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(İLİM ADAMLARI, AKLÎ İLİMLERDE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE TÜRK- İSLÂM
MEDENİYETİNE KATKILARI)
SCIENTIFIC LIFE IN THE SULTAN SANJAR PERIOD SELJUKS
(SCIENTISTS, THE STUDIES MADE IN İLMÎ AKLÎYYE AND THEIR CONTRIBUTIONS TO
TURKISH- ISLAMIC CIVILIZATION)
Efe YEŞİLDURAK·

Öz
İslâm medeniyeti IX.- X. Yüzyıllara kadar gelişimini sürdürmüş; aklî ve naklî ilimlere dair
pek çok eser tercüme ve telif edilmişti. Yaklaşık iki yüzyıl süren durgunluk süreci sonrası
Selçukluların ortaya çıkması ile bu durgunluk sona ermiş; ilmi ve ulemayı koruyan güçlü bir siyasi
otorite altında alimler Selçuklu ülkesine gelerek çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Özellikle aklî
ilimlerde(matematik, geometri, astronomi, fizik, tıp ve felsefe) XII. Yüzyılda Selçuklu coğrafyasında
İslâm medeniyetinin en büyük isimleri yetişmiştir. Biz bu çalışmamızda; Selçukluların devraldığı bu
ilmî mirasın Sencer devrinde nasıl en üst düzeye taşındığını, bunu gerçekleştiren alimleri, eserlerini
ve bunların ilme ve İslâm medeniyetine olan katkılarını Sultan Sencer’in sağladığı ilmi ortam
çerçevesinde değerlendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Sultan Sencer, Horasan, İlim, Alim, Medrese, Akli ilimler, Felsefe, Tıp,
Riyaziyyat, Rasathane, Zîc, Terazi.
Abstract
Islamic civilization perpetuated its progress until the 9th- 10th Centruies; a wide number of
Works of both positive and religious sciences were translated and compiled. Following the recession
period that lasted for two centuries, with the appearance of Seljuks, this recession came to end; under
the protectorate of a strong political authority that protected science and ulema, scholars came to the
Seljuk country and maintained their studies. Particularly in the positive sciences (mathematics,
geometry, astronomy, physics, medicine and philosophy), in the 12th centruy, the greatest figures of
Islamic civilization grew up in Seljukian geography. In this study, we will handle how this scientific
heritage undertaken by the Seljuks reached the top, the scholars who achieved this end, their works
and contributions to science and Turkish- Islamic civilization within the scientific environment
provided by Sultan Sanjar.
Keywords: Sultan Sanjar, Khorasan, Science, Scholar, Madrasah, İlmî Aklîyye, Philosophy,
Medicine, Arithmetics, Observatory, Zîc, Scales.

I. Sultan Sencer’in İlme ve İlim Adamlarına Bakışı
İlme düşkünlük, ilim erbabına saygı, onları koruyup kollama ve yetişmelerini sağlama
Selçuklu sultanlarının hepsinde görülen özellikler olarak belirtilebilir. Selçuklu sultanları
arasında en uzun (60 yıl) hüküm süren hükümdar olan Sultan Sencer (1086-1157) ise tüm bu
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vasıfları bir adım daha ileriye götürerek; hem yetiştiği zengin ilmi muhitin etkisi hem de
hükmettiği coğrafyada ilmi serbestliği sağlamasıyla; ilmi faaliyetleri zirveye taşımıştır.
Sencer devrinde (1098-1118 Horasan Melikliği / 1118-1157 Sultanlık Devri) sadece
İslâm topraklarından değil dünyanın dört bir yanından alimler Horasan’a gelmekteydi. Devrin
en büyük alimleri, onun yanındaydı. Alimlere çok hürmet edip, yakınlık gösteriyordu. Zâhit ve
alimlere tam bir itikatla bağlı olup onlarla beraber vakit geçirir, sohbetlerine katılırdı.(Ravendî,
1999: 167) Ravendî’nin ifadesiyle; ‘‘Burası (Horasan) ilmin ocağı, faziletin kaynağı, hünerin yatağı
olmuştu’’. Alim, filozof, riyâziyeci, tabip, sanatkar, edip ve şairlerin çoğu Selçuklu saraylarına
mensuptu veya sultanın himayesini görmüşler ya da vakfedilen müesseselerde yetişme imkanı
bulmuşlardı. (Turan, 2005: 326)
Sultan Sencer, küçük yaşta devlet işleriyle meşgul olmasına rağmen; özel dersler alarak
ve etrafındaki ilim adamlarından yararlanarak kendisini yetiştirmiş ve aynı zamanda Merv’deki
sarayında zengin bir kütüphane inşa ettirmişti (Şeşen,2005: 441-442). Şiir ve edebiyata büyük
ilgi duymuş; meclislerinde şairlere yer vermesi yanında zaman zaman kendisi de Farsça şiirler
kaleme almıştır (Devletşah, 1987: 54). Ayrıca hadisle meşgul olmuş ve ravîler arasında
zikredilmiştir (İbnü’l-Esîr,1987: 80). Tasavvufa da ilgisi olan sultanın, dini emirleri en küçük
ihmal göstermeden yaşaması, affedici olması, kusurlara göz yumması ve kıyafetlerinde sadeliği
tercih etmesi gibi sebeplerle tasavvuf erbabı gibi yaşadığı da belirtilmektedir.(Bundarî, 2000:
167)
Sarayı ve muhiti âlim, şair, tabip ve filozoflar ile dolu olan Sencer’in, rivayete göre bir
defa beş gün zarfında onlara yaptığı ihsanların 700 bin dinar nakit, 1000 atlas elbise, pek çok at
ve sâir kıymetli eşya olduğu belirtilmektedir. Hazinedarı kendisine hazinenin boşalacağından
bahsettiği zaman “Benim hakkımda mala meyletti denilmesi çirkin olur; bu atlas elbiseleri de emîrlere
dağıt” cevabını vermiştir.(Hüseynî, 2008: 127)
Sultan, ilim erbabına saygılı ve onları daima yüksekte tutan bir anlayışa sahipti.
Nitekim, özellikle fikri mücadelelerde kendisi bizzat müdahale etmek yerine, alimlerin
meseleleri çözmelerine yönelik bir anlayışı takip etmiştir. Herat’ta fikrî çatışmaların büyümesi
üzerine ordusuyla şehrin yakınında bulunmasına rağmen müdahale etmemiş; alimleri vasıta
kılarak hadiseyi yatıştırmıştır.(Hüseynî, 2008: 125)
Özellikle devrin büyük alimleri Yusuf Hemedanî ve Gazzalî ile olan ilişkisi dikkate
değerdir. Horasan ve Maveraünnehir’de ilim ve marifet öncüsü olarak kabul edilen Yusuf
Hemedanî’nin yaşayış tarzı, Horasan meliki olan Sencer’in (1110) dikkatini çekmiş; Semerkant’a
gönderdiği bir mektupla Yusuf Hemedanî’ye tazim ve saygısını bildirmiş; kendisi için dua
etmesini istirham ettikten sonra, onun yaşantısının inceliklerini öğrenmek istemiş ve 50 bin
dinar göndermiştir.(Köprülü, 1976: 92) Hemedanî, daha sonra dervişlerin ısrarı üzerine, ‘‘Şer’i
Nebevi’ye uygun bizde ne gördü iseniz yazın’’ demiş, ona hayır duasında bulunmuş ve adâb ile
ilgili hususları içeren bir de tavsiye mektubu yazmıştır.(Ak, 2011: 315) Daha sonra Sencer, saygı
duyduğu ve bağlı olduğu İmamı Azam Ebu Hanife’yi tenkit ettiği gerekçesiyle Gazzali’yi
huzuruna davet eder. Gazzali, Sultan’a mektup yazarak; Kudüs’te Halil İbrahim Türbesi
başında hiçbir Sultan’ın ayağına gitmeyeceğine dair söz verdiğini ve bu yüzden gelemeyeceğini
bildirir. Fakat Sencer’in ısrarı üzerine saraya değil ordugâha giderek onunla görüşür. Yapılan
görüşmede Gazzali, İmam-ı Azam’ın fıkıh ilmindeki yerini Sencer ve yanındakilere detaylı
olarak izah ederek hakkındaki iftiralara cevap vermiş olur. Yanlış bir duyum ve iftira olduğunu
anlayan Sultan, ona büyük bir saygı göstermiş, tahtının yanına oturtmuştur. (Yaltkaya,1925: 40)
Gazzalî, Sencer’e dönerek: “Ey padişah! Allah sana dürüst iman ve itikat, güzel yüz, iyi ahlak ve iyi
amel nasip etmiştir. Bunların üçü Allah’ın lütfu olup dördüncüsü senin elinde olan bir iştir. Sen bu
dördüncüye sıkı sarıl ki ilk üçünden de sana zarar gelmesin” diyerek nasihatte bulunmuştur.
(Yaltkaya,1925: 42-50) Bu misaller, ilim adamlarının sahip oldukları itibar ve saygınlığı
göstermesi açısından önemlidir.
Sultan’ın din ve fikir hürriyetine önem vermesi nedeniyle; Belh, Merv gibi pek çok
Horasan şehrinde ilmi ve fikri münazaralar rağbet bulmuştu. Desteğini saltanattan alan bu ilmi
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ortamın oluşması sonucunda çok sayıda ilim erbabı yetişmiş; yoğun eser telifi devri yaşanmış ve
yazılan eserlerin pek çoğu Sultan’a ithaf edilmiştir.(Cüzcânî: 308, Yaltkaya: 55-56)
II. Akli İlimler ve Yapılan Çalışmalar
Sencer devrinde Horasan coğrafyası; medreseleri, alimlere sağladığı imkânlarıyla tam
bir ilim merkezi haline gelerek dünyanın dört bir yanından alimlerin geldiği bir bölge olmuştu .
Tüm ilim dallarında yoğun eser telifleri oluyordu. Artık ilim adamı algısı değişmiş; tek bir
alanda uzmanlaşmak yerine bir alim birden fazla alanda uzmanlaşıp eser telif edebiliyordu.
Özellikle aklî ilimlerde Hint, Grek ve Antik Yunan’dan alınan eserlerin tercüme süreci
tamamlanmış, Müslüman alimler çevrilen bu eserleri çok daha üst seviyeye taşımışlardı. Fakat
daha sonra yaklaşık iki yüzyıl süren durgunluk süreci olmuş; ardından XI. Yüzyılda Selçuklular
ilmî mirası devralarak koruculuğunu üstlenmişlerdi. Nitekim Sencer devrinde de hilafetin
koruyucusu ve İslâm dünyasının lideri kabul edilen Selçuklu Devleti; ilmî olarak da İslâm
dünyasının merkezi haline geldi. Devrin alimlerinden olan Gazzalî (ö. 1111)’nin ilimleri aklî ve
naklî ilimler olarak ikiye ayırmasından hareketle, biz de aklî ilimlere (matematik ve geometri,
fizik, astronomi, felsefe, tıp), alimlere, eserlerine ve çalışmalarına değineceğiz.
II. I. Matematik
Matematik; fizik, kimya, astronomi gibi akli ilim dallarının temelinde yer alır. VIII.
Yüzyıldan itibaren Bağdat’ta İslâm matematikçileri ve çalışmalarının ön plana çıktığını
görmekteyiz. Grek bilginlerinin yeterli çözüm getiremedikleri matematik sorunlarına yeni
çözümler
getirmişler;
matematiğe
yeni
sistem,
kavram
ve
teorem
kazandırmışlardır.(Ülken,1933: 19)
Selçuklulara kadar matematiğe dair pek çok meşhur alim ve eser ortaya çıkmış;
Selçukluların aldıkları bu miras, Sencer devrinde yoğun eser telifine dönüşmüştür. Nitekim bu
dönemde Arapça ve Farsça eserlerin Latince’ye ve diğer bazı dillere yoğun olarak tercümesi
yapıldığı için, XII. yüzyıl Batı’da “Tercüme Yüzyılı” olarak adlandırılmıştır. (Göker, 1989: 1-2)
Aritmetik, Cebir, Geometri, Trigonometri ve İstatistik matematiğin temel alt dallarıdır.
İstatistik, sosyal hayata dair konularda uygulanmıştır. Selçukluların İran coğrafyasında
yaptıkları nüfus sayımları yanında devletin gelir- giderleri ile ilgili bilgiler için sayısal istatistik
bilgileri kullanılmıştır.(Göker, 1989: 131)
Trigonometriye ait temel bilgiler Türk-İslâm dünyası matematikçileri tarafından ortaya
konulmuş ve geliştirilmiştir. Selçuklu rasathanelerindeki bilimsel çalışmalarda, astronomiye
yardımcı olarak trigonometri kullanılmaktaydı. Gezegen, uydu ve yıldızların gökküresindeki
koordinatları ve hareketleri trigonometri sayesinde elde ediliyordu. Özellikle Selçuklularla
birlikte yoğun olarak hazırlandığını gördüğümüz Zic adlı eserlerin hepsinde, trigonometriye
dair ilk defa ortaya konulan bilgiler yer almaktadır.(Göker,1989: 87-88) Matematiğin cebir dalı
ise Selçuklular öncesi İslâm dünyasında bağımsız bir disiplin haline gelmiş ve Selçuklular
zamanında daha da geliştirilmiştir.
Sencer devrinin matematik alimleri ve çalışmalarına bakılacak olursa;
Ebû Hâtim İsfizârî (ö. 1121 öncesi)1; Ömer Hayyam’la birlikte İsfahan rasathanesinde
çalışmış; daha sonra Horasan, Herat ve Belh’te bulunmuştur. (Zaker, 2008: 26-27) Matematik ile
ilgili günümüze çok az bir kısmı ulaşan eseri İhtisâr fi usûli Öklidis’dir. (Sadece Öklid’in
elementlerinin özeti olan 14. bölümü günümüze ulaşmıştır) Matematik üzerine değerli bir risale
olup çeşitli geometrik çizim ve ölçümleri de içermektedir.(Abattouy,2007: 577-578)
Ömer Hayyam (1048- 1131); Nişabur’lu olup; Melikşah döneminde İsfahan’da, Sencer
devrinde ise Merv’de Selçuklu hizmetinde yer almıştır.(Rosenfeld,2008: 168) XI. Yüzyıl sonları
ile XII. yüzyıl başlarında İslâm dünyasında matematik ilminin en büyüğü ve temsilcisi olarak
kabul ediliyordu.(Dönmez, 2005: 228) Özellikle Cebir’de temel tanım, kavram ve formüllerin bir
kısmını ilk kullanan kişidir. Matematikte geniş bir uygulama alanı olan Binom Formülü’nü,
İbnü’l-Esîr, İsfizârî’nin künyesini Ebû Hatim yerine Ebu’l-Muzaffer olarak göstermektedir. Bkz. İbnü’l-Esîr, X, s. 98.
Fakat İbnü’l-Esîr’den önceki müellifler eserlerinde Ebû Hatim olarak belirtmişler, genelde kabul gören de bu
müelliflerin İsfizari’nin yaşadığı devre yakınlığı ve pek çok eserde aynı şekilde geçmesi sebebiyle Ebu Hatim’dir.
1
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formüllerin katsayılarını pratik olarak veren Aritmetik Üçgen’i; açıklamaları ve uygulamaları
ile ilk defa Ömer Hayyam ortaya koymuştur. Yani günümüzde Pascal’a atfedilen Aritmetik
Üçgen ile Newton’a izafe edilen Binom Formülü, Hayyam’ın buluşlarıdır.2 Birçok denklemin
çözümünü çizim yoluyla (geometrik olarak) açıklamıştır. Yani geometri yardımıyla cebir
yapmış ve bu sayede Analitik Geometri’nin de önderi sayılmıştır. Herhangi bir denklemin
birden çok kökü olabileceğini ilk kez Hayyam açıklamıştır. Öklides’in paralellik kuramına
ilişkin çalışmaları, yüzyıllar sürecek bir etkide bulunmuştur.(Sezgin,1998: 287- Dönmez: 229)
Hayyam’ın cebir ve geometri üzerine Risale fi’l Barehin ala Mesailül Cebr ve’l-Mukabele
adlı eseri vardır. Eser; cebirle ilgili temel kavramları, birinci ve ikinci derece denklemleri, kesirli
denklemleri ve kübik denklemleri içerir.(Saraç, 1983: 58) Özellikle eserin başında, kullanacağı
temel bilgileri ve referansları sistemli bir şekilde anlatmasıyla; kendisinden önceki ve çağdaşı
alimlerden ayrılarak; günümüz araştırma metotlarına çok yakın bir yol izlemiştir.(AkınDesay,1994: 60) Ayrıca Öklid (Euclid)’in çalışmaları üzerine bir eser daha yazmıştır. Hayyam’ın
ölümü üzerine Selçuklu matematiği için gerileme dönemi başlamış; daha sonra bu mirası
Harezmşahlılar ve Nasuriddin Tusi ile Meraga okulu devralmıştır.(Aksoy, 1994: 29)
Zeyneddin Ömer b. Sehlan es-Sâvî (ö. 1145 sonrası); Sâvê’de doğmuş, burada bir süre
kadılık yapmış daha sonra Nişabur’a yerleşmiştir. Devrin matematikçileri ile birlikte çalışmıştır.
Bir gün Öklid’in Kitab el-usul’una bakarken bir geometri problemini çözememiş, uykuya yatınca
rüyasında Öklid’i görmüş ve problemi ona sormuştur. Öklid’in de “Bu şekle ait problemi
çözmek için falan şekle bak” dediği ve Sâvî’nin uyandıktan sonra bu sayede problemi çözdüğü
rivayet edilir. 1145 yılı sonrası, vefatı ardından Sâvê’de inşa ettirdiği kütüphane yanmış ve
yazdığı kitapların pek çoğu zayi olmuştur. Matematik alanında günümüze ulaşan eseri
olmayıp; ulaşanlar mantık ve fiziğe dairdir.(Brockelmann: 831)
Ebû Saîd el-Urmevî, Nizamülmülk’ün oğlu vezir Fahrülmülk’ün çocuklarının hocasıdır.
Aynı zamanda iyi bir geometri alimidir. Matematiğe dair Şerh el-makâlet el-ûlâ ve’l-sâniye min
Kitabı Uklides adlı eseri vardır.(Beyhâkî, 1946: 136)
Muhammed el-Ma’mûrî el-Beyhakî, İsfahan rasathanesinde çalışmıştır. Ömer
Hayyam’ın kendisini takdir ettiğini; riyaziyyat (matematik bilimleri) ve hiyel konularında Benû
Musa derecesinde olduğunu söylediğini kaydeder. Kronikler’in (Mahrutat) incelikleri
konusunda meşhur bir eser yazmıştır.(Beyhâkî, 1946: 164)
Meymun b. Necip el- Vasıtî, Ebu Abdurrahman el-Hâzinî, Tahriri Usuli Uklides müellifi
Ebu’l-Kasım el- Nişaburî ve el-Telhis fi’l-aded el-vefk adlı eserin müellifi Bahaeddin Harakî
(ö.1158) gibi alimlerinde matematiğe dair eserleri ve çalışmaları olmuştur.
II. II. Astronomi
Astronomi ilmine dair ilk çalışmalar Antik Yunan ve Hint eserlerinin Arapça’ya
tercüme edilmesiyle başlamıştır. İslâm dünyasında astronomi alimleri (gökbilimciler); gözlem
aletleriyle gökyüzünü gözlemleyerek elde ettikleri verileri; geometrik düzeneklerle
anlamlandırmaya çalışmışlardır. Daha sonra bu verilerle “Zîc” adı verilen tablolar
oluşturmuşlar; gökyüzü ve astronomiye dair araştırmalar yanında
ibadet vakitlerinin
belirlenmesi, takvimlerin hazırlanması gibi günlük işler hakkında bilgi edinmişlerdir.(Unat,
2001: 86-87) İlk gözlemevleri (rasathaneler) İslâm alimleri tarafından kurularak; yeni gözlem
araçları ve teknikleri geliştirilmiştir.
Rasathaneler, güçlü devletler tarafından kurulabilen kurumlardı. Gökyüzünü
inceleyerek yeryüzü hakkında bilgi sahibi olmayı ifade ediyordu. Özellikle astronomiye ilgi
duyan Selçuklu sultanlarının desteğiyle bazı rasathaneler açılmış, İslâm dünyasının dört bir
yanından alimler Selçuklu topraklarına gelerek araştırma ekipleri oluşturulmuştu. Astronomi

Ömer Hayyam ile Çinliler’in Binom açılımı ve Pascal üçgenini aynı dönemde kullanmışlardır. Yani iddaa edildiği
üzere Pascal’ın buluşu değildir. Pascal yaklaşık 600 yıl sonra 1654 yılında çalışmalarını yayımlamıştır. Pascal üçgeni
denme sebebi ise; Blaise Pascal(1623-1662) bu alanda en iyi ve en derin çalışmaları yaparak Avrupa’ya tanıtmıştır. Bkz.
Ali Dönmez (2005). Matematiğin Öyküsü ve Serüveni- Türk ve Doğulu Matematikçiler, Dünya Matematik Tarihi
Ansiklopedisi, c. VI, Toplumsal Dönüşüm Yayınları s. 223-224.
2
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eğitimi de genellikle bu rasathanelerde olmuş; sadece bazı büyük medreselerde ders olarak
okutulmuştur.
Melikşah devrinde İran coğrafyasında Yezdicerd takvimi kullanıyor ve Julyen
takvimine göre 4 yılda 1 gün geriliyordu. İskender takviminde de gün hataları bulunmaktaydı.
Gökbilimcilerin en çok istedikleri şey, yıl başının her yıl belirli bir güne gelmesi ve bunun
binlerce yıl boyunca değişmemesiydi. Melikşah, Ömer Hayyam’dan kullanılan takvimin
düzeltilmesini istedi.(Akgür,1993: 257) Bu sayede İsfahan’da bir rasathane kuruldu. Ömer
Hayyam’la birlikte Ebu’l-Hatim İsfizârî, Meymun b. Necib el-Vasıtî, Abdurrahman Hâris ve
Muhammed Hazinî birlikte çalıştılar(Sayılı,1988: 161). Yezdicerd takvimini düzenlemek yerine
mevsimlere tam uyumlu yeni bir takvim (Celâlî Takvimi) buldular. 30 yıl boyunca
araştırmaların sürdüğü rasathane, Melikşah’ın ölümüne kadar faaliyet sürdürmüştür.(Unat:
100) Belli amaçlar doğrultusunda kurulan bu rasathaneler istenilen amaca ulaşılınca
kaldırılmaktaydı. Fakat astronomi alimleri çalışmalarına devam ediyorlardı.
Sencer devrinde de astronomi en çok ilgi duyulan ilimler arasında yer almıştır. Pek çok
astronomi aleti ve rasat yapılarak, ölçümler devam etmiştir. Merv’de bir rasathane kurulmuş
ayrıca Bedi el- Usturlâbî önderliğinde Bağdat ve İsfahan’da astronomi çalışmaları yapılmıştır.
Devrin astronomi alimleri ve çalışmalarına bakılacak olunursa;
Ebu Hâtim İsfizârî (ö. 1121 öncesi), Ömer Hayyam başkanlığındaki astronomi heyetinde
yer almıştır. Burada uzun yıllar süren çalışmaları sonrası Horasan, Herat ve Belh’te
bulunmuştur. Meteorolojik olayların açıklanmasına dair Âsâr-i Ulvî, Beni Musa tarafından
yazılan Kitâbü’l- Hiyel’in özeti şeklinde olan Hulâsa-i Kitabi’l-Hiyel ve Risâletü’ş-şebeke gibi
eserleri vardır.(Rosenfeld:171- Bakkal: 38- Kurtuluş: 518)
Ömer Hayyam (1048-1131), hayatının büyük bir kısmında ilmi araştırmalar ile
uğraşmış; bu gaye ile Semerkant, Buhara, Belh, İsfahan ve Nişabur gibi şehirlerde bulunmuştur.
İsfahan rasathanesi çalışmalarında, Celali takviminin ve Zîc-i Melikşâhî (Astronomi cetveli)’nin
hazırlanmasında rasathane idaresini üstlenmiştir. Burada hazırlanan takvim sayesinde yıllık
gelirlerin düzenli olarak toplanması ve yılın farklı dönemlerinde yapılması gereken idari işlerin
gerçekleştirilmesi çok daha kolay olmuştur. Hayyam daha sonra güneşin görünen boyutu,
dünyanın merkezinden istikametler, 1°’lik yayın değeri, ekliptiğin eğimi, equant problemi ve
enlemde hareket gibi konularda Batlamyus’u eleştirerek yeni öneriler getirmiştir.(Saliba, 2006:
103-106) Eserlerine bakacak olursak; İsfahan’da hazırladığı Celâlî takvimi ve diğer takvimleri
içeren Nevrûzname yanında yaptığı gözlem sonuçlarının yer aldığı Zîc-i Melikşâhî astronomiye
dair çalışmalarıdır.(Unat:100- Topdemir: 98-101)
Bedî el- Usturlâbi 3 (ö.1139) Bağdat ve İsfahan’da bulunmuştur. Yaptığı gözlemler
sonucunda 1130 yılında el- Zîc el- Mahmûdî adlı eseri yazmıştır. Bu eseri Irak Selçuklu Sultanı
Mahmut’a ithaf etmiş; ayrıca astronomik cetvellerle ilgili de el-Mu‘ribiü’l-Mahmûdî adlı eseri
yazmıştır. Pek çok astronomi aleti yaptığı bilinir. Tek bir enlemi ölçmeye yarayan aletleri
geliştirerek, bir aletle birkaç enlemi ölçmeyi mümkün kılmıştır.(Şeşen, 1997: 316) Bir grup
astronom ile küçük bir gözlemevinde çalışmış olabileceği düşünülmekte ise de buna ilişkin
somut bir bilgi bulunmamaktadır.(Sayılı: 176)
Zahîruddin Muhammed el- Gaznevî, astronomi konusunda Kifâyet el-talim fi sınâat eltencim adlı eseri yazmış; daha sonra Farsça olarak yazdığı Cihan-Dâniş’de bu eseri hülasa
etmiştir. Eser; kainat tasavvuru, astronomi ıstılahları, gökteki varlıklar ve yer olmak üzere belli
kısımlara ayrılmaktadır. (Beyhâkî: 151)
Ömer b. Sehlan es- Sâvî (ö. 1145 sonrası), astronomiye dair el-Risâlet el- senceriyye fi’lkâinat el-unsuriyye adlı eseri yazmıştır. En önemli eseri olarak kabul edilir. Dört unsur ve
meteorolojiden bahsetmektedir. (Beyhâkî: 133)

Usturlap, gök cisimlerinin yüksekliğini ölçmek amacıyla kullanılan bir astronomi aletidir. Bedi el-Usturlâbî de
özellikle usturlap hakkındaki geniş bilgisi ve astronomik aletlerin yapımındaki başarısından dolayı, Usturlâbî unvanı ile
meşhur olmuştur. Bkz. Ferruh Müftüoğlu (1992). “Bedî el-Usturlabî”, DİA, c. V, s. 322
3
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Hibetullah İbn Melkâ (1077- 1152), yıldızların neden gece çıkıp gündüz kayboldukları
hakkında Risâletun fi sebebi zuhuri’l-kevâkibi leylen ve hafâihâ nehâren adlı eseri yazmıştır. Bu eser,
Muhammed Tapar’ın Hibetullah’a bazı sorular sorması üzerine yazılmıştır.
Abdurrahman el- Hâzinî (ö. 1157 sonrası), İran coğrafyasında yaşamış astronom,
mekanikçi ve astronomik aletler yapan bir şahsiyettir. Muhammed el-Hâzin el- Mervezî’nin
Rum asıllı kölesidir. Efendisinin Merv sarayında Hâzin (hazinedar) olması sebebiyle el-Hâzinî
nisbesi ile tanınmıştır. Muhammed el- Hâzin’in sağladığı imkanlarla iyi bir eğitim görmüş;
Merv’de özellikle sarayın desteği ile çalışmalarını sürdürmüştür. 1115 yılında ez- Zîcü’lmu‘teberü’s-Sencerî es- Sultânî isimli eseri kendi gözlemlerine dayanarak hazırlamış ve Sencer’e
ithaf etmiştir. Bu eserde özellikle Utarid (Merkür)’in hareketleri üzerinde durmuştur. Birunî ve
Ömer Hayyam’dan sonra Hazinî’nin hazırladığı ve eserinde anlattığı bu Zîc kullanılmaya
başlanmıştır. Çeşitli şehirlerin enlem ve boylamları (Bulunduğu Merv şehri de dahildir),
yıldızların konumları ve mükemmel astronomi tablolarının yer aldığı bir Zic’tir.(KahyaTopdemir: 601) Bu eser karşılığında Sencer kendisine 100 altın göndermiş fakat Hazinî kabul
etmemiştir. Risâle fi’l-âlât adlı eseri ise astronomi aletleri ve bu aletlerle mesafe tayinine dair bir
risaledir.(Widemann: 414- Ökten: 165- Bakkal: 42)
Bahâüddin Harakî (ö. 553/1158), Merv’de dini ilimlerde eğitim aldıktan sonra aklî ve
riyazî ilimlere yönelmiştir. Sencer’in etrafındaki alimlerden yararlanmıştır. Talebelerinden
birine yazdığı mektupta, astronomiye dair “Riyâziyâta dört talim denir. Konusu kemiyet (miktar,
nicelik)tir. Kemmiyet ise ya muttasıl (kesintisiz) ya da munfasıl (kesintili) olur. Muttasıl olan hareket
eder ya da etmez. Hareket ederse astronominin konusuna; hareket etmezse geometrinin konusuna girer.
Ruhun kemali varlığı anlamakla olur. Ruhun güzelliğini ise geometri, astronomi, sayılar ve musiki
ortaya koyar.” diyerek astronominin diğer ilimler arasındaki yerini belirtir.(Şeşen: 449)
Astronomiye dair üç eseri bulunmaktadır: Müntehe’l-idrâk fi tekâsîmî’l-eflâk adlı eserde; Alem
tasavvuru, coğrafya, zaman ve takvim konularını ele alır. Et- Tebsıra fi‘ilmi’l-hey’e’de kendi
zamanına kadar gelmiş olan astronomi ve coğrafya bilgilerini özetlemiştir. Burada özellikle
Hazinî ve İbn Heysem’in “Gezegenler ve yıldızların daireler üzerinde değil; iç içe, düzenli ve
devamlı dönen küresel yüzeyler üzerinde hareket ettiği” görüşlerini detaylı olarak açıklamıştır.
Bu açıklama sayesinde, önceden beri kabul edilen bir gezegenin hareketi sırasında önündeki
havayı sıkıştırarak arkasında bir boşluk bıraktığı görüşü terkedilmiştir. Eseri Sencer’in veziri
Nasıreddin el- Harezmî’nin oğlu Hacib Emir Şemseddin’e takdim etmiştir. Risâle fi ‘ameli zâti’lhalak adlı eserinde ise; Güneş, ay ve yıldızların yerini tesbit için kullanılan “zatü’l-halak” adlı
rasat aletini tanıtır ve kullanımından bahseder.(Beyhâkî: 55- Brockellmann: 473- Akpınar: 94)
Meymun b. Necib el-Vâsıtî, Takvim-i Celâlî ve Zîc-i Melikşâhî’nin hazırlanmasında
Ömer Hayyam ile birlikte çalışmıştır. Daha sonra Sencer zamanında Herat’a yerleşmiş ve
burada vefat etmiştir.(Beyhâkî: 105-106)
Muhammed b. Ahmed el-Ma’mûrî el-Beyhakî, İsfahan rasathanesinde, Ömer
Hayyam’ın topladığı kurul arasındadır. Günümüze astronomiye dair eseri ulaşmamıştır.
Aynüzzaman el- Hasan el-Mervezî (ö.1153), Keyhan-şinaht adlı eserinde kainat tasavvurundan,
astronomik coğrafyadan, zaman, takvim ve meteoroloji konularından bahseder.(Beyhâkî: 156:
Şeşen: 628)
Zahîreddin Ali b. Zeyd b. Funduk el- Beyhakî (493-507/1100-1170), astronomiye dair
Cevami-u ahkam el-nücum ve Marifetü zât el-halak ve’l-usturlab adlı eserlerin müellifidir. (Beyhâkî:
130)
II. III. Fizik
Sencer devrinde fiziğe dair çeşitli teraziler, ölçüm araçları ve değirmenlerle ilgili
çalışmalar yapılmaktaydı. Genellikle üzerinde en çok çalışılan alet terazilerdi. Bu teraziler elCahız’ın belirttiği üzere, ilk olarak 9. yüzyılda Yunanlılar’dan alınmıştır.(Sezgin, 2007: 3)
Terazilerin kullanılmasıyla ağır ve hafif cisimlerin tarifi yanında altın, gümüş ve diğer
metallerin ve bunların her birinin alaşımlarının incelenmesi ve yeni buluşlar elde edilmesi
amaçlanmıştır. Özellikle şehirlerde; ticari alışverişlerde ölçü ve tartı aletlerinin doğru kullanılıp
kullanılmadığı “Muhtesib” denilen görevli tarafından takip ediliyordu. Hem bu nedenle hem
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de çeşitli mineral, maden ve alaşımların özgül ağırlıklarını ölçmek için teraziler
geliştirmişlerdir.(Nasr, 1989: 55) Bu devirde fizikle ilgili çalışmaları olan Abdurrahman elHazinî ve Ebu Hatim İsfizarî’nin ön plana çıktığını görmekteyiz.
Abdurrahman el- Hazinî (ö. 515/1121)’nin Mizanü’l- Hikme4 (Bilgelik Terazisi) adlı eseri
fiziğin İslâm dünyasında ulaştığı yüksek seviyeyi göstermesi açısından önemlidir.(GAL: 902)
Tam anlamıyla bir fizik kitabıdır. Kitabında 12. Yüzyıl İslâm bilginlerine ait fizik yasalarını da
anlatmaktadır. Özgül ağırlıkları belirleme konusunda el- Biruni’nin ulaşmış olduğu sonuçları
geliştirmiş ve tamamlamıştır. Teraziler, kantarlar ve kaldıraçlar hakkında bilgi vermiş;
yararlandığı bilim adamlarının adlarını açıklamıştır. (Hill, 2000: 254) Kitabın adında geçen
terazi, hata oranını 1/60.000’lik bir hassasiyete düşürmüştür. Bu terazi sayesinde metallerin ve
taşların saf olup olmadıklarını ve iki elementten meydana gelen alaşımlarda metallerin karışım
oranlarını bulmuştur. Hazînî, suyun özgül ağırlığının sıcaklık derecesine bağlı olduğunu
düşünerek yaptığı gözlem sonucunda; kendi yaptığı terazide tarttığı suyun yazın kışa göre daha
düşük ağırlığı olduğunu belirtmiştir. Bunun için özel bir su saati de hazırlamıştır. Bir cismin
daha yoğun havada veya suda ağırlığının azaldığını bilmesi dikkate değerdir. Teraziyi pek çok
amaçla kullanmıştır. Alışılageldik tartım işlemi dışında; özgül ağırlığın belirlenmesine dair tüm
ölçümler, gerçek ve karışık metalleri inceleme, alaşımların birleşimleri ve dirhemi dinara
çevirme çabaları yanında diğer tüm ticari hesaplamalar için kullanmıştır. (Sezgin,2007: 6)
Ömer Hayyam (1048-1131)’ın, Mizânü’l-hikem fi ihtiyâli marifeti mikdâr ez-zeheb ve’l-fidda
fi cismi mürekkebin adlı eseri; Metal alaşımlarındaki altın ve gümüş miktarının cebirsel
yöntemlerle belirlenmesi hakkındadır. Burada fizik ve matematiği birlikte ele almıştır. Fi’lkustâsi’l-müstakîm ise; icat ettiği hidrostatik terazi ile ilgilidir.(Rosenfeld, 2003: 170)
Ebu Hatim İsfizarî, İslâm dünyasında “Fiziksel Terazi” ile çalışmış ilk kişi olan Ebu
Bekr er-Razî (ö. 925)’nin terazisini, gelişiminde en yüksek basamağa çıkarmıştır. Arşimed
kanunundan faydalanarak icat ettiği “Mizânü’l-gısse” isimli; kıymetli eşya yapımında
kullanılan altın ve gümüşün saf mı katışık mı olduğunu, eğer katışıksa ne oranda yabancı metal
içerdiğini anlamaya yönelik icat ettiği bu hidrostatik teraziyi Sultan Sencer’e sunmak üzere 1121
yılında Merv’e gitmiştir. Daha sonra burada vefat etmiştir.(Youschkevitch: 323) Rivayete göre
ölüm sebebi de; Sencer’in hazinedarı Saâdet el-Hâdim, bazı kıymetli eşyayı sahteleriyle
değiştirdiğinin anlaşılacağı kuşkusuyla teraziyi ortadan kaldırmış, İsfizârî de üzüntüsünden
vefat etmiştir. Hazinî ise daha sonra İsfizarî’nin terazisini daha da geliştirip
mükemmelleştirerek “Hikmet (Bilgelik) Terazisi”ni oluşturmuştur. İsfizarî, ağırlık ölçülerinin
nasıl kullanıldığını gösteren bir risale olan Merâkizü’l-eskâl ve san‘atü’l-kaffân adlı eseri yazarak,
devrin fizik çalışmalarına katkıda bulunmuştur.(Sezgin, 2007: 5)
II. IV. Felsefe
Felsefe; Hint, Grek felsefeleri yanında Yunan filozofları olan Sokrates, Aristo ve Eflatun
çizgisi ile İslâm medeniyetini etkilemiş ve alınan bu mirası yorumlayıp, değerlendiren Farabi
ve İbn Sina gibi alimlerle zirveye çıkmıştır. Bu yorumlama sürecinde felsefe ve kelâm farklı
hareket noktaları benimseyerek fikri gelişmelere katkıda bulunmuşlardır. Fakat özellikle İmam
Eşâri (ö. 936)’nin Mu’tezile’nin delillerini çürütmek için felsefeden faydalanması ardından;
Selçuklular ve Gazzalî’nin “Tehafütü’l- Felasife” adlı eseriyle birlikte daha farklı bir boyut
kazanan felsefe, din ile birlikte hülasa edilmeye başlanmış; itikadi meselelere de felsefi açıdan
bakma süreci başlamıştır. Felsefî kelâm nazariyesi oluşmuştur.
Gazzalî, Bağdat Nizamiyesinde ders verdiği sıralarda felsefi eserler okumuş ve bunları
iki yıl boyunca incelemiştir. Farabi (ö. 950) ve İbn Sina (ö. 1036) ’nın eserleri ile İhvan’üs-Safa
risalelerini okumuştur. Sadece İslâm filozoflarından okumakla yetinmemiş; Yunanca ve
Süryanice’den Arapçaya tercüme edilmiş felsefi eserlerden de faydalanmıştır.(Çubukçu, 1964:
63-64) Ayrıca İslâm felsefesi olarak bilinen kelâm ilmine de vâkıf olup felsefeyi özellikle
filozofları tenkit konusunda ele almıştır.(Bayraktar,1999: 132) Gazzalî, aynı zamanda ilk defa
felsefî metodolojiye dayalı kelâm eseri yazan kişidir. Kelâmda Mu‘tezile ile başlayıp el-Eş’arî,
4

Kitap günümüze ulaşmış ve Naturel Sciences in İslam serisi içerisinde c. 47 ve s. 1- 128 arasında basılmıştır.
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Mâtürîdî ve Bâkıllânî gibi Ehl-i sünnet kelâmcıları ile devam eden Klasik Mütekaddimîn
Dönemi’ni sona erdirip felsefe ve mantığa kapı açan Müteahhirîn Devri’nin ilk siması
olmuştur.(Topaloğlu, 1999: 28-29)
Gazzalî felsefesinin asıl orjinal yönü; dogmatik ve rasyonal felsefenin öteki alemi ve
sonsuzluğu keşfetmeye yetmeyeceğini iddia etmesidir. Ona göre her türlü manevi gerçeğe
ancak temizlenmiş bir kalbin ilahi aşkı ile ulaşılabilir. Bu şekilde Gazzalî, kendine özel bir usul
ile; ilahi bilgilere ve sonsuzluğa kalp mantıkı ile ulaşmaya çalışmıştır.(Ülken: 375)
Felsefe ile meşgul olanları el-Munkîz adlı eserinde üç gruba ayırmıştır: Dehrîler (Alemin
yaratıcısı olduğunu kabul etmeyip; ezelden beri bu alemin var olduğunu ve sonsuza dek böyle süreceğini
düşünen kesim), Tabiatçılar (Kâinattaki düzeni görüp Allah’ın varlığını kabul eden; fakat Peygamberliğe
ve Ahiret hayatına inanmayanlar) ve İlâhiyatçılar (Sokrates, Eflatun ve Aristo bu zümredendi. Daha
sonra Aristo ve İbn Sina da bunların görüşlerini yansıtmışlardı. Gazzalî eserlerinde bu zümrenin de pek
çok konuda küfre ve sapıklığa düştüklerini iddia ederek; eserlerinde bu felsefecilerin görüşlerine de red
niteliğinde cevaplar yazmıştır).(Çubukçu, 1970: 12-13) Özellikle felsefecilerin, riyâziye ilmine dair
ispatlara dayanarak söylediklerinin doğru; fakat ilahiyata dair bazı düşüncelerinin yanlış
olduğunu belirtmiştir. Eserlerine bakacak olursak;
Filozofların bilgi ve davalarını olduğu gibi ortaya koymak amacıyla Makasıd elFelasife5yi, daha sonra da İbn Sina ve Farabî’nin görüşlerini çürütmek üzere 20 maddeyi temel
aldığı Tehafüt’ül- Felasife’yi6 yazmıştır.(Aster,1994: 97) Maaric Marifet en-Nefs; felsefi görüşlerini
aksettiren önemli bir eseridir. Ayrıca Gazzalî’nin felsefi düşüncelerinin yer aldığı Mişkat elEnvar, el- Mednun es-Sagir, el-Mednun bi ala gayrı Ehlih, er-Risale el-Leduniyye ve Kitab Acaib el-Kalb
adlı eserleri bulunmaktadır.(Çubukçu: 65)
Ömer Hayyam (1048-1131), İbn Sinâ ekolüne mensup bir alim- filozof olarak kabul
edilmektedir. Rubailer’inde de felsefi düşünce yerini bulmuştur. Sokrates, Platon, Aristoteles,
Plotinus ve Stoacılar’dan etkilenmiştir. Bu felsefelerin önemli bir özelliği, şüpheciliği ön plana
çıkarmasıdır. Hayyam da şüphecilik ile İslamî temeller arasında ahenk kurmaya
çalışmıştır.(Nefisî: 268) Beyhakî, Hayyam için, “Felsefi ilimlerde İbn Sina’nın benzeriydi”
demektedir.7 Necmeddin Dâye (ö. 1223) ise, Mirsadü’l-ibad adlı eserinde Ömer Hayyam’dan
bahsederken; “Kabiliyetleri, zekâsı, irfanı ve öğretisi bakımından meşhur biri olarak övse de;
ilahi feyzden mahrum, hata ve şaşkınlık içinde dolaşan talihsiz felsefeciler ve metaryalistlerle
yan yana koymaktadır.” Fakat aynı zamanda Rubâilerinden birinde Hayyâm, kendisine
Aristocu anlamında “Felsefî” unvanının verilmesini, “Ben sadece kim olduğumu bilmek
istiyorum” diyerek reddetmiştir.(Bausani, 2007: 448) Felsefe sahasında Risâle fi’l-ilm el-ilâhî,
Risâle fi’l-mevcûdat, Risâle fi’l- sıfar ve’l-mevsûfât ve Ravzat el-ukul adlı eserleri vardır.(GAL: 471)
Ebu’l-‘Abbâs Fadl b. Muhammed el-Lûkerî/el-Levkerî (ö. 517/ 1123), Merv’li olup İbn
Sînâ’nın talebesi Behmenyâr’ın öğrencisidir. Horasan bölgesinde felsefi ilimleri yayan kişi
olarak kabul edilir.(Beyhâkî: 120) Beyânü’l- Hakk bi-Dımâni’s-Sıdk’ın müellifidir. Henüz
yayınlanmamış bulunan Beyânü’l-Hakk’ta; Fârâbî, İbn Sînâ ve diğer felsefecilerin daha önceki
eserlerinden parçalar kullanmış ve eserini mantık, tabî‘iyyât, ilâhiyât, metafizik ve ahlâk
bölümlerine ayırmıştır. Lûkerî, sayısız talebe yetiştirmiş; ve eleştirileri yüzünden hiç biri İbn
Sina’ya sadık kalmamış olsa da bu dönemdeki İranlı filozoflar üzerinde büyük bir etki
bırakmıştır. Talebeleri arasında, Mervli Ebû Tâhir Tabeşî (ö. 539/1145) ve onun talebesi Ebû
Sa‘îd Funduvercî, yine Kâdî Abdurrezzâk Türkî, el-Îlâkî, Ferîd Gîlânî, Mervli tabib Hasan
Kattân ve Es‘ad el-Meyhenî (ö. 527/1133) vardı.(Bausani,2007: 448)
Abdülkerim eş-Şehristânî (469/1076-548/1153), Sencer’in yakın arkadaşı olarak bilinir.
Ebu Nasr el-Ensarî’den Eş’âri kelâmı ve ilahiyat felsefesi dersleri almıştır. Uzun süre Nişabur ve
Bağdat’ta bulunmuş, müderrislik yapmış, 1120 yılından sonra Horasan’a geri gelerek Sencer’in
veziri Ebu’l-Kasım Muzaffer’in hizmetine girmiştir.(İbn Hallikan: 272) Şehristanî, felsefi
yaklaşımlarıyla Gazzalî’yi takip eden ilk kelâmcı olarak görülmektedir. El-Milel ve’n-nihal adlı
5
6

Eserin Türkçe çevirisi için bkz. Gazzalî, Makasidü’l-Felâsife, çev. Cemaleddin Erdemci (2001). Vadi Yayınları.
Eserin Türkçe çevirisi için bkz. Mubahat Türker (1956). Üç Tehafut Bakımından Felsefe ve Din Münasebeti, TTK Yayınları.
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eserde; filozoflara ayrı bir kısım tahsis etmiş; din ve felsefenin bir kaynaktan çıktığını ifade
ederek, felsefeye dair bilgiler vermiştir. Nihâyet el-İkdâm’da kelâm ilminin esaslarını anlatmasına
rağmen birçok yerde İbn Sina’nın felsefi görüşlerini tenkit eder. Musâraât el-felâsife adlı eseri ise
aynı Gazzalî’nin Tehâfüt’ü gibi İbn Sina’nın felsefi görüşlerinin reddine dair 7 maddenin
açıklandığı itirazları içermektedir.(İzmirli, 1995: 213)
Zahîruddin Muhammed b. Mesud el-Gaznevî, İhyâ el-Hakk adlı eserinde İbn Sinâ’dan
ayrı bir felsefe ortaya koymuştur. Beyhakî, bu eseri okuyanın onun felsefi derecesini takdir
edeceğini söyler.(Beyhâkî: 151) Ayrıca Rey hükümdarı Alâüddevle Feramürz, felsefe ve kelâma
dair Mühcet el-Tevcid’i yazmış ve burada İbn Sina’ya yapılan itirazları müdafa etmiştir.
Aynülkûdat Hemedânî (ö. 1131); eserlerinde felsefe ve kelâma ağırlık vermiş; eseri Zübdet elHakâkik’te filozofların ve sufilerin görüşlerini telif etmektedir. El- Beyhakî’nin ise, Şerh el-necat fi
İbn Sina adlı eseri felsefeye dairdir.(Beyhâkî: 123-Özaydın: 62-63)
II.V. Tıp
İslâm tababetini miras alan Selçuklular devrinde hastaneler; Bîmâristan, Bîmârhâne ve
Dârüşşifâ isimleriyle anılıyordu (Terzioğlu: 167). Hastanelerin inşası Tuğrul Bey devri ile
başlamış ve Melikşah devrine gelindiğinde artık giderleri vakıflar aracılığıyla karşılanan büyük
hastaneler yapılmıştır. Bunlar dışında askeri hekimlik olarak adlandırılabilecek ve develer
tarafından taşınan geçici gezici hastaneler de mevcuttur. Ayrıca hekimlerin yetişmesi için özel
tıp medreseleri yanında salgın hastalıkların zararlarından korunmak için halkı ücretsiz tedavi
edecek ve gerekli ilaçları temin edecek bir sağlık teşkilatı kurulmuştu.(İbnü’l-Cevzî, h.1357- 27)
Tüm bu kurumsal gelişmeleri müteakiben aynı zamanda tıp kitapları yazılmaktaydı. Hem
hastanelerin hem de kütüphanelerde bulunan tıbba dair eserlerin çokluğu bize Selçuklu
tababetinin çok ileride olduğunu göstermektedir. (Ünver, 1940: 4) Tababete bu kadar önem
verilme sebepleri arasında; kervansaraylarla ticaret yapılması; bu nedenle kara yollarında
yıllarca muvasalayı temin etmek mecburiyeti sonucu birtakım hastalıkların Selçuklu
memleketlerine girmesi ve ayrıca savaşlarda hekimlerin büyük hizmetlerde bulunmaları
gösterilebilir. Tıbba dair bu devirde yazılan eserlerin büyük kısmı Arapça, geri kalanı ise
Farsçadır. (Ünver, 1940: 6-8)
XII. yüzyılda tabip olabilmek ve tababeti takip edebilmek için belli başlı eserleri
okumak gerekirdi. Huneyn b. İshak’ın, el- Mesâ’il fi’t-tıbb’ı, Hipokrat’ın, Aforizmalar’ı (Fusûlü
Bukrât), Sabit b. Kurre’nin Zahîre’si, er-Razî’nin Kitâbu’t-tıb el-mansurî’si, Ecvinî’nin Hidaye’si,
Cürcanî’nin İğrâd’üt-tıb ve Zahire-i Harezmşahî’ , İbn Sina’nın el- Kânun fi’t tıb, gibi eserleri örnek
olarak verilebilir. Hatta bu kitapların bazılarını hekimin daima yanında bulundurması
gerekirdi.(Nizamîi Aruzî, 1936: 43-44)
Ayrıca XII. Yüzyıl da Abdurrahman b. Nasr eş-Şeyzerî, hisbe teşkilâtına dair yazdığı
Nihâyetü’r-rütbe fî talebi’l-hisbe adlı eserde, hekimlerin mesleklerini icra edebilmeleri için
“Muhtesibin huzurunda Reîsü’l-etibbâ tarafından imtihan edilmeleri ve daha sonra “Hipokrat
andı” içmeleri gerektiğinden” söz etmiştir. Fakat Hipokrat andının Arapça’ya iyi bir tercümesi
olan metindeki değişiklik, Yunan sağlık tanrıları yerine Allah’a yemin edilmesinden ibaret
olmuştur. (Terzioğlu: 170)
Selçuklular döneminde klasik tıp anlayışı hakimdir. Kalp ve ateş kontrolü, idrar
muayenesi gibi tanı ve tedavi usulleri gelişmişti. Hatta şüpheli hastalıklarda konsültasyon
yapılırdı. Melikşah’ın torunu Mes’ud hastalandığı zaman saray hekimlerinin isteği üzerine
Bağdat’tan Hemedan’a çağırılan Hekim Ebu’l Berekat böyle bir konsültasyonda
bulunmuştu.(Şehsuvaroğlu,1984: 15)
İsmail bin Hasan el-Cürcânî (1042-1137), Cürcan’da tıp eğitimi aldıktan sonra; Nişabur
ve Merv’e giderek burada uzun yıllar tıpla uğraşmıştır. Daha sonra Harezmşah Kutbiddin
Muhammed ve Atsız’ın hizmetinde bulunmuştur. Eserlerinin bir kısmını burada telif etmiştir.
Uzun yıllar Harezm’de kaldıktan sonra Merv’e dönerek Sultan Sencer’in hizmetine girmiştir.
Burada araştırmalarını ve çalışmalarını sürdürmüştür. Tıbba dair Arapça ve Farsça eserleri
vardır. En önemli eseri Zahire-i Harezmşahî (Farsça yazılmış en eski tıbbi ansiklopedi olup; on kitaptan
oluşur. Bu eseri Atsız’a takdim ettiği Huffey-i Alâî’de özetlemiştir) dışında; el-Agrâzü’t- Tıbbiye ve’l
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Mebâhisü’l-Alâ’iyye (Zahire’nin daha geniş bir özetidir), Zübtedü’t-tıbb, el-Ecvibetü’t-Tıbbiyye, etTezkiretü’t-Tıbb ve Yadîgar adlı eserleri bulunmaktadır. Nizamîi Aruzi, tıp eğitiminde ve hekim
olmak
için
okunması gereken
kitaplar
arasında,
Cürcanî’nin
eserlerini
de
zikretmektedir.(Beyhâkî: 172- GAL: 487)
Yûsuf el-Îlakî, Sultan Sencer’in hizmetinde olan tabiplerdendi. Uzun süre Belh’te
bulunmuş, 1141 Katvan Savaşı’nda şehit olmuştur. Arapça ve Farsça eserleri vardır. Kitabu’lesbab ve’l-alâmât, el-Fusuk el-Îlâkiyye (İbn Sina’nın el-Kanun adlı eserinin ilk kitabının özetidir), ve
Mecmu fi’t-tıbb adlı eserleri tıbba dairdir.(Tetimme: 130)
Ebu’l Berekât Hibetullah b. Melkâ el-Bağdâdî (440-547/ 1077-1152), XII. yüzyılın
meşhur filozof tabiplerin olup Yahudi kökenlidir. Ömrünün son zamanlarında Müslüman
olmuştur. Bağdat’ta Said İbn Hibetullah’tan dersler almıştır. İyi bir tabip olduğunu bilen
hükümdarlar; kendileri ve yakınlarının tedavileri için yanlarına davet etmişlerdir. Nitekim
Muhammed Tapar zamanında Selçuklu sarayında yaşamıştır.(Bayat,2010: 262) Özellikle
cüzzam hastalığına karşı farklı bir yöntem kullanıp engerek yılanları ile tedavi bulmuş ve bir
ara gözlerini kaybettiğinde (muhtemelen katarakt olmuştu) yine kendi yöntemleriyle tedavi
olmuştu.(Beyhâkî: 151- Ağırakça,2004: 235) Gözlerinin görmediği dönemde, eserlerini
Cemalüddin Yahya, Said İbn Mubarek ve meşhur tabip Abdullatif el-Bağdadî’nin babası Yusuf
İbn Muhammed gibi katip ve öğrencilerine yazdırmıştır. En meşhur eseri Kitâbu’l- Mu’teber bu
sırada öğrencileri tarafından imla edilmiştir. Eserin büyük kısmını oluşturan ikinci bölüm
psikoloji ile ilgilidir. Nitekim Hibetullah da ruhsal ve psikolojik hastalıkları tedavisi ile
tanınmaktadır. (Ağırakça: 234-236) İyi bir tabip olmasına rağmen kendisinden önce gelen erRazî ve İbn Sina’nın eserleri gibi hacimli tıp kitabı yoktur. Birçok ilaç hakkında bilgi verdiği
Kitâbu’l-akrabazin adlı eseri dışında; Grek tabibi Galenos’un eserinin tercümesi Kitâbu’t-teşrih’in
özetini yazdığı İhtisâru Kitâbu’t-teşrih, İbn Sina’nın el-kânûn fi’t-tıbb’ının ilk bölümüne yaptığı
ilave ve haşiyelerden oluşan Havaşî, içki ve şarabın vücut sağlığıyla ilgili yönlerini yazdığı
Kitâbu Siyaseti’l- beden ve fazileti’ş- şarâb ve menafi’ihi ve madarrihi, adlı eserleri bulunmaktadır.
İbnü’t- Tilmîz Hibetullah İbn Sâid8 (465-560/1073- 1165), Bağdat’ta doğmuş ve burada
eğitim almıştır. Tıp ilminin yaygın olduğu pek çok şehirde bulunduktan sonra tekrar Bağdat’a
dönmüştür. Aslen Hıristiyan olan Tilmîz, Bağdat tıp dünyasının önde gelen isimlerinden olup,
Bağdad el-Adudî hastanesinin başhekimliğini yapmıştır. Bir dönem Nizamiye medreseleri
yakınında oturmuş; buradaki öğrencileri tedavi etmiş ve maaşının büyük kısmını öğrencilerin
ihtiyaçları için harcamıştır.(Ağırakça: 239) Sultan Sencer’in hizmetindeki hekimler arasında yer
alan Tilmîz, tıp öğretiminin teorik okutulmasından yana bir metot geliştirmiş ve -daha sonra
meşhur tabipler olacak- öğrencilerini bu şekilde yetiştirmiştir. Kendi dönemine kadar tıp ilmi
İslâm dünyasında zirveye ulaştığı için, eserleri daha ziyade kendisinden önceki tabiplerin
çalışmalarının özeti veya şerhi şeklindedir. İbn Sina’nın el-Kânun fi’t-tıbb’ına bir haşiye; Huneyn
b. İshak’ın ve er-Razi’nin eserlerine şerh yazmıştır. Hz. Muhammed’ (s.a.s.)’ in tıp ile ilgili
hadislerini topladığı Şerhu ehâdisin nebeviyyetin teştemilu ala mesail tıbbiyye adlı eseri vardır. Kan
aldırma ve yöntemlerine dair Makaletun fi’l-fasd, ilaçlara dair el-Akrabâzîn adlı eseri yazmış daha
sonra bunu genişleterek el-Mucezu’l-Bimaristanî adıyla yeniden düzenleyerek devrin
hastanelerinde rehber kitap haline gelmesini sağlamıştır. (Meyerhof: 875- Ağırakça: 240)
Nizamîi Aruzîi, Semerkantlı bir hekimdir. XII. asır alimlerindendir. 1106 yılı öncesi
doğup 1157 yılına kadar yaşadığı bilinir. Çehar Makale (Dört Makale) adlı eserinin son kısmı olan
dördüncü makale tıbba dairdir. Burada tıpla ilgili bilgiler vererek meşhur hekimleri anlatmış,
bunun yanında iyi bir hekim olmak için yapılması gerekenleri de yazmıştır. Çehar Makale’yi
şerh eden Kazvinî de Nizamîi Aruzî’nin tıb fennine dair büyük maharet sahibi olduğunu
belirtir. Eseri Gur şehzadesi Ebu’l-Hasan Hüsameddin adına telif etmiştir. Sultan Sencer ve Gur
mücadelesi sırasında Herat’a gitmiş ve uzun müddet burada Selçuklu hizmetinde kalmıştır.
Herat’tan ayrılınca 1116 yılında Tus’a gelmiş ve şair Muizzi’nin yanında bulunmuştur. Tıpla
ilgili hikayelerini burada yazmıştır. Çehar Makale’de pek çok tabibe dair hikaye yer almaktadır.
İbn Hallikân, eserinde bu tabibin adını “Hibetullah ibn ebi’l-Ganâim Sâid ibn Hibetullah” olarak vermektedir. Bkz. İbn
Hallikân, Vefâyatü’l-a’yân, c. VI, s. 69.
8
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Ayrıca hikayelerin birinde 1152 yılında Herat’ta bir hastayı kan alma yöntemi ile tedavi edişini
ayrıntılı biçimde anlatır.(Nizamîi Aruzî: 88)
Devrin diğer meşhur tabiplerine bakılacak olursa; Melikşah ve Sencer devri tabibi Edib
İsmail, Sencer ve Atsız’a ithafen tıbbi eserler yazan Ali b. Muhammed el- Hicâzî (1061-1151),
tıbbî ve farmakolojik araştırmalar yapan Bahâeddin Muhammed b. Yûsuf b. Ebi’l-Bedî (Sultan
Sencer’in etrafındaki tabiplerin reisidir; defalarca Sencer’i tedavi etmiş ve mükafatlandırılmıştır), yine
farmakolojiye dair araştırmaları olan ve müderrislik yapan Ebu’l-Feth Kûşek ve son olarak
Hibetullah b. Huseyn el-İsfahanî (ö.1136) ve Necîbüddin el- Nişâbûrî olarak sıralanabilir.
(Beyhâkî: 135,156- Bayat: 262, Ünver: 27)
SONUÇ
Sultan Sencer (1118-1157) devrinde, Selçuklu coğrafyasına, özellikle başkent Merv’in
bulunduğu Horasan bölgesine dünyanın dört bir yanından alimler gelmekteydi. Âlimlerin bu
bölgeye gelme sebebi; sultanın bizzat kendisinin ilme olan ilgisi, alimlere sahip çıkması ve
desteklemesi, medreselerin muhafazası ile düşünce hürriyetinin korunması olarak belirtilebilir.
Sağlanan düşünce hürriyeti ve ilmi ortam sayesinde Horasan, farklı coğrafyalardan gelen
alimlerin bir arada çalışmalarını sürdürdüğü; fikir alışverişinde bulunup pek çok eser telif
ettikleri bir merkez haline gelmiştir. Hatta burada yazılan eserlerin yoğun çevirileri sebebiyle
XII. Yüzyıl Batı’da “Tercüme Yüzyılı” olarak anılmıştır. Her ne kadar 400 yıllık bir ilmi mirası
(Selçuklular tarih sahnesine çıktığında İslâm medeniyeti 400 yıllık bir geçmişe sahipti)
devralmış olsalar da uzun süren bir durgunluk süreci sonrası Selçuklular, medreseleri, alimleri
ve ilmi hayatı ihyâ ederek zirveye taşımışlardır.
Yapılan çalışmalar medrese ve alim çevresi ile sınırlı kalmayıp sosyal hayata da intikal
etmiştir. Astronomi alimleri gökyüzünü inceleyerek yeryüzü hakkında bilgi edinmişler; ibadet
vakitlerinin belirlenmesi, takvimlerin hazırlanması yanında devrin önemli gelir kaynaklarından
tarım ve ticaretin doğru zamanda yapılmasını sağlamışlardır. Fizikte pek çok terazi, ölçüm aracı
yapılarak; altın, gümüş ve diğer metallerin özgül ağırlıklarının incelenmesi ve yeni buluşlar elde
edilmesi amaçlanmıştır. Hatta dirhemi dinara çevirmek için ciddi çalışmalar yapılmış; tüm ticari
hesaplamalar için fizik ilminden faydalanılmıştır. Tıbba dair pek çok yeni tedavi yöntemi
geliştirilmiş ve tabipler yazdıkları eserlerde tedavi usullerini resimlerle anlatmışlardır.
Matematik sayesinde nüfus sayımları, devletin gelir- giderlerinin hesaplanmasına dair pratik
çözümler üretilmiştir Felsefe ise din ile birlikte hülasa edilmeye başlanmış; itikadî meselelere de
felsefi açıdan bakılarak düşünce gelişimi sağlanmıştır. Ayrıca bu dönemde yazılan eserlerin pek
çoğuna şerh veya özetler yazılarak, halka yönelik pratik eserler oluşturulmuştur.
Sultan Sencer devri her ne kadar Selçukluların tarih sahnesinden çekildiği bir dönem
olarak görülse de ilmî açıdan yaşanan gelişimler dikkate değerdir. Devletin olgunluğa eriştiği ve
pek çok kurumun sistemleştiği bu dönemde, Selçuklu ülkesi, pek çok alimin sığındığı ve farklı
ekolleri de beraberinde getirdikleri bir coğrafya haline gelmiştir. Sencer devrinde yazılan
eserlerin büyük kısmı göçebe Oğuzların yağmaları sonucu tahrip edilse de hem alimlerin
yetiştirdiği müderrisler hem de Nasuriddin Tusi’nin bu eserlerin bir kısmını kurtarıp Meraga’ya
taşıması; Selçuklulardan alınan bu ilmî miras, Harezmşahlar ve Meraga okulu aracılığıyla İslam
medeniyeti içindeki gelişimini sürdürmüştür.
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