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The aim ol thıs chronologıc bıography ls a gt•neral prcc;c~ntcıuon of the 
life- and woıks of Salt h Zeki. a great scientıst of the Iate Ottoman cıa 
Salih Zeki played a con~lclerable rolt• ın the Introduction of ınodcın scı
l'nces. especıally mathcmaucs . .:mcl also hecanıc a fouııder of the ıt~~t~
.uches in hıstOI) of scıcnces and hıstory of phılosoplıy 111 TurkC) \\ith 
his works Asur-ı Bcikıye (Works lııhcrıtı.:cl). Kcimüs-ı W!Jciziyycit (The 
l~ncyclopedl<'ı of Mnllwınatıcs) ve Düru '/-füııull Koııj(>rwısları ITiw 
L<:cturcs in fJôrıı'I-Furıırrt) 

Ke ywords: lslamıc hıston of maıhcmatK.s. lslamır hıstol"} of ıo.Cit'llC'l' , 
Sallh Zeki. Turkıslı lııstory of ınatlıt:ınatıcs . Tıırkısh hlslorv of scıt·m·c•. 

ÖZET 

Bu çabşınada Osmanlı De,•letı nın "on döncınıııdc yaşaıııı~ ve yapını~ ol
dugu bilimsel çalışmalarla çagd,ış lıflımlenıı vt• özellikle de mateınaıtgııı 
Turkıye'de taııınınasınn ve yayılınasına oııcınll katkılarda bulunmuş 
olan Satıh le kı Bey'in_ htyografısl kronoloJik ohrak verılmtşllr Salı h Zek ı 
BC'y, aynı zamanda. Ascir-ı Bôkıye Kcimlıs-ı Rıl)ciziyycu vt Dciru 1-Fıırıwı 
Koı1feransları adlı cs<'rlcrıyle Turktye de. modern anlamda. lı ilim tarıhı ı lt' 
matematık tarihi çalı:;;nıalannuı l>a~latıcısı/kurucusu olmuştur. 

Anaht ar k elimeler· lsltlın biltın l.ırthl, Islam matemnltk tarıhı. Salih 
Zckı. Turk btlıın tarıhı, Turk matematık tarıhı. 

Osmanlı Devieli'nin son döneınınde yaşamış ve yapnuş oldugu bilimsel 
çalışmalarla çagdaş bilimlerin ve özellikle de mateınatigin Turktye'de tanın
masına ve yayılmasına önemli katkılarda bulunmuş olan SaJJh Zekı Bey 
uzerlndekl tarihi araştırmaların geçmişi oldukça yenidir ve bugüne dcgın 
Tu rk blllm tarihin deki - ve bu arada Türk felsefe tarihindeki - gerçek yerını 
butun boyutlarıyla ortaya koyacak ayrıntılı bir çalışma yapılamamıştır. 

Doguınunun 140. yıldömınıu nedeniyle. burada takdim ettıginuz krono
lojik blyografı, bugune degin yaşamı ve yapıtları üzerınde çok fazla durulnıa

nıış o ları Salih Zel< ı Bcy·ı ve bilimsel çalışmalarını ana çızgilerıyle tanılıntlyı 
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amaçlamaktadır. Bundan sonra giderek derinleştirilecek tarihi araştırmalar. 
eminiz ki sureç içerisinde. çok büyük bir Türk bilgint ve düşünurü ile karşı 
karşıya bulundugumuz gerçegini ortaya koyacak tır.· 

1864 Boyabatlı Hasan Aga ile Saniye Hanını'ın oglu olan Salih Zekı Bey. 
istanbul'da dogdu. Dört yaşında annesini ve altı yaşında ise baba
smı yitirdıgı için. büyük annesi tarafından yetıştırildl. 

1874 Buyük annesi tarafından Daru·ş-Şafaka'ya verildi ve burada döne
mın önde gelen matematikçllerinden Mehmed Nadir Bey'den (1856-
1 927) matematik dersleri aldı . 

1882 Daru·ş-Şafaka'yı birineilikle bitirdi. Posta ve Telgraf Nezaretı. Fen 
Kalemi'ne memur oldu . Bu dönemde, Posta ve Telgraf Nazırı olan 
lzzet Efendi. Neziırel'le bilimsel ve teknik bir çekirdek oluşturmak 
ıstıyordu ve bu görevi Fen Kaleını muduru olan Fransız mi.ıhendısi 
Em !.le Lacoiıfa havale etmiştı. Scllih Zekı Bey ıle Daru·ş-Şafaka dan 
arl<adaş ları ve sonra meslel<taşları olan A11mecl Fahrl Bey. Şevkı 
Bey ve Mustafa Fuad Bey. Lacoiıfdan bır sene kadar lelgraf tekııl
gıne ilişkin bilgiler aldılar. 

18R3 Posta ve Telgraf Newret'inln. Avrupa'da uznınıı telgraf muhendisı 
yct ıştırnıc l<ararı alınası üzerıne, Salih Zeki Bey U e birlikte diger ı ıç 
arkadaşı. yuksek ögrenim Için Parıs·c gıtrnek niyetiyle yola çıklılnr. 
Em ile Lacoın. bu sırada. Turkiye nin de ıştırak etmiş oldugu Vi~a
ııa'dakl Elektrik Sergisi'nde 'Birinci Muralıhas· olarak bulunuyor
du Talebelerinin Viyana uzeriııden gıtmelerinl arzu ettıgındcn, yir
ıuı gun kadar Vıynna·da kaldılar ve Osmanlı Pavyonu'nda teşhir 
edilen araç ve gereçler hakkuıda zlyaretçilerc ınaluınat vermekle 
meşgul old u lar. 
Daha sonra eski Meblısan ve Ayan Reisi Ahmed Rıza Bey' e ( ı 858-
1930) hitabcn yazılmış bir tavsiye mektubu ile Parıs·e gittiler. Pa· 
rls'le Ahmed Rıza Bcy·ı buldular ve Monge Sol<agı'na bir merdlvcn-
1<' lnilen Rollin Sokagı'ndaki bir pansıyona yerleştiler. 
Salih Zeki Bey. Paris'te Fransa Posta ve Telgraf Nezaretı tarafından 
bir fen heyeti teşkil etmek maksadıyla kurulan yüksek okula gırdi; 
ayrıca Ecolc des Ponts et Chaussces lle College de France'da veri
len derslcre de devam etti. 

ı 887 Mektebi bitirdi ve elektrik muhendlsl olarak Turkiye'ye döndu 
1887-95 Posta ve Telgraf Nezaretl'nde elektrik muhendısı olarak çalıştı. 
ı 887 Asar-ı Bakiye'nın birinci cild'lnin başındaki "Ifade-i Meram" başlıgı

nı taşıyan girişinde ayrıntılı olarak anlatlıgı uzcre. bilim tarihi lle 11-
gıtenmeye başladı: 

Salih Zeki Bey'in dogumuııun ı.ıo. yıldönumu nt>denıyle. Ankara Univcrsitesi, llllim 
Tanhl Anabıüm Dalı ogreıım uydcri. bu bllginiınlzln. başta ınateınaukçiler olmak uıe· 
re, butun mcslcktaı.>ları arasıncia taııınmasmı -ve bilinı tarihi lle Ilgili yapıtlarındmı y;ı. 
rarlanılnıasıııı· saitJnıııak ınak~adıyla çeşitli etkinlikler duzeııleıne ve bıııılann sonuç
larını yayımlama kararı alıııışlardır. 
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.. Bin üç yüz Iki Mali senesinde (Mllfıdi 1 887). Paris'te eğitimimi ta
nıamladı.klan sonra. vatana donmüş ve elektrik muhendJsi ünva
nıyla Telgraf ve Posta Nezaretı. Fen Kalemi'ne. o zamanın tabiri lle 
·çerag buyurulmuş' (yani memur olarak atanmış) !dim. Burada ış 
nanuna yapılan şey. sabahları. telgraf hatlarının durumuna dair 
taşra baş-müdurluklertnden alınan telgrafnameler uzerıne. her gun 
Nezfuet Makamı'na bir özet takdlın etmek ve ayda bir ıkı defa da ye
niden inşasına karar verilmiş olan telgraf hatları ıçın basmakalıp 
birer keşif pusulası düzenlemekten lbarettl. Gerçi bu esnada Da
rlı'ş-Şafaka'da ccbir veya adi mekanik okutmak gıbı. haftada iki üç 
saatlik bir meşguliyetim var idiyse de. bu kadar cuıi bir meşguliyet. 
bana kafl gelmiyor ldl. McmleketJmizde. nıalumatlnuzı genişletmek 
ıçın Batı eserlerını Içeren bir kutuphane de mevcut olmadıgından. 
adeta ne yapacağımı şaşırmış ldını 
Işte böyle blr zamanda idi ki Credlt LyonnaJs mucluru bulunan 
Mösyö Lemoıne namında bır kimse lle tanıştun. Bu zat astronomi 
meraklısı (amatörü) idi. Kendisinin göslcrdigl arzu uzerine. ara sı
ra Credit Lyonnals'dc yanına gıder ve orada saatlerce sohbet Ue va
kil geçirırdlm Fakat dosturnun diğer blr ınerakı daha vardı ki o da 
eski kltapçı dukkanlarında matematik ve astronomıye dair Avrupa 
meşhurlarının eserlerini aramak ve bunları ucuzcasatın almak idi. 
Bir Perşembe gunu yine kendisini zıyarete gitmiş idlın. Odasına gı
rer girmez. yerde bulunan Montucla'nınt dbrt buyuk ciltlik mate
nıatık tarihini göstererek. bunları öğlende Yüksek Kaldırım'daki es
ki kitap satan bir Ihtiyar Musevi'nin sergisinde buldugunu ve hep
sini birden uç Mecidlyyeye satın aldıgını söyledi. Dostum. o gün 
adeta bir çocuk gıbı sevinçliydl Bir ınuddet kıtabın ehemmıyet ve 
mahiyeti hakkında aramızda konuştuktan sonra birden bire bana 
hıtaben . 
... zeki Bey! Doğulular'ın matematık ve astronomı billmlerine yap
mış oldukları hizmetlere dair bizde (Avrupalılar'da) pek az ınalumat 
var. Istanbul'da da birçok kütüphane mevcut. Bu kutüphanelerln 
içinde el yazısıyla yazılmış pek kıymetli kitapların bulunduguna 
şuphc yok! Boş zamanlarınııda bunları gözden geçirseniz. bence bl
Ilm tarihine cldden hizmet etmiş olursunuz." dedi ve ondan sonra, 
". Ne dersiniz?" diye de beni cevaba zorladı; ben de önernsemeden. 
··-ıyı olur ... Ama ... " diye karşılık verdim ve konuşmanın yönünu de
gıştırdım. 

Fakat bir müddet sonra, Mösyö Lemoıne'ın yanından ayrılınca. dos
tum un şu önerısı flkrim11şgal etmeye başladı. 
Bir hayli duşundtım ve bir aralık kendi keodJme, 
"-Acaba. birçok araştırmadan sonra hiçbir şeye ulaşamazsam, za· 
manımı boşa harcan1ış olmaz mıyun ?"dedim. 

1 Montucla'ııın. 1-/istolre des Matlıematlques adlı eserını kasdediyer 
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Nihayet bir arkadaşım Ilc bir Pazar günü öglcnden sonra, Ayasofya 
Kütuphancsf'ne gıttim ve kitapların kayıtlı oldugu defterleri incele
yerek, geometri, astronoınt. astroloji ve arltmeuge dair mevcut nus
haJarın Isimlerine bir göz gezdirdinı. Içlerinden bir ikisini de. haf12-ı 
kütüb vasıtasıyla getırtllm. Bu ılk ınceleme neticesinde, matematık 
kitaplarının ckserlsi Arapça ve bazıları Ise Farsça dilleriyle yazılmış 
oldugu ıçın. hakkıyla yararlanma hususunda guçlü.klerlc karşılaşa
cagıma dair cwelce bende hasıJ olan bir fikir tamamen yok oldu. 
Çünkü bu kilaptarın pek sade ibare ile yazılmış oldugunu ve zaten 
konuları da bllindiginden anlamakla güçluk çekınedtgiml gördüm. 
Fakat birkaç hafta vakll vakit kutuphaneye giderek. bu kitapiara 
yalnız şöyle bir göz gezdirmekJe yetindigırn sırada. diger muhiın ve 
hakıkaten muşkil bir mesele meydana çıktı. Dogulu ınatcınalikçiJe
rJn ne yapmış olduğunu takdir edebilmek için, öncelikle eski Yu
nanlılar'ın bu biJirnlerde hangi noktalara kadar Ilerlemiş oldukları
nı bilmek gerekiyordu. 
Evet! Araplar ve genel olarak butun Dogulular. Yunanlılar'dan ne 
aldılar? Burasını bilmek gerekiyordu ki Batılılar'a ne verdiler soru
suna cevap vermek mumkun alsurL 
işte bunun uzerine. Eski Yunanlılar arasında geçerli olan ınateına
llğin tarihini incelemeye başladım ve birkaç meşhur yazarın ınalc
ınatık tarıhını muntazaınan okuduın. Fakat bu escrlerin lıiçblri ba
na lazım olan ayrıntıları vermiyordu. Zira bunlaruı içerıgı. bazı ta
rıhler ile degerlendirmelerden ve bildirilerden ozetlenınış bilgilerden 
ıbaretli. Bu ncderıJe Paris'te tanıdıgun bir iki kışiye başvurmaya 
mecbur oldum. Bunlar bana Yunan matematıgıne dair genış bilgi
siyle şöhret bulmuş bir zalı tavsiye ettiler. Bu zat. Paul Tannery idi. 
Tannery. Yunan astronomisi ile Yunan geomctılsi uzerine derin ın
celcınelerde bulunmuş ve bu iki bll!me dair ayrı ayn birer cilt ki
tap yazmıştı. Gerek btıiın Batlamyus dedıgımtı Ptolcınalos·un ei
Meclstf'sinl, gerek Öklides geometrisini Yunanca metinlerden ıncc
lemiştt. 

Bir seneden fazla bir vaktiıni bu eserlerin okunınası ve lncelerune
slne ve bugun tamamen terk edilmiş olan Eski Astronomfde yat
kınlık (alışkanlık) kazanınaya ayırdun. Bundan başka, Dogu Medc
nıyeU'nde. biraz da eski Hint çcşnısı oldugu rivayet cdtldıgınden. 
Sanskrit diliyle yazılmış eski matematik kitaplarının da tercümele
rını Incelemek gerekiyordu. Hamdolsun! Burada da Mister Kern ve 
Mösyö Rodet ile diger bazı kimselerin eserlerı lmdaduna yetişti. 
Bu gıbı başlangıç bilgilerinf toplayıp hazırladıktan sonra. 1304 Ma
li senesi sonlarına dogru (Miladi 1888/ 1889). kütüphanelerı yenı
den ziyarete ve asıl arzum olan ıncelemeleri yapmaya başladun. Ba
zı zarüri fasılalar bir yana bırakılacak olursa, üç sene devam eden 
bu Incelemelerımı muntazaınan zabt ve kayd eylediğlın gibi, bu sı
rada benden ewelce matematige aıt Dogu eserlerine dair Avrupalı 
bilginler tarafından yazılmış olan degerlendirmeler ile btldıı·ı ve ma-
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kalelerı de birer birer gözden geçirdim. 
Şimdi dostlarınıdan pek muhterem bir zalın2 ısrarı üzerine, bu ka
yıtları yayınlıyorum. Fakat, öyle konuları birbirleriyle baglanWı bir 
matematik tarihi yazacak degilim. Gerçi böyle bir tarıh. insan zeka
sının. Dogu 'da, matematik gibi önemli bir bilirn dalında takip eyle
diğl gelişme yolunu göstereceği için pek önemli olursa da, bu geHş
melere, medeniyete ilişkin diğer olayların da etkisi olaca~ndan ve o 
zamanlar bu yolda yazılmış bir medeniyet tarihi mevcut olmadıgın
dan, yazılacak eserin -verın1ş olduguın örneklerin de göstermiş ol
dugu üzere- varsayınılardan ve bu nederıle şahsi tasavvurlardan ve 
yargılardan kurtulamayacagı şüphesizdiri Bilakis. matematigin her 
bır dalına dair muhtelif zamarılarda yazılmış olan ana kilaptarı te
mele alarak. Dogu bilginlerinin. Eski Yunan matematigi üzerine ne
ler eklediklerini ve bunları Batılılar'a hangi düzeyde teslim etlikle
rini göstereccgim. Maksadun, tumturaklı ibareler ile Doğu malerna
llkçilerinln övünülecek şeylerini yazmak ve bu vesileyle Doğulu
lar'ın kendilerini beğcnme duygularuıı okşamal< degil. belki asırlar
dan beri kütüphanelerde gönıi.ili.ı bulunan matematik kitaplarınlll 
içcngini meydana koyaraJ' gençlerimizi uyarmaklır. işte bu mak
satla yazmış olduğum şu eseri. basımının kolay olması için. dört 
cilde böldüm ve mateınatıl< bilgesi Eb(ı'r-Reyhan ei-Birlıni'ye itha
ren Asar-ı Bakıye diye adlandırdım. Bugün yayunlamayı başardıgım 
cllt. düzlemsel ve küresel trıgonometriden bahsettiği gıbı . peydcr
pey yayınılanacak olan diger cUtler de arilı11etik ve cebire. aslrono
mi ve zice. geometri ve konikiere ait olacaktır. Bundan başka her 
cilde. o ciltte isimlerı geçen ünli.ılcrden her birinin biliın hayalı ve 
matematık ve astrononıi eserlerine dair en güvenilir ve en kesin bil
giler de eklenecektir. Yardım Allalı'tandır. 

l Teşrin-i Sani. Sene 1328"3 

1889 Salih Zeki Bey "Memoire sur les chiffres incüens'' {Hint Rakamlan 
Üzerine Rapor, 1889)4 adlı bir makale yayımladı. Bu makale, ınıılı
temelen bir Türk bilim larihçisi tarafından yurt dışında yayımlanan 
ilk billin tarihi makalesidir ve dolay1sıyla Türkiye'deki bilim tarihi 
araştırmaJannın geçmişinin oldukça erken tarihlere uzandıgını ka
nıtlamaktadır. 

1889- 1900 Mekteb-1 Mülkiyye'de Ozlk ve kimya derslerı verdi. 
1892 Resimli Gazete'de "Asar-ı Eslaf' genel başlıgı altında makaleler ya

yımladı ve bu makaJelerde, Ali ibn Veli lbn Hamza el-Magrıbl'nin 
Tııhje el·A'ddd LL-Zevt el-Rüşd ve el-Seddd'ını, Nasirüddin ei-TCısi'nln 

2 Eski Ma'arif Nazın Said Bey Efendi. 
3 Satıh Zeki. Asar-ı Bakıye (Ortaçağ Isilım Dunyası'ncla Trigonometri). Cill ı. Yayıma Ha

zırlayanlar : Reınzi Demir ve Yavuz Unat. Ankara 2003. s XV-XlX. 
4 Salih Zeki Bey, Asar-ı Bakiye'nın ikincı clld"!nde, bu makalesine gonderide bulunmuş . 

ama ta ın kunyesını vermeınlştır: bkz .. Salih Zeki, Asar-ı Bakıye. CIIt ll. istanbul ı 329. 
s . 76 
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Klttib Şek/ el-Katta''sını. Gıyasüddin Cemşid el-Kaşi'nın Miftah el
Hisab'ı Uc el-Risô.le el-Muhitiyye'slnl ve Mühtedi Osman Efendi'nın 
Hediye el-Muhtedfsinı aynntılı bir biçimde tanıttı. Böylece Salih Ze
ki Bey. llerde Asar-ı Bakiye'nin kaleme alırunasım sagıayacak tarı
hi bilgi birikimını teşkil etmeye başladı. 

ı 892 Hikmet-i Tabi'iyye (Ahmed Fahrl lle birHkte. 2 Cilt) ve Hendese-t 
Tecrilblyye adlı ders kitaplarını yayımladı. Salih Zeki Bey. bu tarıh
ten sonra çıkaracagı çok sayıda kıtapla. milli egıtımın her kademe
sinde gereksinim duyulan bilimsel ders kilapiarı açıgını kapanıaya 
çalıştı. 

ı 892-93 Resimil Gazete'de "Felckiyyat" başlıgı altında yayımladıgı makaleler 
ile astronoını tarihi alanına ilişkin çok dcgerU yeni bilgilerı ve bul
guları duyurdu. 

1893 Takuim-i C ed id basıldı. 
1893 Rasadhanc-ı Amırc müdurü ArısUdi Coumbary öldü ve yerine Satıh 

Zeki Bey'In ögreımenı Enıile Lacoınc getırUdi. Lacoine. bu yıllarda 
yaşlı olmasma karşm. çok çalışkandı ve önemli yayınlar yapmıştı. 
Salih Zeki Bey. Lacoıne'ın 1900 senesi takVimint Türkçe'ye çevirmiş 
ve baslırınıştı. 
BUtndıgı üzere, ı 858 senesinde Fransız ll ükümeti. ilk defa lclgraf
Ja veri aklaran bir meteoroloji şebel<esı düzenlemiş ve bu şebeke. 
deneme devresını takiben 1 863'tc çalışmaya başlamıştı. 
Beş yıl sonra, yanı 1868 senesinde. yine Fransızlar'ın tavsıycsiylc. 
Istanbul'da aynı yöntemle çalışacak bir rasathane kuruldu ve ınıı
durlugunc. Osmanlı Devleti telgraf şebekesını yenilernek maksadıy
la Türkiye'ye gelen Aristıdi Coumbary getirildl 
"Rasadhane-ı Anllre" adıyla çalışmaya başlayan bu kuruluş. aslın
da bir meteoroloji şebekesının merkez burosuydu ve bu buro. Tu
net civarında. Pera, yani İstiklal Caddesi uzerindeki Della Suda Ec
zahancsl'nln karşısında bulunuyordu. 

1893 İlk eşt Pıyanıst Veethe Hanım'dan. Ahmed Malik Sayar ( 1893- ı 965) 
dogdu. Alımed Malik Bey, Mekteb-1 Sultani'yi bitirdikten sonra. 
Lyon ünıversttcsl'nde jeoloji ögrentmine başladı; fakat Birinci Dün
ya Savaşı'nın başlaması üzerıne egıtımlni yanda bırakarak yurda 
döndu ve savaşmak üzere Güney Cephesi'ne gitti. Savaştan sonra 
jeoloji ögrenlrnlni tamamladı ve 1918'de Darü'l-Fünfın-ı Osmani. 
Fen Şubesi'nde jeoloji asistan ı olarak, muhendisltk jeolojisi konula
rında dersler vermeye başladı. Başlıca eserlerı şunlardır: Ma'deniy
yat ue Arzlyyat ( 1927). Mlrıeralojl ve Jeolojl ( 1932), İstarıbul ue Clua
rının Jeolojik Haritası ( 1949. ı: 100.000 ölçegınde), Paleontoloji Ders
lerı ( 1958). Küçükçekmece Fosil Fıkralı Hayuanlar Mecmuası (Hamal 
Naftz Tamir Ilc birlikte, 1933) ve İstanbul'un Surlar İçindeki Kısmı
mn Jeolojisi (Eşi Cazibe Sayar ile birlikte. 1962). 

1894 Harika-i Hllkdt yayımiandı ve burada olaganüstü bir süratle hesap 
yapabilen Jacques lnodl adında bir çobanın öyküsü ile hcsaplanıa 
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1894 
1895 

1896 

1897 

1897 
1898 

yöntemi anlatıldı. 
Hikmet-i Tabl'fyye. 
Emile Lacoıne'dan sonra. Rasadhane-1 Amire müdüriugüne getiril
di. 
Resimli Gazete dergisinin yönetıcisi oldu ve burada bilim tarihiyle 
ligılı çeşıtlı makaleler yayunlamaya başladı. 
Kdmüs-ı Rtyô.ıiyyat'ın birinci cildi yayımlandı. Bu yapıtın, bilimsel 
yönden düzeltmeleri, dönemın önde gelen maleınatıkçUertnden Vl
dlnll Tevfik Paşa ( 1832- ı 893) tarafından yapıldı. Ayrıca. Halidr 
Edip Hantın da yaptıgı çeviriler nracılıgıyla, Sal1h Zeki Bey'In ingi
lizce eserlerden yararlanmasını sagladı. Mor Salkım/ı Eu'de Halide 
Edip Hanım. bu konuda şunları söylemektedir: 
''Ev kadını rolunu çok ciddiyetic ele alınıştım. Aynı zamanda fikri 
çalışmalarım ve yaıılanm da devanı ediyordu. Salih Zeki Bey'in Kci
mı'is-ı Rtyaıiyyat adlı eserinin Içindeki büyuk riyazrycci ve filozofla
rın hayatını muhtelif eserlerden toplayan ve hazırlayan bir asistan 
veyalıut katıp vazifesını görüyorduın. "5 

Satıh Zeki Bcy'ln. matematik ve asıronoını bilinılerinde kullanılan 
butun terimleri açıklamak ve bulun ınatemaUkçllerln ve astronoın
ların hayal öykulcrını ve eserlerını tanıtmak maksadıyla yayınıla
ınaya başladıgı Kcimüs-ı Riydzlyydt adlı bu eseri, Turk bilim tarihi 
açısından çok degerlidir. Bu eser, özellikle iki bakımdan çok elkllc
yicldir: 
( 1) Türkiye'de yazılan ilk matematik ve astronoml anslklopedisidlr ve 
(2) Türkiye de yazılan ılk matematik ve astronoml tarihi ansiklopc
dlsidir6. 
Yayımının taınaınlanınam1ş olması. gerçekten de Turk kultur tarihı 
ve bıUm tarihi açısından buyuk bır kayıptır7. 
Huldsa-l Hlsdb-l Ihtimall basıldı. 

Salih Zeki Bey. döneminin saygın dergilerınden Journal AslaLI
que'de. "Notatıon Algebrique chez les Orientaux" (Dogulular'da Ce
bırsel Notasyon. Sayı 2. 1898) başlıguu taşıyan bir makale yayım
ladı ve Türk malcınatik: tarihi açısından son derece önemli olan bu 
makalesinde. istanbul kütüphanelerinde yeni bulmuş oldugu bir
kaç yazma cebtr rısalesine dayanarak. cebirsel stıngelerin tarllline 

5 ı-ıatıde Edıb Adıvar. Mor Salkırnlı Ev. Yayma Hazırlayanlar· Mehmet Kalpaklı ve Gulbıın 
Turkgeldl. Dördüncu Baskı. istanbul 2003. s. 135 

6 Kdmus-ı Rlyiı:ıiyyiı:t'ın. abakus. ıbrahim tbn Hayya. Aristarh. Arşiıned. Arşlnıed heleza 
nu. Arşimed kanunu. Arşimed munhanlsı. Arşımed vidası. Alfonslye, Aınper. lbn Ruşd 
lbn ŞıUır. lbn Heysenı lbn Yt"ınus. Ebt"ı'r-Rcyhfın Birüni. Ebtd-Vefıl. Ebu Bekir RAzi 
Eratosten. arz. erkam. t>rk<i.ın-ı gubanyye. erkam-ı divaniyye. erkam-ı ruınaniyye er
kaın-ı yiınaniyye. ıshak Efendi. usturlab. !<ımali (Halifez~de). Isınail (Gelenbevi). eşek 
davası. Usul-ı Öklides. Ellatun gibi maddelerı Incelenecek olursa. Salih Zeki Bey'In bu 
sozlugunun bUim tarılıiııılı lçlıı ne ölçııde önemli oldugıı derhal anlaşılacaktır. 

7 S:'\llh Zeki Bey'In bu ynpıtıııın. Ankara Unıversltcsl. Dil ve Tarlh-Cografya Fakultcsl , Bt 
tım Tarıhı Anabilim O;ıh ogrctlın uyelerl tamfınd,ııı yalınlaştırılııınsı tasarianınaktadır 
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katkılarda bulundu. Aynı makale. 1898 yılı içinde Paris'te küçük 
bir kitapçık olarak yeniden basıldı (Salih zeky Efendi, Notation Al
gebrique cheı les Orientau.x, Imprimerie Nationale, Paris 1898). 

1900 Nazari ve 'Amell Muhtasar Hendese. 
1900 Hruide Edip Hanım'a matematik derslerı vermeye başladı. Mor Sal

kım/ı Ev'de Hruide Edip Hanım, sonradan evleneceği Salih Zeki Bey'i 
şöyle anlatır: 

··ı900 senesinin sonundaki yazlık vakans esnasında diğer dersleri
me nazaran zayıf olduğum riyaziyeyi kuweUendlrmek Için husus] 
ders almak Istediğimi babama söyledim. Babam, birkaç gün sonra 
Salih Zeki Bey'in bana ders vermeye razı olduğunu bildirdi. Bu, ben
de hem büyük bir tecessüs, hem de korku uyandırdı. Çünkü ta kü
çük yaşiarımdan beri onun riyaııyede bir dahi olduğunun söylenU
lerini işitir dururdum. O esnada Beyoğlu'ndaki rasathanenın müdü
rü. aynı zamanda da iki büyük mektebin hacası bulunuyordu. 
Salih Zeki Hoca'nın, Rıza Tevfik Hoca'dan fikir itibarıyla bambaşka 
tarafları vardı. Rıza Tevfik Hoca. edebiyat ve sanat unsurlarının mis
tik taraflarma temayül eden bir zihnıyct taşırdı. Şiirde de keyfiyet iU
barıyla dahi dcreecsine yukselmiş bir kudreli vardı. Mislik olmayan 
felsefe göri.ışünde tamamen H. Spenccr'a saplanmış kalmıştı . 

Sa.Jih Zeki Hoca'nın Uiın ve felsefe mcvzularında ifade ettiği çetin ve 
daimi alakası, daha fazla müsbet ilimiere saplanmıştı. Bu devlrde, 
en fazla Augusle Comte ile meşgul oluyordu. Ona göre, hakiki in
san dünyasının realilesini yalnız ilinı adamları anlanuş ve onların 
sayesinde insanlar vahşctten kurtulmuşlu . F'ikir sahasına girme
yen herhangi görüşle alay ederdi. Ona göre sadece bir milletin de
ğil. bütün insaniyelin tek yüksek sınıfı, tek insanları sevk ve idare 
edebilecek sınıf a.Jimlerdi. Buna rağmen kendisi siyasetle hiç alaka
dar olmamıştır. 
Tabüdir ki o, bana, Rıza Tevfik Hoca'dan daha fazla ve yeni bir dün
ya görüşü açmıştı. Halbuki ben, o günlerde fikir iUbarıyla daha faz
la mistik ve ruhi tesiriere tabi idi m. Salih Zeki Hoca, benim tabiı te
mayülümün ifratının önüne geçti ve fikri tekamülümü ayarladı. 
Sa.Iih Zeki Hoca, ele aldığı herhangi bir muğlak mevzuu çok sade, 
fakat göz kamaştıran bir vuzuhla tahlil ederdi. Bu bir taraftan yenı 
bir istikamette kafaının inkişafma yardım etti. olanca gayreti ile be
ni müsbet iltm anlayışına sevk etti ..... a 

ı 901 İkinci eşi olan Hallde Edip Hanım (1884-1964} lle evlendi ve ondan, 
Ayetullah ve Hikmetullah adında iki oğlu oldu. 
Hatide Edip Hanım, Mor Salkımlı Ev'de evliliğe giden yolu şöyle an
latır: 

"Vakans sona erip de KoleJe döndükten sonra, Salih Zeki Hoca, her 
hafta daima ilmi mevzulara dayanan. bazan da bir üniversite der-

8 Halide Edib Adıvar. s. 131·132. 
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sını hatırlatan uzun mektuplar yazardı. Senenin sonlanna dogru. 
benimle evlenmek Için bir tekUfyaptıgı zaman. düşünmeden kabul 
ettim. Babam. bilhassa yaş farkmuzdan dolayı Itiraz etmişti. Aynı 
zamanda birincı harunundan tamamen ayrılmış ve o hanımm ev
lenmek üzere oldugunu söyleyince. o da benim ısrarımla muvafa
kat etli."9 

1903 Halide Edip Hanım'dan ilk oglu olan Ayelullah Sayar (öl.l 985) dog
du. Ayetullah Bey, Amerlka Birleşik Devletleri'nde pelrol mühen
dlsligı ve ingiltere'de iktisat egitim! gördü ve Merkez Bankası mura
kıpltgından emekli oldu. 

1904 Hatide Edip Hanım'dan ikinci oglu olan Hll<mctullah Sayar dogdu . 
Hikınctullah Bey ise. Amcrlka Birleşik Devletleri'nde ziraat egltimi 
gördü ve uzun yıllar Adana'da çalıştı. 

1904-28 Nazari ve 'Ameli Hendese (3 Clll). 
1908 rkınci Mcşrütiyet. 

1908 Salih Zeki Bey. Tcvfil< Pil<ret ile Huseyin Cahid'in başında oldugu 
Tanin gazetesinde bilimsel makaleler yazınaya başladı. 

1908 Meclis-i Ma'arif azalıgına gelirHdL 
ı 908 Eşi Halide Edip Hamın ile birlikte ·uwm-ı İlcllsadiyye ue lcttma·tyye 

Mecmü·ası'ııda (Cilt ı. Sayı 2. ı 5 Kanün-ı San i 1324/28 Ocak 
1909) Augusle Comte'un ögretisinl taıııtnıak maksadıyla. "Auguste 

1908-9 

1908-9 
1909 
1909 
1909 
1910 

Coıntc. Felsefe-i Müsbetesi" adlı bir makale yayıınladı. 
Salih Zeki Bey. bu ögretlm yılında, Daru 'l-Fiinün-ı Osmani'ııin 

'Ulüın-ı Rlyazlyye ve Tabi'iyye Şu'bcsi'nde. Hendesc-ı Tahliliyye 
(Analitik Geometri), Hikmet-ı Tabi'iyye-i Rlyazlyye (Matematiksel Fl
zil<J. 'Ilm-ı Hey'et (Astronomi) ve Hisab-ı İlılimaJi (Olasılıklar Hesa
bı) dersleriru verdi. 
"İhtımruiyyat-lkllsadiyyat", A.şiydn. Cill ı. Sayı 3. ıstanbul 1324. 
·tım-i Hisab. 
Mebddi-i Hendese. 
Muhtasar Hendese. 
Tevfik Flkret'in yerine Mekteb-1 Sultani (Galatasaray LiSesi) müdür
lügüne atandııo. 

9 Hallde Edib Adıvar. s. 133. 
ı O Halide Edip Hanım'ın Memolrs oj Hallde Edtb (Londra 1926) adıyla yayınılanan hatıra

lannda, bu olaya ilişkin biraz daha ayrınttlı bilgiler verilmiştir· Buna göre. Ma'arlf Na
zırı Emrullah Efendi, Tevfik Fikret'ln bıraktıgı göreVi kabul etmesi ıçın Salih Zeki Bey'e 
ricada bulundu. O günlerde Galatasaray'ın başkanlıw konusunda katı bir gelenek var
dı ve yalnızca edebiyat veya billın alanlarında şöhret yapmış olan erkekler bu goreve 
getiriliyordu. Sfıllh Zeki Bey, Tevfik Flkret'e, bu konudaki kesin karannı sorduktan 
sonra. görevi kabul et ti . Bu gelişmeler. istanbul basmında da büyük yankılar yarattı ve 
halk, Salih Zeki Bey'In eski ögrencilerl ile Tevfik Fikret'in hayranları olmak uıere Iki 
kampa ayrıldı: uzuıı ve sert tartışmalar silsUesi. bir sure gazeteleri meşgul elli. Salih 
Zeki Bey. Darü'l-Funi'ın ınudiıru ve Ma'arlf Neıaretı mustcşan oluncaya kadar bu gö
revi surdurdu; fakat bu olaylar. Tevfik Flkret'lıı Illihad ve Terakki'den kesin olarak ay
nlınasına yol açtı. bkz. s. 307. 
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ı 91 O Ce bir Dersleri. Bu yapıt. daha sonra genişletilmiş ve sonuna kısa blr 
ceblr tarihi eklenerek Cebir Dersleri Mu'idi adıyla yenıden basılmış
tır. 

1910 İçınde Sa.I.ih Zeki Bey'in de bulundugu blr komisyon. Darü'l-Fünun-ı 
Osmfuıi'nin özerkligi meselesini tartıştı. Abdülhal< Adnan Adıvar 
(1882-1955), 1946 yılında yayımladıgı ··üniversite Tarthinden Bir 
Yaprak" başlıgını taşıyan bir makalesinde. bu toplantıyı kendine öz
gü üslubu ile şöyle hikaye edecektir: 
"Sene 191 O; çalışma yetenegine ve ilrru derinligine hayran oldugu m 
Eınrullah Efendi, Maaı·if Bakanı, eserleri dolayısıyla benim ve bli
tün benim yaşımdakllerln hocası büyük aum Salih Zeki Bey mer
hum Meclis-i Kebir-1 Ma'arif Reisi, fizll< hocam Gelenbcvi Sait Bey 
müsteşar. Servet-i FünCm edebiyatının yüzünün suyu Halit Ziya 
Bey Darü'l-Fünün Müdürü. yine hacanı Zühlü Bey Yüksek Egitim 
Müdürü. ben de Tıp F'akliltesi Müdürü. Hepsi şu fanı Dünya'dan 
göçmüş bu muhtercm insanlarla, bakan odasında. hep birden siga
ra ve Sait Bey'in muziplik olsun diye. zorla Bakan'a ısmarlattıgı 
kahveleri içiyoruz. Emrullah Efendi. ına·arif ınesleginden yetişmiş. 
daha Abdülharnid zamanında koca bir "Muhitii'l-Ma'arif' (Ansiklo
pedl} yazmaga kalkışacak kadar kendini ilme verdikten sonra. Meş
rCtUyet'te, Darü'l-F'ünlın felsefe müderrisi olmuş ve üniversitenın 
özerkligine samimi surette gönül vermiş bir zattır. Sait Bey merhum 
çok zeki, fıkra ve nükte söylemege meral<lı, fakat dogrusu işin ala
yındadır. Rahmetil Salih Zeki Bey. "üniversile" kavramını ve özerk
Hk ve egitim hürriyetının ne demek oldugunu anlayanların, henüz 
bu meınlekette bulunmactıgını düşünmektedlr. Bu fil<rini yüzüne 
kan çıkararak ve gözlügünün üstünden bakan gözlerini açarak söy
ler. HalH Ziya Bey, "üniversitenin özerkligr· demez de sü rekli "üni
versitenın bagımsızlıgı" der durur ve o zan1an için bir Arapça yaniı 
ş ı sayılan bu kelimenin her söylenişinde, böyle şeylere pek dikkat 
eden Ernrullah Efendi'nin sakalım bir kat daha diken diken eder. 
Nihayet bu zatlar arasında, Avrupa'nın yüksek egitim kurumların
da çalışmış Sillib Zeki Bey'den başka kimse yoktur. Yalnız Emrul
lah Efendi, her şeyde oldugu gibi bunun da kitabını bulmuştur. 
Elinde sıkı sıkı tuttugu Fransız Ünjversıteleri Nizamnamesi'nden 
okur. Ben ise bu komisyonda belki faydalı olur diye, derhal Ber
lin'den getlrttiginl Berlin Üniversitesi'nin nizaınlarını, talimatlarını, 
kanuniarınıiçeren bir kitaptan (Bu eski kitabı hala saklarım). genç· 
ligin verdlgi cesaretle ve belki de kendimi göstermek hevesiyle cır 
cır öterim. Garip olarak Emrullah Efendi, Alman üniversitesinin 
özerkligini daha genış buluyor ve daha keylfleniyor. Üniversite Se
natosu 'nun. Dfırü ·ı- FünCın dahilindeki cürümlerde. talebenlrı kaba
hatleri ve talebelle hocalar arasındaki anlaşmazlıklarda, kaza hak
kını (yani mahkeme gtbl hükmetmek hakkını) haiz oldugunu ve bu 
senato nezdinde. profesörlerden birinin savcı görevini yaptıgını işi
tince, bu ilim hürriyeti dcrvişi adeta cezbeyc lululuyor. Diger üye-
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lerden bazılarının açık muhalefelleri. bazılannm bıyık altından 

(çünku o vakit herkesin bıyıgı vardı) gulıneleri, özellikle Salt Bey'In 
alayları arasında. hemen bu fikri madde halinde dikte edip. kanun 
projesine koyuyor. Fakat SaJl Bey. tam bu sırada eski talebesı olan 
beni şahadet pannagını saliayarak tehdit cdıyor. Nihayet Salih Ze
ki Bey. "Anladık uruversite özerkilgi ve hurrlyetı. pekala. fakat ben 
fizik, asıronoını okulurken. biri sorsa. bunlar ını dogru yoksa dln 
ulularının söyleeliklerı mi dese ne diyecegıın. ona karar verlıu~ ... de
yince ortalıkta soguk bir hava esll. Zavallı Eınrullah Efcndı. verece
gı cevabı pekala blliyordu. F'akat "hukın-1 zaman" onu susturdu. 
Halil Ziya Bl'V "Bu ınesele de universltcnln bagımsız olmasıyla çö
zulur ... diye bır cevap verdi. Hepimiz kafalarımlZı sallayara k b uyu!< 
bir yukten kurtulmuş insanlar gıbı Öyle. oylc" dıye adeta haykır
dık. Fakat Salih Zekı lioca. hıç de kanı olmadı. fesini öne dognı bıı 
kere daha duzclttıktcn ve hepirııizı gözhıgunun ustunden attıgı ba· 
kışlarla czdiktcn sonra. sigarasını yaktı ve sefasına baktı. 

Işte size bundan 35 sene ewclkı Darıı'I-Funun özerkligt komisyo
nunun bir otunırnunu hikaye ettim.' ı ı 

ı9 1 O 3ı M.ut Olavı'nda tahrip edllcıı Rasacllıünc-i Amire'nin IKt~ına fa
Un Gölwıeıı ( 1877 -1955) getirildi. Bu görev tc; in yapılan ataıncıl<tı • 
dan şu lınl<ikat açıga çıkınakladır ki Ra~adhfuıe-i Amire. ıııctcoro
lojil< ras.ıllm vapımık ,.e rasat sonuçlarını telgraf aracılığı) la Avru 
pa'claki llll'rl<czlcrc bıldirnıek maksadıyla kıınılmuşt ur ve bu lll' · 

denlc. ılk uç ınuduriı. elektrik (telgraO nıulıcndisleri arasından ~l'· 
çilmişlir. Bıı kurumda. astronomlk gözlemler. Fatin Gökmen ıle bır· 

llkte başlamıştır. 
ı 91 O Hikmet-i Tcıbi'iyye-i Umümiyyeclen Mel.ılıas·ı HarareL-i Hcırekıyc. 

ı 9 ı O Hikmet-i Tabi'lyye-ı ·umumiyyeden Mel.ıllas-ı Saul. 
ı910 "Bır Mektiıb". Dnru'ş-Şajaka. Yıl 1. Sayı9 Istanbul 1325. 
ı 9 ı ı "Skolastık". D<ıni 'ş-Şajaka. Yıl ı. Sayı 1 O, ıstanbul ı 326. 
ı 9ı ı Halide Edip Han un. Salih Zeki Bey'den aynldı. Gerekçesını Mor Sal· 

kımlı Eu'cle şöyle anlatır: 
"191 O da benim aile hayalunda büyuk bir deglşıne olmuştu Salih 
Zeki Bey. Ikinci defa evlenmeye karar vermişti. Ta'adducl-1 zcvcal 
aleyhine hiçbir zaman degışmeycn ve taassup derecesini bulan bir 
kanaatıın vardı. O zaman Yanya'da bulunan babamı. çocuklarımla 
beraber ziyarete gittim. Salih Zeki Bey'e karar vermeden evvel. du
şunebilınesi Için zaman vermek Istedim. Döndügum zaman. bu me
selenin kapannıasıııın mümkun olınadıgını görerek ayrıldım. Yani 
dokuz senelik hayat arkadaşlıgımız sona ercll."ı2 

191 ı Hendese-l Musleuty ye. 
19 ı ı Hikmet-i Tabı'lyye-1 ·umumiyyeden Mebltas-ı Cdıtbe-1 ·umwniyye. 

1 1 Abcluthak Adnan Adıvar. Veııemeler (Bilimi rı Sarp Yo/undcı Cureıkcir Adımlcır} . Oı-rll·yt·ıı : 
Reınıl Demır. Ankara 2003. s. 89-90 

12 1 lahde Edi b Adı,·;ır, o; 177. 
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Bilim tarihçUcrlmlzden Sevim Tekeli. bu eseri incelemiş ve sonuç 
olarak Salih Zc!<l Bcy'in, Klasik Fizlğln kurucuları olan Galilei, Kep
ler ve Newton'Lı çok Iyi bUdigini ve ayrıca Newton'dan sonraki geliş
mcleri de çok yc..ıkuıdan takip ettıgını ortaya koymuştur. 
Burada şuna da değinmektc yarar vardır ki Salıh Zeki Bey, konu
ları anlatırken. tc...rU1sel bakışın sagladıgı avantajlardan olabildigln 
cc yararlandıgı tç.n. Genel Çekim sorunlarırun anlaşılması ve kav
ranması çok kola) laşmıştır. Önceki - ve hatta sonraki - dönemler
de yazılan ders kitaplarında pek sıl< rasUanmayan bu didaktik yak
laşım. Salih Zeki .'3cy'ln modern bilimleri tanıtan hemen bütün 
eserlerinde mevcuttur. 

1911 lllkmet-i Tabi'lyye-i Umümiyyeden Mebhas-ı Elasllkiyyet ve Şa 'riy
yel. 

1911 Salih Zeki Bey. Mckt 'b-i Sultanı Mudliru iken uç uncu evliligini og
rclıncn Mu nevver H::: nı m (öl. 1973) ilc yaptı. Bu eviiliginden de Ta
rık Sayar ve Faruk S.'Yar adında iki oglu oldu. 

19 ı 2 111/cmet-i Tabi'lyye-i 'Umümiyyeden Mebltas-ı Elektrik. 
1912 Ma'tırıf Ncziirctı muslc"?arlıgına getirildi. 
1912 Dciru '1-Funıin Koııjeran ;ları' nın birincı \'C ikincı c lllleri yayımiandı 

Türk matematik tarihi \C matematık felsefesi açısıııdan çok önemil 
oldugunu duşııııdiigum ız bu konfcranslarda, Salih Zekı Be}. XIX 
yuzyıl matematiginin en önemli konuları arasında bulıman "Eukle 
ides-dışı Gconıelriler" ilc "Sanal Nicelikler (Kemnıtyyflt-ı Mcvhümc) 
Üzerine Kurulmuş Çeşitli Alanlar"ı ayrıntılı bir biçimele tanıtınıştır. 
Bu konferarıslarııı. bilim t ulhi açısından en önemli yönleri. her iki 
konunun ışlcnıncsindcn önce. tarıhsel gelişimlerine ilişkin ayrıntılı 
bır serimlemenin yapılmış olmasıdır. Çagdaş nıatcmatıgın Turki
ye'ye gırışı incclcnırken. Salih Zeki Bey'In dıgcr çalışmalarının yanı 
sıra. Dd.ru'I-Fiimin Korıjeran=;larına da buyuk bır yer ayırmak gere
kecektir. 

1912 Ilisdb-ı İlttimdlcii basıldı. Kerim Erlm. bu eserin dldaktil< yönden Iyi 
bir kitap oldugunu belirtmiştir. 

1912 Unlü Fransız malematlkçisl ve bilim felsefecısı Ju1es-Henrı Poinca
rc·nın (1854-1912) bilim felsefes' Uc Ugill olan La Valeur de la science 
(Paris 1905) adlı yapılını llrrun Kıymeti adıyla Turkçe'ye çevirdi ve ya
yunladı. Birinci Dunya Savaşı sı.·asında Daru'l-Funün-ı Osmani'de 
felsefe tarihi okulan Gunther Ja:-obi. ona Poincarc'nln kitaplarıru 
okumasım öncrdıgınde, Salih Zeki 3cy. gülerek söz konusu matema
tıkçlden çevirdıgı uç eseri kutüphaııcsinden çıkarıp göstermişti. 

ı 9 ı 3 Tl1rkiye'nin yegane universilesi olan Darü'l-Funun-ı Osmani umu-
mi müdurlugunc. yanı rektörlügüne atandı. 

1913 Mucmel Ceblr. 
ı 913 Mucmel Hendese. 
1913 Nazari ve 'Ameli Mucmel Hendese. 
ı 913 Müse/lesat-ı Mustevlyye. 
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1913 Büyük yapıtı Asar-ı Bakiye'nin birincı ve ikinci cUtleri yayınılandı. 
Salih Zeki Bey"ln. Türk ve Islam bilim tarilli açısından çok öneınJI olan 
Asar-ı Bakıye adlı bu yapıtı , dört cUt olarak tasarlandıgı halde, ancak 
U<i cildi yayunlanabUnılştır. Bugün de degerinden çok şey yitirmeyen 
bu muhteşem yapıt yazılırken. çagdaş bir yöntem izlenmiştir: 
( l) Öncelikle Müslüman bllginlerln, matematU< ve astronomı alan
lanndaki mevcut bilgi birikimine yapmış oldukları katkıların boyut
l arının dogru bir biçimde belirlenebllmesi için, Batılı blUm larihçl
lerlnln eserlerinden yararlanılarak. islam Öncesi Dönemler'deki ve 
özelllkle de Yunanlılar'daki ve Hinlliler'deki bilimsel çahşmalar. ge
rektigi ölçüde tanıtılmıştır. Bu tanıtım sırasında, Jean Elienne 
Montucla'nın ( 1725-1799) Histoire des Mathemaliques'l tMalematfl< 
Tarıhı. 3 CUt. Paris 1758)ı3, Jean-Bapliste-Joseph Delambre'ın 
(1749-1822) Hislo/re de l'AsLronomie'si (Astronomi Tarihi. 1817-
1821 ), Morilz Benedikt Canter'un (1829- 1 920} Malhematisclle Belt
rage zum Kulturleben der Völker'l (Halkın Kültur Yaşanuna Matema
tıksel Katkılar. 1863) ve Paul Tannery'nlıı ( 1843-1 904), Recllerches 
sur l'histoire de l'astronomie ancienne'i (Eski Astronoınının Tarllıl 
Uzerine Araştırmalar, Paris 1893) başta olmak üzere çok sayıda bi
lim larilli çalışması kullanılmıştır. 
(2) Ayrıca Ortaçag Isianı Döneını lle bunun bir losını olan Osmanlı 
Döııeml'ndckJ bUgtnlcrın çalışınalarının degertnl, dogru bir biçimde 
saptamak ve serimiemek Için, dognıdan dogruya yazma eserler In
celemiş ve burılardan derlenmiş bulgulara dayanılarak. Mı.'ıslliman
Tiırk bilgiıllerın matemalik ve astı-onoını alanlarındaki yüksek dü
zeylerı gösterilmek islemlşlir. 
rçerıgının bazı kısımları Darü'l-Fi.ınün-ı ·osmaıü'de konferans surc
Unde veriliniş olan Ascir-ı Bakıye'nin BJrincı Cilcl'l. diizlemsel ve ku
resel trigoııometrlııin Müslümanlar arasındaki tarihi gelişiminden 
söz eder ve şu böliiınlerden oluşur: Önsöz, Giriş, Binnci Bölüm: 
Dogu'da Trıgonoınetrının Ortaya Çıkışı. Slnüsler I<uran11nın Kurul
ması: Sinüs Teoreml. Yayların Toplanması, Çıkarılması. Çarpılma
sı ve Bölünmesi. Tanjanllar Kuraıuınuı Kurulması: Tanjant Teore
mt. Uçgenlcrın Çözülmesi Yöntemi, Ikinci Bölüm: Dogu'da Trlgono
melrik Cetvellerltı Hesaplanması, Ebı:ı-1-Veta·nın irıgonometrik Cet
velleri, Ulug Bey'lıı Trigonoınelrik Cetvelleri. Kadızade-i Rumi'nin 
Tadiü ve Trıgonometrinin Bab'da Lallnler Arasına Girişi. 
Bu cildin sonuna eklenmiş olan "Zeyl''de Ise. söz konusu çalışına
da isimleri geçen ve escrlerinden ıstifade edilen matematıkçılerln 
tarıh sırasına göre biyografilerı verUmişlir. Dönemi ıçın çok kıyınet
U olaıı bu bölümde. Habeş el-Hasib. Sabıt ibn Kurre, Ebu ei-'Abbas 
ei-Fazıl ei-Neyrizi, el-Battani, Ebu'l-Vefa: ei-B(ızcani. Eblı Mahmud 
Hfuı el-Hucendi. Ebü Ca'fer el-Hazin. Giyagüşyar el-Cili, Emır Ebu 

13 Bu esertı1 üçuncü cUdi. yazarın ölümünden sonra J de Lalande ıarafından tamamlan
nuştır 
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'Jasr ıbn ·ırak. Eb(ı el-Reyhan el-Biruni, Naslrüddin el-Tlısi, Gıya
suddin Cemşld, Kadızade el-Rumi, uıug Bey. All Kuşçu. Mirlın Çe
lebi ve Taklyüddin-ı Rasıd'ın oldukça ayrıntılı bir biçimde tanıtıldık
ları görü lmektedir. 
Yine ıçerıgırun bazı kısunları Darü'I-Fünlın-ı ·osmani'dc konferarıs 
surelinde verilmiş olan Asar-ı Bakıye'nin İkinci Cild'i ise. aritmetik ve 
cebirtn Muslümanlar arasındaki tarihi gelişıminden söz eder ve şu 
böltımlerden oluşur: Onsöz, Giriş: Yunan Kaynakları. Hint Kaynakla
rı. Bırıncı Kısmı: Aritmetik Bilimi, Giriş: Kısa Maluınat. Birinci Bölüm: 
Rakamların Türleri. Cümel RaJ<amları. Hint Rakarrıları-Gubar Ra
kamları. Arap Rakamları, İkincı Bölüm: Hint Hesabı-Gubar Hesabı. 
Tam Sayı.larla Işlemler Kesirlı Sayılarla Işlemler. Ondalık Kcsirler. 
Oran \'C Oranlı. Problem Çözuımı. Orarı.lanmış Dörtltı Yöntemi, Çift 
Yanlış Yönlerni. Tahlil ve Te'akus Yontemi, Sonuç: Zihin Hesabı. Özet. 
Bu elidin de sonuna bir ··zeyl" eklenmiş ve l)tırada ise lbn Tı'ırk el
CilJ. Muhammed ıbn Musa el-Harl7.rni. Ebiı Kamil Şuca·. Ya'küb cl
Kindi. Ebü Berzc ei-Cili. Ebü Hanıfc cl-Dincvcri. Sınan il)ll ci-F'eth 
ei-Harrani, AJı ci-Mcvsıli. Ebu cl-Kasım el-Antakı Ebiı Nasr ei-Kel
vazı, Kadı Ebu el-Hasan-ı Nesevi. Hasib Kerhı. lbn Semh-i Gırnati. 
Jbıı 'Auı'ı'-ı isrıl'ili. Ilm ci-Beıına' ci-Mcrakuşi. ·ıınadüdcliıı cl-Bağda
dı. Şcrcfi.ıddin ei-Tibi Yahya cl-l<aşi. Şihabudclin ibn ei-Ha'ıııı. Ha
cı Atmaca. 'Ali Ilm Vclı ıbn Hamza. Bahauddın cl-Amlli , 'Abdurra
hım ci-Mar·aşi ve Gelenbevi ayrıntılı bir bıçıınde tanıtılmı~lıı 
Sonraki bırçok araştırmacı. Asar,ı Bakıye'nın birinci ve Ikincı cilt
lerinin sonlarında bulunan bu "Zcyl" kısımlarından buyul< ölçude 
yararlanmıştır. 

Burada dikkatimizi çeken başka bir husus cia. her iki cilcliıı iç ka
pagında ve Asar-ı Bakıye isnunln hemen altında. 
"Muhtcvtyatının bazı kısımları. Daru'I-Fünlın-ı ·osmani'dc konfe
rans s lı retinde verllınlşUr." 
ibaresine yer verilmiş olmasıdır ki bu ibare, konferanslar biçiminde 
de olsa. Türkiye'deki billm tarU11 egitıminin, Salih Zeki Bey tarafın
dan. bu eserin basım tarihi olan ı 913 yılından ewel. Darul-runl:ın-ı 
·osınani'de başlatılmış oldugunu kanıtlamaktadır; böylece Turki
ye'deki bilim tarihi egitiminin geçmişin!, gumımuzden takriben bir 
asır öncesine kadar geri götürmek gerektıgı açıga çıkmaktadır. 
Öyleyse çagdaş anlamda, hem bilim tarihi araştırmalarını. hem de 
bilim tarihi egitinılnl başlatması açısından. SaHh Zeki Bey'In Turk 
bilim tarihi yazıcıhgında gerçek bır öncü olduğunu bir kere daha 
vurgulamak gerekmcktedırı<~. 

14 Ascır-ı Bcikiye'nın birincı rildi. Rcmzi Demir lle Yavuz Unat: ıkincı cUd'i i.se Melek Do
s:ıy Cokdogaıı tarafından yalıııl<ıştırılarak yeniden \'ayunlannııştır: diger ciltlı·rı de ha
zırlanmaktadır: bkz Salih Z!'kl. Asör-ı Bakiye (Ortaçağ Islam Dımyası'nda Trigonomeı
rl). CIIt ı . Ankara 2003 ve Ascir-ı Brikıye (Ortcıçağ Islam DımiJası'nda tleS(IfJ l't' Cel>ır}. 
CIIt 2. Anka ı '' 2003 . 
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19 ı 4 Salih Zeki Bey, Mercan ldadisJ'nde. bıiyıik Osmanlı matematikçlsi 
Vidinli Tevfik Paşa ( 1832- ı 90 1) hakkında bir konferans verdi ve 
Cumhurıyet Döneını tıp ve kultur tarihçi lerinden A Suheyl Unver 
( 1898-1986), bu kon rcranstan çok etkilendi. 

1914 Miztın-ı Tejekkür yayımlandı. Salih Zeki Bey. bu escrinde ingiliz rna
tematıkçilerlrıden George Boole'un (1815-1864) gellştırm.iş olduğu 

Cebirsel MantıJ<' ı (logıque algebrlque), ayrıntılı bir biçimde tanıtınış 
ve savunnıuştur. 

19 ı 4 / 15 Alexandre Ber tr and ın bir eserltı i Me badi-i felsefe-i 'llmiyye (2 C lll) 
adıyla Tlı rkçe'ye çevirdi ve yayıınladı. 

ı 915 Usul-i Cebir (2 Cilt). 
1 915 Yeni Kozmoğrajya. 
ı 9 ı 6 "Külle-i Maddiyye Ccvhcr mi. Araz ını?", Dô.ru '1-Funıirı, fen Fa kulte-

st M ec m (ı 'ası. Yı l ı. Sayı 3-4 Istanbul 1322. 
1916 Ilk Hendese Dersleri.· Deur-ı Mııtauassıta Birinci Sene. 
1916 Ilk Hendese Derslerı. Devr-i Mutavassıta Ikinci Sene. 
19 ı 6 Muhtasar Ko?.mografya. 
1917 Darlı'I-Fıınlın-ı Osınani'nin uımınıi mudurlüğünden ıstlfa etti. aınn 

öğretim uv<>lıği görevini. Fen Şubesi ınudcrrlsl olarak surdurdu 
191 7 lllsdb Dersleri 
19 ı 7 I likmet-i Tabi'ıyye Dersleri. 
19 17 llalide Edip Hanım . Doktor Acinan Adıvar ıle evlendi. 

ı 9 ı 8 Yeni U sit/ Resimli Hiscib Dersleri !Haıııazasb Haki) an ilc birlik tt•). 

1919-20 fen Fak u Ilesi dckanlıgı yaptı 
19 ı 9 Mchmed Nadir Bey· ı. DariYI· f'unfın·ı Osınftn1'de kurulan Sayılar 

Kuramı Kürsüsü'nun başına getirdi. 
1919 Namutenahi". D6.ru'I-Funun Ferı Fakullesı Mecmıi'ası. Yıl ı. Sayı ı. 

Istanbul 1332. 
1919 Resimli Hesap Dersleri. 
L 920 Ruhl bir bunalım geçirdi ve hastalandı. 
1921 Salih Zeki Bey. tedavi edildiği Şişli Fransız Hastahanesi'ndc öldü. 

1921 Dernieres Pensees nın de çevirisini hazırlıyordu; fakat ölümü uzeri
ne bu kitap, ögrencısı Hüsnu Hamid tarafından tamamlanarak ya
yunlandı. 

1927 Jules-Henrı Poincarc'nin La Sclence et l'hypothese (Paris 1903) ad
lı eserını çevirdJ ve ölumunden sonra İllm ve Farazlye (Istanbul 
1927) adıyla bastırıldı. 

ı 928 Julcs-Henrı Polncare·nın Science et methode (Par is 1908) adlı eserı
nt çevirdi ve ölürnunden sonra Ilim ve Usul adıyla bastınldı. 
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