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ÖNSÖZ

Bilime yön veren kişiler yüzlerce yıl önce Doğu'nun saraylarında, rasathanelerinde ve 
medreselerinde yetişmiş, astronomiden felsefeye, cebirden geometriye her bir dalda 
birbirinden kıymetli buluşlar yaparak birçok bilimin temelini atmışlardır. Bu kıymetli 
bilim insanlarının kendi sınırları içersinde çalışmalar yapmalarını isteyen sultanlar 
birbirleri ile yarışmış, Fatih Sultan Mehmet bu sebeple Ali Kuşçu dâhil birçok bilgini 
İstanbul’a davet etmiştir. 

Bizler bu insanları ve çalışmalarının çoğunu bilmezken Avrupa, Müslüman bilim 
adamlarının buluşlarına  katkı yaparak bilime yön vermiştir. Uçuş denemelerini Wright 
kardeşlerden yüzyıllar önce İbn-i Firnas yapmış, robotik bilimin temelini Cezerî, 
fotoğrafçılığın temelini Heysem atmıştır. Mikroptan ilk bahseden ise Akşemsettin’dir. 
İbn-i Sînâ tüm dünyada “Tıbbın Babası” olarak tanınmıştır. İşte DAHİ projesi bu ve 
bunun gibi birçok gerçeği farklı alanlarda yaptığı çalışmalarla gençlerimize aktarmayı 
amaçlamaktadır. 

DAHİ projesi kapsamında;
Kendi yaptığı roket sistemi ile yerden 300 metre yükselen Lâgarî’nin uçuşuna şahit 
olup Hezârfen ile Galata’dan Üsküdar’a kanat çırpacağız. Oktay Sinanoğlu, Aziz 
Sancar gibi bilim insanlarımızı tanıyıp İslâm bilim tarihini aydınlatan Fuat Sezgin’i 
tanıyacağız… Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar ile DAHİ’likte sınırları aşan bilim 
insanlarını gençlerimize tanıtacak, bilime milli ve manevi katkı veren rol modeller 
olarak yeni buluşların bu temel üzerine inşa edilmesini sağlayacağız.
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Uzay, 20. yüzyılı tanımlayan ve 21. yüzyıldaki teknolojinin baş döndürücülüğüne 
kaynaklık eden temel etkendir. Yaşadığımız döneme adını veren bu olguya yönelik 
sürdürülen araştırmalar, yarışlar ve uzay teknolojileri insan hayatını kökten 
değiştiriyor.

Uzay çağının bu döneminde, ülkemizin yarışa dahil olması ise milletçe yeni vizyoner 
heyecanlar, bilimsel motivasyon, macera duygusu ve yolları hediye ediyor. İnanç ve 
coşkuyla havacılık, uzay ve bilim festivalleri dalga dalga büyürken diğer taraftan hayatın 
her alanında var olan yüksek teknolojinin, yaşadığımız dönemin hatta diğer medeniyet 
temsilcilerinin çalışmalarının ürünü olduğu gibi düşünce kolaylığı ve yanılsaması 
içinde bulunuyoruz. Bunun tam tersi olduğunu görmek için ruh köklerimize doğru 
bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor.

Tam da burada DAHİ (Doğu'nun Aklına Hakim İnsanlar) isimli kitabımız, bu 
malüllükten ya da illüzyondan kurtulmanın pusulası oluyor. Bilim tarihine aynayı 
doğru tutan, uzay, kimya, geometri, tıp gibi tüm alanlardaki isimleri yerli yerine 
oturtan DAHİ,  genç kuşaklarımızın dimağına doğru bilgiler ekme işlevi de görüyor. 
Dünyanın, bilimsel belge ve raporlarda hakkını verdiği fakat kolektif hafızaların kör 
noktasında bulunan bu değerli ve saygın isimleri, hayatımızın ve zihnimizin içine 
alma, onlarla tanışıklık kazanma ve ismen de olsa toplumsal dolaşıma sokmanın pratik 
bir el kitabı oluyor.

DAHİ'nin hayırlı, nesillerimizin ve bilimsel ilerleyişimizin uğuru olmasını diliyorum.



(9. Yüzyıl – Dînever)

*

Dünya tarihinin ilk botanikçilerinden. Dünya tarihinin ilk botanikçilerinden. 

Bitkilerin sınıflandırılması, çeşitliliği, toprak 
yapısı ve hangi iklimde, hangi şartlarda 
yetişebildiği gibi konuları incelemiştir.

Dîneverî 

6 7



(17. Yüzyıl – İstanbul)

*

Türk yazar ve seyyah.Türk yazar ve seyyah.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i rüyasında görmüş 
ve huzuruna çıkarak; “Şefaat Ya Resulullah” diyecekken, 
heyecana kapılarak “Seyahat Ya Resulullah” demiş. Bu olay 
üzerine 50 yıl sürecek seyahatlerine başlamıştır. Çelebi, gezip 
gördüğü yerleri “Seyahatnâme” adlı kitabında toplamıştır.  

Evliya 
Çelebi

8 9



(16. Yüzyıl – Şam / İstanbul) 

*

En ünlü Türk astronom. En ünlü Türk astronom. 

Başarılı çalışmalarından dolayı kendisine er-Râşid unvanı 
verilmiştir. Ekliptik ve Ekvator arasındaki 23° 27'lik açıyı 
1 dakika 40 saniye farkla 23° 28'40’’ bularak gerçeğe en 
yakın doğru dereceyi hesaplamıştır.

Takıy-
yüddin 

10 11



(1489 Kayseri – 1588 İstanbul)

*

Osmanlı mimarlığında klasik dönemin kurucusu.Osmanlı mimarlığında klasik dönemin kurucusu.

93 cami, 52 mescit, 56 medrese, 7 dâr’ül-kurrâ, 20 
türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa, 5 suyolu, 8 köprü, 20 
kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere 
toplam 375 eser vermiştir.

Mimar 
Sinan 

12 13



(10-11. Yüzyıl – Buhara / Hemedân)

*

Orta Çağ modern biliminin kurucusu, Batılıların söyleyişiyle; Orta Çağ modern biliminin kurucusu, Batılıların söyleyişiyle; 
“Avicenna”.“Avicenna”.

İslâm altın çağının en önemli hekim, astronom, düşünür ve 
yazarlarından biridir. “Büyük Üstad” ismi ile tanınır. "el-Kânûn fi't-
Tıb" (Tıp Kanunu) adlı eseri 19. yüzyılın başlarına kadar birçok ülkedeki 
okullarda kaynak kitap olarak okutulmuştur.

İbn Sînâ 

14 15



(17. Yüzyıl – İstanbul / Kırım)

*

Dikey uçuşu ilk gerçekleştiren kişi.Dikey uçuşu ilk gerçekleştiren kişi.

Basit bir roket modeliyle tarihte ilk kez dikey uçuşu 
gerçekleştirip füze ve roket sisteminin atası olarak adını 
Türk bilim tarihine yazdıran kişidir. 

Lâgarî 
Hasan 
Çelebi 

16 17



(17. Yüzyıl – İstanbul / Cezayir)

*

Osmanlı coğrafyasında ilk kez uçmayı başaran Türk bilgini. Osmanlı coğrafyasında ilk kez uçmayı başaran Türk bilgini. 

Kendi yapmış olduğu kuş kanatlarına benzer bir araçla 
Galata Kulesi’nden atlayıp, İstanbul Boğazı’nı geçerek 
Üsküdar’a inmiştir.

Hezarfen 
Ahmed 
Çelebi 

18 19



(8. Yüzyıl – Horasan / Bağdat)

*

Cebirin babası. Cebirin babası. 
 
Cebir alanında ilk kez “sıfır” (0) teriminin varlığının 
ispatını yaparak kullanmaya başlamış ve böylece 
bugünkü bilgisayar yazılımlarının programlama 
dillerinin temelini atmıştır.

Hârizmî  

20 21



(15. Yüzyıl – Gelibolu / Kahire)

*

Osmanlı Devleti’nde dünya haritasını ilk Osmanlı Devleti’nde dünya haritasını ilk 
çizen bilim insanı.çizen bilim insanı.

“Kitâb-ı Bahriyye” adlı eseri ile Amerika 
kıtasından ilk bahseden Müslüman ve Türk 
bilgini olma özelliğini de taşımaktadır.

Pîrî Reis 

22 23



(10. Yüzyıl – Hârizm / Gazne) 

*

Newton’dan 7 asır önce yer çekiminden bahseden bilim insanı.Newton’dan 7 asır önce yer çekiminden bahseden bilim insanı.

Dünya’nın çapını ve çevresini ölçmek için matematik, astronomi, 
coğrafya, geometri ve diğer bilim dallarını kullanmıştır. 
Çalışmalarında bütün cisimlerin, yer kürenin merkezine 
çekildiğini göstermiştir.

Bîrûnî 

24 25



(12. Yüzyıl – Cizre)

*

Robotik bilimin öncüsü.Robotik bilimin öncüsü.

Cizre’de dünyaya gelmiştir. Hayatımızda önemli bir yere sahip 
olan bilgisayar sistemlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Cezerî  

26 27



(17. Yüzyıl – İstanbul) 

*

Klasik Türk müziğinin kurucusu.Klasik Türk müziğinin kurucusu.

Osmanlı döneminde yetişmiş en büyük sanat ve düşünce 
insanlarından biridir. Bayram namazlarında okunan “Segâh 
Tekbiri” en bilinen eseridir.

Buhûrîzâde 
Mustafa
Itrî

28 29



(9. Yüzyıl – Kûfe) 

*

İlk İslâm filozofu.İlk İslâm filozofu.

Orta Çağ Avrupası’nda “Alchindus” adıyla tanınmaktadır. 
Einstein’den asırlar önce “İzafiyet” teorisini ortaya koymuş ve 
kendinden sonra gelen birçok bilim insanını etkilemiştir. Aynı 
zamanda ilaç yapımı olan posolojinin de kurucusudur.

Kındî  

30 31



(10-11. Yüzyıl – Basra / Mısır)

*

Optiğin babası.Optiğin babası.

Işığın yansıma ve kırılma kanunlarını tespit ederek görme olayını 
11. yüzyılda yazdığı “Kitâbü’l-Menâzir” adlı kitapta açıklamıştır. 
Bilim çevrelerince fotoğraf makinesi ve kameranın da babası 
olarak kabul edilmektedir.

İbnü’l- 
Heysem 

32 33



(12. Yüzyıl – Merv)

*

Hikmet terazisini yapan bilim insanı.Hikmet terazisini yapan bilim insanı.

Terazi ile metallerin ve kıymetli taşların saf olup olmadıklarını, 
metal oranlarını hesaplar. Bilinen en meşhur eseri beş kefeli 
hikmet terazisidir.

Abdu-
rrahman 
el-Hâzinî 

34 35



(15. Yüzyıl – Saraybosna / İstanbul)

*

Matrak oyununun mucidi.Matrak oyununun mucidi.

Silahşor unvanı ile anılan Nasuh; “Matrakçı” namını, sopalarla 
oynanan bir tür savaş oyunu olan ve bu oyundaki ustalığından 
almıştır. Aynı zamanda minyatür sanatı ile ilgilenmiş bu alanda da 
başarılı çalışmalar ortaya koymuştur. 

Matrakçı 
Nasuh 

36 37



(12. Yüzyıl – Endülüs / Marakeş) 

*

Dünyaca ünlü roman yazarı.Dünyaca ünlü roman yazarı.

Daniel Defoe'nun 1719 yılında ilk basımı yapılan “Robinson 
Crusoe” romanına ilham kaynağı olan “Hayy bin Yakzan” adlı 
eseri kaleme almıştır. Günümüzde birçok dile çevrilen eser; 
felsefi, bilimsel ve ada konulu roman türlerinin ilk örneğini 
oluşturmuştur.

İbn 
Tufeyl 

38 39



(12. Yüzyıl – Kurtuba / Marakeş)

*

Güneş lekelerini ilk gözlemleyen bilim insanı.Güneş lekelerini ilk gözlemleyen bilim insanı.

İslâm âleminde “Şârih”, Avrupa’da “Averroes” unvanıyla tanınır. 
Batı’da “Latin İbn Rüşdcülük” adı ile bir felsefe ekolü oluşmuştur. 
Tıp alanında da birçok çalışması olan İbn Rüşd, görme olayını 
retina tabakasının yaptığını ilmî açıdan izah etmiştir.

İbn
Rüşd 

40 41



(17. Yüzyıl – İstanbul)

*

Türk coğrafya bilimini modernize eden kişi.Türk coğrafya bilimini modernize eden kişi.

Batı bilimleriyle çok fazla ilgilenen ve Doğu bilimleriyle 
karşılaştırıp sentezleyen ilk Türk bilim insanlarındandır. Birçok 
farklı alanda eser vermiş olan Kâtib Çelebi’nin en önemli eseri, 
Türk coğrafya tarihi için klasik devirden modern devire geçişi 
başlatmış olan “Cihannümâ”dır. 

Kâtib 
Çelebi 

42 43



(8. Yüzyıl – Kûfe / Tûs)

*

Modern kimyanın öncüsü.Modern kimyanın öncüsü.

Modern kimyanın doğuşuna kadar kimya ve simya alanında otorite 
olarak kabul edilmiştir. Canlıların laboratuvar ortamında yapay 
tüplerle üretilebileceğini söyleyerek tüp bebek olayına işaret eden 
ilk kişidir.

Câbir Bin 
Hayyan 

44 45



(9. Yüzyıl – Fârâb / Şam)

*

İslâm dünyasında siyaset felsefesinden bahseden ilk filozof.İslâm dünyasında siyaset felsefesinden bahseden ilk filozof.

Batı’da “Alfraganus” ismiyle tanınmıştır. Aristo’dan sonra “ikinci 
öğretmen” olarak nitelendirilmiştir. Aynı zamanda bir müzik aleti 
olan udun mucididir.

Fârâbî  

46 47



(14. Yüzyıl – Tunus / Kahire) 

*

Tarih felsefesinin kurucusu.Tarih felsefesinin kurucusu.

İbn Haldûn’un en bilinen eseri “Mukaddîme”dir. Tarihin de 
tabiat bilimleri gibi ilke ve yöntemleri olduğunu ortaya koyduğu 
bu eserle; tarih felsefesi, sosyoloji ve ekonomi gibi insan 
ilimlerinin kurucusu olarak kabul edilmektedir.

İbn 
Haldûn 

48 49



(10. Yüzyıl – Halep)

*

Dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi.Dünyanın ilk Müslüman kadın mucidi.

Günümüzde saat, pusula, navigasyon cihazları başta olmak üzere; 
zaman ve mesafe ölçümüne yarayan, astronomik hesaplarda 
kullanılan pek çok cihazın atası olan usturlabı geliştirerek 
günümüz bilimine çok büyük katkılar sağlamıştır.

Meryem el-
Usturlabî 

50 51



(9. Yüzyıl – Bağdat)

*

İslâm dünyasındaki en önemli mekanikçiler.İslâm dünyasındaki en önemli mekanikçiler.

Ebû Câfer en büyükleri olup matematik ve gökbilimle ilgilenmektedir. Hasan 
geometri, en küçükleri Ahmed ise mekanikle ilgilenmektedir. Mekanik ve 
otomatik çalışan teknik aletler üzerine icatlar gerçekleştirmişlerdir. Sesli 
fıskiyeler, su pompaları, otomatik müzik aletleri, çeşitli mutfak aletleri, 
rüzgârda sönmeyen lambalar başlıca icatları olmuştur.

Benî 
Mûsâ 
Kardeşler

52 53



(11. Yüzyıl – Horasan / İsfahan)

*

Filozofların prensi.Filozofların prensi.

Matematik, fizik, astronomi ve tıp alanlarında önemli eseri ve icatları 
bulunan Hayyâm, birçok teori ve icadın isimsiz kahramanı olmuştur. 
Matematikte binom formülü ile Pascal ve Newton’un çalışmalarına öncülük 
etmekle birlikte Celâleddin Melikşah adına 1079 yılından itibaren kullanılan 
Celâlî Takvimi'ni yapmıştır. 

Ömer 
Hayyâm 

54 55



(14. Yüzyıl – Semerkand)

*

Ünlü astronomi bilgini.Ünlü astronomi bilgini.

Timur İmparatorluğu'nun 4. sultanı olan Uluğ Bey’in 
yaptırdığı 40 metre çapındaki “rubu dairesi”, yıldızların 
yüksekliğini ölçen gözlem aletiydi. Teleskopların icadına 
kadar Doğu ve Batı’da bu alet kullanılmıştır. 

Uluğ Bey 

56 57



(9. Yüzyıl – Rey)

*

Hekimlerin hocası.Hekimlerin hocası.

Tıp, kimya ve felsefe alanında 200’den fazla eser yazmış ve günümüze sadece 
50 tanesi ulaşabilmiştir. Başhekim olarak anılan Râzî, bir klinik düzen 
kurarak hastaları bölümlerine ayırmıştır. Çiçek ve kızamık hastalığından 
ilk kez bahsetmiş ve ameliyatlarda hayvan bağırsağını dikiş ipi olarak 
kullanmıştır. Bu buluşu kendisinden sonra modern tıpta da kullanılmıştır.

Râzî 

58 59



(1093 - 1166 / Türkistan)

*

Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu.Türk tasavvuf geleneğinin kurucusu.

Kendisinden sonra gelen bütün büyük mutasavvıfları etkilemiştir. 
“Dîvân-ı Hikmet” adı eseri, Türk tasavvuf edebiyatının ilk eseri olarak 
gösterilmektedir. Hikmetlerini Türkçe olarak kaleme almıştır. 

Ahmed 
Yesevî 
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(M.Ö 234 – M.Ö 174)

*

Çavuş okunun mucidi.Çavuş okunun mucidi.

Tarihte Çin Seddi'ni aşabilen ilk Türk hükümdar olmuştur. 
Asya milletlerini tek çatı altında toplayan ilk hükümdardır. 
Günümüz ordu sisteminin temelini atmıştır. Günümüzde 
Türk Kara Kuvvetleri’nin kuruluş yılı Mete Han’ın tahta geçtiği 
M.Ö. 209 yılı olarak kabul edilmektedir.

Mete
Han 

62 63



(12. Yüzyıl – Malaga / Şam) 

*

Günümüzü aydınlatan eczacı.Günümüzü aydınlatan eczacı.

İbnü’l-Baytâr, yaşadığı dönemde ürettiği ilaçlar ve yaptığı 
çalışmalar sayesinde dünyanın en iyi botanik ve eczacılarından 
biri sayılmaktadır. “el-Müfredât” isimli kitabında iki bin küsur 
ilaç ve maddenin bilgisini vermiştir.

İbnü’l-
Baytâr 

64 65



(13. Yüzyıl – Şam / Kahire) 

*

Orta Çağ’ın en büyük fizyoloğu.Orta Çağ’ın en büyük fizyoloğu.

Hafız, teolog, İslâm filozofu, sosyolog ve tıpçı olan 
İbnü’n-Nefîs “pulmoner dolaşım” ile birlikte kılcal 
damar ve koroner dolaşımları ilk kez keşfeden kişidir. 

İbnü’n-
Nefîs 

66 67



(8. Yüzyıl – Abbâsî Devleti)  

*

Kâğıt fabrikasını ilk kuran kişi.Kâğıt fabrikasını ilk kuran kişi.

Keten ve pamuktan üretilen kâğıt ucuz olunca, âlimler daha 
fazla eser vermeye başlamış ve bu durum matbaanın icadına 
da zemin hazırlamıştır. Kâğıt fabrikasının kuruluşu sadece 
İslâm dünyasında değil, tüm dünyada yeni bir devrin başlangıcı 
olarak kabul edilmiştir.

İbn-i 
Fâzıl 
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(14. Yüzyıl – Şam / Bolu) 

*

Mikroptan söz eden ilk kişi.Mikroptan söz eden ilk kişi.

İstanbul'un fethindeki manevi katkıları ile tanınan 
Akşemseddin “seretan" adıyla bilinen bir kanser hastalığı ve 
birçok hastalık hakkında araştırmalar yapmakla beraber dünya 
tarihinde ilk kez mikrobun varlığından bahseden kişi olmuştur. 

Akşem-
seddin 
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(1946 - Mardin) 

*

Son asrın genetik profesörü.Son asrın genetik profesörü.
 
DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde 
çalışmalarını sürdüren Sancar, 415 bilimsel makale ve 33 kitap 
yayımlamıştır.  Hücrelerin, hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve 
genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları ile 2015 
Nobel Kimya Ödülü’nü almıştır.

Aziz 
Sancar 
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(15. Yüzyıl – Edirne / Gebze) 

*

Havan topunun mucidi.Havan topunun mucidi.

Osmanlı Devleti’nin 7. padişahıdır. Ana dili Türkçe’nin yanında Yunanca, 
Arapça, Latince, Farsça ve İbranice bilen Fatih bilime ve bilim insanlarına büyük 
önem verir. “Avnî” mahlası ile şiirler yazmıştır. İstanbul’u fethederek Hazreti 
Peygamber'in övgüsüne mazhar olmuş, çağ açıp çağ kapatmıştır. Dünyada ilk defa 
İstanbul’un fethi esnasında kullanılan havan topunu icat etmiştir. 

Fatih 
Sultan 
Mehmed 
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(14. Yüzyıl – Amasya)

*

Dönemin padişahı Fatih Sultan Mehmed’e sunduğu kitabı 
“Cerrâhiyye-i İlhâniyye”, tıp tarihinde ilk defa cerrahî 
müdahaleleri gösteren minyatür tekniğinde yapılmış eserdir. 
Bu eserde ayrıca ilâçların hazırlanma usulleri, macun, 
şurup, gargara, yağ ve merhem sıralamasıyla ilâçların 
formülleri de verilmektedir. 

Sabun-
cuoğlu 
Şerefeddin 

76 77



(9. Yüzyıl – Bağdat)

*

Nilometrenin mucidi.Nilometrenin mucidi.

Batıda “Alfarganus” olarak tanınır. Nilometre adında alet yaparak, Nil 
nehrinin taşma zamanını hesaplamıştır. Güneş tutulmalarının zamanını 
belirlemek için geliştirdiği yöntemle 842 yılında gerçekleşen güneş 
tutulmasını önceden tespit etmiştir. 

Fergânî  

78 79



(9. Yüzyıl – Bağdat) 

*

Ekvator’un uzunluğunu hesaplayan ilk bilim insanı.Ekvator’un uzunluğunu hesaplayan ilk bilim insanı.

Tarihte ilk kez geometriyi aritmetiğe uygulayan kişi olmuştur. 
Batılı bilginler tarafından “Arapların Öklid’i” olarak anılmaktadır. 
Trigonometrinin İslâm dünyasında kullanılmasını sağlamıştır. 

Sâbit bin 
Kurrâ 
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(9. Yüzyıl – İspanya)

*

Uçan ilk insan.Uçan ilk insan.

Tüy ve kumaşlarda yaptığı uçuş aleti ile Wright Kardeşler'den 
"10 asır evvel" tarihte ilk kez uçmayı başaran insan olmuştur. 
Aynı zamanda dereceli gözlüğü de keşfeden kişidir. 

İbn
Firnâs
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(20. Yüzyıl – İtalya / ABD) 

*

Türkçe’nin muhafızı.Türkçe’nin muhafızı.

Kimya, moleküler biyofizik, biyokimya ve matematik 
alanlarında dersler vermiştir. Hayatını Türk diline adayan 
Sinanoğlu, birçok bilimsel kitap ve makale yazarak Türkçe 
bilinci oluşturmaya çalışmış ve Türkçe'nin yabancı dillerin 
istilasından kurtulması gerekliliği fikrini savunmuştur.

Oktay 
Sinanoğlu

84 85



(20. Yüzyıl – Bitlis / İstanbul)

*

İslâm bilim tarihini aydınlatan kişi.İslâm bilim tarihini aydınlatan kişi.

1983 yılında Almanya’da kurduğu müzede, Müslüman 
bilginler tarafından yapılan alet ve bilimsel araç gereçlerin 
numunelerini sergilemiştir. Sezgin, bu eserlerin benzerlerini 
yaparak 2008 yılında İstanbul İslâm Bilim ve Teknoloji 
Müzesi’nin açılmasına öncülük etmiştir.

Fuat
Sezgin 

86 87



(14. Yüzyıl – Memlük Devleti)

*

Mancınığın mucidi.Mancınığın mucidi.

Ateşli silahların hazırlanması ve kullanımları hakkında 
“Kitâbu Enîk fi’l-Manâcnîk” isimli eserinde ilk defa 
mancınıklar, kuşatma aletleri, yanıcı ve yakıcı aletlerin 
yapılışına yer vermiştir. 

Zerdkaş 
Erenbuga 
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(10. Yüzyıl – Sicistan)

*

Siczî, Dünya'nın döndüğü prensibine dayanarak kayak 
biçiminde bir usturlap yapmış ve astronomi bilimine çok 
büyük katkılarda bulunmuştur.

Siczî 
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(8. Yüzyıl – Mâverâünnehir) 

*

İslâm dünyasında cebirden ilk bahseden bilim insanı.İslâm dünyasında cebirden ilk bahseden bilim insanı.

Matematik konusunda birçok bilim adamına öncülük etmiştir. 
Birinci ve ikinci dereceden denklemleri kare ve dikdörtgen 
yardımıyla ispatlamıştır. 

İbn
Türkî 
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(11. Yüzyıl – Kaşgâr)

*

Bilinen ilk Türkçe sözlüğün yazarı.Bilinen ilk Türkçe sözlüğün yazarı.

Eğitim hayatından sonra ömrünü Orta Asya’yı dolaşarak Türk dilini 
incelemeye vermiştir. Türkçe'nin bilinen en eski sözlüğü “Dîvânü Lügâti’t-
Türk”ü yazmıştır. Dîvânü Lügâti’t-Türk yalnızca bir sözlük değil, aynı zamanda 
İslâm öncesi; Türk edebiyatı, tarihi, mitolojisi, gelenek ve görenekleri ve 
coğrafyasıyla ilgili günümüzü aydınlatan bir kaynaktır. 

Kaşgârlı 
Mahmud 
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(13. Yüzyıl – Tûs / Bağdat) 

*

Modern geometrinin öncüsü.Modern geometrinin öncüsü.

Üçgenin iç açılarının toplamının 180 dereceyi eşit olduğunu ispat 
eden Tûsî, modern geometrinin öncülerinden sayılmaktadır. Meraga 
rasathanesi kurulduktan sonra Moğolların Bağdat işgali sırasında 
kurtardığı kitapları ve diğer şehirlerden birçok kitabı rasathanenin 
yanına kurduğu kütüphaneye getirmiştir. 

Nâsi-
rüddîn 
Tûsî 
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(9. Yüzyıl – Harran / Samerrâ)

*

Trigonometrinin kurucusu.Trigonometrinin kurucusu.

Gelmiş geçmiş en ünlü 20 astronomdan biri olarak gösterilen Battânî, 
“Arapların Batlamyus’u” olarak tanınmıştır. Sinüs, kosinüs, tanjant, 
kotanjant gibi terimleri gerçek anlamda ilk defa kullanmış, Ay’ın 
Güneş etrafında dönüşünü 22 saniye yanılma payıyla hesaplamıştır. 

Battânî 

98 99



(14. Yüzyıl – Fas) 

*

Orta Çağ’ın en büyük seyyahı.Orta Çağ’ın en büyük seyyahı.

Afrika kıtasının büyük bir kısmı, Orta Asya, Rusya, Çin, Anadolu 
ve İspanya gibi ülkeleri gezerek “Rıhletü İbn Battûta” diye bilinen 
seyahatnâmesini yazmıştır. Bazı araştırmacılara göre ilk antropolog ve 
etnolog sayılmıştır.

İbn 
Battûta 
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(10. Yüzyıl – İran)

*

Kılcal damarların varlığından ilk bahseden hekim.Kılcal damarların varlığından ilk bahseden hekim.

Döneminin ve sonrasının en saygın doktorlarından biridir. 
Batı’da “Haly Abbas” olarak tanınmıştır. 

Ali bin 
Abbas 
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(15. Yüzyıl – Semerkand / İstanbul)  

*

NASA tarafından Ay’a ismi verilen ilk Türk.NASA tarafından Ay’a ismi verilen ilk Türk.

Babası Uluğ Bey’in doğancıbaşı olmasından dolayı Kuşçu 
lakabını almıştır. Timur Devleti, Akkoyunlu Devleti ve 
Osmanlı Devleti’nde eğitimler vermiştir. Ay’ın haritasını 
çıkarmış ve İstanbul’un enlem ve boylamını hesaplayarak 
astronomi alanında önemli buluşlara imza atmıştır.

Ali 
Kuşçu 

104 105





Doğunun
Aklına
Hâkim
İnsanlar


