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KİTAP TANITIMI

Adnan YILMAZ

Bilimler Tarihi 
Dostu Prof. Dr. 
Fuat Sezgin

Cumhurbaşkanımız tarafından 2019 yılında "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" 
ilan edilmesi anısına bu kitabı sizler için hazırladık...

Dünyanın en büyük bilim tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin, birçok eserin yanı 
sıra İslam bilim tarihi sahasında 94 yıllık çalışmasının ürünü olan 17 ciltlik 
Arap-İslam Bilim Tarihi adlı en kapsamlı eseri yazmıştır. Aynı zamanda 
önemli kurumların kuruluşuna öncülük etmiş büyük bir kurucudur.

Yılı 365 gün yaşayan bir azim ve irade insanı olmuştur. Hedefe 
ulaşmada engel tanımayan Sezgin, en zor dil engellerini bile inanılmaz 
bir hız ve suhuletle aşmıştır. Bu en dikkat çeken vasıfları arasındadır.

Birçok değerli ve kıymetine paha biçilemeyen İslam bilim eserlerinin 
unutulmasına mani olan, onları gün yüzüne çıkaran ve günümüz bilim 
dünyasına İslam Medeniyetinin kazandırdığı sayısız anlamlı keşfi, buluşu 
ve gelişmeyi dünya bilimine tekrardan hatırlatan ve günümüze taşıyan, 
imanın ve gayretin neticesinde bilim dünyasına adını altın harflerle 
yazdıran Prof. Dr. Fuat Sezgin'in başarı sırrı belki de şu cümlelerde gizli:

"İslam bilimleri tarihini yazmak için o alanda yazılı bütün Avrupa 
dillerini bilmem lazım. Hepsini öğreniyordum. Mühim olan irade 
meselesidir. 'Ben bunu yapacağım' diyeceksiniz. O kararınızda 
kalacaksınız. Benim bütün hayatım bundan ibaret. Bir enstitü kurmaya 
karar verdim. Türk genci olarak bir enstitü kuruyorum kolay bir şey 
değildi. Üniversitede mücadele ediyordum ben bir müze kurdum, 
enstitü kurdum. Eğer arkanızda inancınız varsa o sizi yapıcı olmaya 
itiyorsa çok şeyler başarırsınız. Benim hayatımın sırrı budur".

Emekli Vali Adnan YILMAZ tarafından kaleme alınan bu eser  
NG Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.
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Tokat, Osmanlı Devleti döneminde 19. yüzyılın son çeyreğine kadar 
Sivas Eyaletine bağlı kaza olarak varlığını sürdürmekte iken 12 Ocak 

1880'de Sultan 2. Abdülhamid'in iradesiyle sancak olmuştur.

1913 tarihli İdare-i Vilayetler Kanunu'nda yapılan düzenleme ile 
Tokat Mutasarrıflığına 25.05.1913 tarihinde Memduh  

Sermed Bey atanmıştır.

31 Mayıs 1920'de TBMM İcra Vekilleri Heyeti'nce, Tokat bağlı olduğu 
Sivas Vilayeti'nden ayrılarak müstakil vilayet olmuştur. İstiklal Savaşı 
sonrası Mutasarrıflıkların kaldırılmasıyla Tokat Mutasarrıfı Mehmed 

Said Bey 30.09.1923'te Tokat'ın ilk Valisi unvanını almıştır. 

Bu eserde, Cumhuriyet'ten günümüze görev yapmış 36 valinin kısa 
hayat hikayeleri konu edilmiştir.

Akar, H. (2019) "Cumhuriyet Döneminde Tokat Valileri",  
Ankara: Berikan Yayınevi.
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