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Sunuş 
Batıda Orta Çağ olarak adlandırılan 
yüzyıllarda Müslümanlar, deney, gözlem, 
ölçme ile mantıksal ve matematiksel 
düşünceyi birleştiren bir araştırma geleneği 
oluştururlar. Bu çalışmaların arkasındaki 
kavramsal bağlam ise Hz. Peygamber 
(s.a.v)’in; Kur’an-ı Kerim aracılığı ile İslam 
dininde ilme, öğrenmeye, düşünmeye
ve böylelikle insana verilen önemi 
Müslümanlara anlatmasına dayanır.

Modern Bilimin Öncüleri; İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi Sergisi, Müslüman bilim 
insanlarının dünya bilim tarihi içerisindeki 
katkılarını ziyaretçiye sunmayı ve 
deneyimletmeyi hedefler.

Sergi konsepti oluşturulurken,
İslam Medeniyetinin bilim tarihine öncü 
katkılarda bulunduğu 7. ve 16. yüzyıllar 
arasındaki döneme ağırlık verilmiştir. 
Müslüman bilim insanlarının kendilerinden 
önce bu tür eserler ortaya koyan Yunan, Hint 
ve Çin kültürlerine ait eserleri incelemeleri, 
çeviri hareketleri ile kendi medeniyet 
havzalarına kazandırmaları ve yeni metotlar 
geliştirmeleri de bu bağlamda ele alınmıştır.

Bilimsel araştırma ve eser ortaya 
konulmasında önemli bir unsur olan 
etkileşimin, kesintisiz olarak devam ettiği
 ve bugün de etmesi gerektiğinin ipuçları bu 
yaklaşımla verilmek istenmiştir.



Amaç

Dünya bilim tarihinde, kurucu ve 
inşa edici bir medeniyet olarak 
doğmuş,  200 yıl süren çeviri 
hareketleri ile insanlığın o güne
kadar ürettiği tüm bilimsel bilgiyi 
yeni dünyaya taşıyacak entelektüel 
ve bilimsel altyapıyı inşa etmiş, 
dönüştürücü bir medeniyettir.

Günümüzde kabul gören ve 
bugün modern bilim dediğimiz
 bilim dallarının bir çoğunu; 
cebir, mekanik, tıp, astronomi,
fizik gibi disiplinleri inşa edecek 
yapı taşlarını İslam Düşüncesi 
ve Müslüman bilim insanları 
yerleştirmiştir.

Ziyaretçileriyle etkileşime geçen bu 
sergi deneyimi tamamlandığında, 
ziyaretçilerin bu düşünceyi 
içselleştirerek, İslam Medeniyetine 
farklı bir perspektifle bakmaları 
amaçlanmaktadır. 

İslam Medeniyeti sadece birkaç bilim dalında 
öncül buluşlar yapmış ve birkaç  önemli bilim 
insanı yetiştirmiş bir kültürel coğrafya olmaktan 
çok daha fazlasıdır!



Yöntem

Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve 
Teknoloji Tarihi adıyla kurgulanan sergi 
projesinde;

Dünya’da  ve Türkiye’de benzer temada 
yapılmış müze ve sergiler incelendi, konu
ve sergi özelinde yeni bir anlatı hazırlandı.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi adıyla
kurgulanan sergi projesinde,

İçerik araştırması sergileme tasarımına
yönelik olarak yapıldı, tezler ve 
asıl kaynaklar karşılaştırmalı olarak 
analiz edildi.

Görselleştirmede ağırlıklı olarak 
kullanılacak olan minyatürler için
özel araştırma yapıldı.

Çağdaş sergileme teknikleri, dijital ve mekanik 
uygulamalar her yaştan ziyaretçinin kolayca 
deneyimleyebileceği basitlikte seçildi.

Ziyaretçinin etkileyici bir içerik ve tasarım 
yaklaşımı ile eğlenerek öğrendiği bir
sergileme deneyimi hazırlandı.



Mimari Sergileme
Ve Tasarım Yaklaşımı

Sergileme aracı olarak görselleştirmede 
minyatürlerin, replika objelerin, interaktif 
deneyimlerin ve dijital gösterimlerin yer 
alması sağlandı. Renk ve doku ise İslam 
felsefesi ve kültürüne gönderme yapan 
kavramlarla ilişkilendirildi.

Gökyüzüne dair  merak ile 
başlayan, günlük ihtiyaçlara 
bilimsel teknolojik çözümler 
üretme yetisi, bilginin toplumlar 
üzerindeki yolculuğu ve 
sosyo-kültürel etkileşim bu 
hikaye üzerinden kurgulanarak 
ziyaretçiye sunuldu.

Sergi tasarımında kullanılan 
malzemelerin farklı şehirlerde 
sergilenmeye uygun, demonte 
edilebilen, dayanıklı, inovatif ve
estetik olmasına özen gösterildi.

Temaların sıralanışı ve sirkülasyon; 
insanın varoluşundan bu yana 
geçirdiği serüven esas alınarak 
hazırlandı. 

Modern Bilimin Öncüleri adıyla 
kurgulanan sergide,



2019 Fuat Sezgin
Bilim Tarihi Yılı 

Prof. Dr. Fuat Sezgin 94 yıllık yaşamında yaptığı 
çalışmalar ile çok önemli bilim tarihsel keşiflere
imza atmıştır. Prof. Sezgin'in keşifleri dışında 
önemli araştırmaları, tespitleri ve ispatları da 
olmuştur. Bilimler tarihine bakışını;

"Batı Uygarlığı İslam Uygarlığının devamıdır. 
Batı, İslam Medeniyetinin bir çocuğudur, 

ilimler tarihi yeniden yazılmalıdır." 

sözü ile ifade eden Prof. Sezgin, dünyada İslam 
Bilim Tarihi alanında çığır açıcı çalışmalar 
gerçekleştirmiştir.

"Batı Uygarlığı İslam Uygarlığının devamıdır. 
Batı, İslam Medeniyetinin bir çocuğudur, 

ilimler tarihi yeniden yazılmalıdır." 



İçerik

İslam Bilim Tarihini 5 ana başlık altında toparlayan sergi konseptimiz onlarca bilim  
insanının çalışmaları ve modern bilime etkilerini etkileşimli bir şekilde ziyaretçiye 
sunmaktadır. Sergi toplam 450 m2’lik alan içinde, her duyuya ve her yaştan bireye 
hitap eden modern sergileme tasarımı çerçevesinde hazırlanmıştır. Sergimiz, 
insanlık bilim tarihi, tercüme hareketleri, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, mekanik, 
matematik, beşeri coğrafya, tıp, mimari, sanat, günlük hayat ve tüm bunların
bir coğrafyayı medeniyete dönüştürmesini konu etmektedir. 

Sergi alanları başlıkları aşağıdaki gibidir:

Keşif
Gözlem
İnsan
Sanat
Medeniyet



Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde  
2019 Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı  
etkinlikleri kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacaktır.

Ziyaretçi odaklı bir deneyim sunmaktadır.

Hareketli mekanik düzenekleri ve modern tasarımı
sayesinde ziyaretçi üzerinde yüksek etki bırakacaktır.
 
İstanbul Havalimanı'nın ilk sergilerinden olacaktır.

Sergiye 
100 milyonu aşkın 

uluslararası ziyaretçi 
beklenmektedir.



Dünya çapında sirkülasyonun olduğu
bir noktada sergilenecek olan Modern 
Bilimin Öncüleri, tüm dünyadan
ziyaretçileri ağırlayacaktır.

2018 verilerine göre İstanbul  Atatürk 
Havalimanı dış hatlar gidiş alanında
100 milyonu aşkın yolcu sirkülasyonu 
gerçekleşmiştir.

Modern Bilimin Öncüleri, İstanbul 
Havalimanı’nın büyüklüğü de göz önüne 
alındığında Eylül 2019- Eylül 2020
tarihleri arasında milyonlarca insana 
erişecek bir sergi olacaktır. 

Ziyaretçi, havalimanı kültürüne uyumlu, 
çok dilli (Türkçe, İngilizce) bir sergi 
deneyimine dahil edilecektir.

Havalimanı içerisinde geçirilen kaliteli
zaman süresini artıracaktır.

Sponsor kurumların etkileşime geçtiği 
birey sayısı çok yüksek olacaktır.
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Diğer Destekçilerimiz Medya Destekçilerimiz

Destekçilerimiz

2019 Fuat Sezgin
Bilim Tarihi Yılı 

katkılarıyla sergilenmektedir.

etkinlikleri kapsamında  İGA  Havalimanı  İşletmeleri                                                                    mekan sponsorluğunda

İstanbul Havalimanı’nda sergilenecek olan  Modern Bilimin Öncüleri  İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi sergisinin 

ana sponsoru

                                              

olmuştur.
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