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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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Iii MELEK DOSAY ÜÖKDOGAN 

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-

SAYILI , Ayd ın 

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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SAYILI, Aydın 

Aydın Sayı lı . George Alfred Leon Sarton ile 

Sayılı ayrıca Muhammed b. Musa ei-Ha
rizml, Naslrüddln-i TGs!, Uluğ Bey, Abdül
hamld b. Vasi' b . Türk gibi Türk kökenli 
müslüman matematikçileri hakkında te
mel eserlerinden hareketle ortaya koydu
ğu çok önemli araştırmalar yapmıştır. Ay
dın Sayılı'nın tıp alanındaki çalışmaları da
ha çok kurumlar seviyesindedir. Bu çalış
maların en dikkat çekici olanı İslam dün
yasının ilk yedi hastahanesinin tanıtımıyla 
ilgili olup bunlardan Kahire'de bulunanla
rın ı. Mütevekkil'in veziri Feth b. Hakan 
ve Ahmed b. Tolun gibi bazı Türk idareci
leri tarafından kurulduğunu tesbit etme
si bakımından önem taşımaktadır (Kah
ya, TTK Belleten, LVIII/221 [ 1994], s. 248-
249) Fizikle ilgili olarak Farabi ve İbn Sina 
gibi Türk filozof ve bilim adamlarının ça
lışmalarını incelemiş, Farabi'nin "hala" ile 
(boşluk) ilgili makalesini ayrıntılı biçimde 
ele alarak konuya deneysel boyutta yak
laştığını göstermiştir. İbn Sina'nın hareke
te dair araştırmalarını da inceleyerek onun 
bu konuya getirdiği yenilikleri ve Aristo'
ya yaptığı itirazları, yine Newton'un birinci 
ve ikinci hareket kanuniarına yaklaşımı
nı ortaya koymuştur. Ayrıca her iki bilim 
adamının yöntemleri üzerinde durmuş, 
gözlem ve deneyi nasıl kullandıklarını açık
lamıştır. İslam alimlerinden özellikle Biru
ni ile ilgilenmiştir. Osmanlı sahasında ise 
daha ziyade Batılılaşma hareketlerine dair 
bazı incelemeleri vardır. Bilim tarihinde dö
nüm noktası oluşturan , İslam dünyası için 
VIII-IX., Batı dünyası için XII-XIII. yüzyıl
larla ilgilenmiş ve bunun sebepleri üzerin
de durmuştur. Ak H unlar'la ilgili bir ma
kale yazmış, Batı'nın bilim tarihi üzerinde 
Copernicus'in çalışmalarını konu edindiği 
makalesi gibi bazı makaleler kaleme al
mıştır. Onun en çok önem verdiği şey Ata
türk'ün bilim anlayışı ve Türk bilim adam
larından beklentileri olmuş, bu konudaki 
görüşlerini Hayatta En Hakiki Mürşid 
İlimdir adlı eserinde dile getirmiştir. Ay
dın Sayılı Türkçe ile de ilgilenmiş , Türkçe'-
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nin bilim dili özelliklerine sahip olduğunu 
ortaya koymaya çalışmıştır. 

Eserleri: Hayatta En Hakiki Mürşid 
İlimdir (Ankara 1948, 1989, 1990); EbU 
Nasr el-Fô.rô.bi'nin Halô. Üzerine Maka
lesi (Arapça metin, Türkçe ve İngilizce ter
cüme, N. Lugal ile birlikte, Ankara 1951, 
1985); The Observatory in Islam (Anka
ra 1960, I 988; eser Abdul lah el-Ömer ta
rafından el-Meraşıdü'l-felekiyye fi'l-'alemi'l
İslamf adıyla Arapça'ya tercüme edilmiş
tir [Küveyt 1995]); Uluğ Bey ve Semer
kand'daki İlim Faaliyeti Hakkında Gı
yasüddin-i Kô.şi'nin Mektubu (Anka
ra 1960, 1985, 1991 ); Abdülhamid İbni 
Türk'ün Katışık Denklemlerde Man
tıki Zaruretler Adlı Yazısı ve Zamanın 
Cebri (İ n gilizce ve Türkçe, Ankara 1962, 
1985); Mısırlılarda ve Mezopotamyalı
larda Matematik, Astronomi, Tıp (An
kara 1966, 1982, 199 I); Copernicus and 
His Monumental Work (Ankara 1973); 
Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe 
(Ankara I 978); Ortaçağ Bilim ve Tetek
küründe Türklerin Yeri (Ankara 1985); 
Ortaçağ İslô.m Dünyasında Yüksek Öğ
retim Medrese (çev. Recep Duran, bas
kı yeri yok, 2002) (Aydın Sayılı'nın yayınla

rıy l a ilgili bir liste için bk. Tekeli , Xlll 
[1991], s. 5-11; Topdemir, sy. 10 [1993], s. 
76-80) 
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SAYIN, Abdurrahman Vefik 
(1856-ı 956) 

Osmanlı Maliye nazın. _j 

Mart 1856'da Kırım'da Gözleve'de doğ
du. Babası Çelebizade Abdüllatif Efendi'
dir. Rüşdiyeyi ailesinin göç ettiği Balçık ka
sabasında tamamladı. 12 Aralık 1874'te 

Balçık Rüşdiye Mektebi ikinci muallimliği
ne tayin edildi. 13 Ağustos 1877'de Bal
çık'ın Ruslar tarafından işgali üzerine iz
mit'e göç etti. Burada on ay kadar Muha
sebe Kalemi'nde müli:lzım blarak.görevyap
tı. 14 Haziran 1878'de İzmit Demiryolu in
şaat Komisyonu yevmiye ve defter-i keblr 
mukayyitliğine getirildi. 13 Mart 1880'de 
İzmit sancağı Muhacirln Kitabeti'ne, 13 Ni
san 1881 'de İzmit sancağı Muhasebe Ka
lemi yevmiye mukayyitliğine tayin edildi. 
Burada yaptığı çalışmalarla dikkat çekti ve 
1 O Mart 1884'te kendisine salise rütbesi 
verildi (BA, OH, SAiD [Sicili-i Ahval idare-i 
UmGmiyeleri], nr. 19/181) 

Bir yandan memuriyetini sürdürürken 
bir yandan da iki yıla yakın bir süre İzmit 
Rüşdiye Mektebi'nde yazı muallimliği ya
nında ücretsiz olarak inşa ve imla mual
limliği yaptı. Bu arada Maliye Nezareti'n
de açılan liva muhasebeciliği imtihanına 
girerek 21 Ocak 188S'te birinci sınıf mu
hasebecilik belgesini aldıktan sonra 13 
Mart 188S'te Adiiye Nezareti Muhasebe 
Kalemi defter-i keblr hususi katipliğine ta
yin edildi. 14 Nisan 1888'de Maliye Muha
sebe-i Umümiyye Tedkik Şubesi ikinci mü
meyyizliğine ve 13 Mart 1889'da Merkez 
Kalemi mümeyyizliğine getirildi. Buradaki 
başarılı çalışmaları sonucu 18 Mayıs 1890'
da dördüncü rütbe Meddl, 28 Ocak 1893'
te dördüncü rütbe Osman! nişanları ile tal
tif edildi. Aynı yıllarda Hacı İbrahim Efen
di'nin Arapça öğretimi maksadıyla kurdu
ğu Darütta'llm Mektebi'nde iki yıl kadar 
maaşsız hesap öğretmenliği yaptı. Bu ara
da, 1887 ve 1888 yıllarının genel muhase
belerinin düzenlenmesindeki çalışmaların
dan dolayı 6 Nisan 1894'te rütbesi saniye 
sınıfı mütemayizliğine çıkarıldı. 30 Ocak 
1894'te Muhasebe-i Umümiyye Hesabat-t 
Merkeziyye Şubesi müdürü oldu. 16 Eylül 
1898'de Muhasebe-i Umümiyye Maliye mu
hasebecisi muavinliğine getirildi. Her iki 
görevinde başarılı çalışmaları sebebiyle çe
şitli nişanlarla ödüllendirildi, rütbesi yük
seltildi. 1903'te Muhasebe-i Umümiyye Ma
liye muhasebeciliğine tayin edilerek ll. Meş
rutiyet'in ilanma kadar bu görevde kaldı. 
Bu arada Osmanlı Devleti'nin ilk denk büt
çesi olan 1905 bütçesinin hesapları, istatis
tikleri, nizarnname layihaları onun tarafın
dan yapıldı ve Maliye Nazırı Nazif Paşa ta
rafından kabul edildi. ll. Meşrutiyet'e gi
rildiğinde devletin on dokuz yıllık hesap
ları da yine onun çabalarıyla neşredildi. 

11 Ağustos 1908'de, Muhasebe-i Umü
miyye'nin lağvı dolayısıyla yeniden teşkil 
edilen defter-i keblr muhasebeciliğine ge
tirilen Abdurrahman Vefik, bu görevi ya-


