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Bilim tarihçisi. 

Belçika'nın Ghent şehrinde doğdu . Tah
sil hayatını orada tamamlayarak üniver
sitede felsefe okuduktan sonra 1911 'de 
matematik alanında doktora yaptı. Öğren
ciliğinin son yıllarında birkaç romanı ya
yımlandı ve bir denemesinden dolayı ödül 
aldı. 1913'te bilim tarihi alanının ilk süreli 
yayını olan Isis'i çıkarmaya başladı. I. Dün
ya Savaşı'nın başlangıcında Hollanda'ya, 
ardından ingiltere'ye, oradan Amerika Bir
leşik Devletleri'ne gitti ve Harvard Üniver
sitesi'nde felsefe dersleri vermeye başla
dı ( 1 9ı6). 1918'de Washington'daki Car
negie Enstitüsü'nde araştırmacı olarak ilk 
düzenli görevine girdi. 

1919'da Isis'in 2. sayısını çıkaran Sar
ton 1920'de konferans vermek üzere bir 
süre Cambridge Üniversitesi'nde bulundu. 
1927'de en büyük eseri Introduction to 
the History of Science adlı çalışmasının 
I. cildini (Homeros'tan ömer Hayyam'a ka
dar), 1931'de ll. cildini (Rabbi Ben Ezra'
dan Roger Bacon'a kadar) yayımladı. Aynı 
yıl Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da araştır
malarda bulundu. 1936'da Osiris adlı ikin
ci bilimsel dergisini çıkardı. 1947-1948 yıl
larında Introduction to the History of Sci
ence'ın "XIV. Yüzyılda Bilim ve Öğretim" 
başlıklı lll. cildini tamamladı. 1940'ta Har
vard'da bilim tarihi profesörü olan Sar
ton 1951 'de emekliye ayrıldı; ancak öl
düğü 22 Mart 1956 tarihine kadar ders 
vermeye devam etti. Şair ve romancı kızı 
May Sarton, 1959 yılında babasını tanıttı
ğı I Knew a Phoenix: Sketches for an 
Autobiography başlıklı bir kitap yayım
ladı. 1963'te Joseph Agassi Towards an 
Historiography of Science adlı çalışma
sında onun bilim tarihine yaptığı katkıları 
eleştirel biçimde inceledi. George Sarton'a 
ulusal ve uluslararası topluluklar tarafın

dan on şeref madalyası ve çeşitli dünya 
üniversiteleri tarafından yedi fahrl dokto
ra unvanı verilmiştir. Ayrıca Amerikan Bi
lim Tarihi Derneği, 1955 yılından başlaya
rak bu alana önemli katkıları bulunan bi
lim adamlarına verilmek üzere onun adı

na bir madalya düzenlemiştir. 

Sarton, bilim tarihini akademik bir disip
lin haline getiren ve bu yönüyle XX. yüz
yıl bilimine ve felsefesine önemli katkıları 
olan bir ilim adamıdır. Bu alanda başlat
tığı araştırma süreci daha öncelerden ge
len pek çokyanlış kanıyı ortadan kaldırmış, 
özellikle eski Mısır, Mezopotamya, Hint ve 
Çin kaynaklarına dayanarak bunların Grek 
ve Ortaçağ İsla.m kültürü üzerindeki derin 
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izlerini göstermiştir. Araştırmaları aynı za
manda bilimin sürekliliğini, bir uygarlıkta 
kaybolmaya yüz tuttuğunda diğer bir uy
garhkta gelişmeye devam ettiğini ortaya 
koymuştur. Bu bağlamda, aynı zamanda 
felsefenin bilimselleşmesini savunan po
zitivist ve yeni pozitivist çizgiye de büyük 
bir katkıda bulunmuş. eğer bilimsel felse
feden söz edilecekse onun temelinde bi
lim tarihinin verilerinin yer alması gerek
tiğini ileri sürmüştür. Sarton bilimin insa
nın ortaya koyduğu en güvenilir şey oldu
ğuna inanıyordu ve bütün çalışmalarını bi
limsel etkinliğinin merkezine yerleştirme
sinin ardında yatan asıl sebep de onun bu 
inancıydı. 

Bütün meslek hayatı boyunca Sarton 
birbirine bağlı iki fikir geliştirmiştir: insan
lığın birliği, bilginin birliği. Onun Introduc
tion to the History of Science adlı çalış
ması dünya üzerindeki pek çok insan gru
bunun ne kadar geniş ölçüde farklılık gös
terse de birbiriyle kültürel temasta bu
lunmaktan geri durmadığını açıkça orta
ya koymuştur. Ona göre bilim bütün dün
yanın ortak düşüncesidir ve her tür key
filiğin dışta bırakıldığı, aydın kesimin üze
rinde anlaştığı, tartışma alanının ötesinde 
muvakkaten konmuş bütün olay ve teo
rilerden düzenlenmiş bir bütündür. Kla
sik bilimin alanı uluslararası imtiyazlı bir 
alandır, çünkü bilim her zaman bütün in
sanların ortak mirasıdır. Üstelik bilim in
sani ilerlemenin gerçek mihverini oluştu
rur ve sosyal organizasyonun temel me
totlarını ve gerçek prensibini ortaya koyar 
(Sayılı, IX/25 ıı996], s. ı20). Bu anlamda 
toplumsal ilerlemenin de bilimsel veriler
den yararlanmakla gerçekleşeceğini ve 
topyekün kalkınmanın, ilerlemenin anah
tarının bilim olduğunu bütün toplurnlara 
göstermek istemiştir. Bu ise onun deyi
miyle hümanizmden başka bir şey değil
dir. Sarton bilginin birliğini de şöyle değer
lendirmektedir: "Bilim tarihi hiç değilse iki 
farklı biçimde bilimin birliğini kurar. İlki 
her bilimin ilerlemesi diğer bilimlerin iler
lemesine bağlıdır; yani bilimler bağımsız 
olmayıp bir biçimde birbirleriyle ilişkilidir 
ve bu ilişkiler arızl değil organiktir. İkincisi, 
farklı yerlerde ve zaman zaman farklı me
totlarla yapılan bilimsel keşiflerin eş za
manlı olabilmeleri de içsel bir uygunluk ge
rektirir" (a.g.e., IX/25 \19961. s. 12ı) 
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Science and New Humanism (Bloo-
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Sarton'un bazı önemli makaleleri de şun
lardır: "Letter to l:labib b. Katibah" (Syrian 
World, sy. ı [ı 935]. s. 4); "A Story of the 
Ara b ian Nights" (!SIS, XXVlll 1 ı 938], s. 
32ı-329); "The Tomb of Omar Khayyam" 
(a.g.e.,XXIX [ı938], s. ı5-ı9); "La Trans
mission au monde moderne de la scien
ce ancienne et medieval" (Revue d'histo
ire des sciences, II [Paris ı949]. s. lOı-

1 3 8); "Arabic Science and Learning in the 
Fifteenth Century, their Decadence and 
Fall" (Homenaje a Mil/as Vallicrosa, Baree
lona ı956, II, 303-324). Onun en önemli 
kuramsal yazıları ayrıca Dorothy Stimson 
tarafından Sarton on the History of 
Science adıyla derlenmiştir (Cambridge, 
Mass. ı 962). 
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SARUCAPAŞA 

{ö . 818/1415'ten önce) 

Gelibolu Tersanesi'ni 
ve deniz üssünü kuran 
Osmanlı devlet adamı. 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bil
gi yoktur. Bazı kaynaklarda kendisinden 
sonra yaşayan ve İstanbul'un fethi sıra
sında vezir olarak görev yapan diğer Sa
ruca Paşa ile karıştırılmıştır. 28 Muhar
rem 818 (9 Nisan 1415) tarihli vakfiyede 
Sarimüddin lakabıyla zikredilmekte olup 
(VGMA, Vakfiye Defteri, nr. 776, s. 269, sı
ra nr. 206), 1. Murad ve 1. Bayezid devirle
rinde görev yapmıştır. Saruca Paşa'nın, 1. 
Murad'ın ilk saltanat yıllarında yaya ordu
sunun başında Meriç vadisini izleyen yol 
üzerinde faaliyet gösteren ünlü bir uç be
yi olduğu anlaşılmaktadır. İlk Rumeli fetih
lerinde önemli rol oynamış olmalıdır. Ona 
bağlı askerlerin )0!. yüzyılın ilk yarısında 
"ulu beğ nökerleri" olarak Rumeli'nin bir
çok yerinde tirnar tasarruf ettikleri tesbit 
edilmektedir (Hicrf 835 Tarihli Suret-i Def
ter-i Sancak-i Arvanid, s. XVI). Nitekim 
1371 'de Çirmen bölgesi fethedildikten son
ra bu sancağın kurucusu ve ilk sancak be
yi Saruca Paşa olmuştur. Çirmen sancağı 
defterlerinden anlaşıldığına göre Saruca 
Paşa, Meriç vadisinde yer alan yaya top
rakları üzerinde tevcih yapma yetkisine 
sahip bir sancak beyi sıfatıyla teşkilatın 
yerleşmesini ve sancağın iskanını sağla
mıştır. 

Neşrl, 788'de ( 1386) 1. Murad'ın Kara
manoğlu Ali Bey'le yaptığı savaşa Saruca 
Paşa'nın, Çirmen yayalarının başında Ru
meli yaya başısı olarak sağ cenahta Şeh
zade Yakub Çelebi ile birlikte katıldığını 
kaydeder. Ayrıca onun Rumeli'de Make
donya ve Arnavutluk taraflarında Türkya
yalarının başında uç beyi sıfatıyla faaliye
tini sürdürmekte olduğu da belirtilir. Vezl
riazam Çandarlı Ali Paşa'nın 790'da ( 1388) 
Bulgaristan'ın Tuna tarafındaki Susmanoz 
ili denilen Şehirköy'de yaptığı savaşa Sa-

ruca Paşa'nın Rumeli yaya başısı "ulu beğ 
subaşı" olarak katıldığı bilinmektedir. N eş
ri, Kosovasavaşına (791/1389) emrindeAy
dın ve Saruhan askeri olduğu halde sol ta
rafta katıldığını yazar (Cihannüma, I, 227, 
228, 243, 263, 277, 291, 301). Hoca Saded
din Efendi'ye göre ise sağ kanatta olan 
Şehzade Yıldırım Bayezid'in emrindedir (Ta
cü't-tevarfh, ı. 120). Kosova savaşı fetihna
mesinde Anadolu beylerbeyi sıfatıyla em
rinde Karaman askerleri de bulunduğu hal
de savaşta yer aldığına temas edilir (Feri
dun Bey, ı. 113-115). Bunun dışında Ali 
Mustafa Efendi onun 1. Murad dönemin
de çeşitli beyliklerde bulunduğunu ve Ana
dolu'da idarecilik yaptığını belirterek Ge
libolu'daki sahil sarayından boğazdan bir 
Frenk gemisinin geçtiğini gören 1. Murad'ın 
emriyle gemiyi durdurduğunu, içinde bu
lunan Bizans imparatorunun kızını ele ge
çirdiğini kaydeder. Bu kız Şehzade Baye
zid'e nişanlanmış, ayrıca gemideki bütün 
malları Saruca Paşa'ya verilmiştir (Kün
hü'l-ahbar, V, 74-75). 

Saruca Paşa, Yıldırım Bayezid dönemin
de de faaliyetlerini sürdürmüştür. Nitekim 
Yıldırım Bayezid'in Antalya'yı Osmanlı top
raklarına kattığı Hamid-ili fetihleri sıra

sında Çanakkale Boğazı tahkimatıyla uğ
raştı. Padişah Çanakkale Bağazı'na verdi
ği askeri ve ticari önem sebebiyle 792'de 
( 1390) adeta bir Boğaz muhafızlığı kura
rak Saruca Paşa'yı bu göreve getirdi. Mu
hafızlığın merkezi olmak üzere Gelibol u'
nun bir tepe üstünde olan iç kalesini takvi
ye ettirdi, dış kaleyi yıktırdı ve suni lima
nı temizleterek liman ağzında iki kule in
şa ettirdi. Bu liman gerektiğinde üç katlı 
bir zincirle kapatılabiliyordu. Çanakkale'
nin tahkiminde büyük bir gayret gösteren 
Saruca Paşa teşkil ettiği donanma ile Ça
nakkale Bağazı'nda Osmanlı hakimiyetini 
kuwetle tesis etti. Daha sonra altmış ge
miyle Ege denizine açılarak Sakız ve Eğri
boz adaları ile Yunanistan sahillerini yağ
maladı. Bunun üzerine Venedikliler ada
lardaki garnizonları ve istihkamları takvi
yeye başladılar. Bizans'a yardım için hare
kete geçen Fransa öncülüğündeki mütte
fik Haçlı donanınası 1399' da Çanakkale Bo
ğazı'ndan içeri girdiğinde Gelibolu'da üs
lenen Saruca Paşa kumandasındaki on se
kiz gemilik Türk donanmasıyla karşılaştı ve 
ilk çatışmada Bozcaada'ya geri çekilmek 
zorunda kaldı. Sonunda Venedik kadırga
larının da gelmesiyle daha fazla güçlenen 
müttefikler Boğaz'ı geçmeyi başararak 
İstanbul'a ulaşabildi (Turan, s. 229-230). 

Saruca Paşa, Ankara Savaşı'nda da ( 1402) 
Osmanlı ordusunun önde gelen kumandan-


