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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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SEDILLOT, Lou is Pierre Eugene Amelie 

ha sonra Uluğ Bey'in zlcine dair mukad
dirnesi olan ve en önemli eserlerinden bi
rini teşkil eden ProJegomi'mes des tab
les astronomiques d'Oloug-beg adlı ki
tabını (HI, Paris 1846-1853), ardından en 
ünlü eseri Histoire des arabes'ı (Paris 
1854) yayımladı. Ali Paşa Mübarek'in lju
laşatü tdriJ.Ji'l-'Arab adıyla Arapça'ya çe
virdiği (Kahire 1309) Histoire des arabes, 
müslümanların bilim ve sanat alanına yap
tığı katkıları gözler önüne sermesi bakı
mından önemlidir. Ayrıca bu eserinde, XVI. 
yüzyılın ünlü astronomlarından Danimar
kah 'JYcho Brahe'nin çeşitierne veya deği
şim (variation) diye adlandırdığı ayın üçün
cü eşitsizliğinin X. yüzyıl astronomlarından 
Ebü'l-Vefa ei-BQzcanl tarafından bilindiği

ni ve Hipparchos'un (ö. m.ö. 120) buldu
ğu ekinaksların presesyonu (ılım1arın önce
limi) hareketinin astronomi tarihi açısın
dan önemini gösterdi. 1865 yılında basılan 
Memoire sur l'origine de nos chiffres 
adlı çalışmasında Araplar'ın Hint rakamı 
dediği rakamların aslında Roma rakamla
rının abaküs sisteminde kullanılan kısalt
maları olduğunu ileri sürdü (çalışmaları
nın bir listesi için bk. Dugat, 1, 132- I 39). 
Sedillot babasının sağlığında bastırmadı
ğı bütün eserlerini de yayımiarnıştır (bk. 
SEDILLOT, Jean-Jacques Emmanuel). 

Sedillot, müslümanların bilimsel faali
yetlerinin önemini vurgulayan ve bu an
lamda Batı'da pek çok çalışmanın teme
lini oluşturan bir şarkiyatçıdır. Eserlerin
de müslümanların sadece Antik Yunan'ın 
bilimsel ve felsefi kaynaklarını Arapça'ya 
çevirerek değil aynı zamanda bunlara yap
tıkları katkılarla da bilime büyük hizmet
ler verdiğini ortaya koymuştur. Mesela on
ların astronomide gök cisimlerinin hare
ketlerini, ekinaksların presesyonunu ve ek
liptiğin eğimini daha dakik biçimde belir
lediklerini, güneşin apoje hareketini ortaya 

286 

çıkardıklarını ve ayın düzensiz hareketleri
ne ilişkin önemli bulgular elde ettiklerini 
göstermiş, Ortaçağ boyunca müslüman
ların bilime yaptıkları hizmetlerin ne de
rece büyük olduğunu kanıtlamıştır. 
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SEFAKUS ULUCAMii 

IX. yüzyılda 
Tunus'un Sefakus şehrinde 

inşa edilen cami. 
_j 

Ağiebiier döneminde Kadı Ali b. Salim el
Ci binyani tarafından 23S'te (849) yaptırı
lan cami Zirller devrinde 370 (980) ile 388 
(998) yıllarında tamir edilmiş, Xl. yüzyılda 
İbn Yem!QI el-Bergavatl tarafından mina
resi yenilenmiş ve Osmanlı döneminde 
1172'de ( 1758) genişletilmiştir. İlk yapı, 
zemini düzgün taşla döşenmiş revaklı bir 

Sefa ku s 
Ulucamii'nin 
revaklı 

avlusundan 
bir görünüş 

iç avlu ile bunun güneydoğu yönüne ekle
nen ibadet mekanından meydana geliyor
du. Güneybatısına boydan boya eklenen 
bölümle yapı yaklaşık revaklı avlusu ve ha
rimi kadar genişletilmiş, böylece caminin 
iç mekan genişliği bugün 47 x 40 metreyi 
bulmuştur. Mihrap yönünde Tunus cami
lerinde sıkça rastlanan dıştan girişi olmak
la beraber bir kapı ile harime de bağlanan, 
görevlilere ait birimler yer almıştır. Ku
zeybatı cephesinin ortasında minare bu
lunmaktadır. Şehrin eski kesimindeki dar 
sokaklar arasında düz bir blok şeklinde te
miz bir taş işçiliğine sahip cami. sade dış 
cepheleri yanında kademeler halinde yük
selen kare gövdeli minaresiyle dikkati çek
m ektedir. Sekiz kapıdan girilen cami batı 
köşesindeki kademelenme sebebiyle düz
gün bir dikdörtgen plan göstermernekte
diL Caminin ilk bölümü dört yönden re
vaklarla çevrilmiş avlu ile buna bitişik ha
rim kısmından oluşmaktadır. Burada ha
rim, at nalı kemerlerle birbirine bağlanan 
yirmi beş sütun ve avlu yönünde farklı ke
sitlerde sekiz paye ile taşınan çapraz to
nozlarla örtülmektedir. Orta eksenin avlu
ya açılan ucu ile mihrap önü birer kubbe 
ile örtülmüştür. Avludan harime geçiş gü
nümüzde revakların gerisindeki ahşap ka
pılardan sağlanmaktadır. 

Osmanlı hakimiyeti sırasında güneybatı 
duvarı kaldırılarak harim ve avlu boyunca 
genişletilen camide duvardan çıkintılı pa
yeler, kırk dört sütun ve ortada "T" kesit
li üç paye ile taşınan ek bölümün üzeri 
at nalı kemeriere oturan çapraz tonaziar
la kapatılmıştır. İlk yapının hariminden bu 
eklenen bölüme açılan kemerli açıklıklar 
beş sıra halinde yan yana üçer sütunlu 
taşıyıcılara sahiptir. Mihrap önü kubbesi
nin kasnağı ile duvarların üst bölümüne 
açılan az sayıdaki düz atkılı pencerelerden 
ışık alan iç mekan oldukça karanlıktır. Ca
minin hariminde duvarlarda ve üst örtüde 
süsleme unsuru yoktur. Harimde 60 cm. 
genişliğindeki kare kaideler üzerine otu
ran mermer sütunların değişik başlıkları 
ve yükseklikleri bunların farklı dönemlere 
ait olduğunu gösterir. Roma ve Bizans ya
pılarından devşirilen farklı boylardaki sü
tun başlıklarında iri kıvrımlı yapraklar, de
likli kenger yaprakları ve kenarlarında vo
lütlerin yer aldığı kompozit (karma) örnek
lerin yanı sıra Osmanlı döneminde Tunus 
yapılarında kullanılan yanları hafif iç bü
key, ortası yüzeyden taşkın küçük yaprak 
şeklinde düzenlenmiş şekiliere de rastlan
maktadır. Başlıkların üzerinde yine bölge
nin diğer yapılarındaki gibi yüksek tutulan 


