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Iii KASIM KıRBIYIK 

sALiH ZEKİ 
(1864-1921) 

Bilim tarihçisi , 
matematik ve astronomi bilgini. 

_j 

İstanbul'da doğdu. 1882'de Darüşşafaka 
Lisesi'ni bitirdikten sonra Posta ve Telgraf 
Nezareti Fen Kalemi'nde göreve başladı. 
Ertesi yıl üç arkadaşıyla birlikte Paris'te 
elektrik mühendisliği alanında öğretim ve
ren bir yüksek okula gönderildi. Ayrıca Eco
le des Ponts et Chaussees ile College de 
France'a da devam ederek buradan me
zun oldu ( 1887). Türkiye'ye dönüp yine Pos
ta ve Telgraf Nezareti'nde çalışmaya. bu 
arada bilim tarihiyle ilgilenmeye başladı. 
1889'da bir Türk bilim adamının yurt dı
şında yayımladığı ilk bilim tarihi çalışması 
olan "Memoire sur !es chiffres indiens" ad
lı makalesi çıktı . 1889-1890 öğretim yılında 
Mekteb-i Mülkiyye;de fizik ve kimya ders
leri verdi. 1890'da Rasathane-i Amire'de 
görevlendirildi. 1892'de Resimli Gazete'
de "Asar-ı Eslaf" genel başlığı altında yaz
dığı makalelerle Ali b. Veli b. Hamza el
Mağribl'nin Tu}J.fetü'l-a'ddd li-?,evi'r-rüş
di ve's-seddd'ını, Naslrüddln-i TGsl'nin Ki
tdbü Şekli'l-]futta'ını, Gıyaseddin Cemşld 
el-Kaşl'nin Miftô.}J.u'l-}J.isdb'ı ile er-Risd
letü'l-mu}J.itiyye'sini ve Mühtedl Osman 
Efendi'nin Hediyyetü'l-mühtedi'sini ta
nıttı. 189S'te rasathanenin müdürlüğüne 
tayin edildi. 1897'de Resimli Gazete'nin 
yöneticisi oldu. 1908'de Tevfik Fikret ile 
Hüseyin Cahit'in (Yalçın) başında bulun
duğu Tanin gazetesinde bilimsel makale
ler yazmaya başladı. Aynı yıl Meclis-i Ma
arif üyeliğine getirildi. Bu sırada Darülfü
nOn-ı Şahane'nin Ulum-i Riyaziyye ve Ta
bliyye Şubesi'nde analitik geometri, ma
tematiksel fizik, astronomi ve ihtimaller 
hesabı derslerini verdi. 191 O' da Tevfik Pik
ret'in yerine Mekteb-i Sultani'nin müdür
lüğüne tayin edildi. 1912'de Maarif Neza
reti müsteşarlığına. 1913'te Darülfünun 
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umum müdürlüğüne (rektörlük) getirildi. 
1917'de yöneticilikten istifa ettiyse de fen 
şubesindeki öğretim üyeilği görevini sür
dürdü. 1919, 1920 yıllarında adı Fen Fa
kültesi olan bu şubenin dekanlığını yaptı. 
1920'de geçirdiği ruhi bunalımın ardından 
2 Temmuz 1921'de öldü. Piyanist Vecihe, 
Halide Edip (Ad1var) ve öğretmen Münev
ver hanımlarla evlenmiş, bu evliliklerinden 
beş oğlu olmuştur. 

Salih Zeki'nin çalışma alanları dört baş
lık altında değerlendirilebilir. Astronomi. 
Astronomiye ilişkin ilk bilgilerini Darüşşa
faka Lisesi'ndeki hacası Telgraf Nezaret-i 
Aliyesi fen müşaviri ve Rasathane-i Amire 
müdür yardımcısı Emile Lacoine'dan al
mıştır. Rasathanede görevli olduğu yıllar
da tek başına ve Lacoine ile birlikte tak
vim çalışmaları yapmış. aynı dönemde, Or
taçağ İslam dünyasında yazılan astrono
mi ve matematikle ilgili bazı eserleri Av
rupa'dan temin ederek bunların üzerinde 
araştırmalar gerçekleştirmiştir. Resimli 
Gazete'de saat reformu ve meteorolojik 
olaylar konusunda yazılar yazmış. yine bu 
dergide "felekiyyat" başlıklı bir dizi maka
le yayımlamıştır. 1913'te Paris'te saatierin 
birleştirilmesi meselesini görüşmek üzere 
toplanan milletlerarası kongreye Osman
lı delegesi olarak katılmış. böylece Türki
ye'de Greenwich saatine geçiş çalışmaları 
başlamıştır. Ayrıca astronomiye ilişkin çe
şitli ders kitapları kaleme almıştır. 

Matematik. Salih Zeki'ye göre matema
tik bütün bilimlerin temeli olan en mü
kemmel bilimdir. Matematik adeta evren
de görülemeyecek kadar küçük gerçekleri 
gösteren bir mikroskoptur. Doğa yasala
rının keşfi de evrenin matematik düşün
cesiyle incelenmesinden kaynaklanmakta
dır. Mesela Newton'un çekim kanunu ma
tematiği temel aldığından en basit, en mü
kemmel, en genel ve en açık kanundur 
(Köz, s. 75). Salih Zeki'nin, Başhoca İshak 
Efendi ve Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa'dan 
sonra çağdaş matematiğin Türkiye'ye gi-
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rişinde önemli hizmetleri olmuştur. Da
rülfünun'da verdiği konferanslarla ve çe
şitli eserleriyle sayılar kuramı, sanal sayı
lar. Öklid dışı geometriler ve ihtimaller he
sabı gibi Türk matematikçilerinin o gün
lerde yabancısı olduğu birçok alanı Türki
ye'de tanıtmıştır. Aynı zamanda ilk, orta 
ve yüksek öğretimde matematik eğitimi
nin yaygınlaşmasında büyük rol oynamış
tır. 

Mantık. Türkiye'ye cebirsel mantığın gi
rişinde Salih Zeki'nin çalışmaları önemlidir. 
Darülfünun'da verdiği mantığa dair ders 
notlarını Mizô.n-ı Tefekkür adıyla yayım

lamış ve burada İngiliz matematikçilerin
den George Boole'ün geliştirmiş olduğu 
cebirsel mantığı ayrıntılı biçimde tanıtmış
tır. Salih Zeki'ye göre mantıkta üç bakış 
açısı bulunmaktadır: Mantık-ı sOr! (formel 
mantık), mantık-ı musawer (niceleme man
tığı) , mantık-ı işar! (cebirsel mantık). Bunlar
dan cebirsel mantığı benimsemiş (Öme
rustaoğlu, lll [1996], s. ll H 12) ve onu 
açıklarken tamamen Boole'ün sistemine 
bağlı kalmıştır. 

Bilim Tarihi. Türk bilim tarihi yazıcılığı, 
XIX. yüzyılın ilk yarısı ile XX. yüzyılın ilk ya
rısı arasındaki uyanış sürecinde Batı'dan 
aktarılan düşünsel etkinliklerden biri ola
rak gelişmiştir. Salih Zeki, İslam toplumun-

Salih Zeki'nin Asar-ı Bak1ye a dlı eserinin ilk cildinin kapak 
sayfası listanbul1329l 
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da süregelen bilimsel çalışmaları günü
müz bilim tarihi yöntemleriyle yeni baş
tan değerlendirmiştir; dolayısıyla o, Tür
kiye'de bilim tarihi yazıcılığının babası sa
yılabilir. Onun bu konudaki en önemli ese
ri Asar-ı Bakıye'dir. Bilim tarihinin yanın
da bilim felsefesiyle de ilgilenen Salih Ze
ki, Fransız matematikçisi ve bilim felsefe
cisi Jules-Henri Poincare'nin bu konudaki 
eserlerini yayımlanmalarından kısa bir sü
re sonra Türkçe'ye çevirmiş, böylece hem 
bu düşünürün hem de onun bilim anlayı
şının Türkiye'de tanınmasını sağlamıştır. 

Eserleri. 1. Hikmet-i Tabiiyye Dersle
ri (Ahmed Fahri ile birlikte, l-11 , İ stanbu l 

1309). z. Kamus-ı Riyaziyyat. Matematik 
ve astronomide kullanılan terimleri açık
lamak ve matematikçilerle astronomların 
biyografilerini verip eserlerini tanıtmak 
amacıyla hazırlanmış olup bu özelliğiyle 
Türkiye'de yapılan ilk çalışmadır; ayrıca 
Türkçe'de yazılan ilk matematik ve astro
nomi tarihi ansiklopedisidir. Eserin ilk cildi 
Vıdinli Hüseyin Tevfik Paşa tarafından tas
hih edilerekyayımianmış (İstanbul 131 5), 
Salih Zeki'nin ölümünden sonra diğer cilt
lerin basımına girişilmiş , ancak sadece Il. 
cildi basılabilmiştir ( İstanbul ı 342) . Kalan 
kısmın 4000 sayfa tutarındaki müsved
deleri on cilt halinde İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi'ndedir (TY, nr. 9 ı 0-9 ı 9). 3. 
Asar-I Bakwe*. Türk ve İslam bilim tarihi 
açısından büyük önem taşıyan eserde İs
lam öncesi ve özellikle eski Yunan ve Hint 
muhitindeki çalışmalar ortaya konulmuş
tur. Dört cilt olarak planlanan kitabın ilk 
cildinin birinci ve ikinci kısımları basılmış 
olup ( İ stanbul I 329) diğer ciltler müsved
de halinde kalmıştır (İÜ Ktp., TY, nr. 903, 
904, 905). Asar-ı Bakıye'nin basılan kıs
mı günümüz Türkçe'siyle yeniden yayım

lanmıştır (Salih Zeki, Asar-ı Bakiye: Orta
çağ İslam Dünyasında Trigonometri 1 haz. 
Remzi Demir- Yavuz UnatJ, Ankara 2003, 
I, a.e.: Ortaçağ İslam Dünyasında Hesap 
ve Cebir (haz. Melek Dosay GökdoğanJ, 

Ankara 2003, Il ; a.e.: Bilginierin Yaşamla
rı ve Yaptıkları !haz. Melek Dosay Gökdo
ğan vdğr.J, Ankara 2004, III). 4. İlmin Kıy
meti. Jules-Henri Poincare'nin bilim felse
fesiyle ilgili La valeur de la science adlı 
eserinin tercümesidir (İstanbul 1330) . s. 
Darülfünun Konferanslan (HI , istanbul 
ı 33 ı) . Eserde, XIX. yüzyıl matematiğinin 
en önemli konuları arasında bulunan Ök
lid dışı geometrilerle sanal nicelikler üze
rine kurulmuş çeşitli alanlar ayrıntılı biçim
de tanıtılmıştır. 6. Mizan-ı Tefekkür (İs
tanbul I 332). Eserde ingiliz matematik
çilerinden George Boole'ün geliştirmiş ol-
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Salih Zeki 'nin çevirilerinden Muhtasar Kozmoğra{ya'dan 

bir sayfa <lstanbul 1332l 

duğu cebirsel mantık savunulmaktadır. 7. 
M ebdhis-i Elektrik (İ stanbul I 338 ). Sa
lih Zeki'nin Darülfünun'da 1905-1909 yıl
ları arasında verdiği derslerin özetinden 
oluşan kuramsal elektrikle ilgili bir eser
dir. Bir giriş ve iki kısımdan meydana ge
len kitap Batı'da elektrik konusunda ya
pılan çalışmaların ülkemize aktarılması ba
kımından önemlidir. 8. İlm-i Tabakiitü'l
arz ( İ stanbul ı 923 ). Jeoloji meselelerini 
konu alır ve bu arada Kant-Laplace kura
mma da yer verir. 9. İlim v e Faraziye. 
Jules-Henri Poincare'nin La science et 
l 'hypothese adlı eserinin çevirisidir (İs

tanbul 1927). 10. İlim ve Usul. Aynı bil
ginin Science et m ethode adlı eserinin 
tercümesidir (İstanbul ı 928). 

Salih Zeki'nin diğer eserleri de şunlar

dır : 1308 Sene-i Maliyyesine Mahsus 
Takvim ( İ stanbul 1309); Takvim-i Ce
di d: 131 O Sene-i Maliyyesine M ahsus 
(Emile Lacoine ile birlikte, istanbul I 3 I I) ; 
Muhtasar Hikmet-i Tabiiyye (İ stanbul 

ı 3 ı 2); H ulasa-i Hisab-i İhtimali (İ stan
bul 1314); Hikmet-i Tabiiyye-i Umumiy
yeden Mebhas-ı Elektrik ( İstanbul I 3 ı 8) ; 
N azari ve Arneli Hendese (I-III , istan
bul I 322, I 326, ı 328); M ebddi-i H endese 
(İ stanbul 1325); Muhtasar H endese (İs
tanbul 1325); Hikmet-i Tabiiyye-i Umu
miyyeden Mebhas-ı Hararet-i Hare-

kiyye ( İ stanbul I 326); Hikmet-i Tabiiy
ye-i Umılmiyyeden Mebhas-ı Savt (İs

tanbul 1326); Hikmet-i Tabiiyye-i Umu
miyyeden Mebhas-ı Cazibe-i Umılmiy
ye (İstanbu l 1327); Hikmet-i Tabi iyye-i 
Umumiyyeden Mebhas-ı Elastikiyyet 
ve Şa'riyyet (İstanbu l I 327); Yeni ve Mu
sahhah Muhtasar H ikmet-i Tabiiyye 
(İstanbul 1327) ; Cebir D ersleri (İstanbul 
ı 328) ; Hisab-ı İhtimaldt ( İstanbul ı 328); 
Mücmel Cebir ( İ stanbul I 329); Mücmel 
Hendese (İstanb ul I 329); Nazari v e 
Arneli Mücmel H endese ( İstanbul 1329) ; 
Müsellesat-ı Müsteviyye ( İ stanbul 1329); 
Yeni ve M usahhah Hikmet-i Tabiiyye 
( İ stanbul I 330); Yeni Tertip Hikmet-i 
Tabiiyye ( İ stanbu l 133 I ); Yeni Kozmoğ
rafya (İstanbull 33 1 ); İlk H endese Ders
l eri: Devr-i Mutavassıta Birinci Sene 
(İstanbul 1332 ); İlk Hendese Dersleri: 
Devr-i Mutavassıta İkinci Sene (İstan 
bul ı 332); Muhtasar Kozmoğrafya (İs

tanbul 1332); Yeni Usul Resimli Hesap 
Dersleri ( a ltı kitap, Hamazasb Hakiyan ile 
birlikte, İsta nbul 1332); M ebadi -i Felse
fe-i İlmiyye (l-ll , İ stanbul ı 332); Mukad
dimat-ı Ulum-i Tabiiyyeden Yeni Hik
met ve Kimy a (İstanb ul ı 333 ); Usul-i 
Cebir (1-11, istanbul 1338); H esap Ders
leri (İstanbul 1927). Salih Zeki'nin yerli ve 
yabancı dergi ve gazetelerde birçok ilmi 
makalesi yayımlanmıştır. 
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Iii YAVUZ UNAT 

SALiHA SULTAN 
(ö. ı 152/1 739) 

1. Mahmud'un annesi, valide sultan. 
L ~ 

ll. Mustafa'nın kadını ve daha sonra I. 
Mahmud adıyla tahta geçecek olan Şehza
de Mahmud'un annesidir. 1680 yılında doğ
duğu ve Rum asıllı olduğu ileri sürülür. 3 
Muharrem 1108 (2 Ağustos 1696) tarihin
de Edirne Sarayı'nda Şehzade Mahmud'u 
dünyaya getirdi. 10 Reblülahir 111S'te (23 

Ağustos 1703) ll. Mustafa'nın tahttan in
dirilmesi üzerine maiyetiyle birlikte Eski 
Saray'a gönderildi ve yaklaşıkyirmi yedi 
yıl burada yaşamak zorunda kaldı. III. Ah
med'in Patrona isyanı neticesinde tahttan 
indirilmesi ve oğlu Şehzade Mahmud'un 
1 Ekim 1 730 tarihinde tahta geçmesiyle 
birlikte valide sultan olarak tekrar Topka
pı Sarayı'na taşındı. Haremeyn muhasebe
cisi Osman Efendi valide sultan kethüda
lığına tayin edildi. 

Eyüp Defterdar ve Silivrikapı'daki Sali ha Sultan çeşmeleri 

I. Mahmud'un, dolayısıyla valide sulta
nın saltanatlarının birinci yılı Patrona Ha
lil ve yandaşlarının vesayeti altında geçti; 
her ikisi de iktidarlarını asilerle paylaşmak 
zorunda kaldı. Saliha Sultan'ın Patrona Ha
lil' e ikinci oğlum diye hitap etmesi ve sa
raya geldiğinde ona ihsanlarda bulunma
sı bu vesayetin zorunlu bir yansımasıydı. 
Saliha Sultan, Topkapı Sarayı'nda yaklaşık 
dokuz yıl valide sultan olarak yaşadı. Uzun 
süredir mustarip olduğu hastalığına iyi ge
lir ümidiyle Tırnakçı Yalısı'na gitti ve 17 Ce
m aziyelahir 1152 (21 Eylül 1739) tarihin
de burada vefat etti. I. Mahmud'un emri 
üzerine yalı kasrına nakledilen naaşı. cena
ze namazı kılındıktan sonra Yenicami'ye 
götürülerek caminin arkasındaki Cedld Ha
vatln Türbesi'nde defnedildi. Saliha Sul
tan'ın kendisinden önceki saray kadınları 
gibi devlet işlerine müdahale etme irade
sinin, böyle bir şöhretinin ve ihtirasının ol
madığı görülür; ancak yine de bu yönde 
bazı müdahalelerinin bulunduğuna dair 
kayıtlar mevcuttur. Saliha Sultan'ın Ali 
beyköy'de bir çiftliği vardı. Oğlu I. Mah
mud'un 1 Reblülahir 1147'de (31 Ağustos 
ı 734) Bahariye Sahilsarayı'na giderken bu 
çiftliğe uğrayıp birkaç gün kaldığı bilin
mektedir. Eyüp'te de bir yalısı olan valide 
sultan oğluyla birlikte zaman zaman Şev
kabad Kasrı'na gidip kalırdı. 

Saliha Sultan kendisinden önceki pek çok 
saray kadını gibi bazı hayır eserleri yap
tırmıştır. 1137'de ( 1725) inşa ettirdiği Si
livrikapı civarında Sitti Hatun Mescidi'nin 
karşısındaki çeşme, 173S'te Eyüp Defter
dar'da Yavedlıd Camii'nin yanında klasik 
Türk mimari üslubunda yaptırdığı çeşme, 
1731 ·de Tophane civarında Kadirlhane Der
gahı'nın cümle kapısının yanında inşa ettir
diği çeşme ile 114S'te ( 1732-33) Hacı Ama 
mahallesinde yaptırdığı Azapkapı Çeşme
si, Sebili ve Sıbyan Mektebi (bk. AZAPKAPI 

sALiHiYYE 

Tophane sırtlanndaki Saliha Sultan Çeşmesi 'nin kitabesi 

ÇEŞMESi ve SEBiLi) bunlar arasında sayı
labilir. Çeşme ve sebille birlikte bir bütün
lük oluşturan ve Kur'an-ı Kerim öğretmek 
amacıyla açılan Azapkapı'daki Valide Sul
tan Mektebi 19S7'de yıktırılmıştır. I. Mah
mud, Galata ve Beyoğlu taraflarına su ge
tirmek amacıyla 1732'de Bahçeköy civa
rında yaptırdığı su kemerine annesinin adı
nı vermiştir. Saliha Sultan, bu hayır eser
lerinin yanında bazı binaları onartmıştır. 
1 731 Galata yangını yüzünden harap olan 
Arap Camii'ni tamir ettirip genişletmiş ve 
cami için yeni bir şadırvan yaptırmıştır (b k. 
ARAP CAMii). Çengelköy'deki Hacı Ömer 
M escidi'ni tamir ettirerek minber koydur
duğu gibi camiye bir tuğla minare yaptır
mıştır. Kısıklı'daki Selami Efendi Mescidi'
ni 1123'te ( 1711) onartmış, Üsküdar'daki 
Alaca Minare (Murad Kaptan) Mescidi'nin 
minaresini yeniletmiştir. 
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