlerinden itibaren açık ve net bir şekilde
ortaya konulmuş bir konudur. Hikmeti olmayan hüküm yoktur; diğer bir ifade ile sebebi
izah edilmeden, gerekçesi ortaya konmadan hiçbir dini, şer’i hüküm ortaya konulmamıştır.
Helaller ve haramlar bahsinden girilecek olursa; bir şeyin neden helal, neden haram
olduğu mevzuunda öncelikle onun hikmeti yani sebebi, gerekçesi ortaya konulmuş;
ardından bu bir hükme bağlanmıştır. Hikmet zaviyesinden bunun izah edilmesinin nedeni,
hikmetin insanın aklına ve kalbine hitap eden bir cevaplar manzumesi olmasıdır. Adam
öldürmek kötüdür, hırsızlık kötüdür, yalan söylemek kötüdür, zulüm etmek kötüdür;
gönül almak iyidir, korumak, kurtarmak iyidir dediğinizde; bu iyi ve kötü kavramlarını
hangi temeller üzerinde inşa ettiğiniz, sizin düşünme biçiminizi ve medeniyet tasavvurunuzu
belirler. Hikmetin temelleri ortaya konmadan ise hükümlerin bir geçerliliği olmaz. Bu
yüzden Batı düşüncesinde Leibniz’in formüle ettiği ve üzerinde kafa yorduğu ‘Neden
yokluk yok da, varlık var?’ sorusu, sadece felsefenin değil bütün ilmi ve düşünsel
faaliyetlerin temel sorusu olmuştur. Heidegger de aynı soruyu 20. yüzyılda yeniden
sormuştur. Batı düşüncesinin temel problemi O’na göre, Eflatun’dan beri Seinsfrage diye
ifade edilen varlık sorunsalının unutulmuş olmasıdır.
İslam düşüncesinde varlık meselesi bu tefekkür ameliyesinin her zaman merkezinde
olmuştur. Bu durum bizi ister istemez hikmet kavramına götürmektedir. Nitekim ‘Neden
yokluk yok da varlık var?’ sorusunu doğru cevaplayabilmek bilimden teknolojiye, sanattan
siyasete, edebiyattan şehirciliğe her konuda doğru bir perspektife sahip olma imkânı
sağlamaktadır. Bu da, hikmete dayalı bir tefekkür ameliyesinin temellerini atmak anlamına
gelir.
Peki, hikmet nedir? Hikmet; sadece bir şeyin neden var olduğunu izah eden, gerekçelerini
ortaya koyan bir cevaptan ibaret değildir. Hikmet aynı zamanda doğru, iyi, güzel kavramlarını
birleştiren bir tefekkür ameliyesidir. Aklen ve mantık yoluyla ortaya koyduğumuz doğru
kavramı; ahlaken kabul ettiğimiz iyi kavramı; estetik açıdan kabul ettiğimiz, zevk aldığımız,
tat aldığımız güzellik kavramının üçü bir araya geldiği zaman hikmete dayalı bir tefekkür
ameliyesinin ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Bu da aklın, kalbin ve insanın diğer kognitif
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fakültelerinin bir bütünlük içerisinde hareket etmesi anlamına gelir. Doğrunun, iyinin ve
güzelin bir arada bulunduğu bir tefekkür ameliyesi; hikmete dayalı bir düşünce biçimini,
bir medeniyet anlayışını ortaya koyar. Bu yüzden de örneğin Ömer Hayyam örneğine
baktığımızda matematik ve şiirin aynı kişide buluşması, evrendeki matematiksel düzen
ile onun şiirsel ve metafizik boyutunun ele alınması mümkün hale gelir. Gazzali de dini
ilimlerle mantık ve felsefe gibi –Gazzali Meşşai felsefenin belli şubelerine karşı çıktıysa
da felsefi argümanları kullanarak bir tefekkür ameliyesi ortaya koymuştur– alanların bir
bütünlük arz ettiğini görürsünüz. Molla Sadra’nın 17. yüzyılda asaletü’l-vücut kavramıyla
geliştirdiği ve hikmet-i mütealiye adını verdiği aşkın hikmet kavramı da aynı bakış açısına
sahiptir. Burada doğru, iyi ve güzeli birleştiren; insanın aklını, duygularını ve kalbini
bütünlük içerisinde ele alan bir tefekkür ameliyesinin, bir medeniyet tasavvurunun
sadece geçmişte mümkün olduğunu değil; bugün de yarın da mümkün olabileceğini
işaret eden önemli bir veriye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Buna özellikle günümüzde
daha da ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü bugün, hikmet ve hüküm ilişkisi açısından
baktığımızda hayatımızda çok fazla hükmün olduğu; ancak çok az hikmetin bulunduğu
görülmektedir. Hüküm vermek ve yargıda bulunmak kolay iken işin hikmetini anlatmak,
anlamak, idrak etmek, o hikmeti yaşamak daha farklı, daha derinlikli, daha sabırlı bir
çabayı gerektiriyor. Hikmet ile hüküm arasındaki dengeyi kurabildiğimiz zaman, İslam
medeniyet tarihini de daha doğru bir perspektiften anlayabiliriz. Böyle baktığımız zaman
İslam’da bilimsel ve felsefi faaliyetin 11, 13, yahut 14. yüzyılda sona erdiği gibi Avrupa
merkezci ve oryantalist iddiaların temelsizliğini daha iyi kavrayabiliriz.
Fuat Sezgin Hocanın ilim hayatı boyunca üzerinde ısrarla durduğu konulardan biri de
tarihlendirme ya da dönemlendirme meselesinde ortaya çıkan zorluklardır. Biz hala
kendimize ait bir tarihlendirme ve dönemlendirme çalışmasını tüm boyutlarıyla ortaya
koyabilmiş değiliz. Son dönemde bunun önemli bir istisnası, İslam Düşünce Atlası başlığı
altında birkaç ilahiyatçı arkadaşımızın ortaya koyduğu bir çalışma oldu. Kitap, ciddi bir
çabanın sonucu olarak iki sene önce yayınlandı. Kendimize ait bir tarihsel dönemlendirme
yapabilmek açısından bu çalışma çok önemli. Ancak tabi ki bu, sadece bir kitap, bir
çalışma veya birkaç ilim adamının çalışmasıyla tamamlanabilecek değildir. Zihinlerimize
köklü bir şekilde yerleşen Aydınlanma çağı, karanlık çağ, orta çağlar vb. terimleri aşmak
için yepyeni bir tarih okumasına ihtiyacımız var. Fuat Sezgin Hoca, bu nedenden ötürü,
Batılıların karanlık çağ dediği dönemlerin İslam medeniyetinin aydınlık çağları olduğunu
ifade ediyordu. Ancak biz hala zihnimizde ortaçağlar deyince; karanlık, aklın ve düşüncenin
olmadığı, despotizmin olduğu bir dönemi hatırlıyoruz. Hâlbuki Aydınlanma dönemine
baktığınızda benzer durumları orada da görebiliriz. Baskıdan, zulümden bahsediliyorsa
giyotinin Ortaçağın Bologna’sında ya da Endülüs’ünde değil, Aydınlanma sonrası
Fransa’sında ortaya çıktığı hatırlatılmalıdır. Okült bilimler diye ifade edilen alanların;
Aydınlanmanın akıl, bilim ve bilimcilik iddialarını reddeden yaklaşımların da 19. yüzyılda
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popüler hale geldiğini söylemek mümkündür. Bu konuda bilindiği üzere aydınlanma
karşıtı counter-Enlightenment başlığı altında birçok çalışma yapılmıştır. Isaiah Berlin gibi
düşünce tarihçileri bu konularda kapsamlı çalışmalar ortaya koymuşlardır. Aydınlanmanın
katı, tek boyutlu, indirgemeci akıl ve bilim anlayışına bir tepki olarak Romantizmin nasıl
ortaya çıktığı, Aydınlanmanın temel argümanlarını sorguladığı bilinmektedir. Dolayısıyla
dönemlendirme meselesi, bugün hala önümüzde ciddi bir konu olarak durmaktadır. Aynı
hususta, Mahmut Ak Hocamızın da saygın bir Osmanlı tarihçisi olarak söyleyeceği şeyler
vardır. Osmanlı tarihinin dönemlendirilmesi konusunda bile henüz bir zihni berraklığa
kavuşmuş değiliz. Yükseliş dönemi, duraklama dönemi ve çöküş dönemi vb. kullanılan
ifadelerin arka planı hala ciddi bir problematik olarak önümüzde duruyor. Siyasi, askeri,
tarihi süreçler merkeze alındığında, 19. yüzyılın çok türbülanslı bir dönem olduğunu, 18.
yüzyılın sıkıntılı bir dönem olduğunu söylemek mümkünse de; aynı yüzyıllarda sanat
tarihi açısından bakıldığında Türk musikisi, hat veya ebru açısından bakıldığında bu
sanatların zirve yaptığı görülmektedir. Itrî, Dede Efendi, Kadıasker Mustafa Efendi vb.
büyük sanatkârlar 18., 19. Yüzyılda önemli eserlerini ortaya koymuşlardır. Molla Sadra,
1640 yılında vefat etmiştir. İbn Rüşd’ün vefatı olan 1193 yılından Molla Sadra’nın vefatına
kadar çok uzun bir süre geçmiştir. Maalesef hala zihnimizdeki bu kategorilerden bütünüyle
kurtulabilmiş değiliz. Ancak bu alanlarda da Fuat Sezgin Hoca’nın ortaya koyduğu eserlerin,
çalışmaların bize çok önemli ipuçları sağladığını ifade etmek isterim.
Fuat Sezgin Hocanın mirasının hatırlanması ve onun açtığı yolda bilim tarihi çalışmalarının
derinleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Kendisi 300.000’e yakın el yazmasını hayatı
boyunca elden geçirmiş bir ilim adamı olarak, yapılması gereken işin ancak yüzde birini
yapabildiğine inanıyordu. Dolayısıyla kendisi bu dünyadan giderken bize çok önemli bir
görev bırakmıştır. Altmış küsur yıllık ilim hayatına sığdırdığı büyük eserler, yeni çalışmaların
zeminini oluşturmaktadır. Bu mirası yaşatmamız, yarınlara taşımamız için hem bireysel
hem de kurumsal olarak bu faaliyetleri desteklememiz, bu açılan yolu devam ettirmemiz
ve büyütmemiz büyük önem arz ediyor. Ben tekrar kendisini rahmetle yad ediyorum,
eserlerinin bugünün ve yarının nesillerine yol göstereceğine olan inancımı tekrar ifade
ediyorum.
Bu vesileyle bu Sempozyumu tertip eden Üniversitelerimize çok teşekkür ediyorum.
Değerli ilim insanlarına da katkılarından dolayı şükranlarımı iletiyorum. İslam bilim
düşünce tarihinin hemen her alanında çok önemli tebliğler sunulacak bu programın
zenginliğinden ötürü de emeği geçen herkese teşekkürlerimi, tebriklerimi sunuyor;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
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KEYNOTE SPEECH
Science, Technique, Contemplation: Reading the Signs in the Universe
with Fuat Sezgin
The Presidential Spokesperson; Ibn Haldun University

Prof. Dr. İbrahim KALIN

Before I begin my speech, I would like to thank Istanbul University Rector Prof. Dr.
Mahmut Ak and the scientists who organized this symposium. The International Fuat
Sezgin Symposium is among the important events being carried out within the scope of
the Year of Fuat Sezgin, which our President announced last year. It’s been less than a
year since we lost the late Professor Fuat Sezgin. I am very pleased to see that he is
being commemorated in Turkey and important events are being carried out in order to
bring his works to a wider audience. I would also like to express that I am happy to be
addressing you here as a graduate of Istanbul University History Department and that
it is pleasing to have such a meeting held at Istanbul University, one of the most established
scientific and educational institutions in Turkey.
Fuat Sezgin was a scholar and thinker who carried out many important studies that
cannot be evaluated only within the framework of the history of Islamic science or the
history of science in general. The most important aspect of his work is that it presents
a vision of history that questions the Eurocentric perspective of history and aims to go
beyond it. It is also of great importance that this is done specifically in the field of the
history of science. As a matter of fact, this fundamental problem, which he identified
in the 40s and 50s and worked hard to overcome in the following years, is continuing
to influence our view of the history of science, the history of thought, and the history
of civilization. Even today, when you take any standard educational history book and
look at the history of science, the history of philosophy or the history of civilizations
chapters, you see that the general framework presented is that the wisdom, science,
philosophy, logic and civilization in general began in ancient Greece, and this trend
continued in the same direction, the scientific accumulations of civilizations and cultures
that emerged later on being treated merely as footnotes or afterthoughts with this
trend. The Eurocentric perspective of history fixes science and thought at a point in
European history and limits it to an exclusive territory. However, when you read ancient
Greek philosophers, you see that there are many references to previous civilizations.
For example, Plato in his works refers to ancient Egypt and Mesopotamia; Pythagoras
and Pythagoreans refer to civilizations outside the geography of ancient Greece. When
you read Parmenides, who was originally from Samos, that is, from the Island of Samos,
you see that he makes references to geographies and scientific traditions outside of
Ancient Greece. Despite this, the Eurocentric understanding of history constitutes the
foundational framework of the historiography written or emerged especially after the
Enlightenment, and continues to be a perspective that determines the main paradigm
in almost every field from science to thought, from art to philosophy.
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This Eurocentric perspective appears as Orientalism in the context of Islamic studies in
the 19th century. The link between these two concepts should be examined from different
angles today. In general, when those who write the history of the world from a Eurocentric
perspective turn to the Islamic world, in other words, when they turn to the geographical
area they call the East or the oriental, they often try to study and explore the “East” and
the “Islamic world” by adopting the paradigm within the framework of this main idea.
The basic approach of Orientalism - as Edward Said stated in his book published in 1978
- is not actually about the East, the Islamic world or the Orient; it is about the West’s own
imagination, its perception of “me”, the concepts of power, competence, art and aesthetics
in its own mind, in other words, the West itself. The East emerges there as a décor and
object of the West’s self-realization project. This does not negate the fact that Orientalists
made serious studies and did important work. However, from a critical perspective, it is
clear that they also looked at Islamic civilization from a Eurocentric perspective as a
footnote for the Western civilization, the civilization march that started in Ancient Greece.
One of the best known examples of this situation is the claim that the history of philosophy
or philosophical activities in Islam came to an end with the death of Ibn Rushd.
Ibn Rushd died in 1193. However, we know that philosophical studies in Islam continued
to thrive after Ibn Rushd. The fact that many names related to Islamic philosophy after
Ibn Rushd can be counted is a testament to this. Many names can be mentioned from
Fahreddin Razi, Îcî, Taftazanî in scholastic theology, Mulla Sadra, Nasiruddin Tusi, Ibn
Kemal, and other philosophers from the Indian subcontinent in philosophy, to the
philosophical movements in the Ottoman Empire.
At this point, the question of why Ibn Rushd is considered a milestone is important. The
main claim is the argument that philosophical thought in the Islamic world came to an
end as the influence of Islamic philosophy on Western thought waned after Ibn Rushd.
In other words, some think that with the end of Latin Averroism in the 12th and 13th
centuries philosophical thought in Islam ended, too. There are also those who argue
that this so-called period of cessation started even earlier following Al-Ghazali’s the
Tahāfut al-Falāsifa. However, Toshihiko Izutsu claimed in the 1970s that the Islamic
philosophy movement in the broadest sense of the word began after Ibn Rushd. According
to him, the philosophical activities that had been under the influence of ancient Greece
until this period moved on to building and deepening their own language, style,
terminology and problematics after Ibn Rushd.
In the context of the history of science, Professor Fuat Sezgin’s studies have developed
a perspective that questions this main paradigm. For this reason, he is rightfully considered
a great scholar and thinker who reminds us of a history that was effaced. The basic
approach of Professor Fuat Sezgin was based on the recognition of the value of this
history that was effaced. Indeed, there is no preservation without memory. It is not
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possible for us to understand the past without knowing what we have lost, to understand
the present and build our future. Again, as Professor Sezgin states in many of his works,
history is not just a knowledge of the past. History refers to the whole system of knowledge
that reveals our visions, plans, approaches and projects related to today and tomorrow.
In this sense, history is always current, constantly being rewritten. A paradigm of history,
say the history of Islamic science until Fuat Sezgin, while being considered a small
footnote, can suddenly gain a position at the center of the world history of science with
his works. Historians - and I can easily say that as a person who studied history - must
rediscover and rewrite history every day. In this sense, we have to accept that looking
back at the history is also a dynamic process.
Professor Fuat Sezgin has revealed in many of his works that the claim that the history
of Islamic science is not original is an unfounded thesis. GAS, which he wrote as a
continuation of Brockelmann’s GAL, has gone beyond being a sequel and has become
an independent corpus in its own right. Even when GAS is leafed through superficially,
it can be seen that the amount of works produced and put forward is tremendous. In
GAS, Professor Sezgin extensively featured works not only in well-known fields like
medicine, astronomy, etc., but also in different fields such as geography, cartography,
maritime, mathematics and chemistry.
This is not a subject that can be explained by the personal genius of a few scholars. It
should be stated that the works of Muslim scholars, philosophers, literati, poets, and
pilgrims are also important in terms of reflecting the cultural environment of that period.
They were brought up in such a cultural environment that it was impossible not to be
interdisciplinary, not to train and improve themselves in different fields in this environment.
It would not be possible for someone who did not have these qualities to be identified
as a scholar, a philosopher, or a theological scholar. For this reason, new studies need to
be done on what the ethos of transmitted science, cultural and intellectual sciences is.
The works of Professor Sezgin provide us with very important data in this field as well.
To be more specific, the works of Ghazali or Ibn Sina are not just about their personal
genius. There is no doubt that personal qualities are important elements that enable
great thinkers to make a point. However, the cultural ethos that nurtured them, the
scientific environment and the intellectual climate should also be properly understood.
I would like to share with you a very good story about al-Farabi here, about the cultural
environment in question and what kind of works scholars produced in this climate. It is
rumored that Al-Farabi’s fame has come all the way to Baghdad. Al-Farabi is a weak man
with a shepherd’s cloak on his back. He has become famous in almost every field from
philosophy to logic, from mathematics to astronomy, from religious sciences to foreign
languages as a wise, enlightened human being. His fame has extended to Baghdad, and
people are talking about him, saying “he raised himself this much, improved himself
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that much”. The Baghdad Ulama, wondering who this man is, whether he is indeed a
great scholar as it is said, if he is a philosopher or a thinker, decides to organize a scientific
debate. They say ‘Let him come so we can take his measure’ so to speak. They invite
al-Farabi to this scientific assembly held in the presence of the Sultan. The assembly
takes place in a great hall, where the entire Baghdad Ulama sits on both sides, left and
right. After taking al-Farabi in from one end of the hall with his companion, the Sultan
says to him, “Come and sit where you consider yourself worthy of knowledge in this
assembly.” Al-Farabi walks from one end of the hall to the other. He removes the Sultan
from his throne and sits there. The hall stirs sharply with surprised words, ‘How dare
he, who does he think he is!’. The Sultan tells one of his attendants in the local dialect
spoken in that region, ‘If this man does not prove his adequacy, bring his head to me at
the end of the meeting.’ Al-Farabi answers in the same dialect: ‘Don’t worry, my Sultan!
You will see that I have proven my adequacy.’ The scholars in the hall cannot hide their
astonishment: ‘We know this man knows the language, but how come can he speak the
local dialect? It is a kind of secret coded language.’ Afterwards, the scientific debate
starts with transmitted sciences such as hadith, tafsir, prophetic biography, Qur’anic
eloquence, etc. Al-Farabi knows all that, answers all the questions. They have a break,
then continue with the second session. A long session is held on philosophy, logic, natural
sciences. Al-Farabi again gives competent answers to all the questions. The Ulama begin
to be disturbed by the thought of being ashamed in the presence of the Sultan. They
start to think ‘This man is probably as great a scholar as they say. Whatever we ask, he
gives astounding and profound answers to all of them.’ They take another break. Ulama
among themselves say ‘This man is good at both naqli and ‘aqli sciences, he is very
knowledgeable in fields of philosophy, science, etc. Let’s ask him a question from such
a field that nobody can answer easily, a field that not many has studied or written in.
While thinking about what this area might be, one of them suggests, “Let’s ask him
about the field of music.” They bring up the subject to al-Farabi, ‘What is music? What
is music theory? What is harmony? Do you know the Pythagoreans?’ But what they
don’t know is that al-Farabi has written the five-volume book on music ‘Kitab al-Musiqa
al-Kabir’. Therefore, as soon as al-Farabi hears the music talk, he starts answering
questions self-confidently. He explains at length how the harmony and euphony in the
heavens are reflected on the earth, how the system of maqam - possibly also mentioning
the dastgah system - has been established, and their mathematical solutions. Astonished,
when the Ulama is about to give up thinking that there probably isn’t anything this man
does not know, one of them says: ‘We understand that you are a very knowledgeable
person in all theoretical sciences, you’re very intelligent. You also know the field of music
study very well. Well, can you play something?’, the Ulama thinking ‘No way he can do
this too’. Indeed, according to the general opinion, theoreticians do not have much
practice. According to the narrative, al-Farabi takes out a woodwind instrument like a
small pipe, flute or a ney under his abaya and starts playing it. He plays in such a maqam
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that everybody cheerfully claps along this very cheerful, joyful melody. He then switches
the maqam. Everyone starts crying. This is probably in maqam Hijaz or Saba. When he
changes the maqam for the third time, he plays a melody that nobody has heard until
then, and everyone falls asleep. Al-Farabi collects his belongings, leaves the hall, and
never comes back to Baghdad.
Ibn Khallikan tells us this story about al-Farabi. From a historical point of view, we can
discuss at length whether such an event actually happened or not. However, it’s worth
trying to understand this story without spoiling the magic of it. The essential question
to be asked is why this story is told about al-Farabi. Al-Farabi’s influence on subsequent
generations has been so profound that later generations have kept telling this story like
a legend. The reason for this is the respect shown to al-Farabi, and what is more important
is that al-Farabi represents the cultural ethos that is prevalent in different branches of
science, transmitted sciences, intellectual sciences, theoretical sciences, and practical
sciences. Undoubtedly, there are many more examples like him, from Ghazali to Ibn
Rushd, from Suhraverdi to Mulla Sadra and Ibn Taymiyya. It is seen that the scientists
of this era, especially mathematicians, astronomers, physicists, physicians from Biruni
to Jabir ibn Hayyan and Omar Khayyam, have this versatile identity, called polymath in
English, or a Renaissance person. Professor Sezgin’s works provide us with extremely
important clues about how these well-educated and sophisticated scientists were brought
up in terms of revealing this cultural climate and ethos. When we look at how these
scholars ensured the intellectual integrity among different fields of study, theological
and intellectual studies, science, technique, technology, history of science, the works
of Professor Sezgin guide us again.
In essence, Muslim scientists, whether physicists, theologians, philosophers, historians or
travelers, acted on the principle of the understanding of existence and practicing in accordance
with its truth. Understanding the truth of existence as it is constitutes the basis of every
scientific activity and contemplation. When the entity is perceived as a whole, a relationship
of integrity arises between its scientific examination and its philosophical consideration,
its poetic description and its pictorial portrayal. The categorical and sharp separation of
these from each other is a modern development that emerged after the idea of Enlightenment.
The examination of existence, the outside world and the world of physics by scientists,
thinkers, writers, theologians to reveal the different aspects of being was never seen as a
fundamentally contradictory activity. On the contrary, while a scientist, for example a
physicist was revealing the physical dimension of the matter, a philosopher was suggesting
the philosophical construct of it, a theologian was analyzing it from a religious point of view,
a poet or a painter delivering the symbolic meaning of it, in fact, they were all trying to
address the same truth, the same reality from different angles. It is significant that the word
ayah is used in the Qur’an in reference to both the verses of the Qur’an and the signs in the
world of creation. This fact, referred to as Ayatollah or Ayetullah, was also extensively
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covered in Medieval Latin thought; with the expression Vestigia Dei, it became one of the
important cornerstones of medieval Christian theology and Jewish kalam. From this point
of view, there is an integral relationship between the verses revealed by Allah and the signs
he has placed on the realm he created. In this sense, religion and science, reason and faith,
logic and emotion do not have to be at odds. Again, it is possible to see the examples of
this clearly in the history of Islamic thought, in the history of science. It should also be kept
in mind that there are very important answers that can be given in this respect to today’s
discussions of religion-science, reason-belief, etc.
Starting out from this perspective, science and technique also provide some clues as to
what kind of reflection we should have about existence. The most basic concept here
is the concept of wisdom, hikmah. ‘Hikmah’ comes from the same root as judgement,
‘hukm’ in Arabic and refers to the clear, sound, rational and firm presentation of a
concept. The relationship between wisdom and judgment is an issue that has been
loudly and clearly put forth since the early stages of Islamic thought. There is no judgment
without wisdom; in other words, no religious decree has been manifested without
explaining its reason and justification.
In the case of the mention of lawful ‘halal’ and unlawful ‘haram’, first of all its wisdom,
it’s ‘hikmah’, that is, its reason, is put forward; then the judgement is concluded. The
reason why this is explained from the angle of hikmah, wisdom, is that hikmah is a poem
of answers appealing to the mind and heart of the human being. When you say
manslaughter is bad, theft is bad, lying is bad, persecution is bad, but it’s good to mend
hearts, to protect, and to save, the foundations on which you build these concepts of
good and bad determine your way of thinking and your vision of civilization. Unless the
foundations of wisdom are laid out, the decrees have no validity. That is why, in Western
thought, the question “Why does absence not exist, but existence does?” that Leibniz
formulated and pondered upon has been the fundamental question of not only philosophy
but all scientific and intellectual activities. Heidegger asked the same question again in
the 20th century. According to him, the main problem of Western thought is that the
question of existence, which he refers to as Seinsfrage, has been forgotten since Plato.
The issue of existence in Islamic thought has always been at the center of this contemplation.
This inevitably leads us to the concept of wisdom. As a matter of fact, being able to
answer the question ‘Why is there no absence, but existence?’ provides the opportunity
to have an accurate perspective on everything from science to technology, from art to
politics, from literature to urbanism. This means laying the foundations for an exercise
of contemplation based on wisdom.
So, what is wisdom? Wisdom is not just an answer that explains why something exists
and reveals its reasons. Wisdom is also an act of contemplation that combines the concepts
of right, good, and beautiful. We can state that when three of the concepts of beauty,
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the concept of truth, which is exhibited through reason and logic, the concept of good
that we morally accept, and the concept of beauty that we embrace and enjoy aesthetically
come together, a wisdom-based meditation emerges. This means that the mind, the
heart and other cognitive faculties of the human being act in unity. A contemplation in
which truth, good and beauty are together reveals a way of thinking based on wisdom,
an understanding of civilization. Therefore, when we look at the example of Omar Khayyam
for instance, it becomes possible to meet mathematics and poetry in the same person,
and to discuss the mathematical order of the universe, and its poetic and metaphysical
dimensions. In al-Ghazali’s thinking you can see that theological studies and fields such
as logic and philosophy –Although al-Ghazali opposed certain branches of Aristotelian
philosophy, he put forward a contemplation process by using philosophical arguments.
– are integrated. The concept of transcendent theosophy, which Mulla Sadra developed
with the principle of the fundamentality of existence in the 17th century and named alhikmah al-muta’āliyah, also has the same perspective. Here we can say that we have
important data indicating a contemplative activity that combines the right, the good and
the beautiful; that addresses the mind, emotions and feelings of the human being in
integrity; that the vision of a civilization was not only possible in the past, but is also
possible today and tomorrow. We need this even more, especially today. Because today,
when we look at the relationship between wisdom and judgment, it is seen that there is
a lot of judgement in our lives; however, there is very little wisdom. While it is easy to
judge, it requires a different, deeper and more patient effort to explain, understand,
comprehend, and experience the wisdom. When we can establish the balance between
wisdom and judgment, we can understand the history of Islamic civilization from a more
accurate perspective. When we view it like this, we can better grasp the groundlessness
of the Eurocentric and Orientalist claims such as scientific and philosophical activity in
Islam having ended in the 11th, 13th or 14th century.
One of the issues that Professor Fuat Sezgin insisted on throughout his life of science is
the difficulties that arise in the issue of dating or periodization. We still haven’t been
able to reveal our own dating and periodization work in all its dimensions. Recently, a
notable exception to this was a study conducted by a few theologians under the title of
the Atlas of Islamic Thought. The book was published two years ago thanks to a serious
effort. This work is very important in terms of making a historical periodization of our
own. But of course, this cannot be completed only by a book, a study, or the work of a
few scholars. We need a brand new reading of history to transcend the terms of the
age of enlightenment, the dark ages, the middle ages and so on that are deeply ingrained
in our minds. For this reason, Professor Fuat Sezgin stated that the period what Westerners
call the dark ages were the golden ages of Islamic civilization. However, when we think
of the middle ages in our minds, we still remember a period of darkness without reason
and thought, of despotism. When we look at the Enlightenment period, we can see
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similar situations there as well. If oppression and persecution are mentioned, it should
be reminded that the guillotine originated not in Bologna or Andalusia in the Middle
Ages, but in post-Enlightenment France. It is possible to say that the approaches that
reject the intellectual and scientific claims of the Enlightenment, the fields referred to
as occult sciences, also became popular in the 19th century. As it is known many studies
have been conducted on this topic of anti-enlightenment, or counter-Enlightenment.
Historians of thought, such as Isaiah Berlin, have put forth extensive studies on these
topics. It is known how Romanticism emerged as a response to the rigid, one-dimensional,
reductionist sense of reason and science in the age of Enlightenment, questioning the
basic arguments of it. Therefore, the issue of periodization still remains as a serious
issue before us today. We have not yet attained a clarity of mind even regarding the
periodization of Ottoman history–Professor Mahmut Ak as a respected Ottoman historian
would certainly have things to say on this issue. The rising period, the period of decline,
the period of dissolution etc., the background of the expressions still stands before us
as a serious problem. Although it is possible to say that the 19th century was a very
turbulent period, and the 18th century was a troubled period when focused on political,
military and historical processes, from the point of art history, it is seen that Turkish
music, calligraphy, and marbling peaked in the same centuries. Many great artists like
Buhurizade Mustafa Itri, Hammamizade İsmail Dede Efendi, Kazasker Mustafa Izzet Efendi
produced their important works in the 18th and 19th centuries. Mulla Sadra passed away
in 1640. A very long time passed from the death of Ibn Rushd in 1193 until the death
of Mulla Sadra. Unfortunately, we still haven’t been able to completely get rid of these
categories in our minds. However, the works and studies of Professor Fuat Sezgin have
provided us with very important clues in these areas.
It is of great importance to remember the legacy of Professor Fuat Sezgin and to deepen
the history of science studies on his path. As a scientist who studied nearly 300,000
manuscripts throughout his life, he believed that he could only do one percent of the
work that needed to be done. So, he left us a very important mission when he left this
world. The great works that he fit into his sixty-odd years of scientific life form the basis
of new studies. It is of great importance that we support these activities both individually
and institutionally to keep this legacy alive and carry it into the future, and that we
pursue and grow this path. I once again commemorate him with respect, expressing my
belief that his works will guide the generations of today and tomorrow.
I would like to take this opportunity to thank our universities for organizing this symposium
and express my gratitude to the esteemed scientists for their contributions. With my
sincerest gratitude and congratulations to everyone who contributed to the richness of
this program, where very important papers will be presented in almost every field of
the history of Islamic science and thought, I salute you all with respect.
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ANISINA
Fuat Sezgin Hoca ile 38 Yıl
Prof. Dr. Şükrettin GÜLDÜTUNA

Frankfurt Goethe Üniversitesi; Prof. Dr. Fuat Sezgin
İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı

Fuat hoca ile 38 yıllık tanışıklığımız ve beraberliğimize dayanan önemli hatıralarımı burada
sizlerle paylaşmak istiyorum. Fuat Sezgin Hoca 17 ciltlik büyük Geschichte des Arabischen
Schrifttums (GAS), yani Arapça Literatür Tarihi isimli eseri ile Arap İslam Kültür dünyasının
Bilimler Tarihindeki önemli katkısını gösterdi ve onu dünya tarihinde layık olduǧu yere
koydu. Bu büyük eserin muhtevasının İslam âleminde bir yeniden diriliş ve kalkış
uyandıracaǧına inanıyordu ki bütün çalışmalarının gayesi aslında bu idi. Bu gayeye ulaşmak
için sadece analitik düşünce kabiliyetine sahip bir zeka yetmezdi. Herşeyden önce, Allah’a
iman ve tevekküle dayanan bir iç kuvvetine ihtiyaç vardı. Bu manevi kuvvet, ona ömrünün
sonuna kadar, tatil günleri de dahil hergün Frankfurt’ta kurduǧu Enstitüde çalışmak için
gerekli sebat ve mukavemet gücünü veriyordu. Fuat Sezgin Hocanın yaptıklarını ve
eserlerini deǧerlendirirken bunların zemininde yatan mâneviyatı ve hayat felsefesini
anlamak ve görmek gerekmektedir.
Fuat hoca ile ilk tanışmam 1980’de Frankfurt Üniversitesine başladığım yıla denk geliyor.
O zamanlar Frankfurt’ta büyük bir Türk âlimi olduǧunu duymuş ve tanışmak istemiştim.
Hoca biz gençleri hemen kabul etmişti. Talebeleri ve ilim öğrenmeye hevesli olanları
bildim bileli sever ve sayar idi. Onlara vakit ayırır, konuşur ve sohbet ederdi. O zamanlar
Fuat Sezgin Hoca Frankfurt Üniversitesi’ne baǧlı Tabii Bilimler Tarihi Enstitüsünde ders
veriyordu, şimdiki enstitü daha kurulmamıştı. Hatırlıyorum ki, hocanın odası oldukça
büyük, girişin karşı cephesinde pencere, önünde yazıhanesi, hoca da masa başında,
gri takim elbisesi ve tabii ki hiç eksik olmayan kravatı ile kapıya doǧru oturmuştu.
Odanın ortasında büyük bir şark halısı ve bütün duvarlar tavana kadar eski kitaplarla
donatılmış hali ile bu muhteşem bir görüntü idi ve Almanya’da yetişmiş bir genç olarak
beni çok etkilemişti. Bu ilk görüşmemizde araştırmalarının özünü bize anlatmıştı:
“Müslümanlar İslâm’ın doğuşundan çok kısa süre sonra bilimsel faaliyetlerde
hızlanmışlar, öncüleri olan diğer kültür çevrelerinden, özelikle Eski
Yunanlılardan bilimleri kısa sürede alıp uyguladıktan sonra ileriye doğru
götürmüşler ve bilimin Tıp, Matematik, Kimya, Astonomi, Felsefe, Farmakoloji
gibi değişik sahalarında önemli buluşlar yapmışlardı; öyle ki, Batı dünyası
İslâm âleminden yüzlerce sene geride kalmıştı. Müslümanların bilimlerdeki
bu ilerlemeleri Batı dünyasına arapçadan latinceye ve grekçeye yapılan
tercümelerle ulaşmıştı. Endülüs, Sicilya ve Anadolu bu tercüme merkezlerin
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en önemlilerindendi. Batı âlemi müslümanlardan bilimi alıp, bunu hazmedip
uyguladıktan sonra ileriye doğru götürmüşlerdi, bu zamanki batının ilimde
ileri olması İslâm bilimlerinden yararlanmasından kaynaklanmıştı. Rönesans
birkaç kişinin uydurması; hakikatte Batı medeniyetinin temelinde İslam
Kültür ve Biliminin büyük katkısı var.”
sözleri hâlâ kulaǧımdadır.
Hoca batılıların bu ilerlemeleri Rönesans kavramı ile anlatmalarının bir uydurma olduğunu
ifade etmişti. Batı medeniyetinin kaynağı İslam medeniyetine dayandığından, bizlerin
de Batıyı yabancı ve ayrı bir kültür olarak görmememiz ve Batının getirdiği ilimden
faydalanmamız gerektiğini söylerdi. Bize o zaman verdiği nasihat, yabancı lisan öğrenmek
ve bol bol kitap okumak, yabancı kitap okumaktan çekinmemekti; kendisi 27 lisan
biliyordu.

1. Hocanın Almanya’ya Gelişi
1960 ihtilalinde tutuklanan bakanların arasında Fuat Hocanın ağabeyi de vardı. Bunu
bahane ederek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde hocanın düşmanları onu
karalayarak üniversiteden atılmasına sebep oldular; bu kararı da gazeteden öğrendiğini
ifade etmişti.
Hoca anılarında İstanbul Üniversitesinde kurduğu düzenden bahsederdi.
İstanbul’daki Enstitüde her hafta yeni kitaplar ısmarlarmış, bunları da bu iş için yaptırdığı
camekanlı bir masada sergilermiş. Akşam vakitlerine kadar asistanları ile çalışır ve
çalışırken klasik müzik dinlerlermiş. Enstitüde öyle bir hava yaratmış ki, bundan da
rahatsız olanlar olmuş, hatta niye şu arapca yazılarını sergiliyorsun diye hocaya
çatarlarmış.
Hoca Istanbul’dan ayrılacak olmanın hüznü ile Amerikan ve Alman üniversitelerine
başvurmuştu. İki taraftan da kabul cevabı alınca Almanya’yı tercih etti. Fuat Hoca 1960
ihtilâli sebebiyle Almanya’ya geldikten sonra, önceden müslüman olmuş olan Alman
Ursula Hanım ile tanıştı ve 1966’da evlendi. Kızları Hilal Sezgin ise 1970’te doğdu. Kendisi
de bir oryantalist olan ve bu konuda doktora sahibi Ursula Hanım, hayat boyunca Hocanın
bütün çalışmalarında bilfiil destekleyeni ve yardımcısı olmuştur.
Hoca’nın Almanya’ya geldikten sonra yaptığı en önemli işlerden birisi, Carl Brockelmann’ın
yazdığı 5 ciltlik Arapça Literatür Tarihi (GAL: Geschichte der Arabischen Literatur) isimli
eseri geliştirerek ve düzelterek devam ettirmesi oldu. Bu tanınmış Alman ekolünü - ki
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Fuat Sezgin’in hocası Helmut Ritter bu ekolün devamıdır ve Brockelmann’ın talebesidirbir Türkün devam ettirecek olması fikrini, batılıların, özellikle Almanların kabul etmesi
kolay değildi. Bunu engellemek için heyetler kuruldu, mücadeleler verildi. Brockelmann’ın
eserinin devamı için batılılar 6 kişilik bir heyet kurdular. Heyet Hollanda’da toplandı,
bundan haberdar olan Fuat Hoca da ilk cildinin hemen hemen tamamlanmış halini alarak
Hollanda’daki toplantıya katıldı ve yaptığı çalışmayı tanıttı. Bunu sunduğunda, gösterdiği
büyük başarı ile itirazları bertaraf etmişti. Avrupa’nın, beşerî bilimlerde en tanınmış
kitabevi olan Leiden Brill’de kitabın ilk cildi basıldı. Bu ilk cildin hazırlığı ve baskısını Hoca
kendi imkanları ile gerçekleştirdi.

2. Enstitünün Kuruluşu
Frankfurt Üniversitesi Arap İslâm Bilimler Tarihi Enstitüsü 1982’de Fuat Hoca’nın
verdiği büyük mücadelelerle kuruldu. Hoca’nın Batı araştırmacılarından büyük farkı
şuydu: Batı âlimlerini çok takdir etse bile, İslâm ilim, kültür ve medeniyetinin bir
mensubu olarak yüzyıllardır İslam medeniyetinin hakkının yenildiğini ve zulmedildiğini
görerek, bu çalışmaları yapmanın ve harekete geçmenin zaruretine inanıyordu; şunu
söylerdi:
“Batılılar ilim tarihi ile uğraştığında, ya akademik rütbe almak veya böyle
çalışmalardan hoşlandıkları ve zevk aldıklarından uğraşırlardı, yani ulvî bir
hedef yok idi.”
Hocanın hedefi, yani Frankfurt’ta Bilimler Tarihi Enstitüsünün açılmasının esas gayesi,
İslam dünyasının yaklaşık 1000 sene bilimde zirvelerde ve önder olmuş medeniyetinin
hakkını ortaya çıkarmak idi. Bilimler tarihinin çok geniş çapta ele alınması için de bir
müessese gerekiyordu. Hoca bir ferdin çok büyük işler yapacağına inanıyordu, şunu derdi
ve uygulardı: İyi niyetle bir işi aklınıza koyun, fazla çaba gösterin ve bütün gayretinizi
ortaya koyun. Allah’ın da iyi işlerde yardımcı olacağına inanıyordu. Suudi Arabistan
tarafından 1978’de Hocaya Kral Faisal ödülü verilmişti. Bu vesile ile Hoca Arap dünyasında
daha da tanınmış oldu ve bu şöhretle birkaç Arab memleketinin desteğini kazanarak
Avrupa’nın merkezinde hayalindeki İslam Bilimler Tarihi vakfını ve 1982 yılında da
enstitüsünü kurabildi. Şunu da hatırlatmak gerekiyor ki, Almanya’nın en güçlü şehirlerinden
biri olan Frankfurt’ta, böyle bir enstitünün kurulmasına karşı gelenler de çoktu. Hoca
buna rağmen, büyük mücadeleler sonucu, enstitüyü kurmaya başardı. Üniversite
kampüsüne çok yakın muteber bir yerde, klasik Frankfurt mimarisine sahip olan binayı
satın alıp, bir enstitüye uygun olarak restore ettirdi.

XXXVII

1. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı
The 1st International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium on History of Science in Islam Proceedings Book

1980’den itibaren aralıklarla, Hocanın derslerine katıldım. Bu derslere çok değişik
alanlardan akademisyenler iştirak ediyordu. Aralarında doktora yapan eczacı, fizikçi,
edebiyatçı ve değişik dallarda okuyan talebeler de mevcut idi. O zamanlar Hocanın
Bilimler Tarihi derslerine katılan biz müslüman gençler, Hocadan dinimiz hakkında da
ders almak istemiştik. Hocanın bu konuda da otorite ve bilgi sahibi olduğunu biliyorduk.
İstanbul Üniversitesi’nde görevli iken yazdığı kitap Buhari’nin Kaynakları, hâlâ Hadis
alanında en mühim kaynaklardan biridir. Fakat Üniversite, Fuat Hoca ile anlaşma yaparken
İslam dini hakkında ders vermesini yasaklamıştı, bunu sonraden öğrendik. Yine de o
zamanlar bizleri kırmadı ve bizim için Avusturya’dan Boşnak kökenli Dr. Ismail Balić’i
getirtti. Ders Grubumuzda Hocanın kızı Hilal Sezgin de bulunuyordu. Hepimiz bu derslerden
çok faydalandık; o günlerde başlayan dostluğumuz ve beraberliğimiz hâlen devam
etmekte.
Enstitünün kuruluşundan birkaç sene sonra Fuat Hoca İslam bilim adamlarının keşfettiği
âletlerin 3 boyutlu ve çalışır vaziyetteki modellerini inşa ettirmeğe başladı, bunları
Almanya, İsviçre, Mısır, Türkiye ve daha birçok ülkede itina ile yaptırarak getirtiyordu.
Usturlab gibi bazı komplike aletlerin tamamlanması 2 seneye kadar sürebiliyordu; bu da
Hocanın titizliğinden kaynaklanıyordu. Bazı aletlerin birkaç defa Hoca tarafından yapım
yerine geri yollandığını hatırlıyorum. Şunu da eklemek gerekir ki, yapılan aletler çalışır
vaziyettedir; yani müzede bulunan bir usturlabı navigasyon aleti olarak kulanarak bir
gemici Avrupa’dan Endonezya’ya gidebilir. Şu an Frankfurt’taki Enstitü müzesinde değişik
bilim alanlarına ait yaklaşık 800 alet sergilenmektedir, bunların çoğunu Hoca orijinal
kaynaklardaki bilgilere ve çizimlere dayanarak büyük bir özen ile yaptırdı. Bunların
arasında az da olsa orjinal aletler de bulunmaktadır.
Enstitünün muhteşem kütüphanesi, Frankfurt’ta İslam hakkında ve İslam Bilimler Tarihi
üzerine çalışmak isteyen herkese hep açık bir cazibe merkezi olmuştur. Enstitüdeki
yaklaşık 50.000 cilt kitabın çoğu, Hocanın, talebeliğinden itibaren, bazen aç kalarak, 70
seneyi aşkın süreden beri kendi imkanları ile topladığı eserlerdir. Hocadan buna ilişkin
duyduğum şu sözleri nakletmek istiyorum: “Bazen eşimden müsaade almam gerekiyordu,
çünkü kitap satın almaktan evde yemek için paramız kalmıyordu.”
Bunun yanında 4000 yazma eserin kayıtlı olduğu, konusunda dünyanın en büyük mikrofilm
kütüphanesi Frankfurt’taki enstitüde bulunuyordu. Bunlar da dünyaca bilinmekte ve çok
sayıda araştırmacı bundan istifade etmekte idi. Bu mikrofilm kütüphanesinin değeri de
paha biçilmezdi, çünkü artık mevcut olmayan ve kaybolmuş bazı yazma eserler sadece
bu mikrofilm kütüphanesinde bulunuyordu.
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3. Hocanın Zâhidâne Hayatı
Hocayla 38 senelik beraberliğimiz sırasında onu her gün enstitüsünde, masasının başında
çalışırken hatırlıyorum. Hergün sözüne haftasonu, pazar, bayram, 1 Ocak gibi günler de
dahildir. Zamana çok kıymet verirdi ve vaktini boş geçirmeyi hiç sevmezdi. Her boş anı
için Allah’a nasıl hesap veririm derdi. Çalışmayı bir ibadet gibi görüyor ve her anını o
ibadet ile geçirmek istiyordu. “Çalışmamak için hiçbir sebep yoktur” diyordu. Bana 20
sene zindanda kalmış, gökyüzünü sadece tavandaki demir ızgaradan gören bir âlimden
bahsetmişti, “bu şahıs zindanda bile onlarca kitap yazdıktan sonra, biz son derece rahat
bir ortamda nasıl olur da çalışamayız,” derdi. Böyle bir zindanı görmem Buhara’da nasip
oldu. Orada emirin kışlık kalesinin yanında bir zindan mevcut; öyle ki, takriben 4 metre
derinliğinde ve 3 metre çapında bir kuyu. Üstünde demir bir ızgara, ızgaranın etrafı duvar,
en üstte yuvarlak, yarım metre çapında, gökyüzüne doğru açılmış bir delik var. Yemek
yukarıdan aşağıya iple indiriliyor. Bunu gördükten sonra Hocanın sözleri daha çok anlam
kazandı. Hoca “eski islam âlimlerinin Allah rızası için ilim yaptıklarından ve ilimde ilerledikçe
Allah’a daha çok yaklaştıklarından” bahsederdi, hatta bir problemi çözdüklerinde camiye
gidip sadaka dağıtırlarmış.
Hocaya göre, “bir ferd çok işler yapabilir, yeter ki kendisine güvensin ve işinde sebatkâr
olsun.” Bu sebeple müslüman gençlerin kendilerine güvenlerinin artmasında ve Batı
kompleksinden kendilerini kurtarmalarında yol göstermek, Hocanın mühim hedeflerinden
biri idi. En çok önem verdiği konulardan biri ise, lisan öğrenmekti. Kendisi bir kitabın
orijinalini okuyabilmek amacıyla o kitabın lisanını öğrendiğini anlatmıştı. Tabii ki kitap
okumayı da çok önemsiyordu; kendisi kitabı yavaş ama çok derinden okurdu, çoğu zaman
odasına girildiğinde şahsı fark etmezdi.
Fuat Sezgin Hoca her zaman gayet mütevazı, zâhidâne denebilecek bir hayatı tercih etti.
Enstitüde çorbasını kendisi pişirir, bulaşıklarını kendi yıkayarak asla kimseye hizmet
ettirmezdi, yaptıǧı işi ilahî bir vazife olarak kabul ediyor ve ele alıyordu. Bu sebeple şahsını
ve ihtiyaçlarını her zaman arka plana almayı şiar edinmişti. İşi aksamasın diye, kendi
sağlığına da çoğu zaman dikkat etmezdi; ancak hakikaten çok vahimleşen durumlarda
Hoca beni tabibi olarak arar ve şikayetini anlatırdı.
Aklıma bununla ilgili birkaç hadise geliyor: Meselâ Hoca beni bir gün aradı ve sol bacağının
ağrıdığını ve şiştiğini bildirdi. Zorlukla ikna etmem üzerine Kliniğe geldi. Durum hakikaten
ağırdı: Hocanın tüm bacağı şişmiş ve kızarmış idi; iltihap o derece ilerlemişti ki, alt
bacağındaki bir yaradan cerahat akıyordu. Laboratuar değerleri çok kötü idi, tıp terimiyle
erysipel olmuştu. Hoca o zaman 80 yaşının üstünde idi; bu yaşta bir hastayı hastahaneye
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yatırmak gerekir, aksi takdirde hayati bir tehlike oluşabilir; ama hocayı hastanede kalması
için ikna edemedik. Tedavisini ayakta görerek ve enstitüde çalışmasına devam ederek,
Allah’ın izni ile iyileşti. Başka bir sefer de telefon açtı ve “öksürüğüm var kendimi iyi
hissetmiyorum gelmek istiyorum” dedi. Hocayı muayene ettiğimde iki akciğerde de ağır
hasar vardı. Kan değerleri çok berbat, teşhis zatürre idi. O zaman Hoca 90 yaşına yaklaşmıştı.
Bu yaşta hastalar için böyle bir zatürre hayatî bir tehlikedir. Hoca yine hastaneye yatmayı
reddetti ve ayakta tedavi oldu. Allah’ın yardımı ile iyileşti. Tedavi esnasında da her gün
enstitüye gitmeyi ve orada çalışmayı ihmal etmedi. Buna benzer Hocanın sağlığı ile ilgili,
mide kanamasından travmalara kadar nice misaller anlatılabilir. Bunların hepsini ayakta
tedavi ile yendi. Bu hastalıkların böyle zor şartlar altında düzelmesinde şüphesiz Hocanın
maneviyatının ve inancının da büyük payı vardı.

4. GAS Eseri
Fuat Hocanın en büyük eseri, Arapça Literatür Tarihi (GAS) isimli 17 ciltten oluşan
kitabıdır. Bu büyük eser Bilimler Tarihini değiştirmiştir. Örnegin kitabın Coğrafya tarihi
hakkındaki ciltleri ile, müslümanların Bilimler tarihindeki büyük rolünü yok sayan batılı
tarihçilerin tezleri çürütülmüş ve eser, batının sahiplendiği çoğu haritanın -Marko
Polo’nunkiler de dahil- müslümanlardan bilinçsiz şekilde kopya edildiğini ispatlamıştır.
Tarihi degiştiren böyle bir çalışma ya pozitif ya da bulabildikleri takdirde negatif tenkitlere
maruz kalmalıydı, ama Batının bu kitap karşısındaki derin sessizliği acizliklerinin
göstergesi idi. Hocanın 17 ciltlik bu eserini, mesela National Library Washington ve
hatta Kudüs’teki National Library of Israel dahil olmak üzere, dünyanın hangi
kütüphanesine gidersek gidelim, hep en baş köşede bulabiliriz. Enstitünün bunun
yanında değişik bilim dallarına ait binlerce yayınını da anmak gerekir. Hocann büyük
hizmeti, değişik dallarda toparladığı kaynakları bir araya getirip kitap halinde tekrar
bastırması, ayrıca bunların üzerine yapılmış ikincil literatür araştırmaları da bir araya
getirerek enstitüde yayınlaması idi.
Hocanın ahlaki hassasiyetinden de bahsetmek isterim. 2010 yılında Hessen eyaleti en
büyük ödülünü vermek istediğinde Hocayla beraber Alman Yahudilerinin başkanı
Salamon Korn da ödül alacaklardan birisiydi. İsrail’in o dönemde Filistin’e yaptığı
peşpeşe zulümleri destekleyen bu isimle aynı sahneye çıkmak istemediğinden Hoca
bu ödülü reddetti. Bu hadise Alman medyalarında tartışmalara yol açtı. Bu durum,
Hoca’nın bir ödül kabul ederken gösterdigi titizlik ve ahlakî hassasiyetine de bir örnek
teşkil etmektedir.
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5. Hocanın Türkiye’ye Dönüşü
Türkiye hakkındaki haberleri çok yakından izlerdi ve Türkiye ile ilgili her müsbet gelişme
onu çok mutlu ediyordu. Vatan sevgisi o kadar büyüktü ki, Almanlardan aldığı büyük
ödüllerin sonrasında (1980’de Frankfurt şehrinin Goethe ödülü, 1982 ve 2001’de Alman
devletinden Büyük Hizmet Ödülleri) Hoca bütün ısrarlara rağmen Türk vatandaşlığını
hiç bırakmadı ve Alman vatandaşlığını kabul etmedi. Bu başarılar bir Alman tarafından
yapıldı denmesini istemiyordu. Almanya’da bulunduğu yıllarda Hoca yaptığı çalışmalardan
ve yaşadığı zorluklardan Türk halkının hiç haberdar olmamasına çok üzülüyordu. Bu
buluşlarını Türk toplumuna tanıtmak ve Türk halkını bilinçlendirmek için Türkiye’de bir
Bilimler Tarihi müzesi kurmaya niyetlenmişti ve bunu gerçekleştirmek için imkân
arıyordu. Türk devleti değişik mekanları Hocaya sunduktan sonra Gülhane Parkı içerisinde
Saray Sur Duvarına bitişik Has Ahırlar Binasını müze için teklif etti. Kapsamlı bir
restorasyondan sonra çok güzel bir gelişme olarak 2008 yılında İstanbul’da Gülhane
parkında sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle Bilimler Tarihi Müzesi açıldı. O
zamanlar 80 yaşının üzerinde olan Hocanın da bizzat kartonları açarak aletleri kontrol
edip yerleştirdiğini hatırlıyorum. Akabinde Fuat Sezgin Bilimler Tarihi Vakfı kuruldu ve
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde Fuat Sezgin Bilimler Tarihi Enstitütüsü açıldı.
Hoca ve eşi Ursula Hanım ömürleri boyunca oluşturdukları muazzam kütüphanelerini
de Türk milletine armağan etmek istediler. Türk Devleti bu iş için Gülhane Parkında
başka bir bina daha tahsis etti ve çok güzel bir kütüphane inşa edildi. Yazık ki şu anda
Hocanın kitaplarının sadece yarısı Türkiye’ye ulaştı ve yerleştirilebildi. Geri kalan kısmına
Almanya hükümeti bazı bahanelerle el koymuş durumda ve dava devam etmekte.
Hoca eserinin felsefeye tahsis ettigi 18. cildine başlamıştı, ama ömrü bunu tamamlamaya
vefa etmedi.
Hoca bu cilde hazırlık olarak el notları tutmuştu ve konuyla ilgili araştırmasını da oldukça
ileriye götürebilmişti. Hoca bana “bu bilgiler Batı dünyasını çok sarsacak diyordu; çünkü
Batıyı Batı yapan Alman filozofların da temelinin İslam düşünürlerine dayandığını
söylemişti, hatta “Almanları Alman yapan, aydınlanma reformunun baş düşünürü
Immanuel Kant bile İslam bilimlerine, özellikle Gazzâlî’ye dayanıyor,” demişti. Bu şu
bakımdan da mühimdir ki, batılıların müslümanlara karşı zaman zaman ileri sürdükleri
İslamda aydınlanma devri olmadığına dâir tenkidi çürütmektedir; çünkü İslamın kendisi
dünyada bir aydınlanma yaratmıştır. Fakat bir gün içinde, Hocanın bu çarpıcı eserinin
notları ile beraber çalışma odasının âniden mühürlenmesi ile bu notlara Alman
makamları tarafından el konuldu. Olaydan şimdiye kadar iki sene geçti ve bu mühim
notlardan hiçbir iz yok.
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Arzumuz ve duamız bu kitapların ve Hocanın notlarının bir an önce ülkemize ulaşması.
Hoca bütün bu çalışmalarıyla İslam Bilimler Tarihi sahasını en baştan oluşturdu, zeminini
ve malzemesini hazırladı, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’nde kurduğu İslam Bilimler
Tarihi enstitüsü, vakıf, müze ve son olarak kütüphane ile bu konuda İstanbul’u dünya
çapında bir merkez haline getirdi. Bunların hepsi Hocamızın bizlere hediyesi ve mirasıdır.
Hocamıza minnettârız.
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IN MEMORY OF
38 Years with Fuat Sezgin Hoca
Prof. Dr. Şükrettin GÜLDÜTUNA

Goethe University Frankfurt; The Prof. Dr. Fuat Sezgin
Islamic Science History Research Foundation

I would like to share with you here some important memories of my 38-year acquaintance
and association with Fuat Hoca. His 17-volume Geschichte des Arabischen Schrifttums
(GAS, ‘The History of Arabic Written Works’) drew attention to the contributions made
by Arabic and Islamic culture to the history of science and gave Islam and Islamic culture
their rightful place in world history. It was Fuat Hoca’s firm belief that this vast work and
its contents would be the spark to ignite a renaissance and a reawakening in the Islamic
world. As such, providing this spark became the aim of his life’s work. But for such an
aim to be realised, a gift for analytic reasoning was not enough; before all else, an inner
strength that was anchored in faith in Allah and a surrender to His will was paramount,
and it was this spiritual strength that provided Fuat Hoca with the resilience and
perseverance that he needed to work every day, day in and day out, even during holidays,
at the institute in Frankfurt for his entire life. In order to evaluate Fuat Sezgin Hoca’s life
and work, one first has to acknowledge and comprehend the spirituality and the philosophy
that formed the foundation of his work.
My first encounter with Fuat Hoca was in 1980, the year in which I began my studies at
Frankfurt University. I had heard about an eminent Turkish intellectual living at the time
in Frankfurt, and I was eager to make his acquaintance. Fuat Hoca was gracious enough
to receive us, a group of young students. He had always been eager to meet and encourage
younger students and those with a passion for knowledge, and he always made time for
them. Back then, Fuat Hoca was giving lectures at the Institute of the History of the Natural
Sciences at Frankfurt University; the current institute had yet to be established. I remember
his office quite well. It was fairly large, with a window facing the entrance, a desk in front
of the window, and Fuat Hoca, as always, sitting at his desk facing the door in his grey suit
and his ever-present tie. The large oriental rug in the middle of the room and the stacks
of old books lining the walls from floor to ceiling completed the scene, and as a youngster
raised in Germany, I remember the effect it had on me. To this day, I remember the overview
of his life’s work he gave to us during that first encounter:
Shortly after the birth of Islam, Muslim scientific activities began to expand
and after having adapted and implemented the knowledge of other cultures,
especially that of the Ancient Greeks, they built upon this foundation, leading
to a number of important discoveries in various fields, such as medicine,
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mathematics, chemistry, astronomy, philosophy, and pharmacology, to the
extent that the Western world lagged centuries behind the Islamic world.
These scientific advances were transmitted to the Western world via
translations from Arabic to Latin and Greek, and Andalusia, Sicily, and
Anatolia became crucial centres of translation. The Western world acquired
knowledge from the Muslim world, absorbed it, and implemented it, after
which it developed it yet further. The West’s current primacy in science
stems from its borrowings from the Islamic word. The Renaissance is a
fabrication concocted by a handful of people; in truth, Islamic culture and
science made a huge contribution to Western civilization.
Fuat Hoca told us that day that Western attempts to explain their scientific progress by
using the Renaissance were a fabrication. He went on to say that Western civilization’s
roots lay in Islamic civilization and that it was imperative that we did not see the West
as a distinct or ‘foreign’ culture and that we were to make use of the progress and
scientific advancements that the West had made. His advice to us that day was to learn
foreign languages, to always read, and not to shy away from books in foreign languages;
he personally knew 27 languages.

1. Fuat Hoca’s Arrival in Germany
Fuat Hoca’s elder brother was one of the ministers arrested during the 1960 military
coup that took place in Turkey. Using the arrest of his brother as a pretext, Fuat Hoca’s
opponents in the Faculty of Literature at Istanbul University had his name smeared and
consequently had him expelled from the university. Fuat Hoca told us that he found out
about his expulsion via the newspapers.
In his memoirs, Fuat Hoca wrote about his routine at Istanbul University. Every week he
would order new books for the Institute, which he would then put on display in a glass
cabinet he had had especially constructed for this purpose. He would then work until
evening with his research assistants, listening to classical music whilst doing so. Some
were disturbed by the ambience he had created at the Institute, some even going so
far as to rebuke him for putting Arabic texts up on display.
Distraught at the prospect of having to leave Istanbul, Fuat Hoca applied for posts at
American and German universities. After receiving offers from both countries, he
opted for Germany and after arriving in 1960 after the coup, he met a German lady,
Ursula Hanım, a convert to Islam, and they wed in 1966. Their daughter, Hilal Sezgin,
was born in 1970.
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A noted orientalist in her own right with a PhD to her name, Ursula Hanım supported
and assisted Fuat Hoca in all his endeavours throughout his life.
After his arrival in Germany, one of Fuat Hoca’s key tasks was to revise, develop, and update
Carl Brockelmann’s 5-volume Geschichte der Arabischen Literatur (GAL; ‘History of Arabic
Literature’). For a number of Westerners, especially Germans, the prospect of a Turk being
a part of and indeed leading this renowned German school of thought – Helmut Ritter,
Fuat Sezgin’s teacher and mentor and a student himself of Carl Brockelmann, had been a
leading light of the school before Sezgin – was hard to accept and a number of committees
were formed in order to prevent it from happening. A 6-man committee was formed,
tasked with continuing Brockelmann’s grand work and convened in Holland. Upon hearing
about the meeting, Sezgin gathered up the near-complete final version of the first volume
and decided to join the meeting, during which he introduced his work to those present.
Such was the magnitude of his achievement, that any objections to his appointment were
summarily trounced and the first volume of the GAS was soon after published by Leiden
Brill, one of Europe’s leading publishers in the humanities and social sciences. The writing
and publishing of the book were paid for by Fuat Hoca using his own funds.

2. The Founding of the Institute
Frankfurt University’s Institute for the History of Arab-Islamic Science was established
in 1982 as a result of Fuat Hoca’s efforts. The difference between Fuat Hoca and Western
researchers was that although he admired and respected the efforts of Western scholars,
he, as a son of Islamic civilization, culture, and science, noticed that for centuries Islamic
civilization’s rightful place had been ignored and debased and that he firmly believed
that the time had come for action and for studies that would redress the situation to
be carried out. Fuat Hoca once said,
“When Westerners explore the history of science, it is in order to gain academic
fame and respectability or because they have an interest in and a passion for
a certain area; in other words, they do not have a higher, loftier, nobler aim.”
In other words, Fuat Hoca’s true goal in opening the institute at Frankfurt was to shed
light on the Islamic civilization that stood at the apex of science and learning for
approximately a thousand years and to restore to its rightful historical place, and in order
for such a comprehensive history of the sciences to be undertaken, an institute was
needed. Fuat Hoca was of the belief that a single individual was capable of grand
achievements, and he would often say: Set your mind to work with good intentions, work
hard, and put all your effort into your work. He also believed that God would come to
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the assistance of those doing good deeds. In 1978, he was awarded the King Faisal Award
by Saudi Arabia. This accolade brought him to the attention of the Arab world, which in
turn gained him the support of a number of Arab states, which allowed him to finally set
up his dream, the Foundation for the History of Islamic Sciences, and in the heart of
Europe, too. In 1982, the Institute was founded. It is worth noting here that there were
many that were opposed to the establishment of such an institute in one of Germany’s
most important and powerful cities, but despite this opposition and after numerous
struggles, he succeeded in setting up the institute. He purchased a building in the classic
architectural style of Frankfurt in a respectable area close to the university campus and
had it refurbished in line with an institute of the type that was to be based there.
From 1980 onwards, I was an occasional student at Fuat Hoca’s lectures. A large number
of scholars from a wide variety of backgrounds would also be in attendance, including
doctoral students of pharmacology, physics, and literature, as well as students from a
number of other disciplines. The Muslim students that attended his lectures during this
period wished to take lectures from the Hoca about Islam as we knew he was a wellinformed authority in this particular field, with his doctoral thesis for Istanbul University,
‘The Sources of al-Buḥārī’, remaining one of the key works in the study of Hadith. However,
while negotiating terms with Fuat Hoca, the university, we were to later learn, prohibited
him from giving classes on Islam. Nevertheless, eager not to disappoint us, Fuat Hoca
invited Dr. Ismail Baliç, a scholar of Bosnian origin, from Austria, to speak to us. Fuat Hoca’s
daughter Hilal Sezgin was also part of our seminar group. We benefited greatly from these
classes, and the friendships and communal spirit that began then continue to this day.
A few years after the founding of the Institute, Fuat Hoca began acquiring working
three-dimensional replicas of instruments that had been invented by Muslim scientists,
having them painstakingly and methodically built in countries as far afield as Germany,
Switzerland, Egypt, and Turkey and then having them shipped to the Institute. The
completion of the replicas for complex instruments, such as the astrolabe, could take
up to two years, a reflection of Fuat Hoca’s meticulous and exacting standards. There
were many occasions during which an instrument was returned by Fuat Hoca to the
manufacturer. It should also be emphasised here that the instruments and devices were
all in working condition; the astrolabe in the Institute’s museum could quite easily have
been used by a sailor on a trip from Europe to Indonesia as a navigational tool. There
are currently around 800 instruments from a wide variety of scientific disciplines on
display in the Institute’s museum in Frankfurt. In most cases, Fuat Hoca had them carefully
built using the data and sketches found in primary sources. Also on some display in the
museum, albeit fewer in number, are some original instruments.
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The Institute’s outstanding library has become a centre open to all in Frankfurt and
beyond that wish to research Islam and the history of Islamic science. Most of the 50,000
or so titles in the Institute are works that had been gathered, collected, and/or purchased
by Fuat Hoca over a 70-year period stretching back to his undergraduate days. In some
cases, the acquisition of a book meant food had to be forfeited. I remember Fuat Hoca
saying to me once, “There were times when I had to ask my wife for forgiveness as there
was no money left for food at home as it had it been spent on books.”
In addition, the Institute in Frankfurt has 4000 works archived on microfilm, making it the
largest collection of its kind in the world. The collection is renowned worldwide, with
countless researchers having been able to make use of its facilities to date. The microfilm
collection is truly priceless as it houses a number of lost or now non-extant scrolls and
manuscripts, with the version archived in the library now the only one in existence.

3. The Hoca’s Ascetic Life
Whenever I picture Fuat Hoca, no matter when it was during our 38-year association, I
see him sitting at his desk at the Institute diligently working away, as he did every day. And
I do not use the term every day lightly; he worked on weekends, Sundays, national holidays,
religious festivals and on the 1st of January too. He viewed time as precious and did not
approve of idling. For every spare or wasted moment, he would ask, “How will I account
for those wasted moments to the Creator?” He saw work as a form or worship, and he
wanted to spend every moment in worship. He liked to say that “there was no reason not
to work.” He once talked to me about a scholar who spent 20 years captive in a dungeon
in which he was only able to see the sky through an iron grille in the ceiling overhead but
who still managed to write; Fuat Hoca said that there was no reason for us not work when
even that man under those harsh conditions managed to pen dozens of books. I happened
to see just such a dungeon in Bukhara. Located next to the emir’s winter castle, it was a
well around 4 metres deep and 3 metres in diameter covered by an iron grille across a
hole around half a metre across in the ceiling looking out at the sky. Food for the captive
would have been lowered down with a rope. It was after seeing this that Fuat Hoca’s words
resonated even more deeply with me. He used to say that the old scholars of Islam would
study and carry out research in the name of God and would see the advancement of
knowledge as moving closer to God, to the extent that whenever a scientific or intellectual
problem had been solved, they would go to the mosque to donate alms.
According to Fuat Hoca, “an individual could do much, all he needed was self-belief and
persistence.” This is why one of his most urgent priorities was to raise the self-confidence
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of Muslim youths and to rescue them from their complex with regard to the West. One
of the matters to which he gave the greatest importance was the learning of languages.
He told us that in order to read a book in its original form, he would learn the language
in which it had been written. As such, reading was of profound importance to him; he
read slowly but thoroughly and methodically. Most of the time, he would not even notice
when somebody had entered his office.
Fuat Sezgin Hoca always preferred the humble, indeed, almost ascetic life. At the Institute,
he would make his own soup and wash his own dishes without relying upon others to
serve him. He saw his work as a sacred duty and approached it thus. As a result,
downplaying oneself and one’s own needs became a maxim for him. He was also known
to neglect his own health for the sake of his work. It was only when his health was
critically threatened that he would call me, as his doctor, and describe his symptoms. I
recall a number of such instances. One day, Hoca called me and told me his left leg had
swollen and that it was causing him great pain. He eventually came to the clinic, but
only after I had insisted and quite forcefully too. The situation was indeed grave; his
entire leg had swollen up and was inflamed, and the infection was now so advanced
that pus had begun to ooze from a wound in his lower leg. The lab reports made for an
uncomfortable reading. The diagnosis was erysipelas. Hoca was over 80 at the time and
at that age he needed to be admitted to a hospital bed otherwise the consequences
could have been fatal. However, try as we might, we could not convince him to go to
hospital for treatment as an in-patient, and he insisted upon ambulatory care. By the
grace of God, the treatment was successful, and he was able to continue with his work
at the Institute. On another occasion, he phoned me to say he wanted to see me, saying
he had a terrible cough and that he did not feel well. When I examined him, there was
severe damage to both of his lungs and his blood count readings were terrible. He had
a severe case of pneumonia. Hoca was nearing 90 on this occasion and pneumonia at
that age is a potentially fatal condition, but once again, Fuat Hoca refused to be admitted
to hospital and asked for ambulatory care. Even during his treatment, he went to the
Institute every day to work. There are many other cases regarding Fuat Hoca’s health
that can be related here, from gastric bleeding to trauma, but all were treated and
overcome with Hoca as an outpatient. Fuat Hoca’s faith and spirituality undoubtedly
also had a huge part to play in his overcoming his ailments under such trying conditions.

4. GAS
Fuat Hoca’s magnum opus was the 17-volume Geschichte des Arabischen Schrifttums,
or GAS, (‘The History of the Arabic -Islamic Sciences’), a work that changed the course
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of the History of the Sciences. In the volume dealing with geography, for instance, the
theories put forward by Western historians downplaying Muslims’ role in the development
of science were debunked; in this work, Fuat Hoca’s volume proved that most of the
maps in the possession of the West – including those of Marco Polo – had been
unconsciously copied from Muslim maps. A work such as this should of course be open
to criticism, whether it be positive or, if the case may be, negative, but the West’s
profound silence with regards to this book is a sign of its incapacity to deal with the
material. In all the major libraries I have visited around the world, including the National
Library in Washington and the National Library of Israel in Jerusalem, the 17-volume
GAS by Fuat Hoca is a cornerstone work. One must also point to the Institute’s thousands
of publications covering a wide range of disciplines. Another of Fuat Hoca’s great services
here was not only to gather the various sources he had assembled over the years and
publish them in book form but also to collect and publish the secondary literature and
studies on these sources.
At this juncture, I would like to touch upon Fuat Hoca’s moral sensibilities. In 2010, when
the state of Hessen in Germany wished to present him with an award, the Vice-President
of the Central Council of Jews in Germany, Salamon Korn, was also due to receive an
award. Fuat Hoca, however, rejected the prize as he did not wish to appear on stage
with a man that supported the state of Israel’s brutal actions against Palestine at the
time, a decision that created quite a stir in the German media. It underlines the sensitivity
and discernment shown by Fuat Hoca when accepting an award.

5. Fuat Hoca’s Return to Turkey
Fuat Hoca always followed the news from Turkey closely and he was delighted by any
positive developments in the country. Such was his love for his country that even after
receiving such awards as the Frankfurt Goethe Prize in 1980 and the German Order of
Merit in 2001, he refused to give up his Turkish citizenship for German citizenship, despite
numerous attempts to sway him as he did not want his many achievements to be seen
as having been accomplished by a ‘German’. It upset Fuat Hoca to know that his work
in Germany and the many difficulties he faced there were unknown in Turkey. It had
long been his dream to establish a museum of the history of science in order to showcase
these inventions and discoveries to Turkish society and to raise awareness amongst
Turkish people, and he worked hard for this dream to be realised. After offering him
numerous sites, the Republic of Turkey offered Fuat Hoca the building that once housed
the palace stables, the Has Ahırlar building, by Topkapı Palace’s outer walls in Gülhane
Park. After comprehensive renovations had been undertaken, the Museum of the History
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of Science and Technology in Islam was finally opened in 2008 in a ceremony attended
by the President. I remember Fuat Hoca, 80 years old at the time, personally opening
the boxes and inspecting the instruments and exhibits before putting them on display.
The Fuat Sezgin Foundation for the History of Science was founded soon after, followed
by the Fuat Sezgin Institute for the History of Science at Fatih Sultan Mehmet University.
In addition, the vast collection of books Fuat Hoca and his wife Dr. Ursula Sezgin had
collected over the course of their lives they wished to donate to the people of Turkey.
With this in mind, the Turkish authorities assigned another building in Gülhane Park for
the housing of this collection. A wonderful library was soon constructed. Unfortunately,
only half of Fuat Hoca’s and his wife’s books have reached Turkey to date. The remainder
have been confiscated by the German government on the basis of certain pretexts; the
legal tussle over their future continues. As for the 18th volume of his magisterial work,
Fuat Hoca planned to dedicate this instalment to the field of philosophy, and he had
already made extensive handwritten notes with his research at a considerably advanced
stage but, sadly, he was to die before its completion. I remember him telling me that
the 18th volume would shake the West to its core as he intended to prove that the
German philosophy that made the West what it is today has its roots in Islamic philosophy
and Islamic thought. Indeed, Immanuel Kant, the man that made the Germans German
and the foremost Renaissance thinker, relied, according to Fuat Hoca, upon Islamic
thought, and on al-Ghazali in particular. What makes this thesis so important is that it
challenges the (disparaging) thesis frequently put forward by Westerners that the Islamic
world did not undergo an Enlightenment, whereas in reality, Islam itself was an
enlightenment throughout the world. However, Fuat Hoca’s notes on this subject were
seized by the German authorities and his office locked and sealed, all within one day. It
has been two years since and there is still no sign of the notes.
It is our wish and our hope that these books and these notes will reach Turkey as soon
as possible. Fuat Hoca’s work all but created the field of the History of Islamic Science
and prepared its foundations and its material, and the Institute of the History of Science
in Islam he helped set up at the Fatih Sultan Mehmet University, along with his foundation,
museum, and, finally, libraryhelped make Istanbul a global centre in the field. All of the
above are a gift and a legacy to us from Fuat Hoca. We are indebted to him.
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