
SEDD-i ZERAi' 

'iyyeden biri olarak nitelendirilmektedir 
( sedd-i zeraiin delil, asl, kaide ve bazı çağ
daş yazarlarca prensip [mebde] şeklinde 
nitelendirilmesi için bk. M. Hişam el-Bur
han!. s. ı 23- ı 74; Mahmud Hami d Osman, 
S. 67-77) 

Bu delilin Maliki mezhebine özgü olma
yıp hemen bütün fakihlerin aynı düşün
eeye dayalı hükümler verdiği şeklinde ya
pılan savunmaya karşılık sedd-i zeraiin özel 
bir delil olarak işletilmesinin sakıncaları 
üzerinde durulurken bu yolla kuşkuya, veh
me ve hatta keyfi değerlendirmelere da
yalı hükümlere ulaşılarak temel hak ve öz
gürlüklerin ihlal edilmesine, birey ve top
luma zarar veren sonuçların ortaya çıkma
sına sebebiyet verilebileceği endişesi dile 
getirilir. Esasen -sedd-i zerai' özel bir de
lil olarak kabul edilmese bile- fitne, bid'at 
gibi kavramların veya ihtiyatlı olanı tercih 
etme gibi prensipierin sağlam ölçütlere 
bağlı olmaksızın işletilmesinin de aynı en
dişeye hak verdirecek sonuçlara yol aça
bildiği dikkate alındığında konunun bu yö
nünün daha çok ilkeleri somut olaylara uy
gulama konumunda bulunanların nasla
rın ruhuna ve hayat olaylarının özellikleri
ne hakimiyet hususundaki yeterlilik, biri
kim ve sezgileriyle ilgili olduğu anlaşılır. Bu 
delilin feth-i zerai' kanadının işletilmesiyle 
ilgili kaygılar dile getirilirken de Batı felse
fesindeki faydacı akımlara yöneltilen eleş

tirilerin benzeri eleştiriler gündeme gelir; 
özellikle amacın aracı meşrulaştıracağı şek

linde özetlenen Makyavelist düşüncenin 
ortaya çıkardığı ve çıkarabileceği sakınca
lar üzerinde durulur. 

Hukuk teorileri arasında sedd-i zerai' 
anlayışının özel bir kavramlaştırmaya ko
nu olmamasına karşılık İslam muhitinde 
-belirli mezheplerle sınırlı da olsa- böyle 
bir ihtiyacın hissedilmesinde hukukun ya
sakladığı eylemlerin suç. borca aykırılık ve 
haksız fiil niteliği taşıyanlarla sınırlı olma
sına mukabil fık.ıhta dinen sakinealı görü
len (haram) fiilierin geniş bir yer tutması

nın da etkili olduğu söylenebilir. Bununla 
birlikte sedd-i zerai' kapsamında görülen 
veya bu vesileyle ele alınan meselelerden 
mesela bir fiilin tamamlayıcı parçası, se
bebi, saiki gibi konuların hukuk incele
meleri bakımından da önem taşıdığı , yi
ne sedd-i zerai' delilinin mükellefin niyet 
ve amacını özel biçimde incelemeye daya
nan uygulamaları bağlamında ortaya ko
nan fikri malzemenin, hukuk tedkiklerin
deki hile, kanuna karşı hile, dış irade-iç 
irade, muvazaa gibi konu ve kavramların 
işlendiği yerlerdeki tahlil ve tartışmalarla 
mukayeseye elverişli olduğu görülmekte-
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dir. Öte yandan özellikle çağdaş araştırma
cıların toplumsal sorunlara çözüm üretil
mesinde sedd-i zerai' delilinden yararla
nılmasıyla ilgili beklenti ve önerileri ince
lendiğinde (bazı yeni problemler üzerin
de uygulama örnekleri içeren bir çalışma 
için bk. Abdullah M. es-Salih, XIX/2 [2003]. 
s. 905-939) esasen onların hukuktaki ka
mu düzeni ve kamu yararı kavramları çer
çevesinde yapılan düzenlernelerin bu deli
le dayanılarak gerçekleştirilebileceğini kas
tettikleri anlaşılmaktadır. Ancak fıkıh dü
şüncesinde bu tür düzenlemelerin, mas
lahat ilkesine ve ilgili kayıtlara bağlı kal
mak şartıyla kamu otoritesini elinde bu
lunduranların takdirine bırakılması genel 
kabul gören bir anlayış olup Mecelle'nin, 
"Raiyye yani tebaa üzerine tasarruf mas
lahata menGttur" (md. 58) şeklinde ter
cüme edilen külll kaidesinde ifadesini bul
muştur. Dolayısıyla bu konudaki önerile
rin de masiahat ilkesinin uygulanması sı
rasında vasıta-sonuç ilişkisinin dikkate alın
dığına özel bir vurgu yapılmasını isteme 
anlamına geldiği anlaşılmaktadır. 
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SEDEFKARLIK 
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Sedef (Ar. sadef), içinden inci çıkan isti
ridye kabuğudur. istiridye dışında midye 
ve deniz salyangozu gibi yumuşakçaların 
kabuklarından elde edilen parlak maddeye 
de sedef denir; Arapça'da se'se' ve ırkü'I

Iü'Iü gibi değişik adları da vardır. Kur'an'
da denizden çıkan inci ve mercandan Al
lah'ın lutfu olarak söz edilir. Cennetteki iri 
gözlü hGriler kabuğu içinde saklı ineilere 
benzetilir (el-Vakıa 56/22-23) . Bir rivayete 
göre Ümmü Selerne'nin sorusu üzerine Hz. 
Peygamber onların sedef içindeki inciler gi
bi el değmemiş olacağını belirtir (Taberanl, 
XXIII , 367) . Sedef saflığın , güzelliğin, ber
raklığın simgesidir. Süleyman Çelebi, Mev
Jid'inin "Veladet Bahri"nde, "Ol sadeften 
doğdu ol dür danesi" ifadesiyle Hz. Mu
hammed'i inciye, annesini de sedefe ben
zetmiştir. 

İnce marangozluk için en uygun sedef 
daha yayvan kabuklu birkaç değişik türü 
olan, sıcak denizlerde yaşayan ve yaklaşık 
çapı 19 santimetreyi bulan istiridyeden 
(pinctada) elde edilir. Hakim rengi beyaz 
olmakla beraber ışığa göre gök kuşağı 
renklerinde ışınlaryaydığı (sedeflenme) gö
rülür; mat olanına taş sedef denir. Daha 



Memlük tarzı 
mozaik 
"tarsi" 
tekniği 

uygulan mış 

Kur'an 
mahfazası 

(TİEM , 
Envanter 

nr. 241) 

çok Güney Afrika kıyılarında bulunan ve 
haliotis denilen yumuşakça cinsinden de 
yeşil , lacivert, eflatun gibi farklı renklerde 
çok değerli sedefler alınabilmekle birlikte 
bunlardan büyük boy plaka çıkarmak zor
dur. Ahşap üzerine belli bir süsleme yapa
bilmek için sedef başta olmak üzere fildişi, 
kemik, bağa gibi maddelerin kakma veya 
kaplama teknikleriyle yerleştirilmesi işine, 
bu maddeler arasında en fazla sedefin 
emek gerektirmesi ve en fazla onun dik
kat çekmesi sebebiyle genelde sedefkar
lık denilmişse de asıl sedefkarlık bu tür 
süslemelerin sedef kullanılarak yapılanı
dır. 

Ana maddesi kalker olan ham sedefin 
dış kısmındaki mat kabuk asitle atılır ve 
kalan parlak kısım kullanılacağı yere göre 
kesilip tesviye edilir ve parlatılır. Günümüz
de bu iş için ince bıçaklı minyatür planya, 
torna ve zımparalı kalınlık makineleri gi
bi aletler bulunmaktadır. Sedefkarlıkta mo
tifler tek yahut farklı renklerdeki sedef 
plakaların yalnız veya fildişi , bağa, kemik 
ve renkli ahşap gibi malzemeyle birlikte açı
lan yuvalara yerleştirilmesi suretiyle yapı

lır. Bu işlem için sedef plaka, üzerine kom
pozisyondaki yerine göre çizilen kağıt şab
lonun yapıştırılıp kıl testereyle kesilmesiy
le şekiilendirilir ve istiridye kabuğunun öğü
tülmesiyle elde edilen ince toz ve yumurta 
akı karışımı bir tutkana yerine yapıştırılır. 

Sedefin ahşap işçiliğinde kullanımının 
eski Mezopotamya d,eköratif şanatların- . 
da fıldişi, kemik, lapis lazuli ve renkli kireç 
taşı gibi malzemeyle birlikte günümüz
den 4500-5000 yil öncesine kadcır .uzim~ 
dığı anlaşıırrıaktadir: Bu mcılzemeden ha-

zırlanan plakaların özellikle Ur kazılarında 
ele geçen ahşap eserlerde altın ve gümü
şün yanında ziftle yapıştınlarak yuvaları
na oturtulduğu görülmektedir. Bu teknik
le süslenmiş tuvalet kutusu, oyun tahta
sı, lir, harp gibi çalgılarla çeşitli dekoratif 
eşya bugün Sumer sanatının şaheserleri 
sayılmaktadır. 

İslam sanatında sedef kullanımına ilk 
defa Samerra Darülhilafe (Cevsaku'I-Hakanl) 
Sarayı'nda bulunan mozaik tarzı süslen
miş bir eşya kalıntısında, renkli cam ve !a
p is lazuli parçalar arasında rastlanmıştır 
(Islam: Art and Architecture, s. 119). XV. 
yüzyılda Edirne Beyazıt (ll.) Camii kapısın
da geometrik sedef kakma bezemelere 
rastlanır. Daha sonraki yüzyıllarda sedef
karlık gelişerek devam etmiştir. Topkapı 

Sarayı Müzesi Arşivi'nde yer alan 1 505 ta
rihli hazine defterinde çok sayıda sedefli 
eşyanın kaydına rastlanmaktadır (Mahir, 
sy 9 [ ı 998 [, s. 99) . Bu yüzyılda yavaş ya
vaş fildişinin yerini sedefin almaya başla
dığı görülür. Türk ve İslam Eserleri Mü
zesi'nde bulunan XVI. yüzyıla ait en güzel 
eserlerden biri (Envanter nr. 2), dört dilim
li kemerli yüksek ayak üzerine oturan dört
gen prizma gövdeli ve kubbe kapaklı Kur'an 
mahfazasıdır. Ahşap üzerine abanoz kap
lanan yüzeyler fildişi. sedef ve gümüş tel 

Bağa üzerine 
· · sedef kakma 

cilt kapağı 
: (iü Ktp. , 
·' Alb'ilm, 

nr: 90 499) 

SEDEFKARLIK 

kakmalarla bezenmiştir. Mahfazanın göv
desi biri kaide olacak şekilde iki kademeli
dir. Alt .kısmın yan yüzleri abanoz kaplama 
üzerine fildişi kakma rumi, palmet, sal
bekli şemse ve köşebentlerle, onların çev~ 
resi renkli ahş9p, tildişi ve tel kakma ters~ 
yüz "Y" motifinin tekranndan oluşan bor~ 
dürle süslenmiştir. Aynı tatz bordüre Ekır
sa Müzesrnde yer alan yine XVI. yüzyıla 
ait bir rahlenin (Envanter nt. ı 82) alt pano
Icırında rastlanır (Çulpan, lv. 14). Bu eser:
de ikinci kaderneye abanoz ve fildişi kak
malı, palrrı~t ve rumi dizili bordürle geçi
lir. üst kısmın yaniari Ön kollu yılçlızın geç
me kompozisyonu ile tıez.enmişt,ii. Geçme
ler arasında kalan geÖrrietrikparçalar se
def ve abanoz, konturları ise ahşap ve tel 
kakmalıdır. Merkezdeki sedef yıldızın içi 
ince altın kakmalı dal ve çiçeklerle süslü
dür. Geometrik geçmeli motiflerin çevre
sini kuşatan bordür de alttaki bordürlere 
benzer. Kapak pervazını fildişi ve abanoz 
kakmalarla yazılmış bir kufi besınele ku
şağı çevreler. Kubbe şeklindeki kapağın al
tıgen kasnağı altıgen ve yıldızlardan olu
şan bir mozaik kompozisyonla kaplanmış
tır. Kubbenin üzeri konturlar içinde sedef, 
fildişi ve abanoz kullanılarak yapılmış bak
Iava desenli kakmalarla süslenmiştir. En 
üstte abanoz ve fildişinin dönüşümlü kul-
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Sedefkarlık sanatının en güzel örneklerinden biri olan Sul
tan 1. Ahmed tahtından (arife tahtıı detay (TSM, Envanter 
nr. 2/ 1652) 

lanıldığı torna işi bir tepelik yer alır. XVI. 
yüzyıldan günümüze ulaşan sedefkarlık 
ürünü önemli bir eser de lV. Murad'ın Bağ

dat Seferi sırasında kullandığı tahttır (TSM, 
Envanter nr. 2/2879; resim için bk. KAKMA

CILIK). Tahtın arkatığının ortasındaki iri 
madalyon tamamen sedef kakmadır. Taht 
üzerindeki bazı motifler Türk ve İslam Eser
leri Müzesi'nde bulunan (Envanter nr. 33) 
bir rahlenin motifleriyle benzerlik arzeder. 
990 (1582) tarihli Surname-i Hümdyun'
da esnaf arasındaki kutucu ve sandıkçıla

rın resimlerinde sedefkarlık örnekleri gö
rülmektedir (İntizaml, s. 93). Arşiv belge
lerinde Kanuni Sultan Süleyman'a gelen 
hediyeler arasında Hüseyin Usta tarafın

dan sunulan bir sedef makta, iki küçük 
fususkarl el sandığı ve bir fildişi kutudan 
söz edilmektedir. 

XVII. yüzyıl başlarında sedef işi Ürün
ler artık belli bir standarda ulaşmış olma
lıdır ki 1640 tarihli narh defterinde "Bac 
ha-yi Aıat-ı Doğramacıyan" başlığı altında 
plş-tahta, devat, ayine, buhurdan, n alın 
gibi sedefkarl eşya ve bunların fiyatları, 
ayrıca "Es'ar-i Kutuciyan" başlığı altında 
bu esnafın ürettiği üç boy değirmi bilezik 
kutusu, iğ kutusu, Eyyubl işi büyük boy 
iskemle, münakkaş zenane nalın, kıltaha

ne nalın, hoşaf kaşığı gibi sedef süslemeli 
eşya sıralanmaktadır (Kütükoğlu, s. 207-

210, 322, 323). Bu asırda yaşayan Evliya 
Çelebi esnaf-ı doğramacıyandan bahseder
ken, "Doğramacıbaşı yani sedefkarcıbaşı 
burada sakin olur" diyerek iki mesleğin ya
kın ilişkisine değinmektedir. Evliya Çelebi 

284 

ayrıca sedefkarcıyan esnafının 100 d ük
kanda SOO nefer olduğunu, pirleri Şuayb-ı 
Hindl'nin belini Selman-ı Pak'in bağladığını 
ve öldüğünde onun Hindistan'da Serendil 
(Serendib [Seylan]) adasına gömüldüğünü 
söyler (Seyahatname, I, 296). 

XVII. yüzyılın başlarında yetişen Dalgıç 
Ahmed ve Sultan Ahmed Camii ve Külli
yesi'ni yapan Mehmed Ağa gibi mimarlar 
aynı zamanda birer sedefkardı. III. Meh
med'in türbesinin sedefli kapılarında ve 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan, 
bütün yüzeyi geometrik motifli sedef ve 
bağa kakmalarla bezenmiş sekizgen göv
deli ve kubbe kapaklı bir Kur'an mahfaza
sında (Envanter nr. 19) Dalgıç Ahmed im
zası bulunmaktadır. Hassa Mimarları Oca
ğı'nda sedefkarlık ve mimarlığı yine bir se
defkar olan ustası Mimar Sinan'dan öğre
nen Mehmed Ağa daha çok Sedefkar la
kabıyla bilinir. Bu yüzyıldan kalma önem
li sedefkarlık eserleri arasında Sultan Ah
med Camii ve Yenicami ile Topkapı Sarayı'

nın çeşitli kapıları yer almaktadır. Aynı yüz
yıldan kalma önemli bir eser de "arife tahtı" 
denilen I. Ahmed'in tahtıdır (TSM, Envanter 
nr. 2/1652). Sedefkar Mehmed Ağa'nın ese
ri olarak kabul edilen cevizden tahtın ar
kalığının her iki yüzü ile kubbesinin iç ve 
dış kısmı saksıdan çıkan gül, karanfil, la
le, dal ve yaprak motifli sedef kakmalar
la süslenmiş. sedefierin üzerine altın yu
valar içerisinde irili ufaklı zümrüt, yakut, 
firuze ve zebercetler yerleştirilmiştir. De
niz Müzesi'nde bulunan ve üzerindeki "Sul
tan Mehmed Han Gazi" yazılarından lll 
veya IV. Mehmed'e ait olduğu anlaşılan 
saltanat kayığının süslemeleriyle bu tah
tın motifleri arasında benzerlikler vardır. 
XVII. yüzyıldan kalma eserler arasında bir 
dizi rahle de görülmektedir; bunların ço
ğu geometrik mozaik tezyinatlıdır. Bu üs-

Farklı sedef 
i şçiliğiniri 

uygulandığ ı 

XIX. yüzyı l 

Osmanlı sandığı 

(Antik A.Ş. 
koleksiyonu) 

lup XVIII. yüzyılda devam etmiştir. XIX. 
yüzyıla ait eserlerde ise mimaride görü
len Batı etkisinin ahşaba yansımaları gö
ze çarpar. 

Kendisi de bir marangoz ve sedefkar 
olan II. Abdülhamid, Yıldız Sarayı'nda bir 
atölye kurmuş ve burada sedef işi birçok 
eser yapılmıştır. Padişahın bu atölyeye al
dığı Sedefkar Vasıf (Sedef) ( ö 1940) ll. Meş
rutiyet'in ilanma kadar burada kalmış ve 
1936 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'
nin Türk Tezyinl Sanatları Şubesi Sedef 
Atölyesi'ne hoca tayin edilmiştir. Topkapı 

Sarayı'nda Hırka-i Saadet Dairesi'nin ka
pısı onun eseridir. Osmanlılar faraştan cilt 
kapağına kadar pek çok eşyada sedef. ba
ğa ve fildişini birlikte kullanmışlardır. 

Sedefkarl eserler İstanbul, Şam, Kudüs 
veya Viyana işi gibi yapıldıkları yere göre 
isimlendirilir. Bunlar arasında bazı küçük 
üslı1p farklılıkları vardır. Günümüzde se
def kakmalı kutu ve mobilya yapımında 
Şam, eski geleneğini devam ettirmekte
dir. Türkiye'de de Gaziantep yöresinde çe
yiz sandığı ve kutu ağırlıklı sedef kakma
cılığı eski usullerle yapılmaktadır. Tabii se
defin pahalı olması ve gittikçe daha zor bu
lunması sebebiyle onun yerini suni sedef 
(nakro) almaya başlamıştır. 
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Iii NEBİ BOZ KURT 

SEDILLOT, 
Jean-Jacques Emmanuel 

(1777-1832) 

Fransız şarkiyatçısı 

ve astronomi alimi. 
_j 

Paris yakınlarında Enghien-Montmo
rency'de doğdu. Öğrenimini Ecole Poly
technique ile Ecole des Langues Orienta
les'de (lnstitut National des Langues et 
Civilisations Orientales) tamamladı. 1795'
te kurulan Ecole des Langues Orientales'in 
ilk öğrencilerinden oldu; burada Arapça. 
Farsça ve Türkçe öğrendi. Başarılı öğren
ciliğiyle kısa zamanda dikkat çekti ve me
zun olunca bu okulun sekreterliğine ge
tirildi. Ayrıca söz konusu okulun Türk Dili 
Kürsüsü'nde başladığı Türkçe okutma gö
revini bu kürsünün 1816'da ekonomik se
beplerle kapatılmasına kadar on beş yıl bo
yunca sürdürdü. 

Ecole Polytechnique'te aldığı mühendis
lik eğitimiyle Ecole des Langues Orienta
les'de aldığı dil eğitiminin bir araya gelme
si Sedillot'nun kariyerini belirledi. İki fark
lı formasyana sahip olan Sedillot, Boylam 
Dairesi (Bureau des longitudes) adıyla bi
linen, Fransız gözlemevi bünyesinde yürü
tülen Doğu'da astronominin tarihi konu
lu program dahilinde kurulmuş araştırma 
biriminde görevlendirildi. Buradaki çalış
malarıyla dönemin meşhur astronomların
dan J. B. Delarnbre ve Laplace'ın takdirle
rini kazandı. 1808'de, Hasan b. Ali ei-Mer
raküşl'nin Cami'u'l-mebddi' ve'l-gayat 
ii <ilmi'l-mi)fiit'ının çevirisiyle Fransa'da 
bilim, tarih , edebiyat ve sanat dallarında 
Doğu dillerinden yapılmış çevirilere veri
len çok saygın bir ödülün sahibi oldu. Bu 
çalışması, kendisiyle aynı kariyeri yapan ve 
eserin tercümesini tamamlayan oğlu Lo
uis Amelie Sedillot tarafından Trai te des 

instruments astronomiques des arabes 
compose au treizierne siecle par Aboul 
Hhassan Ali de Maroc adıyla ve aslıyla 
birlikteyayımlandı (Paris 1834-1 835 ). Ay
rıca Ebü'I-Hasan İbn Yunus, Uluğ Bey ve 
Abdurrahman Subhl'den yaptığı tercüme
lerle bu alimterin Batı'da tanınmasını sağ
ladı. Fakat çalışmalarını neşretmek yerine 
astronom J. B. Delarnbre ile paylaştı ve 
Delarnbre bunları Histoire de l'astrono
mie du moyen-age adlı eserinde yayım
ladı (Pari s 1819). Sedillot, Armand-Pierre 
Caussin de Perceval'in Le livre de la 
grande table hakemite başlığıyla kısmen 
Fransızca'ya çevirdiği (Paris 1804) İbn Yu
nus'un ez-Zicü'l-Ifdkimiyyü'l-kebir ad
lı eserinin tamamını tercüme etti, ancak 
bunu da bastırmadı ve eser yine Delarnbre 
tarafından özettenerek aynı kitap içinde 
neşredildi. Sedillot, gün ışığına çıkardığı 
bu eserle ve Fransızca'ya çevirdiği İbn Yu
nus'un çağdaşı Ebü'I-Veffı ei-Buzcanl'ye ait 
ez-Zicü'ş-şamil ile, müslüman Doğu'nun 

daha X. yüzyılda modern trigonometrinin 
kural ve uygulamalarına vakıf olduğunu 
ve Avrupa'da XVIII. yüzyılın ilk yarısında 
erişilen seviyeye yüzyıllar önce ulaştığını 
ortaya koydu. Daha sonra Uluğ Bey'in zi
cinin orUinat gözlemlere dayandığını gös
terdi ve ulaştığı sonuçlar Delarn bre'ın His
toire de l'astronomie du moyen-dge'ın

da yayımlandı. Ayrıca İbnü'I-Heysem 'e ait 
geometriyle ilgili Malfiile fi'l ma<JU.mat 
adlı bir risaleyi yayıma hazırladı ; bu eser de 
Notice du traite des connus geometri
ques de Hassan ben Haithem adıyla 
1834'te oğlu tarafından bastırıldı. Bunlar
dan başka matematik tarihi ve esasları 
açısından Doğu medeniyetiyle Grek me
deniyetini karşılaştırdığı bir kitap hazır
ladı. Ölümünden sonra bu kitabı da oğlu 
M ateriaux pour servir ii l'histoire com
paree des sciences mathematiques 
chez les grecs et les orientaux başlığıy
la neşretti (Paris 1845-1 849). Sedillot, Do
ğu tarihi, Doğu'daki ilim geleneği ve bilim 
alanında Doğu'nun Batı 'ya etkileriyle ilgili 
araştırmalar da yaptı, bunlar birçok ilim 
adamının çeşitli makalelerine konu oldu. 

9 Ağustos 1832'de kaleradan ölen Jean
Jacques Sedillet'nun çalışmalarının tama
mı oğlu Louis-Ameli e Sedili ot tarafından 
Histoire des arabes adlı eserde toplan
mıştır (Paris 1854). Arapça'ya Ali Mübarek 
tarafından Ijulaşatü tdril;;i 'l-<Ara b adıy
la çevrilen bu kitapta (Kahire 1309) oğul 

Sedillot müslümanların Avrupa medeniye
tine yaptığı katkıları ortaya koymakta ve 
genelde Doğu medeniyetinin daha yüksek 
olduğunu gösterıneyi amaçlamaktadır. 

SEDILLOT, Louis Pierre Eugene Amelie 
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SEDILLOT, 
Louis Pierre Eugene Amelie 

(1808-1875) 

Fransız şarkiyatçısı 
ve matematik alimi. _j 

Paris'te doğdu. İlk matematik ve astro
nomi derslerini mesleğini devam ettirdiği 
babası Jean-Jacques Emmanuel Sediliof
dan aldı ve onun etkisiyle Doğu matematik 
ve astronomisi üzerinde yoğunlaştı. Bour
bon, IV. Henri ve Saint-Louis kolejlerinde 
tarih okuttu. 1832'de College de France'ın 

ve o yıl ölen babasının yerine Ecole des 
Langues Orientales'in sekreteri oldu. 

İlk çalışması babasının başlayıp kendisi
nin tamamladığı , Ebu Ali (Ebü'I-Hasan) ei
Merraküşi'nin Cô.mi<u'l-mebddi' ve 'l-ga
yat adlı astronomiye dair eserinin Fran
sızca tercümesidir ( Traite des instruments 
astronom iques des arabes compese au tre
izierne siecle par Aboul Hassan de Maroc, 
HI, Paris 1834-183 5) . İbnü'I-Heysem'in Ma

)fale ti 'l-ma'JCımat adlı eserini de bu ara
da inceledi ("Notice du traite des connus 
d'Hassan ben-Haitem", JA, XIII [ 1834], s. 
435-458). Daha sonra Nouvelles recherc
h es pour servir ii l'histoire de l'astro
nomie chez les arabes (Paris 1836) , Rec
herches nouvelles po ur sevir ii l 'histo
ire des science mathematiques chez 
les orientaux (Paris 1837). Merraküşi'nin 

eseri üzerine hazırladığı Memoire sur les 
instruments astronomiques des arabes 
(Paris 1844) ve Memoire sur les syste
m es geographiques des grecs et des 
arabes (Paris 1842) adlı eserlerini yayım
tadı . Materiaux po ur servir ii l'histoire 
comparee des sciences mathematiqu
es chez les grecs e t les orientaux adlı 
kitabında (HI, Paris 1845- ı 849) matema
tik bilimlerinin tarihini karşılaştırmak için 
derlediği belgeleri inceleyen Sedillot astro
nominin gelişim tarihini üç döneme ayırdı. 
Bunların birincisi Roma İmparatorluğu'nun 
parçalanmasıyla ortadan kalkan Grek ya da 
İskenderiye okulu, ikincisi VIII. yüzyıldan 
XV. yüzyıla kadar etkisini sürdüren Arap 
okulu, üçüncüsü Kopernicus ve Newton ile 
başlayan modern dönemdir. Sedillot, da-
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