
SAYGI 

ifadeye dayanarak tazirnin takvadan doğ

duğunu söylemiştir (FetJ:ıu '1-l):adlr, III, 509) . 

Bu kavramlar hadislerde de saygıyı ifa
de edecek şekilde geçmekte, Hac süresi
nin 30. ayetindeki "Allah 'ın koyduğu ka
nunlara, ödevlere (hurumatillah) tazim 
gösterme" ifadesi hadislerde de yer almak
tadır (mesela bk. Müsned, IV, 329, 330; Bu
hilrl, "Şürilt", 15; Ebu oavüd, "Cihil.d" , 158). 

Aşura günüyle ilgili bir hadiste belirtildi
ğine 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 ol
ması dolayısıyla bu güne saygı için Medi
ne yahudilerinin aşura gününde oruç tut
tuğunu öğrenen Hz. Peygamber, "Biz Mu
sa'ya sizden daha yakınız" demiş ve müslü
manların da aşura orucu tutmasını öğüt

lemiştir. Bir sahabi Hz. Aişe ile bir soh
betten bahsederken, "Namazı devam et
tirmek ve ona saygı göstermek üzerine 
konuştuk" der (BuhM, "Ezan", 39) . Re
sGI-i Ekrem'in, "Küçüklerimize şefkat, bü
yüklerimize saygı göstermeyenler bizden 
değildir" mea.lindeki sözleri (Müsned, I, 
257; ll, 207 ; Tirmizi, "Birr'', 15) , İslam ah
lakının ve toplum terbiyesinin en veciz ku
rallarından bir i olarak bütün ahlak kay
naklarında yer almıştır. Darimi'nin es-Sü
nen'inde mukaddimenin 37. babı "Alimle
re Saygı" başlığını taşımakta, 40. bab baş
lığında da Hz. Peygamber'in hadislerine 
gösterilmesi gereken saygı tazim ve tev
kir kavramlarıyla ifade edilmektedir. 

Ahlak düşüncesinde ahlak anlayışları ga
yeci ahlak ve ödev ahlaki diye ikiye ayrılır; 
ödev ahlakının temelinin ahlak yasasına 
veya bu yasanın arkasındaki otoriteye say
gı olduğu belirtilir. Buna göre hiçbir ödev 
isteyerek ve saygıyla yapılmadıkça ahlaki 
bakımdan değer taşımaz. Gayeci ahlak an
layışında ise genellikle ahlaki fail için ödev 
veya ahlak yasasına saygı yerine güdülen 
gayenin değer taşıdığı , her türlü gayede 
bir bencil talep bulunduğu, bunun ise ah
laki davranışın değerini düşürdüğü belirti
lir (Kant, Pratik Aklın Eleştirisi, s. 84-91, 

140-143; Ahlak Metafıziğinin Temellendi
rilmesi, s. 5, 12-17). Buna yakın bir yakla
şım özellikle tasavvuf ahlakında görülmek
te, bu bakımdan cennete girme ve cehen
nemden kurtulma şeklindeki bir amacın 
bile ibadetlerin ve diğer olumlu davranış
ların değerini düşüreceği belirtilmektedir. 
Hücvlrl'ye göre Ebu Bekir eş-Şibll, "Alla
hım! Cennet ve cehennemİ seningayb ale
minin 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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maza dururken tekbir için ellerini kaldır
dığında kalbinde Allah'tan başka hiçbir şey 
kalmayacak, O'nun ululuğu karşısında duy
duğu 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. As

lında insanlar kendilerini kuşatan şeyle
rin kölesi olurlar. Allah'tan başka şeylerin 
bağından kurtulup kendilerini sadece Al
lah'a adayanlar ise gerçek hürriyete ula
şırlar (İ/:ıya', IV, 375, 388-389). 

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 ayırırlar. Mesela Fahreddin 
er-Razi, A'rilf suresinin 85. ayetini tef sir 
ederken bu ayetteki yükümlülüklerden 
tevhid ve nübüwetin ikrarıyla ilgili olanla
rı Allah'ın emrine saygı, insanların malia
rına 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 rablerini 
hamd ile tesbih etmelerini yine Allah'ın 
emrine saygı, mürninler için dua etmele
rini Allah'ın yarattıklarına şefkat içinde de
ğerlendirmektedir (a.g.e., XXVII, 33). 
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İnsanoğlu gündelik hayatının bir parça
sı olan sayıları (aded) önce soyut biçimde 
tasarlayamamış, sonraları yavaş yavaş do
ğada gözlemlediği benzerliklerden ziyade 
mesela bir tane koyun ile bir sürü koyun 
arasındaki farklılıktan hareketle tasawur 
etmeye başlamıştır. Bu arada iki göz, iki 
kulak gibi çift şeyler dikkatini çekmiş ve 
bunlara karşılıklılık (mütekabiliyet) ilkesini 
uygulamıştır. Günümüzde hala nesneleri 
ikili gruplar halinde düzenleyerek sayan il,-

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 ve
ya kemik parçasına çentik atarak sayıları 
kaydetmiştir. Orta Avrupa'da yapılan ar
keolojik bir kazıda ele geçirilmiş, üzerin
de elli beş çentik bulunan bir kurt kemiği 

bu konuda bir bilgi kaynağı oluşturmak

tadır. Bu çentikler birinde yirmi beş, di
ğerinde otuz olmak üzere iki grup halin
de düzenlenmiştir ve her grup tekrar beş
li gruplara ayrılmıştır. Öyle anlaşılıyor ki 
sayı yazıdan önce bulunmuştur. Çünkü söz 
konusu çentikli kemik gibi insan eliyle ya
pılmış sayısal işaretler içeren nesneler otuz 
binyıl kadar geriye gitmektedir. Sayı kav
ramının 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 
gördükler iyle birleştirmek suretiyle somut 
sayıyı düşünmüştür. Kuşun kanatlarıyla iki, 
yonca yapraklarıyla üç, memeli hayvanla
rın ayaklarıyla dört ve bir elin parmaklarıy

la beş ifade edilmiş, böylece zamanla so
yut sayı ve hesap kavramiarına ulaşı lmış

tır. Bu süreçte hemen bütün uygarlıkların 
yakınlık duyduğu, tam sayıların eri! kabul 
edilen tek ve dişi! kabul edilen çift sayıla
ra ayrılması geleneği ortaya çıkmıştır. 

Dilin gelişmesi soyut matematiksel dü
şüncenin doğmasında çok etkili olmuş, her 
dilde ve yazı sisteminde sayı ifade eden 
işaretlerle kelimeler yavaş yavaş yer al
maya başlamıştır. Erken çağlardan itiba
ren çeşitli alfabelerde sayıları göstermek 
için harflerden yararlanılmıştır. Mesela Yu
nan ve Kıptl harfleri, Roman rakamları 
bugün de geçerli konumsal olmayan sayı 
işaretleridir. VII . yüzyılın sonlarından itiba
ren İslam dünyasında Arap harflerine sa
yısal değerler yüklenerek ve altmışlık yön
tem uygulanarak özellikle astronomi ve 
trigonometri cetvellerinde cümel rakam
ları da denilen hesab-ı sittlnl kullanılmış
tır (bk EBCED; HESAP; TARİH DÜŞÜRME) . 

Konumsal olmayan sayı sistemler ine bir 
örnek de Osmanlılar'da maliye memurları 

için düzenlenen siyakat rakamlarıdır (bk. 
DivAN RAKAMlARI). Bir sayı sisteminin ko
numsal olması demek rakamların bulun
dukları konuma (sayı içindeki yerlerine, ba
samaklara) göre değer alması demektir. Me
sela 333 sayısındaki aynı 3 rakamı sayı 
içinde yer aldığı konuma göre 3, 30, 300 
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değerlerini kazanmıştır. Özellikle iki ve üç 
tabanlı küçük konumsal sayılar matema
tik işlemlerinin çözümünde büyük kolay
lıklar sağlamaktadır. 

Sayı saymaya genellikle on parmakla baş
landığından mevcut sayı sistemlerinin ço
ğu on tabanına dayanır. Mayalar. Aztek
ler, Keltler gibi bazı eski topluluklar ayak 
parmaklarını da sayma işinde kullandıkla
rından yirmi tabanını benimsemişlerdir. 
Yazının icat edildiği Mezopotamya'da ise 
sayıların tabanı altmıştı. İslam dünyasın
da hesab-ı Hindi veya hesab-ı gubar de
nilen on tabanlı konumsal rakam sistemi 
kullanılmış ve bu rakamlar Batı'ya da Arap 
rakamları adıyla geçmiştir. Hint hesabı üze
rine yazılmış ilk eser Muhammed b. MG
sa el-Hikizmi'nin (ö. 232/847'den sonra) 
Kitdbü 'l-Ifisabi'l-Hindi'sidir. İslam dün
yasında ilk defa sıfırla beraber Hint ra
kamlarının ve ondalık konumlu sayı siste
minin kullanılmış olması eserin en önem
li özelliğidir. Batılı matematikçiler, Roma 
döneminden beri kullandıkları hesap sis
temi yerine konumsal ve on tabanlı olan 
Hint hesabını kullanmayı bu eserden öğ
renmişler ve bu sisteme Harizml adından 
türettikleri "algorism" adını vermişlerdir. 

Modern matematiktesayının tam, ke
sirli, rasyonel, irrasyonel, sanal, kompleks, 
yalın, bağlı. belirli, belirsiz, bilinen, bilin
meyen gibi çeşitleri vardır. Tam sayı kav
ramı kökeni tarih öncesi çağiara giden. 
matematiğin en eski kavramlarından biri
dir. Rasyonel kesir kavramı ise geç geliş
miştir ve genelde tam sayı sistemleriyle 
yakından ilişkili değildir. İlkel kabileler ara
sında kesiriere hemen hemen hiç ihtiyaç 
duyulmamış. bu pratik insanlar kesir kul
lanmaya gerek kalmayacak kadar küçük 
birimleri seçmiştir. Böylece tek ve çift ayı
rımından ondalık kesiriere doğru düzgün 
bir ilerleme olmamıştır; ondalıklar Antik
çağ'dan ziyade modern çağ matematiği
nin ürünüdür. 

Sayıların özellikleri sayı kuramının konu
su olup bu özelliklerin incelenmeye başla
ması sayma ve hesabın başlangıcına ka
dar iner. Antik uygarlıkların çoğunda sa
yılarla nesneler arasında sembolik bir bağ 
kurulmuştur. Bu tür sembolizm izleriyle 
mitolojilerde ve günümüzün batı! inanç-

larında karşılaşılmaktadır. Bazı sayıları di
ğerlerinden farklı görerek özellikleriyle ilk 
ilgilenenler Pisagorcular'dır (m.ö. VI yüz
yıl) . "Her doğal nesnenin bir sayı, her şe
yin aslının sayı olduğu" şeklindeki felsefi 
görüşleri çerçevesinde sayılara çeşitli güç 
ve anlamlar yükleyen Pisagorcular ikiye 
özel bir önem vermişlerdir; çünkü iki ev
rende mevcut çiftleri ifade ediyordu. Ev
rende on tane (bir ve çok. tek ve çift, doğru 
ve eğri gibi) karşıt çift olduğuna inandıkla
rından "on"u mükemmel kabul etmişler
dir. Bulmaca çözümleri ve eğlendirici prob
lemler de sayı kuramma yol açan etmen
lerdendir. Sayısal problemierin eğlendiri
ci değerini özellikle Hintli matematikçiler 
farketmişler ve geliştirmişlerdiL Onların 
başında gelen Brahmagupta'nın (ö. 660) 
şiir biçimindeki problemlerden oluşturdu
ğu Lilavati (güzel) adlı kitabında gütlüğü 
amaç insanlara hoşça vakit geçirtmektir. 

Eskiçağ'da başlayan nümeroloji ve sayı 
kuramı incelemeleri Ortaçağ İslam dün
yasında da ilgiyle karşıianmış ve mükem
mel, fazlalıklı, noksanlı, dost sayı gibi bazı 
özel sayı tipleri belirlenmiştir. Bunlardan 
mükemmel sayı bölenlerinin toplamına eşit 
(mesela ı +2+ 3=6). fazlalıklı sayı bölenleri
nin toplamı kendisinden büyük (ı +2+ 3+ 
4+6= 16, 16> ı 2). noksanlı sayı bölenlerinin 
toplamı kendisinden küçük (ı +2+4=7, 7<8). 
dost sayılar birbirlerinin bölenlerinin top
lamına eşit (220 ve 284; 1+2+4+10+ 11+20+ 
22+44+55+110=284, 1+2+4+71+142=220) 
olan sayılardır. 
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SA YILI, Aydın 
(1913-1993) 

Bilim tarihçisi. _j 

İstanbul'da doğdu . Gaziantepli bir aile
nin çocuğudur. İlk öğreniminden sonra eği
timine Ankara'da devam etti ve Atatürk'ün 
talimatıyla 1933'te Harvard Üniversitesi'n
de bilim tarihi okumak üzere Amerika'ya 
gönderildi. Çalışmalarını ünlü bilim tarih-
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çisi Geor:ge Sarton'un yanında sürdürdü 
ve The Institutions. of Science and Le
aming in .the Moslem World başlıklı te
ziyle -bilim tarihinde ilk defa- doktora ya
parak 1943'te Türkiye'ye döndü. Aynı yıl 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne asistan 
olarak girdi; 1946'da doçent, i 952'de pro
fesör, 1958'de ordinaryüs profesör oldu. 
1974'te felsefe bölümü başkanlığına ge
tirildi. 1983'te emekliye ayrıldıysa da bir 
süre daha yüksek lisans ve doktora ders
leri verdi. 1984'te, 1947 yılından beri üye
si olduğu Türk Tarih Kurumu'na bağlı Ata
türk Kültür Merkezi'nin başkanlığına geti
rildi ve kuruluş çalışmalarını yürüttü; bu 
arada Erdem dergisinin yayımını sağladı. 
1993'te yaş haddi sebebiyle bu görevinden 
ayrıldı ve 15 Ekim'de öldü. 

Uluslararası Bilim Tarihi Kurumu üyesi 
ve Türk Kütüphaneciler Derneği'nin şeref 
üyesi olan Aydın Sayılı , TÜBİTAK Hizmet 
ödülü ve Copernicus'le ilgili çalışmaların
dan dolayı Polanya hükümeti tarafından 
verilen Copernicus madalyasının sahibi idi. 
UNESCO'nun Orta Asya kültürleriyle ilgili 
çalışmalarının editörler komitesinde görev 
almış. birçok milli ve milletlerarası kongre
ye katılmıştır. Bunların başlıcaları XXII. Mil
letlerarası Şarkiyatçılar Kongresi (İstanbul 
ı 951 ), 1953, 1956, 1959, 1962 ve 1974 yıl
larında İsrail, İtalya, İspanya, Amerika Bir
leşik Devletleri ve Japonya'da yapılan mil
letlerarası bilim tarihi kongreleri, Ameri
kan Bilim Tarihi Kongresi (New York 1956), 
İbn Sina (Tahran 1954) ve Naslrüddln-i TO
si (Tahran 1956) kongreleri, Milletlerarası 
B'irunl'nin Bininci Doğum Yılı Kongresi ( İ s 

lamabad 1973) ve 1977'de Dünya Talim ve 
Terbiye Konseyi'nin düzenlediği Ul. Dünya 
Eğitim Konferansı'dır. 

İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve 
Arapça bilen Aydın Sayılı'nın başta dokto
ra tezi olmak üzere hemen bütün eserle
ri İslam dünyası ve müslüman Türkler'in 
felsefesi ve özellikle ilmi faaliyetleri üzeri
nedir. Bunlar arasında, rasathanelerin ilk 
defa İslam ülkelerinde kurulduğunu gös
terdiği ve buralarda çalışan alimlerle ilgili 
bilgi verdiği The Observatory in Islam 
adlı eserinin ayrı bir yeri vardır. Özellikle 
bu konuya Türkler'in yaptığı katkıları ilk 
defa belgeleriyle ortaya koymuştur. Eser
de incelenen rasathaneler arasında Mera
ga ve Semerkant rasathaneleri ve bura
larda kullanılan aletlerle ilgili ilginç açık
lamalar bulunmaktadır. Ele alınan bilim 
adamlarından Emacür ailesi, Ebü'l-Vefa el
BCızcanl, Blrunl ve Uluğ Bey'in faaliyetle
riyle bunların daha sonraki astronomi ça
lışmalarına etkileri üzerinde durulmuştur. 
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