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Müslümanlar bilimler tarihindeki muazzam yerlerini bilmedikleri 
için veya yanlış bildikleri için Avrupalılar karşısında büyük bir 

aşağılık duygusu içindeler. Benim amacım onlara atalarının bilimler 
tarihindeki muazzam yerlerini göstermek ve öğretmektir.
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Prof. Dr. Fuat Sezgin 24 Ekim 1924 tarihinde Bit-
lis’te doğdu. Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 
1943 yılında ilk planına göre matematik okuyup 
mühendis olmak için İstanbul'a geldi. Bir akrabası-
nın tavsiyesi üzerine, İstanbul Üniversitesi Şarkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü'nde alanında en tanınmış 
uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter tara-
fından verilen bir seminere katılan Sezgin, ilk pla-
nını kökten değiştirdi. Ritter'in anlattıklarının büyü-
leyici etkisi altında Fuat Sezgin ertesi gün derslere 
kayıt olmak üzere Enstitü'ye gitti. Ne kayıt için son 
günün geçmesi, ne de Ritter'in alanının çok zor ol-
duğuna yönelik uyarmaları, Sezgin'i kesin kararın-
dan vazgeçiremedi. 
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Alman ordusunun 1943 yılında Bulgaristan'a kadar ilerlemesinden dolayı Türkiye'de 
üniversite öğretimi askıya alındığında, Ritter öğrencilerine bu uzun arayı değerlendir-
meleri ve Arapça öğrenmelerini tavsiye etti. O sırada Fuat Sezgin Cerîr et-Taberî’nin 
tefsirini, Türkçe meali içeren kitaplarla karşılaştırmaya karar verdi ve zor bir dille ya-
zılan tefsiri anlayabilmek için altı ay boyunca her gün 17 saat Arapça çalıştı. Altı ayın 
sonunda Taberî tefsirinin Arapçasını gazete okur gibi okuyordu. Helmut Ritter, Ebû 
Hamid el-Gazalî’nin İhyâ-u Ulûm’id-Dîn kitabını okuması için Fuat Sezgin'in önüne 
koyduğunda, öğrencisinin bunu kolayca başarabilmesine çok memnun oldu. Dil öğ-
renmede büyük yeteneğe sahip olan Fuat Sezgin’in beş dile aynı anda başlayarak her 
yıl yeni bir dil öğrenmesini önerdi. Sezgin de ileri yaşlarına kadar bu yüksek çalışma 
temposunu devam ettirdi. 

1947 yılında Bedî’ ilminin tekâmülü konusundaki tezini bitirdikten sonra, Helmut Rit-
ter'in danışmanlığıyla Ebû Ubeyde Me’mar ibn el-Musennâ'nın Mecâz’ul-Kur’ân’ın-
daki filolojik tefsirini konu alan ikinci bir tez hazırladı. 

Fuat Sezgin, doktora tezi için araştırmalarını sürdürdüğü Mecâz’ul-Kur’ân'dan bazı 
yerlerin Muhammed el-Buhârî’nin hadis kitabından alındığını fark etti. El-Buhârî’nin 
yazılı kaynakları kullanmış olması, daha önce akademisyenlerin ve muhaddislerin 
mecmualarının sadece sözlü geleneğe dayandıklarına dair tezlerinin yanlış olduğunu 
kanıtladı. Fuat Sezgin Buhârî'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar adındaki takdim 
tezini 1956 yılında yayımladı. 

1960 yılında Türkiye’deki askerî darbenin iktidara getirdiği hükümet tarafından ha-
zırlanan ve 147 akademisyenin üniversitelerden men edildiği listede kendi adının da 
bulunması üzerine Sezgin, Türkiye dışında çalışmalarını sürdürmek zorunda kaldı. 
Çaresiz anavatandan ayrılarak Frankfurt üniversitesinde araştırma ve öğretim faali-
yetlerine devam etti. 1965 yılında Câbir ibn Ḥayyân konusunda ikinci doktora tezini 
Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften'da yazdı ve bir 
yıl sonra profesör unvanını kazandı. 

Aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçi olan Ursula Sezgin'le evlendi. Kızları Hilal, 1970 yı-
lında dünyaya geldi. İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazı-
lan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi’nin (Geschichte des Arabischen 
Schrifttums) ilk cildini, 1967 yılında yayınladı. 17 ciltten oluşan eserin bugünlerde 
18. cildini yazmaktadır. Bu kapsamlı eserin (GAS), muhtelif ciltlerinde bulunan ko-
nulardan bazısı şöyledir: Kur’an ilimleri, hadis ilimleri, tarih, fıkıh, kelam, tasavvuf, 
şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, matematik, 
astronomi, astroloji, meteoroloji ve ilgili alanlar, dilbilgisi, matematiksel coğrafya, 
İslâm’da kartografya, İslam felsefe tarihi.

Carl Brockelmann'ın Geschichte der Arabischen Literatur adlı eserini geliştirmekle 
ilgilenen ve farklı ülkelerden seçilen 10’dan fazla akademisyenden oluşan bir komite 
GAS'ı takdir etti ve Brockelmann'ın eserini geliştirme işini Sezgin'e bırakmaya karar 
vererek 1967 yılında kendisini lağv etti. Aynı yıl, Fuat Sezgin'in İstanbul'da bulunan 
Hocası Ritter'in uzman gözüyle değerlendirmesini öğrenmek için birinci cildin bir 
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kopyasını gönderdiği zaman, tecrübeli şarkiyatçi, “böyle bir çalışmayı daha önce kim-
senin yapamadığını ve bundan sonra da hiç kimsenin yapamayacağını” ifade ederek 
Fuat Sezgin’i kutladı.

1978 yılında Kral Faysal İslamî İlimler Ödülü’ne lâyık görülen Fuat Sezgin, bu ödül 
kendisine takdim edildiğinde, verilen bu desteği değerlendirerek 1982 yılında, Johann 
Wolfgang Goethe Üniversitesi'ne bağlı olan, hâlen yürütücüsü olduğu Institut für Ges-
chichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften'ı kurdu. 

İslam bilim aletlerini kitaplardan modeller halinde insanlara tanıtmak isteyen Alman 
fizikçi Eilhard Wiedemann 1900 yılında İslam bilim aletlerinin modellerini yapmaya 
başlamış, 1928 yılına kadar hayatının yaklaşık 30 yılında beş aletin modelini yapmayı 
başarmıştır. Prof. Dr. Fuat Sezgin hocamız "Acaba 30 aleti yapmayı başarabilir mi-
yim?", "Bir müze olmasa bile bir odayı doldurabilir miyim?" düşüncesi ile başladığı 
çalışmalarını Frankfurt'ta kurduğu İslam Bilim Tarihi müzesinde 800'den fazla alete 
ulaştırmıştır. Müzede, İslam kültür çevresinde yetişen bilim insanlarının buluşlarını 
bilimsel alet, araç ve gereçlerinin yazılı kaynaklara dayanarak yaptırdığı sekiz yüzden 
fazla örnekleri sergilenmektedir. Aynı binada hayatı boyunca dünyanın her yerinden 
büyük bir özenle, zorluk ve sıkıntılara katlanarak aldığı 45 000 ciltlik kitaplarla kur-
duğu Bilimler Tarihi Kütüphanesi bulunmaktadır. Bazı kitapları, sahasında orijinal tek 
nüsha olma özelliğini taşıyan bu kütüphane İslam Bilimler Tarihi açısından dünyada 
tek olma özelliğine sahip, koleksiyon bir ihtisas kütüphanesidir. 
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Prof. Dr. Fuat Sezgin’in olağanüstü gayretleri ve çalışmalarıyla ikinci bir müze 2008 
tarihinde içerisinde yaklaşık 700 eserin olduğu ve bu eserlerin tamamına yakını say-
gıdeğer hocamızın çabalarıyla bağış olarak kazandırılmış İstanbul Gülhane Parkı içe-
risindeki binada bütün milletimize armağan edilmiştir. Bu müzeler, Müslüman bilim 
adamlarının yüzyıllar boyu insanlığa armağan ettiği icat ve keşiflerini bilim tarihinin 
değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde sunmakta olup kendi sahasında 
dünyada bir yenilik arz etmektedir. Astronomi, coğrafya, gemicilik, zaman ölçümü, 
geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimari, teknik ve harp tekniği saha-
larında sistematik bir düzenle sergilenen eserler, İslam Bilimlerinin büyük keşif ve 
muazzam buluşlarını göstermekle birlikte bu keşif ve buluşların değişik yollardan 
Avrupa’ya geçip orada kabul bulduğunu ve alınarak özümsendiğini nefis bir görsel-
likle ziyaretçilerine apaçık bir şekilde sunmaktadır. Böylece bilimler tarihinin de bir 
bütün olduğunu, gerçeğe uygun, hislerden ve önyargılardan uzak, tam bir objektiflikle 
ispatlamaktadır. 

Bu müzelerdeki aletleri tanıtıcı mahiyette Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından yazılmış 
olan 5 ciltlik toplamda 1.121 sayfa “İslam’da Bilim ve Teknik” adlı katalog eser bu-
lunmaktadır. Böyle bütüncül ve kapsamlı bir eser bugüne kadar müze kataloğu olarak 
ilk defa yazılabilmiş, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde yayın-
lanmıştır. 

2010 tarihinde İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi’nin faaliyetlerini destekle-
mek amacıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kurulmuş, 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Prof. Dr. Fuat Sezgin 
İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında öğretime başlamıştır. Prof. Dr. Fuat Sez-
gin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Bilim Tarihi bölümünde lisans eğitimi alan 
öğrencilere ayda 1.000 TL, enstitüde yüksek lisans yapan öğrencilere ayda 1.400 TL 
burs vermektedir. Fuat Sezgin’in vakıf tarafından yayınlanan kitaplarının satışından 
elde edilen gelir öğrenci burslarına tahsis edilmektedir.

Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin, çok sayıda 
önemli ödül ve nişana layık görülmüştür. Bunlardan bazıları Kahire Arap Dili Aka-
demisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili 
Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliğidir. Ayrıca Frankfurt am Main 
Goethe Plaketi, Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün 
Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir.  

Dünyanın yazma eserlere sahip bütün kütüphanelerinde dörtyüzbin ciltten fazla eseri 
inceleyen Fuat Sezgin 29 dil bilmektedir.
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İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel ve tek-
nolojik mirasının daha iyi anlaşılmasını sağ-
lamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde 
anlatmak gibi kutlu bir gönüllü görev bilinciyle 
Prof. Dr. Fuat Sezgin’in yapmış olduğu bütün 
çalışmalara dünya durdukça devamlılık sağla-
mak amacıyla Gülhane Parkı Merkez Binasında 
kurulmuştur. 
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ANA FAALIYET ALANLARI; 

Burs vermek; 

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde okuyan öğrencilere ayda 1.000 TL, Prof. 
Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan öğrencilere ise 
ayda 1.400 TL burs vermektedir. Ayrıca FSMVÜ, bilim tarihi bölümünde lisans ve 
yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerden hiçbir eğitim ödeneği almamaktadır.

Gülhane Parkı içindeki İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne yeni eser-
ler kazandırarak gelişimini devam ettirmek,

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, İslam Bilim Tarihi’nin Ortaöğretimde 
seçmeli ders olarak okutulması için çalışmalar yapmak, yazılı ve görsel materyalleri 
eğitimin hizmetine sunmak,

Bütün araştırmacıların ve akademik çevrelerin istifadesine sunulmak üzere dünya ça-
pında bir bilimler tarihi ihtisas kütüphanesi kurarak gelişimini sürekli kılmak,

Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından yazılmış, sahasının en yetkin ve en önemli temel eseri 
17 ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi’nin Almanca aslından Türkçeye tercümesini yap-
mak, ayrıca Sayın Hocamızın Almanca yazılmış bütün eser ve makalelerini Türkçeye 
çevirerek ihtisas yayıncılığı yapmak,

Bilimler tarihi konulu ulusal ve uluslararası akademik toplantılar, konferanslar ve or-
ganizasyonlar düzenlemek, düzenlenenlere bilimsel katkı sağlamaktır.

www.ibtav.org
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Müze, Saygıdeğer Hocamız Prof. Dr. Fuat Sez-
gin’in olağanüstü gayretleri ve dönemin Başba-
kanı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın her türlü imkânı sefer-
ber etmesiyle Gülhane Parkı içerisindeki tarihi bi-
nalar restore edilerek kuruldu. 

700’den fazla eserin sergilendiği müzeye her yıl 
yeni eserler eklenerek gelişimi devam ettirilmek-
tedir.

İSTANBUL
İSLAM BİLİM
VE TEKNOLOJİ
TARİHİ MÜZESİ
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Müze, Müslüman bilim adamlarının yüzyıllar boyu insanlığa armağan ettiği icat ve 
keşiflerini, bilim tarihinin değişik disiplinlerdeki evrimini kapsamlı bir şekilde sun-
makta olup kendi sahasında dünyada bir yenilik arz etmektedir. Astronomi, coğrafya, 
gemicilik, zaman ölçümü, geometri, optik, tıp, kimya, mineraloji, fizik, mimari, tek-
nik ve harp tekniği sahalarında sistematik bir düzenle sergilenen eserler, İslam bilim-
lerinin büyük keşif ve muazzam buluşlarını göstermekle birlikte bu keşif ve buluşların 
değişik yollardan Avrupa’ya geçip orada kabul bulduğunu ve alınarak özümsendiğini 
nefis bir görsellikle ziyaretçilerine apaçık bir şekilde sunmaktadır. Böylece bilimler 
tarihinin de bir bütün olduğunu, gerçeğe uygun, hislerden ve önyargılardan uzak, tam 
bir objektiflikle ispatlamaktadır.

Gülhane Parkı içindeki İstanbul İslam Bilim ve Tek-
noloji Tarihi Müzesi, 09:00 – 16:00 saatleri arasında 
her gün ziyarete açıktır. Ziyaret ücreti 10 TL’dir. 18 
yaş ve altı öğrenciler ile 65 yaş üstü ziyaretçilerden 
giriş ücreti alınmamaktadır. Müzekart geçerlidir.

www.ibttm.org
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Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam bilim tarihi sahasında 65 yıllık çalışmasının ürünü olan 17 
ciltlik Arap-İslam Bilim Tarihi adlı en kapsamlı eseri yazmış, dünyanın en büyük bi-
lim adamlarından biridir. Aynı zamanda önemli kurumların kuruluşuna öncülük etmiş 
büyük bir kurucudur. 

• 1982 yılında Frankfurt Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimler Tarihi 
Enstitüsü’nü kurmuştur.

• 1983’te Frankurt’ta 800’den fazla objenin sergilendiği Arap-İslam Bilimler Tarihi 
Enstitüsü Müzesi’ni kurmuştur.

• 45 bin ciltlik kitap, 10 bine yakın mikrofilm arşiviyle bilimler tarihi sahasında 
dünyada tek olma özelliğine sahip koleksiyon bir kütüphaneyi kendi imkanlarıyla 
kurmuştur.

• 2008 yılında İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurmuştur. 

• 2010 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın ku-
ruluşuna öncülük etmiştir.

• 2013 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 
Bilim Tarihi bölümünün kurulmasını sağlamıştır.

• 2013 yılında FSMVÜ bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Ensti-
tüsü’nün kuruluşunu sağlamıştır. 

• 2015 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yayıne-
vi’nin kuruluşuna öncülük etmiştir.

Vakfımızın koordine ettiği çalışmalar neticesinde, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniver-
sitesi bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Bilim Tarihi 
Bölümü kurulmuştur. İslam dünyasında aynı maksatla kurulmuş veya kurulacak olan 
enstitü, bölüm veya kürsüler için bir örnek; öğrenci ve gerekli öğretmenlerin koşacağı 
bir merkez haline gelmesi için yoğun çaba sarf edilmektedir. Başlangıç safhasında 
İslam bilimler tarihini ön plana almış olup gelişimini tamamladıktan sonra genel bi-
limler tarihi ile ilgilenmesi de hedeflenmektedir. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü, Fuat Sezgin Ekolü’nü devam et-
tirip geliştirecek, dünya çapında bilim tarihçilerinin yetişmesi ortamını sürekli diri 
tutacaktır. Mezunlar arasından üniversite öğretim görevlilerinin, Milli Eğitim Bakan-
lığı bünyesinde İslam Bilimler Tarihi’ni okutacak öğretmenlerin, mevcut müze ve 
kurulacak yeni müzelerde sahasında uzman yöneticiler, danışmanlar ve rehberlerin 
yetişmesini sağlayacaktır. 
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www.fse.fatihsultan.edu.tr



20


