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Tokat'ta Peygamber sevgisi salona 
sığmadı

Tarihin tozlu raflarında kalan icatların sırrı

Tarihimizde yetişen bilim adamları ve icatları hakkında ne 
biliyoruz? Bilimsel bilgi ve teknolojinin gelişimine yaptıkları 
katkılara ilişkin sahip olduğumuz fikirlerin ötesi var mı?
Yüzlerce yıl önce, birçok alanda sağlanmış bilimsel ilerlemeler
üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında, daha ötesi gözler 
önüne seriliyor. Hafızalarımızda, genellikle Müslüman bilim 
adamlarının sadece astronomi ve matematikte çok iyi
olduklarına dair bilgiler kazılıdır. Oysa bu bilgiler, bir 
buzdağının sadece görünen küçük bölümünü oluşturuyor...
Kimya, fizik, tıp, sosyoloji ve tarih gibi onlarca dalda keşifler 
yapan mucitlerin eserlerini yeniden tarafsız bir gözle inceleyen 
çalışmalar, buzdağının suyun altında kalan daha büyük
bölümünü ortaya çıkarıyor. Bu araştırmalardan en yenisi,
Müslüman bilim adamlarının hakkını da teslim eden "1001 İcat" 
adlı kitapta toplandı. 
“İslâm kültür dünyasının bilimler tarihindeki tablosu” 
diyebileceğimiz kitap, 7. yüzyıldan başlayarak 17. yüzyıla 
kadar uzanan bilimsel mirası gözler önüne seriyor. Geçmişe
doğru yapılan tarihi yolculukta, tıptan gökbilimle ilgili olanlara
kadar yüzlerce buluş gözler önüne seriliyor.

Madalyonun öteki yüzü 
İslam bilginleri tarafından hazırlanan eserlerin Avrupa’nın
bütün ülkelerine yayılmasıyla birlikte, uygarlığın bu eserlerden 
nasıl etkilendiğine dair anekdotların yer aldığı kitap, ilk olarak, 
İngilizce basımıyla 2006 yılında yayınlandı. Eser, yakın
zamanda önce İngilizceden Türkçeye çevrildi ve "1001 İcat

Dünyamızda İslam Mirası" ismiyle dilimize kazandırıldı. 
Bin yıllık kayıp tarihi ortaya çıkaran kitap, dünya medeniyet tarihi yolculuğunda İslam bilim adamlarının
oynadığı ve çoğumuzun yeterince bilmediği önemli rolü gözler önüne seriyor. Kitapta, icad edilen cerrahi
aletlerden, uzayın derinliklerinde olup bitenleri detaylı inceleyebilecek donanımlı rasathanelere kadar pek 
çok konu ele alınıyor. Aynı zamanda Bağdat, Endülüs, Sicilya, Şam, Semerkand, Horasan ve Kahire gibi 
dönemin İslam bilim merkezlerindeki araştırmalarla onlarca bilim adamının varlığına ışık tutuyor... Öte 
yandan Müslüman bilim insanlarının söz konusu bilim merkezlerinde Hıristiyan, Yahudi veya diğer dinlere 
mensup bilginlerle birarada, ahenk içinde çalıştığını öğreniyoruz.

Büyük mimar Christopher Wren kimden ilham aldı? 
Batı hayranlığının kültürden sanata her alanda hakim olduğu günümüzden, geçmişe doğru baktığımızda 
bunun tersini görürüz. Madalyonun öteki yüzünü... Bu kitapta bilim ve teknolojinin İslam dünyasından
Avrupa’ya nasıl intikal ettiği gözler önüne seriliyor. Ayrıca İslâm bilginleri tarafından hazırlanan eserlerin
Avrupa’nın bütün ülkelerine yayılması sonucu uygarlığın nasıl etkilendiğine dair çeşitli anekdotlar yer alıyor. 
Yüzlerce yıl önce Mimar Sinan’ın İngiltere’nin en büyük mimarı olan Christopher Wren’e ilham verdiğini
öğreniyoruz. Kendisinin başta Mimar Sinan’ın eserleri olmak üzere, İslam mimarisinden nasıl etkilendiği,
yapıtlarına ne şekilde yansıttığı ilk defa bu kitapla birlikte gün ışığına çıkıyor.

Onlarca bilim adamının emeğiyle yaşama geçen proje 
“1001 İcat”, Prof. Dr. Salim Al-Hassani editörlüğünde hazırlandı. Merkezi Manchester'da bulunan ve 
dünyanın ülkesinden bilim adamının üyesi olduğu Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı'nın (FSTC) onursal
başkanlığını yapan Prof. Al-Hassani, onlarca bilim adamının emeğini, bilgisini harmanlayarak, tarihin tozlu
raflarında kalmış, gün yüzüne çıkmamış icatların geniş kesimlerce bilinmesini amaçlayarak bu projeyi
yaşama geçirdi. 
FSTC, İslam medeniyetinin bilimsel ve kültürel mirasının araştırılması üzerine yoğunlaşarak çalışma
yapıyor. Kâr amacı gütmeyen uluslararası akademik bir grup. Vakıf, 8. - 17. yüzyılları arasında altın çağını
yaşayan İslam aydınlanmasını ortaya çıkarma hedefiyle yola çıktı. 
Bilim ve teknoloji inancın her tonunda gelişti 
Uygarlık, binlerce yıllık süreç sonucunca, sayısız kaynaktan beslenerek, uzun bir yol katetti ve katetmeye
devam ediyor... Prof. Al-Hassani, Sümer, Babil, Asur, Mısır, Hint, Çin, Türk ve Arap kültürlerinin medeniyetin
gelişmesindeki rolüyle birlikte, Müslümanların da bu bilimsel bilgiye geniş katkılarına işaret ediyor. Toplumda
yaratılan yapay ayrımlara dikkat çekiyor. Bilim ve teknolojinin her toplumda, dini inancın her tonunda var 
olup geliştiğinin altını çiziyor. 
Başta Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Nil Sarı, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç ve Doç. Dr. Salim
Aydüz gibi Türkiye’den önemli bilim insanlarının, araştırmacıların katkısının bulunduğu bu eser için, 
dünyanın bir çok üniversitesinde, sahasında uzman hocalar titizlikle uğraş verdi.
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'Maneviyatımı korumak için çok 
çalışıyorum'
Rafet El Roman'ın keşfettiği genç popçu 
Yusuf Güney, yeni albümüyle 
dinleyicilerinin karşısına çıkmaya 

Öldürülen PKK'lının son telsiz 
konuşması
Hatay'ın Hassa ilçesinde öldürülen 
PKK'nın Amanos bölge sorumlusu Aydın 
Baran'ın da aralarında olduğu 7 PKK'lının 

Bedri Baykam'a bıçaklı saldırı 
(Video)
Ressam Bedri Baykam, İstanbul'da 
bıçaklı saldırıya uğradı.

Sigaraya yumurtalı protesto
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri 
sigara üreticilerini, sigara paketlerine 
yumurta atarak protesto etti. 

Tokat'ta Peygamber sevgisi 
salona sığmadı
Tokat İl Müftülüğü tarafından Kutlu 
Doğum HaftASı etkinlikleri çerçevesinde 
Kültür Sitesi'nde konferans verildi.

Meteoroloji'den sel uyarısı
Meteoroloji'den sel uyarısı: Vatandaşların 
dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. 
Hava sıcaklığı yurdun iç ve doğu 
kesimlerde 4 ila 6 derece artacak.

'Konuşma ucunda yağlı kurşun 
var'
Engin ve Çolakkadı, HSYK üyelerine, 
Ergenekon savcılarının kendilerinden 
habersiz operasyon yapmalarından 

Bank Asya 1. Lig 31. hafta 
programı
Bank Asya 1. Lig'inde 31. hafta 
maçlarının programı açıklandı.

Hastane'de sahte imza ile 
yolsuzluk yapıldığı iddia edildi
Mersin’in Mut ilçesindeki Devlet 
Hastanesi’nde sahte imza atılarak 
yolsuzluk yapıldığı iddia edildi.

Yıldırımhan Koleji'nden boyama 
şenliği 
Mersin Özel Yıldırımhan İlköğretim Okulu 
tarafından ana sınıfı öğrencilerine yönelik 
boyama şenliği düzenlendi. 

Kadın bilginler 
Eserde, pek çok bilim insanının icatları konu ve resimleriyle yer alıyor. İslam medeniyeti içinde erkekler
kadar kadınların da önemli ilmî faaliyetler yaptığı gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Örneğin; MS 859 yılında, genç 
bir prenses olan Fatima El-Fihrî, Fas’ın Fez şehrinde dünyanın ilk üniversitesini kurarak, eğitim mecrasında 
adını büyük harflerle yazdırmış. 
Batı uygarlığında “aydınlanma”, Eskiçağ’ın ve Ortaçağ'ın birikimleri üzerine kuruldu.. İslam ve onun keşifleri
de bu evrimsel sürecin önemli bir parçası. "Karanlık çağ" olarak nitelendirilen Ortaçağ'da, kendini bilime
adayan bilginlere neden haksızlık yapıldığına dair soru işaretleri bu kitapla sona eriyor. 
“1001 İcat Dünyamızda İslam Mirası”, 8. ve 17. yüzyıl arasında altın çağını yaşayan İslam aydınlığına tam
da bu noktadan ışık tutan özel ve okumaya değer bir kitap... 
Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da dikkatini çeken bu rehber kitap, öğrencilere tavsiye edilen
yayınlar arasında yerini aldı bile...

Daha fazla bilgi : 
http://www.1001inventions.com 
www.1001icat.com 
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