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ANA SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA AKTÜEL EĞİTİM SPOR YAZARLAR TELEVİZYON SAĞ

Bilişim Diziler Kültür Röportaj Sinema Yorum Cumartesi Pazar Kitap English  

Bilimin sırlarını aralayan kitap
Prof. Dr. Salim El Hassani'nin 20 yıllık çalışmasının ürünü olan 1001 İcat isimli kitab
Ortaçağ'ın üzerindeki önemli bir sırrın örtüsünü kaldırıyor: Bugün kullandığımız bir
teknolojik yeniliğin temelinde dünyanın dört bir yanındaki Müslüman âlimlerinin bu
yatıyor.

BURAK BERA

Uygarlık tarihinin bugün ulaştığı noktada önemli payı o

İslam dünyasının bilim ve medeniyet tarihine yaptığı k

Hilal TV'de gösterilen 1001 İcat Belgeseli'yle bir kez da

yüzüne çıkıyor. Prof. Dr. Salim El Hassani'nin başkanlığ

yaptığı Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı'nın çeşitli 

ülkelerden birçok akademisyenin katılımıyla hazırladığ

Inventıon-1001 İcat kitabından yola çıkılarak hazırlana

belgesel, Müslümanların tıp, astronomi, şehir, ticaret, 

başta olmak üzere günümüzdeki bilim ve teknolojinin 

yapısını oluşturan birbirinden ilginç icatlarını gözler ön

seriyor. Tarihe mal olan parlak fikirler ve onları 

gerçekleştirenler bu program ile meraklısına sunuluyor

İLK AŞIYI MÜSLÜMANLAR VURDU 

1001 İcat kitabı, Müslümanların tıp ve sağlık alanındak

buluşlarına ve hastane kültürüne büyük bir bölüm ayır

Sağlık alanındaki uzmanlaşma ve branşlaşmanın İslam

dünyasında çok erken dönemlerde başladığı vurgulana

kitapta, İslam tarihindeki hastane kültürü günümüze ö

olacak nitelikte karşımıza çıkıyor. Tıp dünyasında aşıyı

cerrahi aletleri de ilk kez kullanan da yine Müslüman b

adamları. Kitapta, küçük kan dolaşımından Harwey'den

önce ilk defa İbn Nefis bahsettiği dile getirilirken, Zahr

yüzden fazla cerrahi aletin mucidi ve büyük bir cerrah

anılıyor. Tarihte ilk katarakt ameliyatını yapan isim ise El-Mevsili olarak biliniyor. 980 – 1037 yılları ar

yaşayan İbni Sina, doktorların sultanı olarak tanıtılıyor. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene tem
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olarak okutulan Sina, hastalık yayan küçük organizmalara ilişkin araştırmaları, civa ile tedaviyi bulmas

Pastor' e ışık tutması, ilaç bilimi konusundaki uzmanlığı, dış belirtilere dayanarak teşhis koyması, bota

zooloji konusunda ortaya koyduğu eserleriyle hâlâ gündemde kalmaya devam ediyor. Kitapta, yarayı 

dokulara zarar vermemek için boru içinden dağlama yapan, ameliyat esnasında kullanılan çengelin uc

yuvarlak hale getirerek diğer organlara takılmasını engelleyen, bademcik ameliyatında alınan bademc

kesilip dışarı çıkarılabilmesi için iki yönlü bir aleti kullanan ve idrar taşını kıran ilk aleti icat edenin de 

Müslüman bilim adamları olduğu ifade ediliyor. Müslüman bilim adamlarının ilk eczacılık uygulamaların

imzası bulunuyor. 

MÜZİĞİN TEMELLERİNİ ATAN KİŞİ:KİNDİ 

Ayrıca müzik alanındaki icatlar ve gelişmelere de kitapta geniş yer veriliyor. Kitapta, 4 risaleden oluşa

kitabından bahsedilen Kindi'nin 10 asır önce müziğin fiziksel ve matematiksel temelleri hakkında yazd

müziğin alt yapısını oluşturacak nitelikte olduğu vurgulanıyor. Kindi'nin kitabında zamanın ses teorisi o

bilinen müzik sistemi, ses fiziği, besteleme bilgileri, enstürüman metodları gibi birçok müzik bilgisine 

rastlanıyor. Ticaret ve tarım alanında da ilk Müslümanların yaptığı öncülük de kitabın ilgi çeken bölüm

Örneğin sekizinci yüzyılda ilk çek Müslümanlar tarafından kullanılmış. Hatta Bağdat'ta yazılan bir çekin

ülkelerde kullanılabildiği de kitapta ifade ediliyor. Yine tarım daki bir başka icat da Takiyyüdin Rasid ta

icat edilen 6 silindirli pompa. Bu pompa sayesinde nehirlerdeki su, tarlalara çok daha hızlı ulaştırılmay

başlanmış. Yine İpek Endüstrisi de Müslümanlar tarafından geliştirilmiş. Kitapta bunlar gibi hepsi çağın

önemli bir boşluğu dolduran 1001 buluşa ve dehaların hayatlarına yer veriliyor. 

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Cebir ilmi al-Cabir tarafından icat edildi 

"Sıfır" ilk defa Müslümanlar tarafından matematikte kullanılmaya başlandı. Harezmî modern Logaritma

kurucusu. 

Şifre çözme "kriptoloji" konusunda ilk kitabı El-Kindî yazdı 13. Savaşçı filmi Ibn Fadlan seyahatnames

hareketle çekildi. 

Trigonometriyi coğrafya ilmine Müslümanlar dahil etti. 

Tarihte ilk uçma denemesi İspanya'da Abbas b. Firnas tarafından paraşüt kullanılarak başarıyla 

gerçekleştirildi. 

Ali Kuşçu'nun eserinde Kopernik'in evren modelinin çizimleri birebir bulunuyor 

Kâğıt İslam dünyasından yüz sene sonra Avrupa'ya geçti. 

BİR KAÇ DEHA

Abdüsselam : ( 1926 - ) Pakistanlı Fizik Bilgini. İlk Nobel ödülü alan Müslüman bilim adamı. 

Ahmed Bin Musa : ( 10. yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi. 

İbni Rüşd : ( 1126 - 1198 ) Astronom ve matematikçi. 

İbni Türk : ( 9. yüzyıl ) Cebirin temel ini atan İslam bilgini. 
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 Geri dön  Arkadaşına Gönder  Yazdır  Yukarı

İdrisi : ( 1100 - 1166 ) Yedi asır önce dünya haritasını çizen coğrafyacı 

Akşemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur'den önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. Fatih Sultan Mehmet'

olup, İstanbul'un Feth'inde büyük rol oynadı. 

Ali Bin Abbas : (?- 994 ) İlk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sistemini ortaya çıkar

Biruni: ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan ve Ümit Burnu, Amerika ve Japonya'nın varlığınd

bahseden ilk bilim adamı. 

Cabir Bin Hayyam : ( 721 - 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası...

1001 İcat Belgeseli Hilal TV'de... 

1001 İcat kitabında tanıtılan binlerce icat, üç binden fazla akademik yayının taranması sonucu seçilen

sergilenen eserler, İslam Dünyası'nın 16. yüzyıl sonrası kayıp tarihi olarak bilinen döneme ışık tutuyor

Kitaptan yola çıkılarak hazırlanan 1001 İcat Belgeseli, her Pazar saat 17:00 ve her Salı saat 17:30'da 

TV'de ekrana geliyor. Bir çok üniversiteden akademisyenin, konuya dair araştırmaları, belgeleri ve yor

ile katıldığı 1001 İcat Belgeseli, her birinde farklı bir alanın ele alındığı yedi farklı bölümden oluşuyor. 

YAYIN TARİHİ: 04.05.2008

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı haberin tüm hakları Diyalog Gazetecilik San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Kaynak göste

köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılana

yazısı/habere aktif link verilerek kullanılabilir.
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KİTAP TANITIMI: 
FAZLI ARSLAN* 

 
1001 INVENTIONS 

MUSLIM HERITAGE IN OUR WORLD 
 

Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC) Chief Ed. 
Salim al-Hassani, co-editors Rabah Saoud, Elizabeth Woodcock, Manchester: 
Foundation for Science, Technology and Civilisation (FSTC),  2007. 376 s. 
fot., şkl.; 27 cm. ISBN 978-0-9552426-1-8 

Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Prof. 
Dr. Mehmet İpşirli, Prof. Dr. Sevim Tekeli, Prof. Dr. Mutbul Kayılı, Prof. Dr. 
Aydın Sayılı, Prof. Dr. Nil Sarı ve Doç. Dr. Salim Aydüz gibi Türkiye’nin 
seçkin ilim adamlarının da yazımına katkıda bulunduğu, Manchester merkezli 
Foundation for Science, Technology and Civilisation (Bilim Teknoloji ve 
Medeniyet Vakfı) tarafından hazırlanan kitap, İslam medeniyetinin, bugünkü 
bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarını gün yüzüne çıkarmak için 
hazırlanmıştır. İnsanlık tarihi boyunca çağdaş bilim ve teknolojinin, hangi 
tarihî merhalelerden geçerek günümüze geldiğini ve bu sürecin en etkili 
faktörlerinden birinin de İslam dünyası ve âlimleri olduğunu örneklerle 
okuyucuya sunmaktadır. 

Kitap, 2006 yılındaki ilk baskısının ardından birkaç ayda tükenmesi 
sebebiyle 2007 yılında ikinci baskısını yaptı. Gözden geçirilmiş ikinci baskısı 
yeni materyallerle zenginleştirilmiş ve İslam medeniyetinin göz kamaştırıcı 
ürünlerini başta Avrupa insanı olmak üzere tüm dünyaya duyurmayı 
amaçlamıştır. Kitabın baş editörü Prof. Salim Al-Hassani’nin belirttiğine göre 
bu çalışmanın amacı VII-XVII. yüzyıllar arasında ortaya konan Müslüman 
mirasına dikkat çekmek, dünya çapında çağdaş bilim ve teknolojinin 
gelişmesi yönünde Müslümanların çalışmalarının tanınmasını ve takdirini 
sağlamak, Müslüman olsun olmasın genç insanlara fen bilimleri ve 
mühendislik alanındaki ideal modellerini bulmalarına yardımcı olmak, inanca 
dayalı ayrımcılık ve aşırılıklara alternatif, inançların müspet ve yapıcı bireysel 
ifade yolu olarak ilmî ve teknolojik yenilikleri desteklemek, bilim, endüstri ve 
sanat tarihindeki temaların modern gelişmelerle bağına işaret etmektir. 

Girişte (s. 6-9) Salim Al-Hassani, Oryantalizmin kalelerinden biri olan 
Oxford Sheldonian Theatre’de katıldığı “İslam ve Batı” konulu bir 
konferansta, alanın seçkin bilginlerine hitaben Prens Charles’ın yaptığı 
konuşmaya değinerek, konuşmanın kuru ağacın ateşi gibi net ve etkileyici 
olduğunu söyler ve alıntı yapar:  

                                                           
* Dr., Etimesgut İstiklal İlköğretim Okulu. 
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“Batı’da, İslam hakkında fazlasıyla bir yanlış anlama olduğu gibi aynı 
zamanda bizim kültür ve medeniyetimizin İslam dünyasına borçlu olduğu ko-
nusunda da fazlası ile cahillik var. Bu ciddi fiyasko, zannediyorum miras 
aldığımız tarihin başkalarına deli gömleği giydirme âdetinden kaynaklanmak-
tadır. Asya’dan Atlantik’e kadar Ortaçağ İslam dünyası ilim adamları ile 
doluydu fakat bizler İslam’ı yabancı bir kültür, toplum ve inanç sistemi olarak 
Batı’nın düşmanı görmeye eğilimli olduğumuz için İslam’ın bizim tarihimizle 
ilişkisini yok saymaya, görmezden gelmeye ve silmeye hep yatkın olduk.” 

Bu ifadeler, tüm insanları eleştirel düşünceye sevk etti diyor Salim Al-
Hassani. Öyle ya Avrupa’nın “Karanlık Çağ” diye adlandırılan on asrına 
bakıldığı zaman, sanki Rönesans’la birden bire bir mucize gelmiştir. Çünkü 
onlara böyle öğretildi. Mantık bunu kabul etmez. Her ilim adamı bilir ki 
keşifler, icatlar ve insanlığın gidişatını değiştiren diğer gelişmeler şans eseri 
ortaya çıkmazlar. Bu konuda süreklik esastır. Özellikle bilimlerin doğması ve 
gelişmesinde ve neredeyse tüm alanlarda.” Al-Hassani bu konuda verdiği 
konferanslardan bahseder ve dinleyicilerin şaşkınlığını gördüğünü ifade eder. 
Bu sebeple bir çalışmaya girilmiş ve İslam kültür ve medeniyetini tanıtmak 
amacıyla Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı olarak bir web sitesi yapılmış 
bu site aracılığı ile dünyanın çeşitli ülkelerindeki bilim adamları, 
akademisyenlerin yazıları yayımlanmıştır. Site çok hızlı bir şekilde bütün 
dünyadan birçok öğrenci, enstitü, medya grupları için İslam bilim tarihi 
alanında güvenilir ana bilgi kaynaklarından birisi olmuştur. İşte İslam 
medeniyetinin ortaya koyduğu icat ve ürünleri derli toplu bir şekilde sunan bu 
kitap büyük ölçüde www.muslimheritage.com’daki çeşitli başlıklar altındaki 
akademik makalelerden derlenerek oluşturulmuştur. 

Önsözde (s. 2-3) Salim Al-Hassani’nin belirttiğine göre, yoğun talep 
üzerine kitabın diğer dillere tercüme faaliyeti başlamıştır. Al-Hassani başkan-
lığındaki bir heyet bu sebeple Kasım ayında Türkiye’de önde gelen bir yayın 
kuruluşuyla bir görüşme yapmış ve eserin Türkçeye tercümesi görüşülmüştür.  

Kitap, Giriş (s. 6-9) dışında yedi bölüm olarak tertip edilmiştir. (s. 11-
313) Arkasından açıklayıcı sözlük ve indeksin de yer aldığı zengin bir 
referans bölümü var ki tabiri caizse burada yok yok. (s. 315-373) Ayrıca 
referans bölümünde bilimsel araştırma yapan okuyuculara faydalı olması için 
önemli yazma eserler ve bulundukları kütüphaneler belirtilmiştir. İcat ve 
yeniliklerin örneklerle ve zengin görsel malzemelerle anlatıldığı yedi bölümün 
başlıkları ise şu şekildedir: Ev/Mesken, Okul/Eğitim, Hastane/Sağlık, Ticaret, 
Şehircilik, Dünya/Toplum, Evren. Bu ana bölüm başlıkları altında İslam 
dünyasının bu alanlarda yaptıkları çalışmalar, ortaya koydukları yenilikler ve 
icatlardan onlarca örnek yer almaktadır.  

Bu ana bölümler altındaki alt başlıkları tek tek saymak bu yazının 
kapsamını aşar ancak örneğin ilk bölüm olan “Mesken” başlığı altında ele 
alınan alt başlıkları verip bu satırların yazarının ilgi alanı olan “sound system” 
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başlığı altındaki yazının çevirisini tamamen vermek istiyorum. Kitabın 
şömizinde Mesken başlığı altındaki konular, “kahvenin nereden geldiğini, 
binlerce yıl önce deodorantların kimler tarafından kullanıldığını, yedi metre 
yüksekliğindeki saatleri, ortaçağlardaki eğlence kültürünü, üç öğün yemeğin 
kökenini ve müziği keşfedeceksiniz” şeklinde özetlenmiştir.  

Ses Sistemi 

İslam, müziğin bütün türlerini değil insanları uygunsuz davranışlara 
sevk edenini yasaklar. Bugün Arap dünyası Nil’in bülbülü olarak adlandırılan, 
efsanevi şarkıcı, bir nesli, şiirleri, şarkıları ve kıvrak ve revnak sesiyle 
etkileyen Ümmü Gülsüm gibi sanatçılara sahiptir. Muhammed Abdülvehhab 
gibi Arap altın çağından aldığı klasik şiiri geliştiren ve dinleyenlerine zengin 
miraslarıyla gurur duymalarını ilham eden sanatçıları vardır. 

XX. yüzyıl sanatçı ve şarkıcıları, çoğunun hünerlerinin IX. yüzyıl 
Müslümanlarının ellerinden doğduğunu biliyorlar mı? Bu sanatçılardan 
özellikle Kindî, müziği yazmış, nota kullanmıştır. Onlar aynı zamanda bir 
skala içerisindeki notaları solmizasyon (solfej) olarak adlandırılan harfler 
yerine hecelerle tespit ettiler. Bu heceler günümüzdeki müziğin temel dizisini 
oluşturur ve biz onları doh-ray-me-far-sol-la-tee olarak biliyoruz. Bu notaların 
Arapça karşılığı Dal-Ra-Mim-Fa-Sad-Lam-Sin’dir. Bugünkü dizi ile IX. 
yüzyıl Arap alfabesi arasındaki bu fonetik benzerlik çarpıcıdır. 

Müslümanlar müzik enstrümanları da icat etmişlerdir. Bin iki yüz yıl 
önce Kindî, müziğin kozmolojik yan anlamları, çağrışımlarını tartışırken ud 
için detaylı sayılabilecek bir klavye ortaya koymuştur. Alfabetik notalar 
kullanımında o Grek müzikçilerin başarılarını tashih edip geliştirmiş ve 
onların üstüne katkılar yapmıştır.  

Kindî’den 70 yıl sonra Fârâbî keman ailesinin atası olan rebabı ve 
kanunu icat etti. O müzik hakkında beş kitap yazdı ancak onun en önemli 
eseri Büyük Müzik Kitabı’dır (Kitâbu’l-Mûsika’l-Kebîr). XII. yüzyılda 
İbraniceye, daha sonra Latinceye tercüme edildi. Fârâbî’nin ve kitabının etkisi 
XVI. yüzyıla kadar devam etti. 

Günümüzde geleneksel müzikte, bandolarda orkestralarda kullanılan 
birçok müzik aletinin kökeni Müslüman Araplara dayanır. Lute, uddan, rebec 
rebabtan, guitar kitaradan, naker ise keçiderisi ile kaplı nakkareden almıştır 
ismini.  

Seyahat eden müzisyenler, tüccar ve seyyahların hepsi Arap müziğinin 
Avrupa’ya geçişinde etkili olmuşlardır ve bu durum, Müslüman hâkimiyetinin 
sekiz asır sürdüğü İspanya ve Portekiz’de sanat ve kültür hayatına şekil 
vermiştir. En eski örneklerden birisi Cantigas Santa Maria koleksiyonunda 
bulunmaktadır. Castille ve Aragon kralı Alfonso X el Sabio’nun emri üzerine 
1252’lerde hazırlanan koleksiyonda Hz. Meryem hakkında 415 ilahi yer 
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almaktadır. (Sayfanın kenarında bu koleksiyondan örnek var. Ud ve rebab 
benzeri alet çalan iki figür). 

Aynı sayfada Kindî ile ilgili bir anekdot yer alır. Şöyle ki;  

Kindî müziğin tedavi edici yönü ile ilgilenen ve müzikal tedavi ile felçli 
bir çocuğu tedavi eden ilk kişidir. Birçok ünlü tabibe danıştıktan sonra 
çocuğun babası ümidini kaybetmiş ve son çare olarak Kindî’ye başvurmuş. 
Çocuğu gören Kindî, müzik öğrencilerini çağırmış ve onlara çalmalarını 
emretmiş. Çocuk rahatlamış müzik çalarken ayağa kalkmış ve konuşmuş. Bu 
düzelmeyi gören Kindî, babaya çocuğuyla konuşmasını söylemiş ancak 
müzikçiler çalmayı kesince çocuk eski hasta haline dönmüştür. Baba tekrar 
çalmaya devam etmelerini istemiş ancak Kindî demiştir ki; “Hayır bu onun 
hayat serüveninin sadece bir perdesiydi. Hiç kimse bir başkasının hayatını 
uzatamaz. Çocuğun ecelini tamamlamış.” Bugün müzikle tedavi, fiziksel, 
duygusal ve zihinsel sağlığı desteklemek için müziği kullanan bir sağlık 
hizmetidir. 

Birçok bireysel çalışma da müziğin Avrupa içlerine kadar yayılmasında 
önemli rol oynadı. Bu konuda, ahenkli hoş sesi ve siyah teni sebebiyle “Siyah 
Kuş” olarak bilinen efsanevi isim Ziryab’dır. O, meşhur bir Bağdat 
müzisyeninin üstün yetenekli bir öğrencisiydi ancak onun müzikteki kabiliyet 
ve üstünlüğü yavaş yavaş hocasını geçmiş ve sonuçta Emevi halifesi onu 
Endülüs’e davet etmiştir.  

Ziryab, 822’de Emevi halifesi II. Abdurrahman’ın idaresindeki saraya 
yerleşmiştir. Saraya girişi, II. Abdurrahman’ın Endülüs sanat ve kültür 
hayatını yoğun bir şekilde araştırmaya başladığı doğru zamanda oldu. Ziryab 
sarayda refaha kavuştu ve kendi sanatı büyük bir kabul gördü. Saray 
müzikçisi olarak birçok imtiyazlara ek olarak ayda iki yüz altın dinarı aldı. Bu 
terfi ona büyük fırsatlar tanıdı. Yeteneğini ve yaratıcılığını özgürleştirdi ve 
müzikte köklü değişiklikler yapmaya devam etti. 

Onun başarıları çoktur. Şöyle ki; Kurtuba’da dünyanın ilk 
konservatuvarını kurmuştur. Armoni ve bestelemeyi öğretmiştir. Udu 
Avrupa’ya tanıtmıştır. Uda beşinci teli eklemiş, ahşap mızrabı, akbabanın 
teleği ile değiştirmiştir. Ölçü, vezin ve ritmik karakteristik özellikleri aşarak 
müzik teorisini bütünüyle yeniden düzenlemiş ve bunun neticesi olarak 
muvaşşah, zecel, nevbe gibi birçok edebi türleri ortaya çıkarmıştır. Müzik 
tarihçisi Julian Ribera gibi birçokları derler ki; müzikte kontrpuan ve 
çokseslilik 1000 yıllarında Kurtuba Konservatuvarı’nda geliştirilmiştir.   

XX. yüzyılın Fransız tarihçisi Henry Terrace der ki; “Ziryab’ın 
varışıyla, Kurtuba’ya doğru eğlence ve lüks hayat rüzgârı esmiştir. Şiirle, 
enfes zevkle dolan Kurtuba atmosferi Ziryab’ı sarmış ve şarkılarını gece ud 
çalan iki köle eşliğinde yapmıştır. Sanatına emsali görülmemiş bir değer 
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kazandırmıştır. Eşi benzeri görülmemiş bu değer, tüm dünyada bin yıl 
boyunca varlığını korumuştur…” 

Kitaptaki bir bölüm de mehter müziği ile ilgilidir. 

“Osmanlı Hilafeti, sürekli askeri bandoya sahip ilk Avrasya devletiydi. 
1299’da kurulan Mehterhane askeri bandosu seferlerde halifeyi takip etmiştir. 
Mehter, askerlerin maneviyatını yükseltmek ve düşmanı korkutmak için 
çarpışmanın ortasına dalardı. Yeniçeriler aynı zamanda davul zurna, klarnet, 
triangle (çelik üçgen vurmalı çalgı), zil, kös ve nakkareli altı-sekiz kişilik 
gruplara sahipti. Bu sazlar develerin sırtında taşınırdı.  

Avrupalılar Yeniçeri bandoları ile hem savaşta hem barışta 
karşılaştılar. Çeşitli elçilik resepsiyonlarında Osmanlı-Türk sazları 
bulundurmak “Türk modası” olarak oldukça revaçtaydı. Yeniçeriler 1683’te 
Viyana kapılarında yenilmiş ve arkalarında müzik aletleri bırakmışlardı. Bu 
durum Avrupa askeri bandolarının gelişmesine yol açtı. Napolyon 
Bonapart’ın Fransız askeri donanması Osmanlı mehterinin zil, kös ve 
nakkareleri ile donatılmıştı. Napolyon’un 1805 Austerlitz savaşındaki 
başarısında kısmen bando müziğinin etkisi olduğu söylenir.” 

Müzikle ilgili bölümün çevirisini tamamen verdik. Diğer bölümler 
içerisinde genel olarak şu konular ele alınmıştır. Kitabın şömizindeki özet 
ifadelerden yararlanarak bunları şöylece sıralayabiliriz: “Okul bölümünde (s. 
45-100), üniversite kurumlarını, Bağdat’taki entelektüel simaları bulacak ve 
farklı din ve milletlerden insanların birbirlerine faydalı olmak için beraber 
çalıştıklarına şaşıracaksınız. Ticaret (s. 101-152) bölümünde, yenilenen enerji 
kaynaklarına dayalı birden gelişen, canlanan uluslar arası ticareti, Ortaçağ 
Müslümanlarının gelişmiş tarım ve çiftçilik tekniklerini göreceksiniz. 
Bunların hepsi, İngiltere’de Arap sikkelerinin taklit edildiği ve Doğu’da 
çekler geçerli para olarak kabul edildiği zaman, Toledo’dan Delhi’ye kadar 
insanlara iş imkânları sağladı. Hastane bölümünde (s. 153-192) bin yıl önce 
kesici ameliyat aletleri kullanılarak yapılan katarakt gibi zor ve karmaşık 
ameliyatları göreceksiniz. Düzenli aşının, dikişli ameliyatın, eğitim ve 
araştırma hastanelerinin nereden geldiğini bulacaksınız. Şehircilik bölümünde 
(s. 193-236) 1000 yıl önceki Müslüman kasabaların, aydınlatılmış ve taş 
döşeli, kaldırımlı caddelerinde yürüyeceksiniz. Seralarınızın nereden 
geldiğini, merasim çadırlarının ilk defa kim tarafından kurulduğunu ve 
Christopher Wren’in İslam mimarisi hakkındaki düşüncelerini öğrenmek için 
okumaya devam edeceksiniz. Dünya bölümü içerisinde (s. 237-280) altında 
gökkuşağını, med-cezir olayını kimin açıkladığını, mineraller, deniz ve dağlar 
üzerine kimlerin araştırmalar yaptığını, gelişmiş haritalar, denizcilik alet ve 
yöntemleriyle kimlerin, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlarken, uzak 
mesafelere seyahat ettiğini keşfedeceksiniz. Yine bunların yanında Ortaçağ 
Müslümanları bizlere kod açma/şifre çözmeyi, posta sistemini miras 
bırakmışlardır. Evren başlığı (s. 281-314) altında ise, bin iki yüz yıl önce 
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başarılı uçuş denemesini, bin yıl önce gelişmiş rasathanelerde girift astronomi 
aletleri ile net olarak çizilmiş gökyüzünü göreceksiniz.” Burada belirtilenler 
sadece bir özet. Bölüm başlıkları altında onlarca örneğin bulunduğunu tekrar 
hatırlatmak isterim. 

Bağlarken şunları da yazmak istiyorum: Bilim, Teknoloji ve Medeniyet 
Vakfı’nın yaptığı çalışmaların mühim bir özelliği de, Müslümanların bilime 
yaptıkları katkıları, yapılan ilmî çalışmaları ve yazılan eserleri ortaya 
koymanın ötesinde, Müslümanların icatlarını, yeniliklerini “1001 İcatlar” 
isimli bir gezici sergi vasıtasıyla insanlara göstermesidir. İcatlar çok zengin 
görsel malzemelerle, maketler, üç boyutlu filmlerle ve çizimlerle bizzat 
gösterilmektedir. Vakıf dünya çapında konferanslar vererek mümkün olduğu 
kadar geniş bir insan kitlesine ulaşmaktadır. Bu özellik, vakfı, benzerlerinden 
tamamen ayırmaktadır. Bu sebeple www.1001inventions.com’da İngiltere’nin 
Manchester şehrinde başlayıp sırasıyla Cardiff, Birmingham ve Glasgow’da 
açılan sergiden görüntüler de yer almaktadır. Yapılan röportajlar oldukça ilgi 
çekici. Sitede bu konuda kaydedilmiş muhtelif video kayıtlarını da dinlemek 
mümkün. Yabancılarla yapılan söyleşilerde onların İslam medeniyetine ait 
icatları son derece ilgiyle ve hayretle karşıladıklarını gözlerinden 
okuyabilirsiniz. Web sitesinin ve kitabın dünya çapında önemli ölçüde 
saygınlık görmesi, çalışmanın ciddiyetinden kaynaklanmaktadır. Son söz 
olarak emeği geçen tüm kadroyu yürekten kutluyor ve çalışmalarının tüm 
dünyada ilgiyle izlendiğini büyük bir takdirle karşılandığını ve maddi 
kaynakları şu veya bu şekilde beyhude işlere harcayanlara önemli dersler 
verdiklerini bilmelerini istiyoruz. 
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Dış Haberler Son Dakika - 13:51

İngiliz Milli Eğitim Bakanı: Okullarda İslamiyet 
anlatılsın

İngiltere parlamento binası olan "House of Parliament"de Bilim, Teknoloji ve 
Medeniyet Vakfı tarafından gerçekleşen '1001 İcat-İslam Mirası' adlı 
sergide tarihte Müslüman bilim adamlarının bulduğu icatlar sergilendi.
Sergilenen icatlar 
arasında El-Cezire'nin 
bulduğu 'fil saat' ve su ile 
çalışan 'çizgi saat', bugün 
hala ameliyatta kullanılan 
bıçak, makas gibi aletlerin 
yanı sıra günlük hayata 
ışık yüzlerce icat İngiltere 
Parlamonto Binası'nda 
sergilendi. Serginin 
üçüncü gününe katılan 
İngiliz Eğitim Bakanı Jim 
Knight, İngiltere'deki 
okullarda Müslümanların 
günlük hayata 
kazandırdığı bu icatların 
öğretilmesi gerektiğini söyledi.  

Bunun aynı zamanda Müslümanlara da bir değer verildiğine dair bir 
işaret olarak anlaşılacağını belirten bakan, genç Müslümanların da 
kendilerine değer verildiğini anlayarak toplumdan soyutmalarına ve 
radikal çizgiye kaymalarını engelleyeceğini söyledi.  

Bunun okullarda eğitilmesinin ayrıca bölünmüş toplumları barıştıracağını 
ve bir araya getireceğini de belirten Knight, "Çocuklarımıza günlük 
hayatımızda kahveden tutun kameraya ve matematikteki buluşlara 
kadar Müslümanlara ne kadar çok şey borçlu olduğumuzu öğretirsek, 
toplumları da bir araya getirebilir ve yakınlaştırabiliriz." dedi.  

Bu arada Bakan Knight, İngiltere'de milli müfredatta yapılan 
değişikliklerden sonra ortaokul öğretmenlerinin Müslüman mirası ve 
günlük hayata kazandırılan icatları öğretmeleri konusunda bazı 
derslikler planladıklarını da söyledi.  

Eğitim Bakanı olduğunu ve görevinde kendisini en fazla zorlayan 
konulardan birinin de milli müfredat konusundaki sorumluluğu olduğunu 
anlatan Jim Knight, "İngiliz Müslümanların radikal çizgiye ve 
yabancılaşmaya kaymalarının en büyük sebeplerinden birinin de kimlik 
ve aidiyet sorunudur. Bu projeyle birlikte verilecek eğitim bu soruna 
derman olabilir. Bütün toplumların Müslümanların dünyaya yaptığı etki 
ve katkıları anlaması çok önemlidir." dedi.  

(CİHAN)  

18 Ekim 2008, Cumartesi

| Gönder  | Yazdır
  

- Dökülen Saçlara Kalıcı Çözüm Saç Ekimi  
- Sigarayı Bırakmak Artık Çok Kolay  
- Sigara Sizi Bitirmden Siz Sigara Alışkanlığınızı Bitirin 

- 39 bin 900 TL'ye ev! 30 Mayıs son gün! - 1.250 TL taksitle lüks rezidans! 
- 699 TL taksitle lüks ev! - 55 bin TL'ye! 545 TL taksitle! 
- 62 bin TL’ye! 659 TL taksitle! - Kura yok! 85 bin 500 TL’ye! 

emlakkulisi.com | Türkiye'nin gayrimenkul platformu 

Son Dakika - Dış HaberlerBölümündeki Diğer Başlıklar

 12:47  Cezaevindeki Rus milyarder, açlık grevine başladı
 12:47  AB-Latin Amerika Zirvesi'ne katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi
 12:34  Dünya bu anlaşmayı konuşuyor
 12:11  Eski İran Başbakanı Bahtiyar'ı öldüren kişi serbest bırakıldı

 

- 39 bin 900 TL'ye ev! 30 
Mayıs son gün! 
- 1.250 TL taksitle lüks 
rezidans! 
- 699 TL taksitle lüks ev! 
- 55 bin TL'ye! 545 TL 
taksitle! 
- 62 bin TL’ye! 659 TL 
taksitle!

 Bölümün en çok okunan 
haberleri  

Bir 'şehir efsanesi' daha 
çöktü, Kanadalılar çok 
üzülecek
Tahran'da tarihî imza atıldı 
nükleer takas Türkiye'de
Türk dış politikasında yeni 
aktörler
Ankara-Bakü hattında 
önemli adım
Afgan yetimlere yardımdan 
dönerken uçakları düştü
New York'taki 'Türk Günü 
Yürüyüşü' iptal edildi
Yemen, Türk üniversitesi 
istiyor
Takas anlaşması...
Türk kızı Lara İngiltere'de 
yılın müzisyeni seçildi 
Bağımsız dış politika 
Arapların Türkiye algısını 
değiştirdi

En çok okunan 10 haber 

Allah millete acımış ki bizi 
başarılı kılmadı
Dualarla şampiyon olduk
Ertuğrul hoca
Bir 'şehir efsanesi' daha 
çöktü, Kanadalılar çok 
üzülecek
Mustafa'nın cenazesinde 60 
darbesini yapanların yüzünü 
bir daha gördüm
Tahran'da tarihî imza atıldı 
nükleer takas Türkiye'de
Kılıçdaroğlu aday oldu, CHP 
karıştı
Türk dış politikasında yeni 
aktörler
Fenerbahçe'de faturayı iki 
isim ödeyecek
[Haftanın Fotoğrafı] Asıl 
ortaya çıkınca suret 
kayboldu

 HAVA DURUMU     İL SEÇ ▼ 

İstanbul 
Bugün Çarşamba Perşembe

 
17  

 
15/24  

 
16/25  

İmsak 03:47
Güneş 05:37
Öğle 13:08

İkindi 17:02
Akşam 20:26
Yatsı 22:06

Dünya Namaz 
Vakitleri
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Dış Haberler

İngiliz parlamentosunda Müslüman icatları sergisi

İngiliz parlamentosunda Müslüman bilim adamlarının icatları sergileniyor.
Bilim, Teknoloji ve 
Medeniyet Vakfı 
tarafından gerçekleştirilen 
'1001 İcat-İslam Mirası' 
adlı sergide bugün hâlâ 
ameliyatlarda kullanılan 
bıçak ve makas gibi 
aletlerin yanı sıra yine 
Müslümanların keşfettiği 
fil saat ve çizgi saat gibi 
icatlar da yer buldu. 
Serginin üçüncü gününe 
katılan İngiltere Okul 
Bakanı Jim Knight, 
İngiltere'deki okullarda 
Müslümanların günlük 
hayata kazandırdığı bu icatların öğretilmesi gerektiğini söyledi. Knight, 
"İngiliz Müslümanların radikal çizgiye ve yabancılaşmaya kaymalarının 
en büyük sebeplerinden biri de kimlik ve aidiyet sorunudur." dedi. 
İngiliz bakan, müfredata Müslümanların günlük hayata 
kazandırdıklarıyla ilgili bazı dersler koymayı planladıklarını söyledi. 
ZAMAN  

Kamuran Samar

19 Ekim 2008, Pazar

| Gönder  | Yazdır
  

- Burun Estetiği, Yaptıranların Kariyerlerine De Katkı Sağlıyor.  
- Aromaterapik Bitkisel Masaj Kremi Deyince Aklınıza Ne Gelir  
- Dünya'da İlk Defa İstenmeyen Tüyleri Hem Döken, Hem Azaltan Mucize 

- 39 bin 900 TL'ye ev! 30 Mayıs son gün! - 1.250 TL taksitle lüks rezidans! 
- 699 TL taksitle lüks ev! - 55 bin TL'ye! 545 TL taksitle! 
- 62 bin TL’ye! 659 TL taksitle! - Kura yok! 85 bin 500 TL’ye! 

emlakkulisi.com | Türkiye'nin gayrimenkul platformu 

Dış HaberlerBölümündeki Diğer Başlıklar

 Tahran'da tarihî imza atıldı nükleer takas Türkiye'de
 Yemen, Türk üniversitesi istiyor
 Bağımsız dış politika Arapların Türkiye algısını değiştirdi
 Ankara-Bakü hattında önemli adım
 Afgan yetimlere yardımdan dönerken uçakları düştü
 Eroğlu'nun davetini reddetti
 'Osmanlı'nın değil, ticaretin geri dönüşü'
 BBC'nin birincisi Lara Ömeroğlu
 NATO'nun yeni hedefi İran 

 

- 39 bin 900 TL'ye ev! 30 
Mayıs son gün! 
- 1.250 TL taksitle lüks 
rezidans! 
- 699 TL taksitle lüks ev! 
- 55 bin TL'ye! 545 TL 
taksitle! 
- 62 bin TL’ye! 659 TL 
taksitle!

 Bölümün en çok okunan 
haberleri  

Bir 'şehir efsanesi' daha 
çöktü, Kanadalılar çok 
üzülecek
Tahran'da tarihî imza atıldı 
nükleer takas Türkiye'de
Türk dış politikasında yeni 
aktörler
Ankara-Bakü hattında 
önemli adım
Afgan yetimlere yardımdan 
dönerken uçakları düştü
New York'taki 'Türk Günü 
Yürüyüşü' iptal edildi
Yemen, Türk üniversitesi 
istiyor
Takas anlaşması...
Türk kızı Lara İngiltere'de 
yılın müzisyeni seçildi 
Bağımsız dış politika 
Arapların Türkiye algısını 
değiştirdi

En çok okunan 10 haber 

Allah millete acımış ki bizi 
başarılı kılmadı
Dualarla şampiyon olduk
Ertuğrul hoca
Bir 'şehir efsanesi' daha 
çöktü, Kanadalılar çok 
üzülecek
Mustafa'nın cenazesinde 60 
darbesini yapanların yüzünü 
bir daha gördüm
Tahran'da tarihî imza atıldı 
nükleer takas Türkiye'de
Kılıçdaroğlu aday oldu, CHP 
karıştı
Türk dış politikasında yeni 
aktörler
Fenerbahçe'de faturayı iki 
isim ödeyecek
[Haftanın Fotoğrafı] Asıl 
ortaya çıkınca suret 
kayboldu
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Müslüman, mirasını keşfet! 

CANSU ALTINTAŞ 
Tarihin tozlu raflarında kalmış gün yüzüne çıkmamış birçok fikir ve icadın insanlık 
tarafından bilinmediğinden yola çıkan Prof. Dr. Salim El-Hassani, akademik olarak 
gerçekleştirdiği uzun çalışmaların ardından, 1001 Buluş projesini hayata geçirdi.  

Proje, Batının ‘karanlık çağlar’ olarak nitelediği ortaçağda bilim ve teknolojinin olmadığına 
dair yanlış bir yargıdan hareketle oluşturuldu. Bu düşünceyi ortadan kaldırmak, 
müslümanların bilim ve teknolojiye nasıl katkıda bulunduklarını anlatmak için, 
Müslümanların yaptığı icatlar biraraya getirildi. Bu icatların örnekleri, hikayeleri 2007 
yılında İngiltere’de Glasgow Bilim Merkezi’nde sergilendi. ‘Müslüman Mirasını Keşfet’ ismi 
verilen sergide binlerce eser yer aldı. Sergi bütün dünyanın ilgisini çekti ve medyada yer 
aldı. The Guardian, geniş yer ayırdığı bu sergi için ‘İslam uygarlığının Batı dünyasına 
yaptığı büyük tarihsel katkılar artık görmezden gelinemez.’ yorumunu yaptı. 1001 Buluş 
projesi, özellikle astronomi alanında müslümanların dünya bilim hayatına çok önemli 
katkıları gözler önüne seriyor.  

9. yüzyılda yaşamış olan El Battani’nin Kopernik’e yol gösterdiği, trigonometrinin ilk mimarlarından olduğu ifade ediliyor. 
Yine 9. yüzyılda yaşamış olan Cabir İbni Hayyan’ın kimya biliminin kurucularından olduğu ve kendine ait bir labratuarda 
yaptığı kimyasal çalışmalar ve deneyler gözler önüne seriliyor. 10. yüzyılda yaşamış olan Gökbilimci Abdurrahman El Sufi, 
galaksimizin dışında bir galaksi olduğunu ilk keşfeden kişi olarak anlatılıyor. 12. yüzyılda yaşamış coğrafyacı El-İdrisi’nin 70 
haritayı içeren ‘The Book of Roger’ diye bilinen atlası insanlığa hediye ettiğinden bahsediliyor. Bunlara benzer pek çok icat 
1001 icat projesiyle dünyaya tanıtılıyor. Proje, üç binden fazla akademik yayının taranması, bunlardan belgelerin ve 
resimlerin seçilmesiyle oluşturulmuş.  

1001 İcat belgesel oldu  

Prof. Dr. Salim El Hassani’nin başkanlığını yaptığı Bilim Teknoloji ve Medeniyet Vakfı çeşitli ülkelerden birçok 
akademisyenin katılımıyla hazırladığı 1001 Inventıon (1001 İcat) kitabı içeriği ve tüm detaylarıyla Hilal Tv ekranlarında bir 
belgesel formatında da Türk izleyiciyle buluşuyor. Müslümanların tarih boyunca başta eğitim, şehir, tıp, ticaret, astronomi, 
coğrafya olmak üzere günümüzdeki bilim ve teknolojinin alt yapısını oluşturan birbirinden ilginç icatları ve parlak fikirleri 
gerçekleştirenler bu program ile meraklısına sunuluyor.Bir çok üniversiteden akademisyenin, konuya dair araştırmaları, 
belgeleri ve yorumları ile katıldığı 1001 İcat belgeseli, her birinde farklı bir alanın ele alındığı yedi bölüm halinde 
hazırlanmış. Fatih Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Ceylan ve Doç. Dr. Salim Aydüz tarafından 
hazırlanan belgesel Hilal tv’de Pazar günleri saat 17:00, salı günü de 17:30 da yayınlanıyor.  

Bazı Müslüman mucitler ve icatları  

İbni Yunus:(?-1009) Galile’den önce sarkacı buldu.  

İbnünnefis:(1210-1288) Küçük kan dolaşımını bulan ünlü İslam alimi.  

İbrahim Efendi:(18.yüzyıl)Osmanlılarda ilk denizaltıyı yapan mühendis.  

Akşemseddin:(1389-1459) Pasteur’den önce mikrobu bulan ilk bilim adamı.  

Ammar: (11.yüzyıl) İlk katarak ameliyatını kendine has biçimde yapan bilim adamı.  

Battani:(858-929) Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinus ve kosinüs tabirlerini 
kullanan ilk bilgin.  

Cabir Bin Eflah:(12. yüzyıl) Çubuklu güneş saatini bulan bilim adamı.  

Cahiz:(776-869) Zooloji İlminin öncülerinden. Hayvan gübresinden amonyak elde etti.  

Cezeri:(1136-1206) İlk sistem mühendisi, sibernetikçi, elektronikçi ve bilgisayarın babası; oysa bilgisayarın babası yanlış 
olarak İngiliz matematikçi Charles Babbage olarak bilinir.  

Demiri:(1349-1405) ilk zooloji ansiklopedisini yazan alim.  

Ebu’l Vefa:(940-998) Matematik ve Astronomi bilginidir, trigonometriye; tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı 
kazandıran matematik bilginidir.  

Ebu Maşer:(785 - 886) Med-Cezir olayını (gel-git) ilk keşfeden bilgin.  

Gıyasüddin Cemşid:(?-1429) Ondalık kesir sistemini bulan Cemşid aynı zamanda cebir ve astronomi alimi.  

Harizmi: (780 - 850 ) İlk cebir kitabını yazan ve batıya cebiri öğreten kişidir. Adı algoritmaya isim olurken, rakamları 
Avrupa’ ya öğreten kişi olarak tanınır.  

İbni Cessar:(?- 1009) Cüzzam hastalığının sebeb ve tedavilerini 900 sene önce açıklayan müslüman tabip.  
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İbni Fazıl:(73 -805) 12 asır önce ilk kağıt fabrikasını kuran vezir.  

İbni Havkal:(10. yüzyıl) 10 asır önce ilmi değeri yüksek bir coğrafya kitabı yazan alim.  

İbni Karaka:(?- 1100) Dokuzyüz yıl önce torna tezgahı yapan bilgin.  

İstahri:(10. yüzyıl) Minyatürlü coğrafya kitabı yazan bilgin.  

Kadızade Rumi:(1337-1430) Osmanlının ve Türklerin ilk astronomudur.  

Kambur Vesim:(?- 1761) Verem mikrobunu Robert Koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktor.  

Kazvini:(1203-1283) Ortaçağın Herodot’u Müslümanların Plinius’u , astronom ve coğrafyacı bilgin.  

 

 

Sayı: 77 

Bölüm: Aktüel 
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http://www.yeniasya.com.tr/2008/05/13/kultur/h1.htm   
Kültür-Sanat 

1001 “buluş”ma 

TARİHİN tozlu raflarında kalan, gün yüzüne çıkartılmayan birçok 
fikir ve icadın insanlık tarafından bilinmediğinden yola çıkan Prof. Dr. 
Salim El-Hassani, akademik olarak gerçekleştirdiği uzun çalışmaların 
ardından, 1001 Buluş projesini oluşturdu.  

Daha çok Batı tarafından ‘karanlık çağlar’ olarak nitelenen 
Ortaçağ’da bilim ve teknolojinin olmadığına dair yanlış bir yargının 
olduğu ve mevcut düşünceyi ortadan kaldırmak, Müslümanların bilim 
ve teknolojiye nasıl bir katkıda bulunduklarını anlatmak için, Müslüman 
Mucitlerin İcatları bir araya getirildi. Bu icatların örnekleri, hikâyeleri bir 
araya getirilerek 2007 yılında İngiltere’de Glasgow Bilim Merkezi’nde 
bir sergi açıldı. ‘Müslüman Mirasını Keşfet’ ismi verilen sergide, ortaya 
çıkarılan binlerce eser sergilendi.  

Bütün dünyanın ilgisini çeken sergi, medya tarafından ilgi ile takip 
edildi. The Guardian, geniş yer ayırdığı bu sergi hakkında şu yorumu yaptı: “İslâm uygarlığının Batı 
dünyasına yaptığı büyük tarihsel katkılar artık görmezden gelinemez.”  

1001 Buluş projesinde, özellikle astronomi alanında Müslümanların dünya bilim hayatına çok 
önemli katkıları olduğu görülüyordu. 9. yüzyılda yaşamış olan El Battani’nin Kopernik’e yol gösterdiği, 
trigonometrinin ilk mimarlarından olduğu ifade ediliyor.  

9. yüzyılda yaşamış olan Cabir İbni Hayyan’ın kimya biliminin kurucularından olduğu ve kendine ait 
bir laboratuvarda kimyasal çalışmalar ve deneyler yaptığı bilgilerimize sunuluyor.  

10. yüzyılda yaşamış olan Gökbilimci Abdurrahman El Sufi, galaksimizin dışında bir galaksi 
olduğunu ilk keşfeden kişi olarak tanıtılıyor.  

12. yüzyılda yaşamış coğrafyacı El-İdrisi’nin 70 haritayı içeren ‘The Book of Roger’ diye bilinen 
atlası insanlığa hediye ettiğinden bahsediliyor. 1001 İcat projesinde tanıtılan bunun gibi binlerce icat, 
üçbinden fazla akademik yayının taranması sonucu seçilen ve sergilenen eserler, İslâm Dünyası’nın 16. 
yüzyıl sonrası kayıp tarihi olarak bilinen döneme ışık tutuyor.  

İslâm-Bilim tarihini, kayıp kıt'asıyla birleştiren 1001 İcat, bundan sonra Fatih Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Ceylan ve Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Salim Aydüz’ün yoğun çalışmaları sonucu hazırlayıp sunduğu 1001 Buluş Belgeseliyle her 
Pazar saat 17:00 ve her Salı saat 17:30’da Hilal Tv ekranlarında seyircileriyle buluşuyor..  

Yeni Asya / İstanbul 

13.05.2008
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Bilimin sırlarını aralayan kitap  

Prof. Dr. Salim El Hassani'nin 20 yıllık çalışmasının ürünü olan 1001 İcat isimli kitabı, Ortaçağ'ın üzerindeki 
önemli bir sırrın örtüsünü kaldırıyor: Bugün kullandığımız birçok teknolojik yeniliğin temelinde dünyanın dört bir 
yanındaki Müslüman âlimlerinin buluşları yatıyor.  

 
BURAK BERA 
Uygarlık tarihinin bugün ulaştığı noktada önemli payı olan İslam dünyasının bilim ve medeniyet tarihine yaptığı katkılar, Hilal 

TV'de gösterilen 1001 İcat Belgeseli'yle bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Prof. Dr. Salim El Hassani'nin başkanlığını yaptığı 

Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı'nın çeşitli ülkelerden birçok akademisyenin katılımıyla hazırladığı 1001 Inventıon-1001 İcat 

kitabından yola çıkılarak hazırlanan belgesel, Müslümanların tıp, astronomi, şehir, ticaret, coğrafya başta olmak üzere 

günümüzdeki bilim ve teknolojinin alt yapısını oluşturan birbirinden ilginç icatlarını gözler önüne seriyor. Tarihe mal olan 

parlak fikirler ve onları gerçekleştirenler bu program ile meraklısına sunuluyor.  

İLK AŞIYI MÜSLÜMANLAR VURDU  

1001 İcat kitabı, Müslümanların tıp ve sağlık alanındaki buluşlarına ve hastane kültürüne büyük bir bölüm ayırıyor. Sağlık 

alanındaki uzmanlaşma ve branşlaşmanın İslam dünyasında çok erken dönemlerde başladığı vurgulanan kitapta, İslam 

tarihindeki hastane kültürü günümüze örnek olacak nitelikte karşımıza çıkıyor. Tıp dünyasında aşıyı ve ilk cerrahi aletleri de ilk 

kez kullanan da yine Müslüman bilim adamları. Kitapta, küçük kan dolaşımından Harwey'den üç asır önce ilk defa İbn Nefis 

bahsettiği dile getirilirken, Zahravî yüzden fazla cerrahi aletin mucidi ve büyük bir cerrah olarak anılıyor. Tarihte ilk katarakt 

ameliyatını yapan isim ise El-Mevsili olarak biliniyor. 980 – 1037 yılları arasında yaşayan İbni Sina, doktorların sultanı olarak 

tanıtılıyor. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan Sina, hastalık yayan küçük organizmalara 

ilişkin araştırmaları, civa ile tedaviyi bulması, Pastor' e ışık tutması, ilaç bilimi konusundaki uzmanlığı, dış belirtilere dayanarak 

teşhis koyması, botanik ve zooloji konusunda ortaya koyduğu eserleriyle hâlâ gündemde kalmaya devam ediyor. Kitapta, 

yarayı diğer dokulara zarar vermemek için boru içinden dağlama yapan, ameliyat esnasında kullanılan çengelin ucunu 

yuvarlak hale getirerek diğer organlara takılmasını engelleyen, bademcik ameliyatında alınan bademciğin kesilip dışarı 

çıkarılabilmesi için iki yönlü bir aleti kullanan ve idrar taşını kıran ilk aleti icat edenin de Müslüman bilim adamları olduğu ifade 

ediliyor. Müslüman bilim adamlarının ilk eczacılık uygulamalarında da imzası bulunuyor.  

MÜZİĞİN TEMELLERİNİ ATAN KİŞİ:KİNDİ  

Ayrıca müzik alanındaki icatlar ve gelişmelere de kitapta geniş yer veriliyor. Kitapta, 4 risaleden oluşan kitabından bahsedilen 

Kindi'nin 10 asır önce müziğin fiziksel ve matematiksel temelleri hakkında yazdıkları müziğin alt yapısını oluşturacak nitelikte 

olduğu vurgulanıyor. Kindi'nin kitabında zamanın ses teorisi olarak bilinen müzik sistemi, ses fiziği, besteleme bilgileri, 

enstürüman metodları gibi birçok müzik bilgisine rastlanıyor. Ticaret ve tarım alanında da ilk Müslümanların yaptığı öncülük de 

kitabın ilgi çeken bölümlerinden. Örneğin sekizinci yüzyılda ilk çek Müslümanlar tarafından kullanılmış. Hatta Bağdat'ta yazılan 

bir çekin çeşitli ülkelerde kullanılabildiği de kitapta ifade ediliyor. Yine tarım daki bir başka icat da Takiyyüdin Rasid tarafından 

icat edilen 6 silindirli pompa. Bu pompa sayesinde nehirlerdeki su, tarlalara çok daha hızlı ulaştırılmaya başlanmış. Yine İpek 

Endüstrisi de Müslümanlar tarafından geliştirilmiş. Kitapta bunlar gibi hepsi çağında önemli bir boşluğu dolduran 1001 buluşa 

ve dehaların hayatlarına yer veriliyor.  

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?  

•  Cebir ilmi al-Cabir tarafından icat edildi  

•  "Sıfır" ilk defa Müslümanlar tarafından matematikte kullanılmaya başlandı. Harezmî modern Logaritmanın kurucusu.  

•  Şifre çözme "kriptoloji" konusunda ilk kitabı El-Kindî yazdı 13. Savaşçı filmi Ibn Fadlan seyahatnamesinden hareketle 

çekildi.  

•  Trigonometriyi coğrafya ilmine Müslümanlar dahil etti.  

•  Tarihte ilk uçma denemesi İspanya'da Abbas b. Firnas tarafından paraşüt kullanılarak başarıyla gerçekleştirildi.  
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•  Ali Kuşçu'nun eserinde Kopernik'in evren modelinin çizimleri birebir bulunuyor  

•  Kâğıt İslam dünyasından yüz sene sonra Avrupa'ya geçti.  

BİR KAÇ DEHA  

•  Abdüsselam : ( 1926 - ) Pakistanlı Fizik Bilgini. İlk Nobel ödülü alan Müslüman bilim adamı.  

•  Ahmed Bin Musa : ( 10. yüzyıl ) Sistem mühendisliğinin öncüsü. Astronom ve Mekanikçi.  

•  İbni Rüşd : ( 1126 - 1198 ) Astronom ve matematikçi.  

•  İbni Türk : ( 9. yüzyıl ) Cebirin temel ini atan İslam bilgini.  

•  İdrisi : ( 1100 - 1166 ) Yedi asır önce dünya haritasını çizen coğrafyacı  

•  Akşemseddin : ( 1389 - 1459 ) Pasteur'den önce Mikrobu bulan ilk bilim adamı. Fatih Sultan Mehmet'in Hocası olup, 

İstanbul'un Feth'inde büyük rol oynadı.  

•  Ali Bin Abbas : (?- 994 ) İlk kanser ameliyatını yapan bilim adamı. Kılcal damar sistemini ortaya çıkaran kişi.  

•  Biruni: ( 973 - 1051 ) Dünyanın döndüğünü ilk bulan ve Ümit Burnu, Amerika ve Japonya'nın varlığından bahseden ilk bilim 

adamı.  

•  Cabir Bin Hayyam : ( 721 - 805 ) Atom bombası fikrinin ilk mucidi ve kimyanın babası...  

1001 İcat Belgeseli Hilal TV'de...  

1001 İcat kitabında tanıtılan binlerce icat, üç binden fazla akademik yayının taranması sonucu seçilen ve sergilenen eserler, 

İslam Dünyası'nın 16. yüzyıl sonrası kayıp tarihi olarak bilinen döneme ışık tutuyor. Kitaptan yola çıkılarak hazırlanan 1001 

İcat Belgeseli, her Pazar saat 17:00 ve her Salı saat 17:30'da Hilal TV'de ekrana geliyor. Bir çok üniversiteden akademisyenin, 

konuya dair araştırmaları, belgeleri ve yorumları ile katıldığı 1001 İcat Belgeseli, her birinde farklı bir alanın ele alındığı yedi 

farklı bölümden oluşuyor.  

04.05.2008  
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  Kültür-Sanat 
1001 “buluş”ma 

TARİHİN tozlu raflarında kalan, 
gün yüzüne çıkartılmayan birçok 
fikir ve icadın insanlık tarafından 
bilinmediğinden yola çıkan Prof. 
Dr. Salim El-Hassani, akademik 
olarak gerçekleştirdiği uzun 
çalışmaların ardından, 1001 Buluş 
projesini oluşturdu.  

Daha çok Batı tarafından ‘karanlık 
çağlar’ olarak nitelenen Ortaçağ’da 
bilim ve teknolojinin olmadığına 

dair yanlış bir yargının olduğu ve mevcut düşünceyi ortadan 
kaldırmak, Müslümanların bilim ve teknolojiye nasıl bir katkıda 
bulunduklarını anlatmak için, Müslüman Mucitlerin İcatları bir 
araya getirildi. Bu icatların örnekleri, hikâyeleri bir araya 
getirilerek 2007 yılında İngiltere’de Glasgow Bilim 
Merkezi’nde bir sergi açıldı. ‘Müslüman Mirasını Keşfet’ ismi 
verilen sergide, ortaya çıkarılan binlerce eser sergilendi.  

Bütün dünyanın ilgisini çeken sergi, medya tarafından ilgi ile 
takip edildi. The Guardian, geniş yer ayırdığı bu sergi hakkında 
şu yorumu yaptı: “İslâm uygarlığının Batı dünyasına yaptığı 
büyük tarihsel katkılar artık görmezden gelinemez.”  

1001 Buluş projesinde, özellikle astronomi alanında 
Müslümanların dünya bilim hayatına çok önemli katkıları 
olduğu görülüyordu. 9. yüzyılda yaşamış olan El Battani’nin 
Kopernik’e yol gösterdiği, trigonometrinin ilk mimarlarından 
olduğu ifade ediliyor.  

9. yüzyılda yaşamış olan Cabir İbni Hayyan’ın kimya biliminin 
kurucularından olduğu ve kendine ait bir laboratuvarda kimyasal 
çalışmalar ve deneyler yaptığı bilgilerimize sunuluyor.  

10. yüzyılda yaşamış olan Gökbilimci Abdurrahman El Sufi, 
galaksimizin dışında bir galaksi olduğunu ilk keşfeden kişi 
olarak tanıtılıyor.  

12. yüzyılda yaşamış coğrafyacı El-İdrisi’nin 70 haritayı içeren 
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Site Yöneticisi 

‘The Book of Roger’ diye bilinen atlası insanlığa hediye 
ettiğinden bahsediliyor. 1001 İcat projesinde tanıtılan bunun 
gibi binlerce icat, üçbinden fazla akademik yayının taranması 
sonucu seçilen ve sergilenen eserler, İslâm Dünyası’nın 16. 
yüzyıl sonrası kayıp tarihi olarak bilinen döneme ışık tutuyor.  

İslâm-Bilim tarihini, kayıp kıt'asıyla birleştiren 1001 İcat, 
bundan sonra Fatih Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Ceylan ve Fatih Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salim Aydüz’ün yoğun çalışmaları 
sonucu hazırlayıp sunduğu 1001 Buluş Belgeseliyle her Pazar 
saat 17:00 ve her Salı saat 17:30’da Hilal Tv ekranlarında 
seyircileriyle buluşuyor..  

Yeni Asya / İstanbul 

13.05.2008 
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