SAYGI
olan Bln1nl. kendi dönemine kadar literatüre girmiş bitki türlerinin yanında Hindistan'da bulunduğu yıllarda bizzat ilgilendiği zengin bitki türlerini de bütün özellikleriyle tanıtır; bu yönüyle onun eseri diğer kaynaklardan farklıdır. BlrOnl'nin en
çok başvurduğu kaynaklar EbO Bekir erRazl'nin Sırrü'l-esrdr' ı ile el-ljdvi'si ve
EbO Hanife ed-Dineverl'nin Kitdbü'n-Nebdt'ıdır. Verdiği ilaç isimlerinin sıra düzeni itibariyle büyük ölçüde Sırrü'l-esrdr'a
benzemesi dikkat çeker. İlaç yapımında
kullanılan hayvansal maddeler, değerli taş
lar, tuzlar, mineraller ve boyalar hususunda da CallnOs (Galen) , Huneyn b. İshak, Cahiz. Sabit b. Kurre, Ya'küb b. İshak el-Kindi ve İbn Maseveyh gibi bilginierin eserlerinden yararlandığı görülür.
BlrOnl eserin ilk faslında "saydene 1 saydele" teriminin etimolojisini verir ve Arapça'daki sandal kelimesinin (parfüm ve ilaç
yapımında kullanılan güzel kokulu ağaç)
aslının Hintçe çandal 1 çandan olduğunu,
bu ağaçtan güzel koku ve ilaç yapıp satmaya çandana, bu meslekle uğraşanlara
çandamini denildiğini, Arapça'da ç harfi
bulunmadığı için onun yerine s kullanıla
rak bu iki kelimenin saydene ve sandenani (ecza cı) şeklinde Arapçalaştırıldığını söyler. Verdiği bilgiye göre ilmin adı olarak
saydene kelimesi saydeleden, eczacı anlamındaki saydelani ise saydenaniden daha yaygındır.
Eserin ikinci faslı ilaç türleriyle yapım
tekniklerine ayrılmış. özellikle birleşik ilaçlarda oran çok önemli olduğundan bu işin
ancak tecrübeli hekimler tarafından yapıl
ması gereği vurgulanmıştır. Üçüncü fasıl
da eş değerli ilaçların kullanımında dikkat
edilmesi gereken hususlar yer almaktadır. Dördüncü fasılda ilim dili niteliğiyle
Arapça'nın Farsça'dan üstünlüğüne dikkat
çeken BlrOnl beşinci fasılda kendisinin ilme olan düşkünlüğünü, kaynaklardan nasıl yararlandığını ve bu konuda çok dil bilmenin önemini belirttikten sonra eczacı
lıkta kullanılan malzemelerin Arapça. Farsça. Soğdca, Süryanlce, Yunanca, Türkçe ve
Hindistan'da konuşulan çeşitli dillerdeki
isimlerini bildiğinden söz etmekte, daha
sonra da eczacılıkta kullanılan birçok bitkinin ve bunlardan yapılan ilaçların adını
bu dillerde vermektedir. Kitabın önemli bir
yanı da bitki türlerinin yetiştiği coğrafi bölgeleri ve iklim şartlarını tanıtmasının yanında bunların kök, gövde, dal, budak, yaprak. çiçek, tohum ve meyvelerinden hangisinin ilaç yapımında kullanıldığı hususunda ayrıntılı bilgi içermesi ve hangisinin doğal bitki, hangisinin kültür bitkisi olduğu
nu belirtmesidir.

Kitdbü'ş-Şaydene'nin

1927 yılında Zeki

Yelidi Togan tarafından bulunup ilim alemine tanıtılan bir nüshası Bursa Kurşun
lu Cami Kütüphanesi'nde bulunmaktadır
(Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp.,
Kurşunoğlu , nr. 149) Eserin diğer yazmal arına göre daha iyi olan bu nüsha tabip
Gazanfer et-Tebriz! (ö. 678/1280'den sonra) tarafından istinsah edilip düzeltilmiş
tir. M. Şerefettin Yaltkaya bunun mukaddimesini Türkçe'ye çevirerekyayımlamış (MillfMecmua, Ili ]Ankara 1937] ;s. 1-40), daha sonra aynı kıs ı m Max Meyerhof tarafından İngilizce'ye çevrilmiştir (lslamic Cultur, XIX ]Haydarabad 1945\, s. 323-328).
Ferganalı EbO Bekir Ali b. Osman el-Kasanl'nin 1299'da yaptığı Farsça tercümenin
eksik bir nüshası Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde olup (nr. 1789) İran'da neşre
dilmiştir (nşr. MinOçihr Sitilde - İrec Efşi3.r, Tahran 1352 h ş.) BlrOnl'nin 1000. doğum yılı münasebetiyle eserin Arapça tam
metni ve İngilizce tercümesi, Hakim Muhammed Said, Rana İhsan İlahi ve Sami
Halef Harnarine tarafından diğer nüshaları da dikkate alınarak takdim. ta'lik ve
değerlendirmeyle birlikte iki cilt halinde
yayımlanmıştır (Al-Biruni's Book on Pharmacy and Materia Medica, Karachi 1973).
Ubeydullah Kerimov'un inceleme ve notlarla Rusça'ya çevirdiği (Taşkent 197 4) eseri Abbas Zeryab da Farsça bir giriş ve notlarla neşretmiştir (Tahran 1370/1991 ).
BİBLİYOGRAFYA :
İbn Ebu Usaybia, 'Uyunü'l-enba' , s . 459; Fazı!
et-Ta1. "Ma'a'l-Birfıru fi Kitabi'ş-Şaydene", MMİ!r. ,
xvııı (1969), s. 13-43; K. M. Habib. "The Kitab
al-Şaidana: Structure and Approach", Studies
in History of Medicine, 1/1, New Delhi 1977, s.
63-79; Rana M. N. Ehsan Elahie. "Sources of
Kitab al-Şaidana of al-Birüni", a.e., 1/2 ( 1977), s.
118-121; Esin Kahya. "Beyruru ve Saydana Adlı Eseri", Araştırma, Xl, Ankara 1979, s. 143152; Hakim M. Said, "Ebü Reyt:ıan el-Birüni fi
claV'i Kitabi'ş-Şaydene", el-Fikrü'l-İslaml ue'l-ibda'u'l-'ilmf, Y/1, İsiamabad 1995, s. 69-73; A. Dietrich, "Şandal", El 2 (İng.),IX, 9; a.mlf .. "al-Sayr,;iJ
dana", a .e., IX, 100-101.
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Yaz mevsiminde nazil olan ayet
ve surelerin ortak adı
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Sözlükte "riayet edilmesi, yerine getirilmesi gereken, ihlali yasak olan; ödev, hak"
anlamındaki hürmet ve aynı kökten olup
"korkmak, çekinmek". manasma gelen ihtiram kelimeleri Türkçe'de saygı kavramını ifade etmek üzere kullanılmaktadır.
Dini ve ahlaki metinlerde gerek kutsala
gerekse yüksek şahsiyetlere ve makamlara karşı gösterilmesi gereken saygı ta'zlm ,
tevkir, ta'zlr, tebcil, tefhim, heybet, mehabet gibi kelimelerle anlatılmaktadır (Usanü 'l-'Arab, "bel", "fb.m", "(ırın", "ca~m",
"hyb", "vtr" md.leri ; Kamus Tercümesi, 1,
288; ll , 28, 145; III, 138, 425, 517) İbn Hazm
halkın alimiere karşı duyduğu saygıyı mehabet ve tebcil kelimeleriyle ifade eder
( el-AI)lal):, s. 21 ) . Ayrıca "korkma, çekinme" gibi anlamlara gelen havf, haşyet,
takva kelimeleri de tasavvuf ve ahlak literatüründe patolojik anlamda değil ahlaki
manada korkuyu, yani Allah'ın buyrukları
na saygıyı ifade etmektedir. Nitekim Gazzall, havf kelimesini hub (sevgi) kavramı
nın karşıtı diye düşünenler olduğunu belirttikten sonra şöyle der: "Bu görüş doğ
ru değildir; aksine, tıpkı ilahi güzelliğin idrakinin zorunlu biçimde sevgiyi meydana
getirmesi gibi ilahi azametin idraki de kaçınılmaz şekilde heybet duygusu uyandı
rır." Ayrıca Allah'ı sevenler arasında özel
yeri bulunanların korkularının sevgi makamında korku olduğunu söyleyerek bu anlamdaki korkuyu sevginin delili sayar (İh-
ya', ıv, 335-336)
Kur'an-ı Kerim'de ta'zim, ta'zlr, tevklr,
takva, huşO. havf gibi kavramlar geniş anlamda Allah'a saygı için kullanılmaktadır.
Feth sOresinde geçen (48/9) ta'zlr ve tevklr kavramları tefsirlerde "Allah'a saygı ve
O'nu yüceltme" diye açıklanmıştır (mesela bk. Taber!, XXVI, 74-75; Şevkanl, V, 55).
Özellikle takva kavramı, geçtiği hemen her
ayette "Allah'a saygı ve O'nun koyduğu kuralları ihlal etmekten sakınma" anlamını
içermektedir. Takvanın tazim ile anlam iliş
kisini gösteren en dikkat çekici iki örnek
Hac sOresinin 30-33. ayetlerinde yer almaktadır. Bu ayetlerde Allah'ın koyduğu
kanunlara, O'nun yüklediği ödevlere tazim gösterilmesi, putlara tapmaktan ka-
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Allah'ın şiarla

rına (İslam'ın özelliği sayılan

temel ilke
ve kurallar) tazim gösterilmesi gerektiği 
ne işaret edildikten sonra. "Bunlar kalplerin takvasındandır" buyurulur. Şevkani bu
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ifadeye dayanarak tazirnin takvadan doğ 
duğunu söylemiştir (FetJ:ıu '1-l):adlr, III, 509) .
Bu kavram lar hadislerde de saygıyı ifade edecek şekilde geçmekte, Hac süresinin 30. ayetindeki "Allah ' ın koyduğu kanunlara, ödevlere (hurumatillah) tazim
gösterme" ifadesi hadislerde de yer almaktadır (mesela bk. Müsned, IV, 329, 330; Buhilrl, "Şürilt", 15; Ebu oavüd, "Cihil.d" , 158).
Aşura günüyle ilgili bir hadiste belirtildiğine göre (Buharl. "Meniil):ıbü'l-enşiir", 52;
Müslim, "Şıyiim" , 127; Ebu Davüd, "Şavm",
63, 64). Allah'ın Firavun'a karşı Musa'ya
ve İsrailoğulları'na yardım ettiği gün olması dolayısıyla bu güne saygı için Medine yahudilerinin aşura gününde oruç tuttuğunu öğrenen Hz. Peygamber, "Biz Musa'ya sizden daha yakınız" demiş ve müslümanların da aşu ra orucu tutmasını öğüt
lemiştir. Bir sahabi Hz. Aişe ile bir sohbetten bahsederken, "Namazı devam ettirmek ve ona saygı göstermek üzerine
konuştuk" der (BuhM, "Ezan", 39) . ResGI-i Ekrem'in, "Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyenler bizden
değildir" mea.lindeki sözleri (Müsned, I,
257; ll, 207 ; Tirmizi, "Birr'', 15) , İslam ahlakının ve toplum terbiyesinin en veciz kur allarından biri olarak bütün ahlak kaynaklarında yer almıştır. Darimi'nin es-Sünen'inde mukaddimenin 37. babı "Alimlere Saygı" başlığını taşımakta , 40. bab baş
lığında da Hz. Peygamber'in hadislerine
gösterilmesi gereken saygı tazim ve tevkir kavramlarıyla ifade edilmektedir.
Ahlak düşüncesinde ahlak anlayışları gayeci ahlak ve ödev ahlaki diye ikiye ayrılır;
ödev ahlakının temelinin ahlak yasasına
veya bu yasanın arkasındaki otoriteye saygı o lduğu belirtilir. Buna göre hiçbir ödev
isteyerek ve saygıyla yapılmadıkça ahlaki
bakımdan değer taşımaz . Gayeci ahlak anlayışında ise genellikle ahlaki fail için ödev
veya ahlak yasasına saygı yerine güdülen
gayenin değer taşıdığı , her türlü gayede
bir bencil talep bulunduğu, bunun ise ahlaki davranışın değerini düşürdüğü belirtilir (Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, s. 84-91,

maza dururken tekbir için ellerini kaldır
kalbinde Allah'tan başka hiçbir şey
kalmayacak, O'nun ululuğu karşısında duyduğu saygıdan ötürü dünyayı da ahireti
de unutacaktır (Serrac, s. 205). Gazzal1 de
cennet için amel eden kişinin midesi ve
cinsel arzuları için amel ettiğini söyler. Aslında insanlar kendilerini kuşatan şeyle
rin kölesi olurlar. Allah'tan başka şeylerin
bağından kurtulup kendilerini sadece Allah'a adayanlar ise gerçek hürriyete ulaşırlar (İ/:ıya', IV, 375, 388- 389).
dığında

Bazı alimler, İslam'daki bütün dini ve
ahlaki veeibeleri "Allah'ın emrine saygı"
(et-ta'zlm li-emrillah) ve "Allah'ın yarartıkia
rına şefkat" (eş-şefakatü ala-hal kı ll ah) şeklin

de iki gruba ayı rırlar. Mesela Fahreddin
er-Razi, A'rilf suresinin 85 . ayetini tef sir
ederken bu ayetteki yükümlülüklerden
tevhid ve nübüwetin ikrarıyla ilgili olanları Allah 'ın emrine saygı, insan l arın maliarına zarar vermekten ve fesatçılıktan uzak
durmakla ilgili olanları Allah'ın yarattıkları
na şefkat çerçevesinde (Me{atf/:ıu 'l-gayb,
XIV, 174). Mü'min suresinin 7. ayetinde
yer alan, meleklerin dualarında r ablerini
hamd ile tesbih etmelerini yine Allah'ın
emrine saygı, mürninler için dua etmelerini Allah'ın yarattıklarına şefkat içinde değerlendirmektedir (a.g.e., XXVII, 33).
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140-143; Ahlak Metafıziğinin Temellendirilmesi, s. 5, 12-17). Buna yakın bir yaklaşım

özellikle tasavvuf ahlakında görülmekte, bu bakımdan cennete girme ve cehennemden kurtulma şeklindeki bir amacın
bile ibadetlerin ve diğer olumlu davranış
ların değerini düşüreceği belirtilmektedir.
Hücvlrl'ye göre Ebu Bekir eş-Şibll, "Allahım! Cennet ve cehennemİ seningayb aleminin derinliklerine göm ki sana vasıtasız
kulluk edilsin" demiştir (Keş{ü'l-ma/:ıcüb,
II, 557) . Ebu Said el-Harraz'a göre kişi na-
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İnsanoğlu gündelik hayatının bir parçası

olan

sayıları

(aded) önce soyut biçimde
doğada gözlemlediği benzerliklerden ziyade
mesela bir tane koyun ile bir sürü koyun
arasındaki farklılıktan hareketle tasawur
etmeye başlamıştır. Bu ar ada iki göz, iki
kulak gibi çift şeyler dikkatini çekmiş ve
bunlara karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesini
uygulamıştır. Günümüzde hala nesneleri
ikili gruplar halinde düzenleyerek sayan il,tasarlayamamış, sonraları yavaş yavaş

kel insan toplulukları

bulunmaktadır. Baş

langıçta soyutlaştıramadığı sayıları çeşitli

malzemelerden yararlanarak ifade eden
insanoğlu bunun için çakıl taşı, diş , tezek,
küçük kemik ve sert meyve tanesi gibi
maddeler kullanmış , bazan da bir ağaç veya kemik parçasına çentik atarak sayıları
kaydetmiştir. Orta Avrupa'da yapılan arkeolojik bir kazıda ele geçirilmiş , üzerinde elli beş çentik bulunan bir kurt kemiği
bu konuda bir bilgi kaynağı oluştu rmak
tadır. Bu çentikler birinde yir mi beş, diğerinde otuz olmak üzere iki grup halinde düzenlenmiştir ve her grup tekrar beş
li gruplara ayrılmıştır. Öyle anlaşılıyor ki
sayı yazıdan önce bulunmuştur. Çünkü söz
konusu çentikli kemik gibi insan eliyle yapılmış sayısal işaretler içeren nesneler otuz
binyıl kadar geriye gitmektedir. Sayı kavramının ortaya çıkışının zamanımızdan 300
binyıl önce başladığı ve bu gelişimin tek
bir kişinin ya da topluluğun keşfi olmadığı
kabul edilmektedir. İlk insan ikiye kadar
sayabilmiş, bundan fazlasına "çok" diyerek
tek, çift ve çok kavramlarını çevresinde
gördükleriyle birleştirmek suretiyle somut
sayıyı düşünmüştür. Kuşun kanatlarıyla iki,
yonca yapraklarıyla üç, memeli hayvanların ayaklarıyla dört ve bir elin parmaklarıy
la beş ifade edilmiş, böylece zamanla soyut sayı ve hesap kavramiarına ulaşı l mış
tır. Bu süreçte hemen bütün uygarlıkların
yakınlık duyduğu, tam sayıların eri! kabul
edilen tek ve dişi! kabul edilen çift sayıla
ra ayrı lması geleneği ortaya çıkmıştır.
Dilin

gelişmesi

soyut matematiksel düçok etkili olmuş , her
dilde ve yazı sisteminde sayı ifade eden
işaretlerle kelimeler yavaş yavaş yer almaya başl amıştı r. Erken çağlardan itibaren çeşitli alfabelerde sayıları göstermek
için harflerden yararlanılmıştır. Mesela Yunan ve Kıptl harfleri, Roman rakamları
bugün de geçerli konumsal olmayan sayı
işaretleridir. VII . yüzyılın sonları ndan itibaren İslam dünyasında Arap harflerine sayısal değerler yüklenerek ve altmışlık yöntem uygulanarak özellikle astronomi ve
trigonometri cetvellerinde cümel rakamları da denilen hesab-ı sittlnl kullanılmış
tır (bk EBCED; HESAP; TARİH DÜŞÜRME ) .
Konumsal olmayan sayı sistemlerine bir
örnek de Osmanlılar'da maliye memurları
için düzenlenen siyakat rakamlarıdır (bk.
DivAN RAKAMlARI). Bir sayı sisteminin konumsal olması demek rakamların bulundukları konuma (sayı içindeki yerlerine, basamaklara) göre değer alması demektir. Mesela 333 sayısındaki aynı 3 rakamı sayı
içinde yer aldığı konuma göre 3, 30, 300
şüncenin doğmasında

