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Müslümanlarda Ýlim Anlayýþý
Ýslam âleminde, Hristiyan dünyada görülen manada bir
ilim-din çatýþmasý yoktur, böyle bir çatýþma tarih boyunca da
olmamýþtýr. Diger dinlerde zamana ve þahýslara baðlý olarak
görülen, görülebilen ilim-din çatýþmasýnýn Ýslam dininde neden görülmediðini kýsaca þöyle özetleyebiliriz:
1. Pek çok ayet ve hadislerde ortaya konduðu gibi Ýslamiyet aklý, maddi varlýk ve hâdiseler sahasýnda serbest býrakmýþ
ve hatta bu varlýklarý ve hâdiseleri düþünmeyi ve akletmeyi
teþvik etmiþtir. Ayrýca insana, getirdiði iman esaslarýnýn kabulünü teklif ederken de yine onun aklýný muhatap almýþ ve
akýl sahibi olmayanlarý mükellef tutmamýþtýr.
2. Ýslam dini, karakteri gereði, düþüncede geniþ bir esneklik saðlamýþ, fakat kesin ve tavizsiz mücadelelere meydan
vermeden safiyetini de muhafaza etmiþtir. Hemen hicri ilk
asýrda görülen çeþitli mezhep faaliyetleri, bunun açýk bir delilidir.
3. Ýslam dini, kul ile Allah arasýnda bir vasýta kabul etmediði için, Hristiyanlýk âleminde görülen ruhban sýnýfý, Ýslam
dininde teþekkül etmemiþtir. Teþekkül etmediði için de kötü
niyetli kimseler, çok köklü ve çok derin bir nüfuza sahip
olan din duygusunu istismar etme imkâný bulamamýþlardýr.
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4. Ýslam’ýn müspet ilim ve hür düþünce ile çekiþmediðinin
mühim delillerinden biri de, onun kýsa bir zaman içinde fetih hareketleri neticesinde, kendinden çok deðiþik karakterdeki inanýþ ve kültürlerle karþýlaþtýðý halde, hem onlardan bir
þeyler alarak, hem de o kültürlere kendi orijinal hususiyetlerini katarak uyum saðlamýþ olmasýdýr.
5. Ýslamiyet’in ilmi teþvik edici oluþunu Yüce Beyan’da:
“Kime ne hikmet verilmiþse ona büyük iyilik edilmiþtir.”
(Bakara/ 269) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer/9) “Ve onlardan bilgide derinlik kazanmýþ olanlara büyük bir mükâfat vereceðiz.” (Nisa/162) “Allah’dan ancak
âlim kullarý korkar.” (Fatýr/28) “Allah sizden iman edenleri
ve kendilerine ilim verilenleri derecelere yükseltir.” (Mücadele/11) “Rabbim, benim ilmimi artýr, de.” (Tâ-Hâ/11) ayetleri de açýkça göstermektedir.
Yüce Rehberimiz de ilmi teþvik etmiþtir. “Âlimler enbiyanýn varisleridir.” “Ýlim talebi her Müslüman erkek ve kadýna
farzdýr.” “Hikmetli ve bilgili sözler mümin kimsenin kaybolmuþ malýdýr. Onu nerede bulursa alýr.” “Ýlim öðrenen ve öðreten sevabta ortaktýr.” “Yeryüzündeki âlimler gökteki yýldýzlar gibidir.” “Hoþgeldin ilim öðrenmek isteyen. Melekler
ilim öðrenene, sevgilerinden dolayý kanatlarýný açarak etrafýnda göðe kadar yükselen bir halka meydana getirirler.”
“Ýlim öðrenen kulun yaptýðý hayýrlý çalýþma geçmiþ günahlarýna kefaret olur.” “Âlimin âbide üstünlüðü, benim sizin en
aþaðý derecede bulunanýnýza üstünlüðüm gibidir.” Bu hadisler de Yüce Rehberimiz’in ilme verdiði ehemmiyeti göstermektedir.
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Ýsmail Hamdi Daniþmend’in “Ýslam Medeniyeti” ve
Ýmam Nevevi’nin “Riyazü’s-salihin” isimli eserlerinde bu
hususta çok miktarda hadis tespit ettiklerini görmekteyiz.
Yusuf Kandehlevi ise Peygamberimizin (s.a.s.) ashabýný ilme
nasýl teþvik ettiðini teferruatlý bir þekilde ele almýþtýr. Gazali’nin “Ýhya-Ulumiddin” isimli eserinin birinci cildinde ilimle alâkalý olarak çok geniþ bir bahis açtýðýný müþahede etmekteyiz. Daha sonra birçok Ýslam büyüðünün müminleri
ilim öðrenmeye teþvik ettiðini görüyoruz.
Muhyiddin-i Arabî: “Bilgiden mahrum olmak, inkârcýlýða
yol açar.” “Ýlim, cehaleti örten bir perdedir.” Ýsmail Hakký
Bursavî: “Kötü olan cehalet ile iyi olan hikmet, ayný yerde
toplanýp birleþemez.” “Kalbin gýdasý bilgidir.” “Hakikat ilmini bilmek, her þeyden güzeldir. Çünkü hakikat bilgisi Allah’ýn sýrlarýna ermektir. Gençlik günlerinde ilim tahsilinden
yüz çeviren kimse ömrünün sonunda piþman olur. Kaybettiklerini elde etmek ister ama ömrü kâfi gelmez. Ýnsan, en
kýymetli malý olan ömür parasýný, ilime sarf etmelidir.” Niyazi-i Mýsrî: “Âlim, ilmi ile cahil de malý ile iftihar eder.” der.
6. Ýlim tahsilini her Müslümana farz kýlan, ilim tahsilini
geçmiþ günahlara kefaret kabul eden, ilim tahsili için yola çýkan kiþiye cennet vaadinde bulunan Ýslam dininin ilmin büyük
destekçisi olduðu çok açýk bir þekilde ortaya çýkmaktadýr.
Bu teþvik neticesinde kurulan birçok Ýslam devletinde
devlet büyüklerinin ilmin hamisi olduðunu görüyoruz. Yüksek öðretim alanýnda, Ýslam’da ilk þöhretli müessese, Halife
el-Me’mun (830) tarafýndan baþþehirde kurulan Beytü’l-Hikme (Hikmet, Fazilet Evi)dir. Beytü’l-Hikme; bir tercüme
merkezi olarak faaliyette bulunmasýnýn yanýnda bu müessese,
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bir akademi, halka açýk bir kütüphane olarak da vazife görmüþ ve Beytü’l-Hikme’ye baðlý bir de rasathane kurulmuþtur.
O devirde ortaya çýkýp yayýlan rasathaneler ayný zamanda astronomi öðretiminin de yapýldýðý okullar durumundaydý.
7. Benzer ilmî teþvikleri Abbasiler devrinde de görüyoruz. Halife Harun Reþid Ankara’yý ele geçirdiði zaman ve
halife el-Memun Bizans imparatoru III. Michel’e karþý ezici
bir üstünlük saðladýðý zaman her iki halife de savaþ tazminatý olarak karþý taraftan eski yazma kitaplar istemiþlerdi.
8. Endülüs Üniversitesi ise þu an dahi Avrupa tarafýndan
takdir edilmektedir.
9. Anadolu Selçuklularý döneminde de birçok öðretim müessesesi kurulduðunu ve buralarda astronomi, matematik, edebiyat, dilbilgisi ve týp öðretildiðini yayýnlardan öðreniyoruz.
Alparslan zamanýnda bugünkü üniversiteler mahiyetinde
müesseselerin olduðunu; Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde ise birçok eðitim müessesesi yapýldýðýný, burada yatýlý ve
burslu öðrencilerin olduðunu, mühendis, tabip, operatör,
mimar ihtiyacýnýn bu kaynaklardan temin edildiðini görüyoruz. Fatih döneminde ise ilim teþvikinin mükemmel bir seviyeye eriþtiðini müþahede ediyoruz. Fatih, boþ zamanlarýný
daima âlimlerle tartýþarak geçirmiþ, hayatý boyunca ilme büyük ehemmiyet vermiþtir. Ýlme yaptýðý en mühim katkýlardan birisi bugünkü Ýstanbul Üniversitesi’nin temelini atmýþ
olmasýdýr. Ayrýca, ilme raðbet edilmesi için, ilim adamlarýna
astronomik ücretler vermiþ ve bu teþvik neticesinde birçok
ilim adamý kýymetli eserler telif etmiþlerdir.

Ýslam Dünyasýnda Ýlim ve
Din Hiçbir Zaman Çatýþmadý
Orta Çað Avrupasýnda bir hakikatin kabul edilebilmesi
çok uzun zaman almasýnýn yanýnda, birçok deðerli âlimin de
hayatýna maloluyordu. Hâlbuki Batýda bunlar yaþanýrken doðuda, Ýslam dünyasýnda, hakikatler hakikatbin âlimler tarafýndan bir bir tesbit ediliyor ve hakikate susamýþ insanlar bu
hakikatleri açýk yüreklilikle ve güvenle kabul ediliyorlardý.
Çünkü o insanlarýn hayat felsefesinde “Dolaþýn yeryüzünde
yaratýlýþ nasýl baþlamýþtýr.” ayeti bir düstur olarak yer alýyordu. Dünya, güneþ, ay ve yýldýzlarla alakalý yeni keþifler karþýsýnda itiraz etmeyen bu dünyanýn “Hayat Kitabý”nda ise, hakikatler çok açýk ve sade bir þekilde insanlara sunulmuþtur:
“Ey cin ve insan topluluðu, göklerin ve yerin aktarýndan
(çaplarýndan) gücünüz yetiyorsa, haydi çýkýnýz.” (Errahman/
33) Bu ayette geçen aktar kelimesi “kutur”un çoðuludur.
Kutur çap demektir. Çaplar ise küre gibi cisimlerde bulunur.
Bu ayette göklerin ve yerin yuvarlak olduðu, yuvarlaklýðýn
bir þartý olan “çaplar”la izah edilmiþ oluyor. Yer tam yuvarlak olmayýp elipsoid olduðuna göre çaplar kelimesi çok uygun düþüyor.
“Biz, gece ve gündüzü iki ayet (alamet, niþan) yaptýk.
Sonra gece ayetini (Ay’ý) silip gündüz ayetini (Güneþ’i) gös-
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terici kýldýk.” (Ýsra/12) Görüldüðü gibi Ay’ýn da bir zamanlar Güneþ gibi gösterici, ýþýk verici olduðu, fakat sonra onun
silindiði, yani soðuyup ýsý veremez hale geldiði ve artýk gece
ayeti, gece aydýnlatýcýsý olduðu açýkça ifade ediliyor. Güneþ
ve Ay arasýndaki fark þu ayette de açýklanýr: “O Allah ki, Güneþ’i bir ziya, Ay’ý bir nur yaptý.” (Yunus/5) Ziya kelimesi ýsýsý olan ýþýðý anlatýrken, nur kelimesi sadece aydýnlýk manasýna gelen ýþýðý anlatýr. Demek ki güneþ ýsý ve ýþýk verici, ay ise
aydýnlatýcý, yani ýþýðý yansýtýcý mahiyettedir.
“Geceyi gündüzün üstüne sarýp doluyor, gündüzü de gecenin üstüne dolayýp sarýyor.’’ (Zümer/5) Ayette geçen
tekvîr, sarýk sarar gibi yuvarlanmasýna, durup sarmak bohçalamak manasýnadýr. Bu ifade dünyanýn sarýk sarýlan baþ gibi
yuvarlak olduðunu gösterir.
“Sen daðlarý görür de onlarý durur zannedersin; hâlbuki
onlar bulutun geçtiði gibi geçer giderler.” (Neml/88) Bu
ayetten iki hâdise anlaþýlabilir. Birincisi, daðlarýn yerküre
üzerinde sabit olmadýðý, yavaþta olsa hareket ettiðidir. Ýkincisi, dünyanýn kendi ekseni etrafýnda döndüðüdür. Çünkü
eðer dünya dönmüyor olsaydý ve düz olsa idi, daðlarýn hareketinden bahsedilemezdi. Sabit bir müþahede de ufukta insanýn
gözünden kaybolacak olan ilk yapýlar daðlar olacaðýna göre
dünyanýn dönmesi lazýmdýr.
Hiç þüphesiz, Yüce Beyan’da geçen bu gerçekler, o zamanki insanlarýn çoðu tarafýndan bilinmemekteydi. Bilmek ve tam
anlamak yeni müþahedeleri de gerektiriyordu. Gerçi bu hakikatlerin bilinmemesi bir eksiklik deðildi. Çünkü bu Kitap
bütün asýrlara hitap etmek üzere gönderilmiþti ve gayesi insanlarý her þeyi Yaratan’a yöneltmekti. Öyle ise ilmî hakikat-
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lere iþaretler yapacak, akla teþvik kamçýsý vurmak için “haydi araþtýrýn” diyecek, fakat insanlarýn anlamakta güçlük çekeceði mevzular üzerinde teferruat vermeyecekti. Ýnsanlar
müþahede vasýtalarýnýn geliþmesiyle, hakikatlere bu Kitapta
rumuzlarla iþaret edildiðini görünce, Kitaba daha bir güvenle ve imanla baðlanacaklardýr. Hâsýlý, ilk gününden beri bu
inanç ve kültürün yerleþmiþ olduðu Ýslam dünyasýnda ilim ve
dinin hiçbir zaman çeliþmediðini, daha doðrusu ilmin dinden ayrý mütalâa edilmediðini, ilim adamý ve din adamý diye iki ayrý grubun olmadýðýný sadece âlimlerin olduðunu müþahede ediyoruz.

Orta Çað’da Müslümanlarýn ve
Hristiyanlarýn Bilime Bakýþýndaki Farklar
Ýnanç ve ilim, toplumlarýn bozulmadan ayakta kalabilmelerini saðlayan birbirinden ayrýlmasý mümkün olmayan iki
mühim unsurdur. Tarih boyunca insanlýðýn geliþmesi, olgunlaþmasý, dil, kültür ve sanatta tekâmül etmesi, hele son iki
asýrda teknolojinin doruk noktaya ulaþmasý, hep din ile ilmin inkâr edilemez katkýlarýyla gerçekleþmiþtir. Bu hükmü
verirken bazýlarýmýzýn aklýna “acaba?” sualinin gelmesini yadýrgamamak lazýmdýr. Çünkü 1789 Fransýz ihtilalinden sonraki Batý kaynaklý kitap ve neþriyatlarýn hemen hepsinde,
inanç sisteminin yani kýsaca dinin, medeniyeti, ilmi ve kültürü baltaladýðý, geliþmelere mani olduðu fikri hâkimdir.
Aslýnda neticeleri itibariyle mühim hükümlere varmadan
önce meseleyi çok iyi tetkik etmeyi, hükmü verirken tarafsýz
davranmayý, cemiyetlerin yapýlarýný, kültür farklýlýklarýný ve
hususiyetle de inanç sistemlerini göz önünde bulundurmayý
prensip edinmeliyiz. Þimdiye kadar kýyaslamanýn yanlýþ yapýlmasý, Batýya olan hayranlýðýn her fýrsatta neslimize telkin
edilmesi, bu telkinle yetiþen günümüz aydýnlarýný hataya düþürmüþtür. Din ve kültür farklýlýðýmýz hiç göz önüne alýnmadan yapýlan deðerlendirmeler, Batýya olan sempati ve baðlýlýðýmýzýn gittikçe artmasý, inanç sistemimizin ve bin senelik
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geçmiþimizin bir çýrpýda zihinlerden silinmesi ve yok sayýlmasý gibi bir tehlikeyi doðurmuþtur.
Bilindiði gibi Orta Çað’da Avrupa’nýn durumu içler acýsýydý. Belki de yeryüzünde insanlýk, Avrupa’nýn bu çaðda yaþadýðý hayat þartlarýna, yaþadýðý çileye, baskýcý inanç sistemine ve
onun getirdiði baðnaz ve barbar tutum ve davranýþlara daha
önce hiç þahit olmamýþtý. O devirde hemen bütün Avrupa
devletlerinde Hristiyanlýk tamamen saptýrýlmýþ asliyetini
kaybetmiþ; batýl kilise ile krallar kendi menfaatleri istikametinde birleþerek, halký sömürmek, sindirmek, için bütün yollarý mubah kabul etmiþlerdir. Masum halkýn inanç ve duygularý suistimal edilmiþ, aldatýlmýþ, engizisyon mahkemelerinin
acýmasýzlýðý karþýsýnda fikir hürriyetleri tamamen ellerinden
alýnmýþtýr.
Hristiyanlýðýn yozlaþtýrýldýðý bu tarihlerde kilise nazarýnda ilim; Hristiyanlýðýn saldýrýp yok etmek istediði putperestlikle bir tutulmuþ, bu düþmanlýk 1233’de engizisyon mahkemelerinin kurulmasýyla âdeta resmi hale gelmiþ ve 1781 yýlýnda bu mahkemelerin kaldýrýlacaðý güne kadar en cani usullerle devam etmiþtir. Mesela 390 yýlýnda Ýskenderiye’de
yaklaþýk 400 bin kitap, yani o devrin bütün ilim ve bilgisini
içinde toplayan kütüphanenin serapium adýndaki kýsmý,
piskopos Theophios tarafýndan yaktýrýlmýþtýr. Hristiyanlýk
halk arasýnda yayýldýkça ilme karþý alýnan bu tavýr daha da
þiddetlendi. 415 yýlýnda ünlü astronom Theon’un kýzý matematikçi Hypatia (370-415) baþpiskopos Kyril’in kýþkýrtmasiyla Ýskenderiye’de halk tarafýndan parçalanmýþtýr. 6.
yüzyýlýn ilk yarýsýnda yer alan çeþitli hâdiselerden þu iki hâdise bile bu karanlýk çað hakkýnda bize bir fikir verebilir; Justinian’ýn Platon ile Aristo’nun Atina’daki okullarýný, Hristi-
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yanlýða aykýrý sayýp kapatmasý ve Romalý bir soylu olan Boethius’un seküler vasýftaki yazýlarýndan dolayý kilise tarafýndan ölüm cezasýna çarptýrýlmasýdýr. Önceleri rahip olan Roger Bacon da (1214-1294) talihsiz ilim adamlarýndan birisidir. Bacon, ilmi araþtýrmalarýný yýllarca gizli gizli sürdürmüþ,
daha sonra yayýnladýðý Opus Macus adlý eseri sebebiyle, din
adamý olmasýna raðmen kilise tarafýndan hapse atýlmaktan
kurtulamamýþtýr. Yine bir hekim ve din adamý olan Aragonlu Michel Servetus’un, Müslüman ilim adamý Ýbnü’n Nefis’in keþfettiði küçük kan dolaþýmý sistemini anlatan eserini
Arapça’dan tercüme etmesi ve Avrupa’da bu düþünceyi savunmaya baþlamasý ile de Servetus’un çilesi baþlamýþtýr. Zira
bu görüþ o devrin ileri gelen papazlarýndan olan Calvin’in görüþlerine uymamýþtýr. Ýþte bu yüzden Calvin, Servetus’u Cenevre’de hafif ateþ üzerinde yavaþ yavaþ yakýlmaya mahkûm
etmiþ ve bunu canice uygulatmýþtýr.
Görüldüðü gibi Ortaçað Avrupasýnda Hristiyanlýk bütün
gücüyle ilmin geliþmesine mani oluyordu. Artýk 18. yüzyýla
gelindiðinde kilisenin baskýsý dayanýlmayacak seviyeye ulaþmýþtý. Bu birikmeler Avrupa çapýnda meydana gelen ihtilâli
netice veriyordu.
Doðuda ise durum çok farklýydý. Din ile ilmin hiçbir zaman çatýþtýðý görülmedi. Bilakis dinin ilimsiz, ilmin de dinsiz olmasý düþünülemiyordu. Bu anlayýþtandýr ki ilim Ýslamiyet’le büyük bir ilerleme kaydetmiþtir. Ýlim tarihi incelendiðinde bu gerçek açýkça göz önüne serilmektedir. Bu devirede ardý arkasý kesilmeyen keþif ve icatlarýn hemen hemen
hepsi Müslüman ilim adamlarý tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Acaba Müslümanlarý böylesine keþif ve icatlara sevk
eden sebepler nelerdi? Bu sorunun cevabýný ancak Ýslam’ýn
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ilim anlayýþýný ortaya koymakla bulabiliriz. Bilindiði gibi
yeryüzünde þu anda mevcut hiçbir din ilme, Ýslamiyet kadar ehemmiyet vermemiþtir. Yüce Beyan’daki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer/9) ifadesi âlimlere
verilen ehemmiyeti ortaya koymaktadýr. Ayrýca Yüce Rehber’in “Beþikten mezara kadar ilim öðrenmek kadýn, erkek
her Müslümana farzdýr.” “Ýlim öðrenmek mukaddes bir cihattýr.” “Cahiller içinde bir âlim, ölüler içindeki diri gibidir.” ifadelerinden Ýslamýn ilme ne derece ehemmiyet verdiði açýkça anlaþýlmaktadýr.
Bilindiði gibi Yüce Beyan, Müslüman ilim adamlarýnýn
keþifleri için daima bir kaynak ve rehber olmuþtur. Bu yüzdendir ki Batý, cehaletin karanlýðýnda yüzerken; Doðuda fizik-kimya, astronomi, týp, zooloji, botanik vb. gibi bütün
müsbet ilimlerin temeli atýlmýþtý. Meselâ astronomi sahasýnda yapýlan keþiflerden birkaçýný belirtelim. Yazdýðý eserler
700 sene boyunca Avrupa’da rakipsiz kalmýþ, sahasýnda otorite kabul edilmiþ Müslüman ilim adamý Fergani, 9. yüzyýlda Güneþin yörüngesini ve üzerindeki lekeleri keþfetmiþtir.
Dünyanýn yuvarlak olup döndüðünü Müslüman âlimler Avrupalýlardan çok önce biliyorlardý. Beyruni Dünyanýn hem
kendi etrafýnda hem de güneþin etrafýnda döndüðünü ispatlamýþ ve Dünyanýn çapýnýn ölçülmesiyle alakalý olarak çok
üstün bir görüþ ortaya atmýþtýr. Bugün bile matematik ölçüleri bakýmýndan son derece doðru olan bu kanun Avrupa’da
“Beyruni Kuralý” olarak adlandýrýlmaktadýr. Beni Musa olarak bilinen üç kardeþ de 9. yüzyýlda Dünyanýn çevresini ölçmeyi baþarmýþlardýr. Meseleyi 1400 küsür sene Yüce Beyan’ýn vermiþ olduðu malumat ve jeolojinin elde ettiði son
bilgilerle kýyaslamaya çalýþarak tamamlayalým.
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Bilindiði gibi Orta Çað Avrupasýnda Dünyanýn silindir
þeklinde mi veya bir tekerlek yahut ortasý çukur bir yelpaze
þeklinde mi olduðu tartýþmalarý yapýlýyor, hatta Ýstanbul’un
ilmî otoritesi olarak kabul edilen açýk görüþlü patriði, altýn
aðýzlý Yuhanna bile yerin yuvarlaklýðýný bir türlü kabul etmiyordu. Baþka birçok kilise de yerin dört köþeli bir þekil olduðunu ve bu þeklin dört tarafýnýn dört denizle çevrili olup denizlerin duvarlarla çevrilmiþ bulunduðunu ve bu duvarlarýn
gök kubbenin destekleri olduðunu söylüyorlardý. Saint Agustin Müslüman ilim adamlarýnýn savunduðu dünyanýn yuvarlak olduðu görüþüyle adeta alay ediyor; kürenin alt tarafýndaki insanlarýn nasýl ayakta durabileceðini soruyordu. Avrupalýlar bu ve benzeri saçma fikirlerini ileri süredursunlar, bu
tartýþmalardan yüzlerce yýl önce Yüce Beyan, Dünyanýn küre
þeklinde olup, Güneþle birlikte döndüðünden bahsetmektedir. Ve: “O Allah ki, yeri de ayný o yedi kat semayý yarattýðý
gibi yarattý!” (Talak/12) ifadesiyle de yerin ve semanýn yedi
kat yaratýldýðýný bildirmektedir. Günümüzde jeoloji ilminde
ulaþýlan seviyeyle bu ifade aynen teyid edilmiþtir.

Orta Çað Kime Karanlýk?
“Çað” kelimesini daha ilkokul yýllarýnda duymuþtuk. Sýnýfýmýzýn bir duvarýnda boydan boya uzanmýþ çeþitli renklerle boyalý “Zaman Þeridi” Tarih Öncesi Dönem, Ýlk Çað,
Orta Çað, Yeni Çað ve Yakýn Çað baþlýklarýný taþýyan dilimlere bölünmüþtü. O yaþlarda çok fazla önemsemeden ezberlediðimiz bu kelimeler aslýnda Batý dünyasýnýn medeniyet dönemlerinin adlarýdýr. Batý; yani önce Yunan, sonra
Roma ve son olarak da Avrupa medeniyeti. Ancak bu çaðlar, sanki bütün dünya tarihi ve bu arada bizim de tarihimizmiþ gibi öðretilmektedir. Diðer taraftan; özellikle kötü
bir üne sahip olan “Orta Çað”la ilgili bir konu geçtiðinde
bütün parlaklýðýna raðmen Ýslam tarih ve medeniyeti de
onunla irtibatlandýrýlmakta ve karalanmaktadýr.
Ýnsanlýk tarihinde deðer ölçüsü olan, siyasî olaylar deðil, milletlerin akýl ve maharetleriyle meydana getirdikleri
medeniyetleridir. Batýlý tarihçiler de zaman þeridindeki
çaðlarýn baþlama ve bitiþ noktalarýný medeniyetlerin yükseliþ ve çöküþlerine göre isimlendirmiþlerdir. Ama kendi medeniyetlerini esas alarak.
Þeridin ilk bölümü olan “Tarih Öncesi Dönem” bilinmeyen bir dönem olarak nitelenmiþ, insanlarý da kýyafet ve
eþyalarýyla ilkel ve vahþi olarak gösterilmiþtir. Batýlý egoizm
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ve gururu burada da kendini bariz bir þekilde göstererek
kendinden önceki Mýsýr, Mezopotomya, Hint ve Çin gibi
medeniyetleri âdeta görmezden gelmiþtir.
Bilinen tarihin baþlangýcýndan Roma Ýmparatorluðu’nun
parçalanýþ ve çöküþüne kadar ki dönem Ýlk Çað’dýr. Altýn bir
çað yaþadýklarý kabul edilen Yunan ve Roma medeniyetleri
dönemine Eski Çað veya Antik Çað denir. Sokrat, Aristo,
Platon gibi fikir adamlarýnýn eserleriyle aydýnlanan Batýda,
bu dönemde yazýlý felsefî eserlerin yanýnda resim, heykel, tiyatro gibi sanat alanlarýnda da güzel örnekler ortaya konmuþtur. Ancak ezelî ve ebedî hakikati bulamayan bu dönem
insanlarýnýn ömürleri, Olemp tanrýlarýnýn ahlâk dýþý maceralarý ve haydutlarýn menkýbeleriyle geçmiþtir. Medeniyet adýna güzel þeyler yapan Yunanlar ne yazýk ki, tabiattaki mucizevî hâdiselerdeki gerçeði anlayamamýþlar ve onlara ulûhiyet
isnat ederek güneþ, rüzgâr, ateþ ve ormanlarý ilâh kabul edebilecek basitliklere düþmüþlerdir.
380 yýlýnda Hristiyanlýk Roma Ýmparatorluðu’nun resmî
dini olmuþtu. Ancak 395 yýlýnda bu devletin ikiye bölünmesi, bir müddet sonra da Batý Roma’nýn yýkýlmasý ile Ýlk Çað
sona ermiþtir. Bu olaydan sonra artýk yaklaþýk bin yýl sürecek
olan Orta Çað baþlamýþtýr. Batýda Orta Çað’ýn baþlamasýyla
Ýlk Çað’da meydana getirilmiþ olan fikir ve sanat eserleri yok
edilmeye, düþünce yasaklanmaya baþlamýþtýr. 529’da Kilise
Atina’daki Platon Akademisi’ni kapatýp manastýr teþkilatýný
kurdu. Böylece Hristiyanlýk Yunan felsefesinin üzerine örtü
çekmiþ oldu. Bu tarihten itibaren eðitim, düþünce ve meditasyon manastýrlarýn tekeline geçmiþtir. Sadece Kilise mensuplarýna, ruhbanlara söz hakký tanýyan bir sistemin yürür-
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lükte olduðu Orta Çað’ýn diðer bir adý da bu nedenle “Karanlýk Çað” olmuþtur. Batýda bilim, kültür, sanat, edebiyat ve
düþünce artýk karanlýklar içerisindedir.
Eþitlik, adalet, sevgi, saygý gibi deðerlerin artýk “eski”de
kaldýðý bu dönemde insanlar çeþitli sosyal gruplara ayrýlmýþlardý. Hiç üretmeyen, sadece alan ama her þeyi yöneten ruhban sýnýfý; çalýþmayýp çalýþtýran, topraklarýn sahibi ve sömürücüsü asiller; hep çalýþan, fakat sadece karnýný doyurabilen
köylüler ve insan bile sayýlmayan zavallý köleler.
Avrupa’da ortaya çýkan Rönesans hareketleriyle Orta
Çað sona ermiþtir. XIV. yy. sonlarýnda Kuzey Ýtalya’da baþlayýp XV. ve XVI. yy. da Avrupa’ya yayýlan kültürel patlama
“Rönesans” “yeniden doðuþ” anlamýna gelir. Yeniden doðan; Antik Çað’ýn düþünce, sanat ve kültürüydü. Adýna Yeni
Çað denen bu dönemin insaný, kendisini feodaliteden ve Kilise’den kurtardý. Antik ve Rönesans aydýnlanma çaðlarýnýn
ortasýnda kalan karanlýk çað tamamen tarihe gömüldü. Bu
hâdiseler; Ýspanya’da Müslümanlarla, doðuda Bizans kültürüyle daha yakýn bir iliþkiye girilmesi sonucunu doðurdu.
Bu kronolojik bilgiden de anlaþýlacaðý üzere; Antik Çað’da
baþlayan medeniyet süreci Orta Çað’da uzun bir kesintiye uðramýþ, takibeden Yeni Çað’da Rönesans’la yeniden canlanýp zirveye çýkmýþtýr. Batý için Antik Çað ve Yeni Çað arasýndaki medeniyetsizlik çaðý “Karanlýk Çað”dýr. Ancak bu gerçek, bazýlarýnca bilerek veya bilmeyerek çarpýtýlmakta ve bu bin yýllýk
zaman diliminde yeryüzünde meydana gelen bütün geliþmeler
“karanlýk çað olayý veya fikri” olarak nitelendirilmektedir.
Hâlbuki Orta Çað’da Batýda bu olumsuzluklar yaþanýrken, Doðuda hem din hem de medeniyet olarak yeni bir olu-
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þum ortaya çýkmaktaydý. 610 yýlýnda Mekke’de baþlayýp
Medine’de geliþen Ýslamiyet, çaðýn karanlýðýnýn tersine, insanlarý aydýnlatmakla meþguldü.
Kendisinden önceki Yahudilik ve Hristiyanlýðýn da hak olduklarýný kabul eden en son din ve onun peygamberi, ilk önce tek Allah inancýný yeniden tesis etti. “Dinde zorlama yoktur.” düsturuyla dinin zorla, baskýyla deðil; kalp ve aklýn müþtereken iknasýyla kabul edilmesi veya edilmemesi toleransýný
göstererek, din ve vicdan hürriyetini getirdi. Orijinalitesini
hep koruyacak olan Kitab-ý Kur’an; insanlaþtýrýlmamýþ meleklerden, iyi ve kötü her hareketin karþýlýðýnýn görüleceði, ahiret hayatýndan haberler verdi ve insanlara, Hristiyanlýktaki gibi, baþkalarýnýn günahýyla doðmadýklarýný müjdeledi.
Ýnsanlarýn can, mal ve ýrz emniyeti, temel insan haklarý olarak kabul edilip garanti altýna alýndý. Zengin-fakir, kadýn-erkek, köylü-kentli herkes mülkiyet hakkýna sahip oldu. Baþkalarýnýn hakký; “haram ve helal” sihirli kelimeleriyle bekçisiz olarak korumaya alýndý. Zekât ve sadakanýn saðladýðý
sosyal yardýmlaþma, toplum içerisinde sýnýflar oluþmasýný ve
sýnýf çatýþmalarýný önledi.
“Ey insanlar...” hitabýyla onlarýn eþit olduklarýný ilân
eden Kur’an-ý Kerim, Orta Çað Avrupasýnýn sýnýf ayrýmýný
reddetmiþtir. Ýnsanlar arasýndaki üstünlük ölçüsü; ahlâklý olmak ve diðer insanlara yararlý olmaktadýr.
Ýslam öncesi dönemde bir eþya gibi görülen kadýnlar ve
dünyaya gelmelerinden utanýlan kýz çocuklarý, artýk “haným” ve “evlât” olmuþlardýr. Kadýnlara “ana” olarak erkeklerden üstünlük, mülkiyet edinmede eþitlik, diðer hususlarda ise adalet saðlanmýþtýr.
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Miladî VII. asra kadar her coðrafyada yaygýn olan kölelik
uygulamasý Ýslamiyet tarafýndan da kaldýrýlmamýþtýr. Fakat
Ýslam’ýn köleliðe getirdiði yaptýrýmlar o kadar yeni ve o kadar kölelerin lehinedir ki köleliðin kendiliðinden ortadan
kalkmasý kaçýnýlmaz olacaktýr. Batý dünyasýnda insan bile sayýlmayan kölelerin, “Yediðinizden yediriniz, giydiðinizden
giydiriniz.” emriyle her þeyden önce insan olduklarý hatýrlatýlmýþtýr. Ayrýca Allah, bazý dinî suçlarýn tazminatý olarak köle azat edilmesini emrederek, kendi hakkýndan köleler lehinde feragat etmiþtir.
Kanun önünde herkesin eþit olduðu esasý ile Batýdaki sýnýf ayýrýmýnýn yanlýþlýðý ortaya konmuþtur. “Beraet-i zimmet”, yani aksi ispatlanýncaya kadar herkesin aslen suçsuz
olduðu esasý getirilmiþtir.
Bu sayýlanlarýn hepsi Ýslam dininin orijinalinde ilk günden beri var olan hususlardýr. Zaman zaman mensuplarýnýn
yanlýþ uygulamalarý bile bu esaslarý deðiþtirememiþtir. Dinin
sahibinin müjdesine göre sonsuza kadar da deðiþmeyecektir.
Tevhit inancý; din-vicdan-fikir özgürlüðü, mülkiyet hakký,
hukukî eþitlik gibi temel insan haklarý; kadýn ve kölelerin durumlarý konularýnda Batýda karanlýk çað yaþanýrken Doðudaki Ýslam güneþi tüm dünyayý aydýnlatmaya baþlamýþtýr. Böylece dünyanýn bir yarýsýnda kesintiye uðrayan medeniyet yarýþý, diðer yarýsýnýn bayraðý devralmasýyla devam etmiþtir. Dolayýsýyla karanlýk çaðýn kapsamýna Müslümanlarý da dâhil etmek; eðer cahiliyet deðilse insanlýða karþý iþlenmiþ bir suçtur.
Ýslam âleminde 700’lü yýllarda gerçekleþen “tercüme faaliyetleri” medeniyet tarihi açýsýndan apayrý bir öneme sahiptir.
Bu faaliyet sayesinde Batý medeniyetinin önderleri olan Aristo,
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Eflatun, Sokrat’ýn felsefî eserleri, Hipokrat, Öklit, Galinos,
Batlamyus, Arþimet’in ilmî eserleri Arapça’ya çevrilmiþtir.
“Beytü’l-Hikme”de oluþturulan heyetler felsefe, riyaziyet,
týp, astronomi, kimya gibi dallara ait pek çok eseri süzerek
istifadeye sundular.
Bu tercüme hareketinin Batý dünyasý ve Rönesans için
çok büyük önemi vardýr. Çünkü Orta Çað’da kilise tarafýndan Ýlk Çað medeniyetine ait eserler yok edilince, geriye sadece Müslümanlarýn elindeki nüshalar kaldý. Daha
sonra bunlar tekrar Arapçadan tercüme edilecek ve Rönesans’ýn doðmasýna sebep olacaktýr. Yani, Yunan medeniyeti yok olmamayý, Rönesans ise yeniden doðmayý Ýslam
dünyasýna borçludur.
Sonuç olarak, bize öðretilen tarihî “çað” mefhumu tamamen Batýya endeksli bir zaman taksimidir. Ýlk Çað’daki medeniyet, insanlarca bozulmuþ olan Hristiyanlýk kisvesi altýnda tahrip edilerek karanlýða gömülmüþtür. Bunun faturasý
ise dinlere yüklenmiþtir. Renan ve diðerleri Engizisyon’un
kötülüklerini tenkit ede ede, her fenalýðý dine baðlama ve
her dini ayný özellikte vehmetme yanlýþlýðýna düþmüþlerdir.
Batýnýn karanlýðý yaþadýðý çaðda Ýslamiyet önce Doðuda, daha sonra da Endülüs Emevi uygarlýðý ile Batýda aydýnlýðý yaþatmýþ ve iki medeniyet çaðý arasýnda köprü olmuþtur.
Yunan medeniyeti; “güzel”i; Roma medeniyeti; “hukuk”u tesis etmiþtir. Sami medeniyetinin insanlýða katkýsý;
“din”dir, Çin “faydalý”yý gerçekleþtirir, Hint’in armaðaný,
“hayal” ile “tasavvuf ”tur. Avrupa medeniyetininki ise,
“ilim”dir. Dünya medeniyetleri arasýnda yerini alan ve düþünce, ilim, sanat, kültür, edebiyat vs. alanlarýnda kendine
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has bir tarz ortaya koyan Ýslam medeniyetini çaðlara ayýrmak
gerekirse, bunu Batý kriterlerine göre deðil, kendi tarihine göre yapmak lâzýmdýr.
Ýslam medeniyeti; Ortadoðu, Ýran, Afrika ve Ýspanya’da ilk
altýn çaðlarýný yaþamýþtýr. Fakat Doðudaki yükseliþi Moðollar,
Batýdaki yükseliþi ise, Avrupalýlar tarafýndan kesilmiþtir.
Batý, kurduðu medeniyeti yine kendi insanlarý sebebiyle
kaybetmiþ, daha sonra ise Doðulular sayesinde kavuþtuðu eski uygarlýðýn temelleri üzerinde daha mükemmelini inþa etmiþti. Ýslam medeniyetine de bir Rönesans yaþatmak; Batý
örneðinde olduðu gibi, müspet ilim, düþünce, sanat, kültür
alanlarýnda çok çalýþmak, en iyi olmak ve kendi tarzýný ortaya koymakla mümkün olacaktýr. Geçmiþle kuru kuruya övünmenin hiçbir fayda vermeyeceði bu yarýþta, sorumluluk inananlara düþmektedir. Yoksa tarih tekerrür edecek ve Batý
kendi medeniyetini nasýl Doðudan aldýysa, Ýslam dünyasý da
kendi medeniyetini Batýdan mý alacaktýr?

Batýdan Çok Önce...
“Bütün gök cisimleri kâinatýn yuvarlaklýðýna baðlý olarak
kürevîdir.” diyen Einstein’e kadar, Batýda gök cisimlerinin
kürevîliðini bu açýdan kimse bilmiyordu. Gözlerimizi Batýdan Ýslam âlemine çevirdiðimizde ise, yerin kâinata baðlý yuvarlaklýðý konusunda Müslüman ilim adamlarýnýn çok önceden bilgi sahibi olduklarýna þahit oluyoruz.
Eðer bu konuda bir þüpheniz varsa “Fütuhat-ý Mekkiye”
ile “Makâsýd” ve “Mevâfýk”a gidiniz. Maksada vakýf olacak
ve göreceksiniz ki, asýrlarca önce yaþamýþ ibni Arabî ile Sadeddin-i Taftazânî ve Seyyid Abdülkadir Cürcanî top gibi
küreyi ellerinde tutmuþlar, her tarafýný temaþa ediyorlar…
Eðer o kapý size açýlmadý ise, Ýmam-ý Râzî’nin “Mefâtihu’l-Gayb” adlý tefsirine bakýnýz ve ders verdiði yerde, o
dâhî imamýn önünde diz çöküp dersini dinleyiniz. Eðer
onun ile de tatmin olamadýnýz ve arzý küreviyet kabýna sýðýþtýramadýnýz ise bir de Ýbrahim Hakký’nýn arkasýna düþünüz
ve Hüccetü’l-Ýslam olan Ýmam-ý Gazalî’nin yanýna gidip fetva isteyiniz. Deyiniz ki: “Yerin yuvarlaklýðý konusunda âlimler arasýnda ihtilaf var mýdýr?” deyiniz. Cevap olarak elbette: “Kabul etmezseniz vardýr.” diyecektir. Zira ta kendi zamanýndan þöyle bir fetva göndermiþ: “Kim, yerin yuvarlaklýðý gibi kesin bir delil ile sabit olan bir meseleyi, dini koru-
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ma bahanesiyle inkâr ve reddetse, dine cinayet-i azim etmiþ
olur. Zira bu sadakat deðil hýyanettir.”
Eðer bütün bunlara itimat etmiyorsanýz, gelin o Koca
Pir’in (Piri Reis) gemisine binip okyanuslara açýlarak “Haritât”ý birlikte çiziniz; ya da “Cihannüma” sahibinin peþine
düþüp, dünyayý beraber geziniz; yol üzerinde de Kazvinî’ye
uðrayýp “Acâibu’l-Mahlûkat”ýna bir göz atýnýz.
Eðer yatmýþ olan fikr-i hakikatiniz bu yüksek sesle uykudan kalkmadýysa ve gözünüz açýlmadýysa, ibni Hümâm ve
Fahru’l-Ýslam gibi zatlarýn ellerini tutup Ýmam-ý Þafi’ye giderek fetva isteyiniz ve deyiniz ki; “Dinde vardýr ki beþ vakitte beþ vaktin namazý kýlýnýr; hem de bazý yerlerde, yatsý namazýnýn vakti bazý zamanlarda yoktur; hem de kutuplara gidildikçe güneþ birçok günlerde batmaz ve birçok gecelerde
doðmaz, nasýl oruç tutacaklar? Yani insanlar, kutup bölgelerinde vakitlerini nasýl düzenleyip ibadetlerini yapacaklar?
Hem de, namazýn þartlarýndan olan istikbal-i kýble konusunda yüzün tam olarak Kâbe’ye dönük olmasý þart koþulmuþtur. Hâlbuki yalnýz kýyamda, yani ayakta iken ve otururken
yüzümüz Kâbe’ye dönmektedir.” deyip bu konuda açýklama
isteyiniz. Emin olunuz ki Ýmam-ý Þafiî; birinci soruya doðudan ve batýdan geçen ekvator dairesinin yuvarlaklýðý ile cevap verecektir. Ýkinci ve üçüncü soruyu, güneyden kuzeye
uzanan meridyen dairesinin kavisliðiyle açýklayacaktýr. Yani,
günümüzden 12 asýr önce ‘dünya yuvarlaktýr’ deyip, bunu
ilmî olarak ispat edecektir. Hem de kýble konusunda: “Kýble ve Kâbe öyle nuranî bir sütundur ki, gökleri arþa kadar
takmýþ ve düzenleyip yerkürenin tabakalarýný yeryüzüne kadar delerek kâinatýn muntazam nuranî bir sütunu olmuþtur.
Eðer perde keþfolunsa, þakul istikametinde sizin gözünüzden
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çýkan ýþýnlar namazýn herbir hareketinde ayný kýble ile temas
ve musafaha edecek.” diyecektir.
Eðer o muhteþem kitaplarý okuyup anlayamýyorsak, bilmiyorsak, asrýmýzda yetiþmiþ olan Asrýn Bedî’i ile Hüseyin
Cisrî’nin sözlerini dinleyelim. Zira o iki þahsýn, asrýn baþýnda
durup yerin yuvarlaklýðýný inkâr edenleri tehdit ettiklerini, hakikat kuvvetiyle korkmadan: “Kim dine dayanarak himayet
yolunda yerin yuvarlaklýðýný inkâr ederse, sâdýk-ý ahmaktýr; dine en þiddetli düþmandan daha fazla zarar vermiþ olur.” diye
avazlarý çýktýðý kadar haykýrdýklarýný iþitirsiniz.
Evet, nesillerimize, resimleri karþýsýnda Batýlý ilim adamlarýnýn bugün dahi, ceketlerini düðmeleyip ihtiram ettikleri, fikir
ve sesleriyle yaþadýklarý çaðý aþmýþ, herbiri bir fazilet numunesi olan bu gözde ve güzîde þahsiyetleri deðil de, neden hâlâ sadece Batýlý bilim adamlarý öðretiliyor, anlamak çok zor!

Orta Çað’ý Aydýnlatanlar
Batýda M.S. 742-814 yýllarý arasýnda yaþayan en þöhretli
hükümdar Þarlman, kendisi doðru dürüst okuma yazma bilmemesine raðmen Avrupa’daki koyu bilgisizlik ve taassup
hâlini hafifletmeye çalýþtýysa da buna muvaffak olamadý. Merkezi Ýstanbul olan Doðu Roma Ýmparatorluðu’nda da durum
parlak deðildi. Hâlâ Aristo’nun eserleri okutuluyor, antikteki
eserler yeniden deðerlendirmeye tâbi tutulmuyordu. Bu arada, ilim, fen ve edebiyatý himaye eden Harun Reþid’in (763809) Þarlman’a hediye olarak gönderdiði ve dillere destan
olan marifetli çalar saat dikkate deðer tarihi bir hakikattir.
Ýnsanlýk âleminde yaygýn bir câhiliyyet ve ilme alâkasýzlýk göze çarparken Ýslam medeniyyetinin kýsa zamanda geliþip yaygýnlaþmasý Müslümanlarý ilme yöneltmiþ, astronomi, matematik, felsefe, hatta coðrafya, yeni geliþmeler, yeni
buutlar kazanmýþtýr.
EI-Me’mun (786-833), zamanýnda Baðdat’ta “Beyt’ülHikme” adýný verdiði bir kütüphane ve rasathane kurmuþ,
burada bir ekip Güneþin eliptik eðilimini ölçme iþlemlerini
yürütmüþtür. Ayrýca gezegenlerin hareketleriyle ilgili cetveller hazýrlatmýþ, büyük bir dünya haritasý yaptýrmýþtýr. Ayný
zamanda 1 derecelik meridyen yayýnýn boyunu 123300 m.
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hesaplamýþ ki bu deðer bugün bilinen deðerinden sadece
2360 m. büyüktür. Bu yaklaþýk % 2’lik bir hata demektir.
M.S. 800 yýllarýnda yaþamýþ olan iki büyük Müslüman
ilim adamý ve onlarýn 20. yüzyýl modern fizik anlayýþýna uygun görüþ ve buluþlarý þunlardýr. Kufe’de doðan Kindî; eserlerinden birinde; cisim, zaman, hareket ve mekân’ýn birbirinden önce ve sonra olmadýklarýný, hepsinin özde bir olup
ayný anda yaratýldýklarýný, cisim gibi zaman ve hareketin de
sonlu olduðunu, dolayýsýyla Yaratýcýnýn bu kayýtlar dýþýnda,
her þeyin sahibi olmasýnýn zaruretini izah etmeye çalýþmýþtýr. Kindî’yi fizikten felsefeye kadar bütün ilimlerle meþgul
ettiren þey Kur’an ayetlerinin açýklamasýdýr.
Bundan 1160 yýl önce, Abbasiler zamanýnda kurulan
Harran Medresesi’nde fizik ve kimya âlimi Câbîr ibni Hayyan, dünyanýn çeþitli yerlerinden gelen talebelere bir fizik
dersinde þu sözleri söyler: “Madde, yoðun enerjidir. Bu yüzden Yunan fizikçilerinin, maddenin bölüne bölüne bölünüp
parçalanmaz bir en küçük parçayla son bulduðuna ve kitlenin bu sayýsýz parçacýklardan meydana geldiðine dair olan iddialarý yanlýþtýr. Atom adýný verdikleri bu nesne de parçalanýr ve bundan enerji hâsýl olur. Bu, öyle bir enerjidir ki, benzetmek gibi olmasýn, Allah kudreti gibidir ve bir habbeciðin
bu þekilde parçalanmasý, Allah göstermesin, Baðdat gibi bir
þehri yok edebilir.”
Kur’an-ý Kerim’in cüz’ün de cüz’ü (en küçüðün de küçüðü, parçasý) vardýr hakikati ve modern atom teorisinin ilk sahibi diyebileceðimiz Türk asýllý ilim adamý Cabir ibni Hayyan... Harran Medresesi’nde matematik, astronomi, fizik,
kimya ve tabii ilimler de okutulmakta idi. Medresenin Doðu
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ve Batýdan birçok talebesi vardý. Harun Reþid, Cabir’in derin ilmini takdir etmiþ ve ona “Reisü’l-Müderrisin” (rektör)
unvanýný vermiþtir. Cabir, 112’si uygulamalý fizik, 70’i teorik kimya, 144’ü madenler fizik kimyasý ve izah edilemeyen
güçler hakkýnda 500’ü teorik olmak üzere pratik fizik, kimya, matematik, astronomi, felsefe ve dinler tarihi konularýnda 826 kitap yazmýþtýr.
Câbir, madenlerin birbirine dönüþebilmesinin atom deðerlerinin fiziki usûllerle deðiþtirildiði takdirde mümkün
olabileceðini de belirtmiþtir. Cisimleri teþkil eden atomlarýn
kontrol altýnda parçalanýp deðerlerinin deðiþmesi sonunda
ise metalleri birbirine, mesela gümüþü altýna deðiþtirmenin
mümkün olabileceðini belirtmiþtir.
Câbir, ayný zamanda günümüz fiziðinde geçerli olan optik
kanunlarýný bulmuþ ve mercekler teorisini kurmuþtur. Ýçbükey
aynalarla Güneþ enerjisinden faydalanmanýn yollarýný göstermiþtir. Batýlý bilginlerce dünyanýn gelmiþ geçmiþ 12 dâhisinden birisi kabul edilen Câbir, cebir ilminin de kurucusudur.
Niþaburlu Ömer Hayyam ise (?-1123); þâir, hakîm, felsefeci bir âlimdir. Onun dine karþý olduðunu iddia ederler.
Hâlbuki iddialara mesnet teþkil eden rubailer uydurmadýr.
Ona ait gerçek rubailerin sayýsý 40’ý geçmez. Ve hiçbirinde
de dini yerdiðine rastlanmaz.
Ömer Hayyam, karekök ve küpkök içinde formüller
bulmuþ, kübik denklemlerin çözümünü 52 sayfalýk eserinde halletmiþtir. Kübik denklemlerin çözümünde koniklerin
kesiþtirilmesi metodunu kullanmakla geometri yoluyla cebir yapmýþ ve böylece matematiðin yeni kollarýndan biri
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olan cebirsel geometrinin ilk adýmýný atmýþtýr. Görülüyor ki
Hayyam, Descartes’ten 500 yýl önce analitik geometrinin
temellerini atmýþ ve onu sistematik bir düzene koymuþtur.
Hayyam, Öklid’in oranlar teorisini eleþtirmiþ ve iki oranýn
eþitliðini bu oranlarý ifade eden iki sürekli kesrin karþýt
teoremlerinin eþitliði ile ifade etmiþtir. Hayyam’ýn bu teorisi ilk defa ileri sürülmüþ olmasý bakýmýndan önemlidir.
Ömer Hayyam’ýn bu yeni tarifleri Türk matematikçisi Nasreddin el Tüsi tarafýndan geliþtirilmiþ ve batý ülkelerine ondan sonra geçmiþtir. Hayyam’ýn astronomi hakkýnda da
eserleri vardýr.
Tarih birçok ilme alâka duyan, ilmi geliþmelere öncelik
tanýyan krallara, imparatorlara ve hakanlara þâhid olmuþtur. Fakat ilimle bizzat meþgul olan bir Hakaný ancak bir
kez görmüþtür.
Büyük Türk astronomu Uluð Bey (01394-1449), bir hakandý ayný zamanda Batlamyos’un Almagest adlý astronomi
kitabýnda verilen yýldýz katalogundan sonra 2. büyük katalog
olarak kabul edilen Uluð Beyin ziycidir. 1018 yýldýzýn koordinatlarýný veren bu deðerli katalog 1437’de bitmiþ olduðu
hâlde Avrupa’ya ancak 100 yýl sonra geçmiþtir. Ve 17. yüzyýla kadar düzenlenmiþ kataloglarýn içinde en üstün olduðu
söylenir. Hocalarý Kadýzâde Rumi (zamanýn Eflatun’u olarak
tanýnýr) ve Ýyâseddin Cemþid ile kurup çalýþtýrdýklarý büyük
bir rasathane ile Semerkant’ý zamanýn ilim merkezi haline getirir. Bu rasathanede Merkür, Venüs, Yer, Mars, Jüpiter, Satürn ve Uranüs olmak üzere 7 büyük gezegen ile Ay ve Güneþin gözlemleri yapýlýyor, isabetli hesaplar çýkartýlýyordu.
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Memleketimizde XIII. yüzyýlda kurulan hastane sayýsý 2
düzineye ulaþmýþtý. Öte yandan tekkeler ruh saðlýðý konularýný da ele almýþ ve imkânlarý nispetinde akýl bozukluklarýna
çare aramýþlardýr. XV. yüzyýlda Fatih Sultan Mehmet (14311481) o zamana dek daðýnýk, fakat önemli ilerlemeler saðlayan hendese (geometri) ve týp konularýný 1453’te Ýstanbul’da açtýðý üniversite programýna koymuþtur. Astronomi
çalýþmalarý bu devirde yeni bir hýz kazanmýþtýr. Uluð Beyin
yanýnda yetiþip beraber çalýþmýþ olan ve Uluð Beyin öldürülmesiyle Semerkant’tan ayrýlmak durumunda kalan Ali Kuþçu, Fatih Sultan Mehmet’in daveti üzerine Ýstanbul’a gelip
yerleþir. Artýk Ali Kuþçu, Fatih’in ilim adamlarýndan olmuþtur. Ali Kuþçu, astronomide birçok düzenleme ve yeniliklerle yeni eserler verir.

Altýn Çað’da Bilim
Baðdatlý bir kitapçýnýn oðlu olan ibni Nedim, Onuncu
yüzyýlýn sonlarýna doðru, uzun ve faal hayatý boyunca elinden geçen kitaplarýn kýsa açýklamalar ihtiva eden bir bibliyografyasýný hazýrlar. Sýraladýðý kitaplarýn konularý bir yana,
sadece adet olarak tuttuklarý yekûn, parmak ýsýrtacak cinstendir: Bu yekûn içinde Denizci Sinbad’ý, Aristo’yu, Gohan’ýn hikâyelerinin yanýnda Öklid’i, Antare Ýbn Þeddad’ýn
þiirlerinin yanýsýra Eflâtun’u görebiliriz.
Ýbni Nedim’in katalogunun en çarpýcý hususiyeti, bilimler
alanýnda ihtiva ettiði kitaplarýn sayýsýdýr. Eski Yunan bilimini tercüme yoluyla Ýslam âlemine aktarmada en mühim rolü
oynayan Beytül-Hikmet’in kuruluþundan çok daha önce
baþlamýþtý bu sahaya duyulan alâka. Daha ikinci Abbasi halifesi el-Mansur zamanýnda, Galen ve Hipokrat’ýn eserleri
Arapçaya çevrilmiþ bulunuyordu. 809’da Halife Harun Reþid Ýslam Âlemi’nde ilk hastaneyi yaptýrmýþ ve kýsa bir süre
sonra, hastanesi olmayan hiçbir önemli þehir kalmamýþtý.
Baþlangýçta, böylesi farklý zemin ve kaynaklardan gelen
bilginler arasýndaki temasý, ortak bir dilin olmayýþý bir derece sýnýrlýyordu. Halife Me’mun’un Beytü’l-Hikmet’i kurmasýyla, ayný zamanda vahyin dili olan Arapça, beynelmilel ilim
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dili olma hüviyetini de kazanýyor ve böylece Batýlý bilginler,
uzun süren karanlýk çaðlardan sonra Doðu aracýlýðýyla Eflatun ve Aristo’nun yazdýklarýný okuma fýrsatý buluyorlardý.
Abbasilerin ilk döneminde Ýslam ilim ve düþünce dokusuna katýlan bir diðer akým da Ýran’dan gelmiþtir. 750 ve 803 yýllarý arasýnda Abbasi halifelerine vezir ve müþavirler veren Bermekiler, Pehlevice yazýlmýþ tarihi ve bilimsel eserlerin Arapçaya çevrilmesine ön ayak olmuþlardýr. Yine bu Pehleviceden yapýlan tercümeler yoluyladýr ki Müslümanlar Astronomi, Týp
ve Matematik sahalarýnda uzun bir geçmiþe sahip olan Hint
ilim dünyasýyla temas kurma imkânýný elde etmiþlerdir.
Bermekiler, Baðdat’ta ilk kâðýt imalâthanesini de kurmuþlardýr. 751’de Talas Savaþý’nda Çinli kâðýt üreticilerinin
Müslümanlarýn eline geçmesine kadar Kur’an-ý Kerim ve
kýymetli kitaplar parþümen kâðýda yazýlýrken, resmi belge ve
yazýlarda ise papirüs kullanýlýyordu. Parþümen kâðýt, fiyatý
sebebiyle; papirüs de nemli iklimlerde çabuk bozulduðu için
fazla kullanýþlý deðildi. Kâðýt ise ucuz, uzun ömürlü ve her
yönüyle cazip olduðu için, kâðýt imalathanesinin kurulup,
seri kâðýt üretimine geçilmesinin ilim hayatý üzerinde çok
mühim tesiri olmuþtur.
Klasik ilimlere þüpheyle bakan Bizanslýlarýn aksine, “Ýlim,
Çin’de de olsa öðrenin; ilim, taleb etmek, her Müslümana
farzdýr; âlimlerin mürekkebi þehitlerin kanýndan daha deðerlidir.” mealindeki hadis ve ayetlerin teþvikiyle ilk Müslüman nesiller, kendilerini büyük ölçüde ilme vermiþ ve Arapçayý bilhassa Beytü’l-Hikmet’in kurulmasýyla birlikte bir ilim
dili haline getirmiþlerdir. Yapýlan iþ öylesine büyüktür ki yalnýzca antik dünyanýn ilmî ve felsefî geleneðinin aktarýlmasýy-
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la kalýnmamýþ, bu gelenekteki yanlýþlar düzeltildiði gibi, bütün ilmî geliþmenin temeli olarak deney ve tecrübe metoduna müracaat edilmiþtir.
Müslüman bilim adamlarý, Aristo’ya uyarak matematik ve
mantýða baþköþede yer vermiþler ve önce Haccâc bin Yusuf
ibni Matar, Ýshak bin Huneyn ve Sabit bin Kurrâ gibi mütercimler yoluyla “Öklid’in Elementleri”ni, yine Öklid’e atfedilen optik, müzik, ahlâk, mantýk ve ölçülerle ilgili daha baþka
kitaplarý ve ayrýca Tripoli’li Teodosius, Perge’li Appollan ve
Teon ve Menalus gibi daha sonraki klasik matematikçilerin
eserlerini Arapçaya aktarmýþlardýr. Bunlara ek olarak Hint
kaynaklý bazý eserlerin de tercümesiyle, Müslümanlar elinde
matematiðin altýn çaðý baþlamýþ, astronomi ve müziði de yanýna alan ilim geliþmesini sürdürmüþtür.
Matematik ilmindeki ilk büyük merhale, o zamana kadar
1’den 9’a kadar bilinen rakamlara sýfýrýn eklenmesi ve sayýlarýn basamak deðerinin bulunmasýdýr. Bu buluþ yalnýzca hesabý kolaylaþtýrmakla kalmamýþ, cebirin de geliþmesine
imkân saðlamýþtýr.
Muhammed ibni Musa el-Harezmî, rakamlarýn sistematik
þekilde kullanýmýný ilk ortaya koyan kiþidir. Hint Toledo’da
Lâtince’ye çevrilmiþtir. El-Harezmî, hem Yunan, hem de Hint
kaynaklarýný kullanmýþ ve Cebir üzerindeki ilk eser kabul edilen
“Kitâbü’l-Cebr ul-Mukabelesi”ni kaleme almýþtýr.
Geometri’ye alâka, Öklid’in Elementleri’nin tercümesiyle
baþlamýþtýr. Ýslam âlemi, geometriye cebirden daha fazla sarýlmýþ ve bu sahadaki çalýþmalar hem mimari, hem de süsleme sanatlarýna tesir etmiþtir. Öyle ki ibni Haldun, mantýklý düþüncenin geliþmesi için geometri öðrenmeyi tavsiye etmektedir.
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“Musa’nýn Oðullarý”, yalnýzca Yunancadan tercümeleri organize etmekle kalmayýp, kendileri de önemli çalýþmalarda
bulundular. Muhammed bin Musa’nýn geometri sahasýndaki
eserlerinden birkaçýnýn adý bile onlarýn bu alandaki çalýþmalarýnýn önemini anlatmak için yeterlidir: “Kürenin Ölçümü”
“Açý’nýn Üç Eþit Parçaya Ayrýlmasý” “Verilen Ýki Kemiyet Arasýnda Tek Ortak Bir Bolüm Teþkil Etmek Ýçin Ýki Vasati Tenasübün Tesbiti” Muhammed bin Musa, yalnýzca geometriyle ilgilenmekle kalmamýþ, gök cisimlerinin mekaniði, atom, yeryüzünün menþei ve Batlamyus’un kâinat anlayýþý üzerinde çalýþmalar yapmýþtýr. Kardeþi Ahmet, mekanik konusunda en temel eserlerden birini yazarken, döneminin belki de en baþarýlý geometrisyeni olan Hasan, elipsin geometrik hususiyetleri
üzerinde çalýþmýþtýr. Matematik ilminde Batýya en çok tesir
eden eser, “Musa’nýn Oðullarý” 12. asýrda Krimonalý Gerardo
tarafýndan tercümesi yapýlan “Düzlem ve Küresel Þekillerin
Ölçülmesi” adlý dev eseridir.
Musa’nýn Oðullarý, birkaç halifeye de hizmet etmiþler ve
kanal inþasý gibi projeler üzerinde de çalýþmýþlardýr. Ayrýca,
Beytü’l-Hikmet’teki en büyük mütercim olan Süryanice, Yunanca ve Arapçayý çok iyi bilen ve kendinden önce yapýlan bazý tercümelerdeki hatalarý düzelten Sabit bin Kurrâ’yý da ilim
âlemine kazandýrmýþlardýr. Sabit, çok iyi bir mütercim olmasýnýn yanýsýra matematik, astronomi, astroloji, ahlâk, mekanik,
müzik, týp, fizik, felsefe ve ilmi âletler yapýmý sahalarýnda yetmiþten fazla eser vermiþ ve Aristo, Batlamyus ve Öklid üzerine
yorumlarda bulunmuþtur.
Musa’nýn Oðullarý’yla, Sabit bin Kurrâ ve oðullarý kendi
baþlarýna çalýþmýþ deðillerdir þüphesiz. Beytü’l-Hikmet’ten
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çýkan eserler, pek çok bilginin, dilcilerin, editörlerin, araþtýrmacý ve teknik müþavirlerin ürünleriydi. Beytü’l-Hikmet’in
nasýl çalýþtýðý konusunda herhangi bir bilgiye sahip deðilsek
de burada çalýþanlarýn, ortaya tam ve saðlam bir metin koyabilmek için, bir eserin bulunabilen bütün el yazmalarýný karþýlaþtýrma, lügatçe, þerh ve teknik terimler sözlükleri meydana getirme gibi usuller geliþtirdiklerini biliyoruz. Ýbni Nedim, Beytü’1-Hikmet’le münasebeti bulunan 57 mütercimin
ismini verir ve kuruluþun cari giderlerinin ayda 500 altýn dinara ulaþtýðýný söyler.
Beytü’l-Hikmet’te Sabit’in yaný sýra þöhret yapmýþ mütercimlerin en mühimlerinden biri de Huneyn bin Ýshak’tý.
Huneyn, çok iyi bir mütercim olmasýnýn yaný sýra, týbbýn çeþitli sahalarýnda 29 risale yazmýþ ve gözün anatomi ve fizyolojisi ve ayrýca görmeyi etkileyen çeþitli hastalýklarýn tedavisinden bahsetmiþtir. Ýbni Nedim’in Huneyn’den daha iyi bir
mütercim kabul ettiði Kuþta ibni Luka, tercümelerden baþka siyaset, týp, “burning mirrors” “yakýcý aynalar” felç, saçlara tesir eden hastalýklar, beslenme ve astronomi sahalarýnda da eserler vermiþtir.
Dokuzuncu asrýn belki de en büyük hekimi Ebu Bekir
Muhammed bin Zekeriya er-Râzî idi. 11. asýrda el-Birunî’nin hazýrladýðý bir bibliyografyaya göre Râzî, 184 kitap
yazmýþtýr. Bunlardan 56’sý týpla alâkalýdýr. Râzî, o güne kadar týp sahasýnda kabul edilen her doðruyu süzgeçten geçirmiþ ve daha çok kendi gözlemlerine dayanmýþtýr. El-Havî
adlý dev eseri, Râzî’nin gözlem ve teþhislerini ihtiva eder. Bu
büyük hekim, çiçek ve kýzamýk hastalýklarý konusunda da
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önemli bir eser vermiþ olup, bu iki hastalýðýn semptomlarýný
ilk defa ayýrt edebilme þerefini kazanmýþtýr.
Ýbni Nedim’in, “Kendi döneminde antik ilimler sahasýnda rakipsiz” dediði ve Ýslam inanç esaslarýný desteklemek
için Aristo mantýðýna baþvuran el-Kindî, mantýk, felsefe, hesap, geometri, aritmetik, müzik, astronomi ve daha pek çok
sahalarda eserler vermiþ biridir. Eserlerinden bazýlarýnýn
isimleri þöyledir: ‘Hint Matematiðinin Kullanýmý’, ‘Kürenin
Cisimsel Biçimlerin En Geniþi ve Dairenin Tüm Düz Tek Boyutlu Þekillerin En Büyüðü Olduðu Hakkýnda’, ‘Deniz Sathýnýn Kürevî Olduðu Hakkýnda’, ‘Bir Küre üzerinde Asimtot’un Hesaplanmasý’, ‘Müzik Sanatýna Giriþ’, ‘Iþýnlarýn Projeksiyonu’, ‘Yýldýzlarýn Büzülmesinin Sebebi Hakkýnda Bir
Açýklama’, ‘Yaðmurun Bazý Yerlere Nadiren Yaðmasýnýn Sebebi’, ‘Tonozlu Odalarýn Alanlarý’. vb.
10. asrýn sonlarýna kadar bütün Ýslam âleminde, sonraki
300 yýl boyunca da Hosaran ve Endülüs gibi belli merkezlerde devam eden bu ilimlerin altýn devri, pek çok müesseselerin yapýlmasýný da beraberinde getirmiþtir.
Çok anlatýlan bir hâdise bize bu dönemin düþünce ve ilim
hayatý hakkýnda bir bilgi verebilir. Dönemin halifesi, satranç
oyununun mucidine, kendinden tek bir dilekte bulunmasýný
söyler. Dilek basittir. Mucit, her bir kareye bir öncekinin iki
katý buðday koymak kaydýyla, satranç tahtasýnýn son, yani
64. karesine kadar ulaþýlmasýný ister. Halife “hay hay” der;
fakat sonunda anlaþýlýr ki ülkesindeki bütün buðdaylarý mucide verse de mucidin bu talebini karþýlayamayacaktýr.
On birinci asrýn önemli bilginlerinden el-Birûni, 1001 yýlýnda Gazneli Mahmud’un Hindistan seferine katýlmýþ ve bu-
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rada Sanskritçeyi öðrenerek, asýl kaynaklara ve kendi gözlemlerine dayanmak suretiyle Hindistan Tarihi’ni yazmýþtýr.
Birûni, Baðdat’taki öncüleri gibi, hemen her sahaya ilgi duymuþ ve günlük mes’elelerle de alâkadar olmuþtur. Tortul kayalarýn teþekkülü gibi bazý jeolojik, hâdiseleri ilk defa tesbit
etmiþ olmasýnýn yaný sýra, ayný zamanda matematikçi ve Batlamyus’un kâinat anlayýþýný tenkitte, zamanýnýn asýrlarca
önündeydi Birunî. Küresel Trigonometri sahasýnda da en ayrýntýlý kitabý Birunî yazmýþtýr.
Trigonometri, esasen Müslüman matematikçilerin icadý
olup, sinüs, kosinüs, tanjant ve kotenjantý ilk bulanlar da
Müslümanlar olmuþtur. Bir diðer matematikçi olan Nasiruddin et-Tûsi, tüm sahalarda matematiðe ait teoriler geliþtirmiþ; Batýda daha çok bir þair olarak tanýnan Ömer Hayyam
ise, cebir üzerine en açýk ve net kitabý yazmýþtýr.
Müslümanlarýn ilgilenip, dev adýmlar attýrdýðý bir diðer
saha da astronomiydi. Her tarafta rasathaneler vardý; kâinatýn hem fizikî, hem de matematiksel modelleri çýkarýlmýþ ve
sabit yýldýzlarla gezegenlerin uzaklýklarýný veren tablolar devamlý gözden geçirilmiþtir. Daha sonra ancak bu asýrda gerçekleþtirilebilen bir hâdise olarak, yeryüzünün büyüklüðü
yanlýþsýz ölçülmüþtür.
Fizik’te el-Birunî ve Ömer Hayyam, özgül aðýrlýk konularýnda yazmýþ ve bir nesnenin hem özgül, hem de mutlak
aðýrlýðýnýn tespiti üzerinde formüller geliþtirmiþlerdir. Ayna
ve merceklere duyulan ilgi, geliþtirilmiþ optik teorilerine kapý açmýþtýr. En büyük Müslüman optikçi kabul edilen Ýbnü’lHeysem, gözün anotomisini detaylarýyla açýkladýðý Optik Kitabý’ný yazmýþtýr.
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Daha sonraki Müslüman bilgin ve mütefekkirlerin icatcýlýðý, ziraat ve sulama gibi pratik sahalara kaymýþtýr. Ýbnü’lHeysem, daha onuncu asýrda Nil nehri üzerinde yapýlacak
bir baraj projesi sunmuþ, fakat bu projenin gerçekleþmesi ancak 20. asýrda mümkün olmuþtur. Müslüman mühendisler,
su deðirmenini mükemmelleþtirmiþ, kol gücü, hayvan,
rüzgâr, nehir ve küçük akýntýlarla çalýþan pek çok türlerini
geliþtirmiþlerdir. 16 metre derinliðe varan ve üst derecede
mühendislik isteyen yeraltý su sistemleri (kanallar) inþa edilmiþ ve bu sistemlerde yer yer tamir ve temizleme için insanýn girebileceði delikler býrakýlmýþ, kanallarýn yeraltýna yapýlmasýyla da buharlaþmanýn getireceði su kayýplarý asgariye
indirilmiþtir.
Orta Doðu’da ziraat sulamaya baðlý olduðundan, topraðýn
bileþimi, su ve nerede hangi bitkilerin üretilebileceði konularýnda eserler verilmiþtir. Aþýlama da yüksek bir hünerle yapýlmaktaydý.
Klâsik dönemde Ýslam âlemi, Baðdat’ý, Kahire’si, Anadolu’su, Ýran’ý, Kuzey Afrika’sý ve Hint Yarýmadasý’yla çok canlý, ilim ve düþünce hayatýnýn alabildiðine parlak olduðu bir
dünya idi. Canlýlýðýný ve parlaklýðýný beþ asýr koruyan bu dünya, modern çaðlara paha biçilmez miraslar sunup gitmiþtir.

Ýslam Ýlim Tarihi’ne Türklerin Katkýlarý
Türklerin, devlet iþleri ve askerî iþlerde olduðu gibi, ilim
ve kültür sahasýnda da faaliyetlere baþladýklarý dönem Abbasîler devrine rastlamaktadýr. Bu devirde yetiþen ilk Türk
âlimleri, Ýslam âleminde büyük ses getirecek kýymetli eserler
vermiþlerdir. Hatta onlarýn çalýþmalarý birçok alanda ‘ilk büyük adýmlar’ olarak kabul edilmektedir. Orta Çað Ýslam dünyasý ilim adamlarýndan birçoðunun Ýran’ýn kuzeydoðusunda
bulunan ve ahalisinin büyük bir kýsmý Türk olan Horasan ve
Maveraünnehir bölgelerinden olduðu bilinmektedir. Bu dönemde yetiþen ilim adamlarý arasýnda Türk veya Türk soyundan gelenlerin fazla olmasý bu sebepledir. Türk asýllý ilim
adamlarý, genellikle isimlerinin sonunda bulunan ‘Türk’
‘Türkî’ ve ‘ibni Türk’ gibi lâkaplarýndan tanýnmaktadýrlar.
Ýslam ilim ve kültür tarihinin ilk meþhur Türk âlimleri
þunlardýr: Ýbni Süreyc Ubeydullah Ebu Yahya (… ö 743);
Emevîler devrinde yaþayan dört büyük musikiþinastan birisi
olup, Ýran udunu Hicaz’a getirmiþtir.
Ebu Yahya ile ayný dönemde yaþayan Ebu’l-Mu’temir Süleyman b. Tarhan et-Teymî el-Basri de -Tâbiûn- ilk hadis ve megazi âlimlerindendir. Zamanýnda Basra’nýn en büyük âlimlerinden
sayýlýrdý. Oðlu Muhammed b. el-Mu’temir de büyük hadis ve
meðazi âlimlerinden ve Ahmed b. Hanbel’in hocalarýndandýr.
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Abdullah b. Mübarek el-Mervezî et-Türkî ise, tefsir, hadis, tarih, nahiv âlimi, fakih ve lügat yazarýdýr. Ýlim için birçok seyahat yapan el-Mervezî, 798’de bir gazadan dönerken
vefat etmiþtir. Birçok eseri günümüze kadar ulaþmýþtýr.
Ebu Ýshak Ýbrahim b. el-Abbas b. Muhammed b. Sültigin
ise devrin en büyük þairlerinden olup, sýrasý ile Halife Mu’tasým, Vâsýk ve Mütevekkil dönemlerinde Divan-ý Ýnþa’da çalýþmýþtýr. Edebiyat, kimya, siyaset ve yemekler konusunda
önemli eserleri bulunmaktadýr.
Diðer bir âlim olan Feth b. Hakan, Halife Mu’tasým ve
oðlu Mütevekkil dönemlerinde önemli hizmetlerde bulunduktan sonra istihbarat teþkilâtýnýn baþýna getirildi. Daha
sonra vezir, bir ara Þam ve Mýsýr valisi oldu. Feth; âlim,
edip, hatip olup güzel þiir yazardý. Kýymetli, büyük bir kütüphanesi vardý. Arap fasihleri, Basra ve Küfe âlimleri bu kütüphaneden faydalanýrlardý. Okumayý çok severdi. Halifenin meclislerinde dahi fýrsat buldukça kitap okurdu. Ebu
Hiffan; Feth b. Hakan, el-Câhiz ve Ýsmail b. Ýshak el-Kâzý ile
ilgili olarak þunlarý söyler:
“Kitaplarý ve ilmi þu üç kiþiden daha çok seveni görmedim. Bunlar el-Câhiz, Feth b. Hakan ve Ýsmail b. Ýshak elKâzý’dir. Câhiz, eline bir kitap geçince mutlaka onu bitirirdi, O kadar ki, kitapçýlarýn dükkânlarýný kiralar, kitap okumak için sabahlara kadar oralarda kalýrdý. Feth b. Hakan ise
Mütevekkil’in meclisinde bulunur, halife bir iþ için meclisten
kalkýnca hemen bir kitap çýkarýp okumaya baþlardý. Hatta
tuvalette bile kitap okurdu. Ýsmail’e gelince; ne zaman yanýna girdimse, onu ya bir kitap okurken veya bir kitabý karýþtýrýrken buldum.”
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Cebir ilmini metodik ve sistematik olarak ilk defa ortaya
koyan, bu konuda ilk önemli eseri yazan ve bu ilme adýný veren Muhammed b. Musa el-Harezmî (ö. 850 civarý) ise büyük bir Türk; matematik, coðrafya ve astronomi âlimidir.
Harezmî’nin en meþhur eseri cebir sahasýnda yazdýðý “Kitabu’l’-Muhtasar fý’l-Cebr ve’l-Mukabele”dir. Ýslam matematikçileri arasýnda benimsenen tanýma göre “Ýlmü’l-Cebr ve’lMukabele” denklem yoluyla bilinenlerden bilinmeyen niceliklerin çýkarýlmasý yöntemini öðreten ilim olarak ilmü’l-hisabýn bir dalý þeklinde kabul görmüþtür. Cebir ve mukabele
terimlerinin matematik iþlem anlamlarý ise kaynaklarda þu
þekilde verilmektedir: Cebir, eþitliðin herhangi bir tarafýnda
bulunan negatif bir terimin diðer tarafa aynýsý eklenmek suretiyle izale edilmesidir. Mukabele ise eþitliðin her iki tarafýnda bulunan benzer terimlerin çýkarma yoluyla izalesidir.
Harezmî’nin eseri kendisinden tam üç asýr sonra (12. yüzyýlda) Avrupalýlar tarafýndan Latinceye tercüme edilmiþ, üniversitelere temel ders kitabý olmuþ ve bunlarýn ötesinde Rönesans devri Ýtalyan matematikçilerinin çalýþmalarýnda esas
kitap vazifesini görmüþtür.
Eserin, Batý dillerine tercümesiyle cebir kelimesi “algebra” olarak muhafaza edilmiþ ve bu kelime bir ilim dalýnýn adý
olarak yaþatýlmýþtýr. Harezmî’nin adý Latince’ye Alkhorizmi,
Ýngilizce’ye de “Augrim” þeklinde geçmiþtir. “Düzenli Hesap
Yapma Metodu” manasýna da kullanýlan bu kelime nihayet
günümüze Algoritma ve Logaritma olarak gelmiþtir. Harezmî’nin matematikteki en büyük hizmetlerinden birisi de
eserlerinde hem sýfýr hem de diðer rakamlarý kullanmýþ olmasýdýr. Batýlýlarýn Arap rakamlarý, Müslümanlarýn Hint ra-
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kamlarý adýný verdikleri rakamlarý Avrupa’ya tanýtan da
odur. Harezmî’nin Astronomi sahasýnda yazmýþ olduðu ve
rasathane gözlemlerinden edindiði neticeleri ihtiva eden
“Zic-ý Harezmî” adlý eseri Kopernik dönemine kadar Batýda
kullanýlmýþtýr.
Cebir dalýnda eser veren ve Harezmî’nin çaðdaþý olup cebir ilminin kurucularý arasýnda yer alan bir diðer Türk âlimi
de Abdülhamid b. Vâsi ibni Türk’tür. Harezmî’den önce yaþamýþ olmasý ihtimali bulunmakla birlikte, cebir dalýnda ilk
eseri hangisinin yazdýðý konusu tartýþmalýdýr. Abdülhamid’in
cebir konusundaki eseri “Ez-Zarûrât fi’l-Mukterinât min Kitap el Cebr ve’l-Muhakele” (Katýþýk Denklemlerde Mantýkî
Zaruretler) adýný taþýmaktadýr. Torunu Ebu Berze el Fazl b.
Abdülhamid de tanýnmýþ matematikçilerdendir.
10. asýrda yetiþen diðer ünlü Türk âlimlerinden bazýlarý da
þunlardýr, Ferganalý Ahmed b. Muhammed b. Kesir el-Fergânî,
Ebu’l-Kâsým Abdullah b. Amacur ile oðlu Ebu’l-Hasan
Ali’dir. Bu âlimler uzun astronomik gözlemler yapmýþlar ve
bu gözlemlerinin neticelerini çeþitli ziçlerde (Astronomi tablosu) toplamýþlardýr. Özellikle Fergânî’nin ekliptiðin meylini
tesbit eden çalýþmasý ile Güneþin yörüngesini tesbit eden çalýþmalarýný ihtiva eden Astronomi kitabý, yedi asýr Avrupa ve Asya’da kaynak olarak deðerini yitirmemiþtir. Eser 1573’de
Nürnberg’te tekrar basýlmýþtýr.
10. asýrda yaþayan ve astronomi sahasýnda yaptýðý uzun
süreli gözlemlerle dikkat çeken Türk âlimleri Ebu’l-Hasan
Ali b. Amacur et-Türkî ve oðlu Ebu’l-Kasým Ali b. Amacur
et-Türkî’dir. Ayný aileden Ali ibni Abdullah ibni Amacur da
ayný rasathanede çalýþmýþtýr. Amacurlar 887-934 yýllarý
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arasýnda elli sene kadar rasad yapmýþlardýr. Meþhur astronom ibni Yunus onlarýn Ay gözlemlerinin Batlamyus’un
gözlemlerinden daha doðru olduðunu belirterek çalýþmalarýnda bu gözlemlerden istifade etmiþtir.
Ebû Nasr Muhammed el-Farâbî b. Muhammed b. Tarkan
b. Uzluð (ö.950), Ýslam dünyasýnýn yetiþtirdiði en büyük filozof, matematik ve fizik âlimlerinden biridir. Avrupa’da
“Alfarahius” olarak tanýnmaktadýr. Baþta ibni Sina olmak
üzere pek çok felsefeci Aristo’yu onun þerhleri sayesinde anlamýþtýr. Sahasýnda birçok önemli eser yazan Farâbî, ömrünün büyük bir kýsmýný Irak ve Þam’da geçirmiþtir. Ýlimler
tasnifinde Avrupa’da büyük tesir yapan “Ihsâu’l-Ulûm” Batýda adeta bir reform etkisi yapmýþtýr. Diðer yandan felsefe
mantýk, matematik, botanik, týp ve musiki sahasýndaki eserleri, Ýslam âleminin yanýnda, Avrupalý filozoflardan Bacon,
Albert, Hobbes, JJ. Rousseau üzerinde önemli bir etki býrakmýþtýr. Ses olayýnýn ilk fizikî izahýný yapan kiþi Farâbî’dir.
Farâbî, titreþimlerin dalga uzunluðuna göre azalýp çoðaldýðýný tesbit etmiþ, bunu deneylerle göstermiþtir. Farâbî bu keþfiyle, musiki aletlerinin yapýmýnda gerekli olan kurallarý da
bulmuþ oldu. Ayný asýrda yaþayan Ýshak b. Ýbrahim el-Farâbî
de (ö.961) Arap ülkelerinde Arapça üzerine çalýþmalar yapmýþ, “Divan el-Edep” adlý eseri yazmýþtýr.
10. asrýn son çeyreðinde doðan ve Ýslam dünyasýnýn en
büyük âlimlerinden biri olan Birunî, 973 yýlýnda Kaþ’ta doðmuþ ve dönemin meþhur ilim adamlarýndan dersler almýþtýr.
Hocalarý Birunî’yi, asrýnýn ilmî problemlerine karþý çok iyi
yetiþtirmiþtir. Her türlü ilim alanýnda çok kýymetli eserler
veren Bîrûnî, mükemmel bir Ýslam âlimi, büyük bir filozof
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olarak meþhur olmuþtur. Hem Ýslam âleminde hem de Avrupa’da tanýnan ve uzun yýllar eserlerinden istifade edilen Birunî’nin çalýþmalarý, yüzyýllarca kaynak olarak kullanýlmýþtýr. Philip K. Hitti, onun “Tabiî ilimler alanýnda Müslümanlar arasýnda yetiþen en orijinal ve en derin bilgin” olduðunu
söylemektedir. George Sarton ise, yaþadýðý devre onun adýný
vererek Birunî asrý diye anmaktadýr. Daha 17 yaþýnda iken
çalýþmalara baþlayan, elinden kalem düþmeyen, kitaptan gözünü ayýrmayan, kalbî tefekkürden uzak kalmayan Birunî
Arapça, Farsça, Ýbranice, Rumca, Süryanice ve Yunanca bilmekte idi. Hadiselerin deney ve tecrübelere istinad ettirilmesi düþüncesini ortaya atarak, ilk defa metotlu ilmî çalýþma
usullerinin düzenleyicisi olmuþtur. Birunî, matematik, asronomi, coðrafya fizik, kimya, jeoloji, týp, tarih, mukayeseli
dinler tarihi ve felsefe gibi birçok farklý sahada çalýþtý ve kýymetli eserler kaleme aldý. 18’i astronomi sahasýnda olmak
üzere, 180 kadar eseri bulunan Birunî’den günümüze sadece
yirmi küsur eser ulaþmýþtýr.
Farklý milletlere mensup Ýslam âlimleri, baðlý olduklarý medeniyete her alanda önemli katkýlarda bulunarak Ýslam Medeniyeti’ni tesis etmiþlerdir. Bu medeniyetin tesisine Araplardan
sonra en çok Türklerin katkýda bulunmasý, Türklerin Ýslam’ý
seçtikten sonra onun getirdiði ‘Oku’ mesajýný çok iyi deðerlendiren milletlerden olduðunu göstermektedir. Özellikle Ýslam
Bilimi’nin ilk teþekkül ettiði dönemde çok sayýda Müslüman
Türk âliminin isminin geçmesi, yaptýklarý çalýþmalarýn orijinalliðinden ve eserlerinin kýymetinden kaynaklanmaktadýr. Ýlhamlarýný Kur’an’dan alan ilk Türk âlimleri Ýslam Bilim dünyasýna kýymetli katkýlarda bulunup, deðerli eserler býrakarak,
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kendilerinden sonra gelecek çaðlarýn ilim adamlarýna ýþýk tutmuþlardýr. Onlar büyük bir cihat saydýklarý ilmî faaliyetleri,
dönemlerinin þartlarýný çok iyi deðerlendirerek en mükemmel
bir tarzda yapmýþ olmanýn huzuruyla mezarlarýnda yatarken,
bize de zamanýn en ileri imkânlarýný deðerlendirerek onlar gibi çaðýn ýþýk saçan ilim adamlarý olmak veya bu ilim adamlarýný yetiþtirmek düþmektedir.

Endülüs Ýslam Medeniyetinin
Avrupa’ya Tesiri
Mekke’de doðan Ýslam Güneþi’nin neþrettiði nurlar, birkaç asýr geçtikten sonra doðuda Maveraünnehir ve Çin önlerini, batýda da Avrupa’yý aydýnlatacak seviyeye ulaþmýþtý.
Hýzla ilerleyen Ýslam fatihleri (M. 711) de Ýspanya’ya çýkarma yapmýþlar ve yaklaþýk 715 yýlýnda da Ýspanya’nýn bütün
büyük þehirlerini fethetmiþlerdi. Ardýndan Fransa içlerine
doðru akýnlarýný sürdürmüþler, diðer taraftan da Sicilya’dan
hareketle Roma önlerine kadar gelmiþlerdi.
Ýç dinamiklerini henüz kaybetmeyen Müslümanlar, ilk 25
sene içinde Kuzey Afrika’yý fethetmiþler, Endülüs’e, karþý kýyýdan bakmaya baþlamýþlardý. Endülüs’ün fethedilmesi için
teknik imkânlarýn elde edilmesi beklenecekti. Miladî 711’de
Tarýk b. Ziyad, gemilerle ilk defa karþý kýyýya geçmiþ; müthiþ
bir Ý’lâyý Kelimetullah aþkýyla dolu olan yedi bin askeriyle, 90
bin kiþilik Rodrik ordusunu yenmeyi baþarmýþtý. Ýþte Ýslam
medeniyetinin Avrupa’yý aydýnlatýþý, iki asra yakýn Ýslam
hâkimiyetinde kalmýþ olan ve bugün de birçok Ýslamî eserin
mevcut olduðu Ýtalya’nýn Sicilya Adasý ile sekiz asýr Ýslam
hâkimiyetinde kalan Ýspanya (Endülüs) vasýtasýyla olmuþtur.
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Müslümanlar Ýspanya, Portekiz, Ýtalya, Kýbrýs ve Fransa’nýn bir bölümünü içine alan, Avrupa’nýn büyük bir kýsmýný fethettiklerinde buralarda çok önemli ilmî ve kültürel deðiþiklikler meydana gelmiþtir. Ýslam medeniyetinin Avrupa’yý
aydýnlatmasý Rönesans’a kadar devam etmiþ, Rönesans’ýn ve
aydýnlanmanýn sebebi Ýslam kültür ve medeniyeti olmuþtur.
Endülüs, II. Abdurrahman, el-Hakem ve Mansur’un idaresinde iken (912-1002) bir milyondan fazla insanýn yaþadýðý Kurtuba, Baðdat ve Ýstanbul ayarýnda medeni bir þehirdi. Þehirde
200.000 ev, 60 saray, 600 cami, 700 hamam, 17 üniversite ve
70 halk kütüphanesi vardý.
Endülüs þehirlerinde “Sokaklar taþ döþeliydi, bugünkü gibi
kaldýrýmlar vardý ve geceleyin de aydýnlatýlýrdý. Aralýksýz uzayýp giden binalarýn önünden sokak lâmbalarýnýn ýþýðýnda on kilometre yürümek mümkündü. Arap mühendisler, Guadal
Nehri üzerinde on yedi kemerden meydana gelen bir köprü
yapmýþtý. I. Abdurrahman’ýn ilk iþi suyolu yaparak Kurtuba’da,
evlere ve bahçelere þebeke suyu getirtmek olmuþtur.
Halife el-Hakem, memurlarýný Ýskenderiye, Baðdat, Dýmaþk
gibi þehirlere göndererek kitapçý dükkânlarýný gezdirir, satýn alýnacak kitaplarý aldýrýr, istinsah ettirilecek olanlarý istinsah ettirirdi. Böylece baþþehirde büyük ve en zengin bir kütüphane kurulmuþ bulunuyordu. Buradaki yazma eserlerin sayýsýnýn
400.000’i bulduðu ifade edilmektedir. Bu kütüphanenin sadece
kitap adlarýnýn bulunduðu kataloðu 44 cilt tutmaktaydý.
Endülüs fatihlerinin dil, edebiyat, din ve diðer içtimaî müesseselerinin tesir ve cazibesi o derece büyük oldu ki fiilen Ýslam dinine girmiþ olmamakla beraber þehirlerde yaþayan
Hristiyan ahalinin çoðu Müslümanvâri bir hayat yaþýyordu.
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Avrupalý krallar da memur ve müþavirlerini Müslümanlar
arasýndan seçiyor, Suriye ve Baðdat’tan gelen ulemaya büyük deðer veriyorlardý. Bilhassa II. Roger ve II. Frederick,
Müslümanlara benzer bir hayat sürüyor, Müslümanlar gibi
giyiniyor ve onlarýn hayat tarzýný taklit ediyorlardý.
Endülüs’teki Ýslam medeniyeti Avrupa’dan çok çok ilerde
olduðu gibi Doðu Ýslam dünyasýndan da geri deðildi. III. Abdurrahman tarafýndan baþþehirde tesis edilen Kurtuba (Kordova) Üniversitesi, o devir dünya üniversiteleri arasýnda en
yüksek mevkilerden birine ulaþmýþ bulunuyordu. Bu üniversite hem Kahire’deki el-Ezher ve hem de Baðdat’taki Nizamiye Medreseleri’nden daha önce kurulmuþtu. Sadece Ýspanya’dan deðil, Avrupa, Afrika ve Asya’nýn diðer bölgelerinden
de kendine Müslüman olsun, Hristiyan olsun çok sayýda öðrenci çekebilmekteydi.
Endülüs’te belli baþlý þehirlerde üniversite diyebileceðimiz
öðretim müesseseleri bulunuyordu ki bunlarýn en önemlileri
arasýnda Kordova, Sevilla, Malaða, Granada ve Tuleytula’da kurulu olanlar vardýr. Avrupalýlar bu üniversitelere öðrenci göndermiþler ve bu öðrenciler Arapçayý öðrenerek Ýslam medeniyetinin mahsulü olan eserleri Latinceye tercüme etmiþlerdir.
Ünlü Müsteþrik Dozy: “O devirde Endülüs’de hemen
herkes okuma-yazma biliyordu.” demektedir. Müslüman Ýspanya’da bütün bunlar olurken ayný asýrda Hristiyan Avrupa’da çoðunluðu kilise mensubu pek az kimse ancak bazý bilgi kýrýntýlarýna ulaþabilmiþti.
Kâðýdýn Avrupa’ya geçiþi Endülüs Müslümanlarý aracýlýðýyla olmuþtur. Kâðýdýn Çin’de kullanýlmaya baþlanmasý M.S.
105 yýlýna rastlar. Ýslam dünyasýnda ilk kâðýt fabrikasý 794’de
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Harun Reþid’in Veziri Yahya b. Halil el-Bermekî tarafýndan
Baðdat’ta kurulmuþtur. Fakat kâðýt imalatý sadece Baðdat’a
hasredilmemiþ, imalat, Suriye ve Kuzey Afrika’dan Endülüs’e
kadar her tarafa yayýlmýþtýr. Kâðýdýn bu þekilde yaygýnlaþmasý
Müslümanlarýn kolayca kitap sahibi olmalarýný saðladý. Kâðýdýn kullanýlmasý Mekke’de 797, Mýsýr’da 800, Ýspanya’da
950, Ýstanbul’da 1100, Sicilya’da 1102, Almanya’da 1128,
Ýtalya’da 1154, Ýngiltere’de 1309 yýllarýnda gerçekleþmiþtir.
Müslümanlar kâðýt yapýmýný Sicilya ve Ýspanya’ya götürmüþler, kâðýt daha sonra Sicilya ve Ýspanya’dan Fransa ve Ýtalya’ya
geçmiþtir. XII. asýrda Fransa’dan Kompostela’ya gelen Hristiyanlar, kâðýdý büyük hayret ve merak içinde memleketlerine
götürdüler. Kâðýdýn kullanýlýþý, nihayet Endülüs ve Sicilya’dan
sonra Avrupa’ya geçti fakat kâðýt fabrikalarý Ýtalya ve Almanya’da XIV. asra kadar kurulamadý.

Endülüs’te Geliþen Bazý Ýlim Dallarý
a) Tarih: Endülüs, Ebû Bekir b. Ömer, Ebû Mervan Hayyan b. Halef, Abdülvahid el-Marrakuþî, Ýbnü’l-Faradî, ibni
Baþkuval, Ýbnü’l Abbar, ibni Yahya, Said b. Ahmed el-Endelusî gibi meþhur tarihçiler yetiþtirmiþtir.
b) Coðrafya: Abdullah b. Abdülaziz el-Bekri çok tanýnmýþ
coðrafyacý olup el-Mesalik ve’l-Memalik “Yollar ve Hükümdar Ülkeleri” adlý eseri ülkelerarasý yol gösterici bir kitap
olarak kaleme alýnmýþ ve eser kýsmen de olsa günümüze kadar gelmiþtir. Çaðýn önemli coðrafyacýlardan bir diðeri ise
el-Ýdrisî’dir.
Orta Çað’ýn dünyaca tanýnmýþ iki coðrafyacýsýndan biri
olan Ebû Abdullah Muhammed el-Ýdrisî, Kurtuba’da okudu,
Sicilya Kralý II. Roger’in isteði üzerine Palermo’da “Kitabü’lRucari” (Roger’in Kitabý)’ný yazdý. Müellif bu eserde, dünyayý yedi iklim bölgesine; her iklim bölgesini de on bölüme
ayýrýyordu. Bu yedi bölümden her biri de etraflý bir harita ile
resimlenmiþti. Bu haritalar Orta Çað haritacýlýðýnýn zirvesi
oldu. Haritalar doðruluk ve geniþlik bakýmýndan eþsizdiler.
Ýdrisî, Müslüman coðrafyacýlarýn çoðu gibi, dünyanýn yuvarlak olduðunu kabul ediyordu. “1081 yýlýnda Valensiyalý, esSahdî yeryüzünün ilk gök küresini yaptý.”
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Ayrýca ibni Cübeyr, el-Mazinî ve ibni Batuta gibi seyyahlar da Endülüs’te yetiþmiþ veya uzun müddet orada bulunmuþ kiþilerdir.
c) Astronomi: Ýspanya’daki Müslümanlarýn ortaya koyduðu esaslar sayesinde Batý Hristiyan dünyasý, astronomi ve
astroloji konusunda Doðudan ilham almýþtýr. Böylece Müslümanlarýn astronomiye dair yazdýðý eserler, baþta Ýspanya’da olmak üzere Arapçadan Latinceye tercüme edilmiþlerdir. Ýspanyalý Müslüman astronomi âlimleri arasýnda Kordobalý el-Mecritî, Toledolu ez-Zerkalî ve Sevillî ibni Eflah olarak gösterebiliriz.
Kurtubalý Ebû Ýshak el-Bitrucî de Batlamyus astronomisine karþý olan görüþleriyle tanýnmaktadýr. El-Bitrucî, yýldýzlarýn birbirine göre durumlarýný anlatan “Kitabü’l Hey’e” adlý eseriyle Copernic’e yol göstermiþtir.
“Mesleme b. Ahmed, el-Harezmî’nin astronomik tablolarýný Ýspanya’ya göre deðiþtirdi. Toledolu Ýbrahim ez-Zerkalî astronomik aletleri tekâmül ettirerek milletlerarasý bir ün kazandý. Copernic onun usturlab hakkýndaki eserlerinden bahseder.
Astronomik müþahedeleri zamanýn en iyi müþahedeleriydi...
Gezegenlerin hareketlerini gösteren ve “Toledo Tablosu” diye
anýlan tablo uzun zaman bütün Avrupa’da kullanýldý.”
d) Matematik: Cebir ve analitik geometri gibi “trigonometri” ilmi de geniþ çapta Müslümanlar tarafýndan kurulup
geliþtirilmiþtir. Yine sýfýr rakamýnýn Avrupa’ya geçiþi de Müslümanlar vasýtasýyla Endülüs üzerinden olmuþtur.
e) Týp: Tarihte ilk dispanserleri, ilk eczaneleri açanlar Müslümanlardýr. Ýlk eczacýlýk okulunun kurucularý ve eczacýlýk
hakkýndaki eserlerin yazarlarý yine Müslümanlar olmuþtur.
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Avrupa’da evveliyatý meçhul kalmasýna raðmen, ilk týp
mektebinin Salerno’da kurulmuþ olduðu kabul edilmektedir... Ýlk týp mekteplerinden biri de muhtemelen Salerno’dakinin bir þubesi olan Montpellier mektebi idi... Avrupa’da
“Nöbetçi doktorlu” ilk hastane ise 1599 yýlýnda Strasburg’da kurulmuþtur. Hastanede, talebelerle klinik öðretimi
yapan, Müslümanlara ait diðer bir usul, Avrupalýlar tarafýndan, ancak 1500 yýlýndan sonra kopya edilebilmiþtir.
Endülüs’de yetiþen Ýslam týp âlimlerinin en meþhurlarýndan biri Ebû Mervan ibni Zühr’dür... Ebû Mervan Batý dünyasýnda Avenzoar diye tanýnýr. Týp sahasýnda yazdýðý altý kitaptan üçü günümüze gelebilmiþtir. Bunlardan en deðerlisi tedavi ve perhizle ilgili olan, dostu ibni Rüþd’ün isteði üzerine
yazdýðý “et-Teysir fi’l-Müdâvât ve’t-Tedbir” adlý eseridir. Ýbni
Zühr’ün hususiyeti klinik tasvirlerinin üstünlüðündedir. Eseri Avrupa týbbýný çok etkilemiþtir. Ýbni Zühr, er-Razî’den sonra Ýslam âleminde yetiþmiþ en büyük klinik mütehassýsýdýr.
Diðer bir hekim ise III. Abdurrahman’ýn saray hekimi olan
Ebû’l-Kasým ez-Zehravî’dir. En büyük Müslüman cerrahý
olan ez-Zehravî’nin “et-Tasrif limen Aceze ani’t-Tealif ” adlý
týp ansiklopedisi üç cerrahi kitabýndan ibaretti ki Latinceye
tercüme edilerek Ýspanya ve Avrupa’daki týp okullarýnda cerrahî el kitabý olarak müessiriyetini devam ettirmiþtir. Eserde
bazý cerrahî âlet ve edevatýnýn resimleri de verilmektedir.
Avrupa’nýn ilk kaynak eserlerinde bulunan birçok atýflar,
Ýslam tesirinin Yunan tesirinden çok daha fazla olduðunu artýk kati olarak ortaya koymuþtur. Hülasa XV. ve XVI. asýrlardaki Avrupa týbbý, hâlâ Ýslam týbbýnýn biraz geniþletilmiþ
þeklinden baþka bir þey deðildi.
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f) Botanik: Ebû Cafer el-Gafikî Ýspanya’da yetiþen botanikçilerden biridir. Ýlâç yapýlan þifalý bitkilerle ilgili “el-Edviyetü’l-Müfrede” adlý eseri vardýr. Yine Yahya b. Muhammed b. Avvam’ýn ziraat konusundaki “el-Filaha” adlý eseri
585 bitki türünden bahsetmekte, aþý yapma tekniði, topraðýn
yapý özellikleri, gübreleme usulleri, aðaç ve üzüm köklerine
ârýz olan çeþitli hastalýklarýn belirti ve görünüþleri ile bunlarýn tedavi yollarýný açýklar.
Ahmed b. el-Baytar ayný zamanda bir botanikçidir. Onun
“el-Muðnî fi’l-Edviyeti’l-Müfrede” adlý eseri, týbbî tedavi ile ilgili maddeleri anlatýr. Ahmed b. el-Baytar “El-Cami fi’l-Edviyeti’l-Müfrede” adlý eserinde, þifa veren ve ilâç yapýmýnda kullanýlan, hayvan, ot ve minerallerden bahseder. 1400 konu iþlenen eserin kýsmen Latinceye tercümesi olan Simplicia
1758 yýlýnda Kremona’da basýlmýþtýr.
g) Felsefe: Ýslam dünyasýnýn müsbet ilimlerle beraber,
Endülüs vasýtasýyla, Batýya felsefî tesirleri de olmuþtur. Bu
sayede Avrupa, eski Grek bilgi ve irfanýný yeniden tanýma
fýrsatý bulmuþtur.
Ýspanya’da yetiþmiþ filozoflardan birkaçý olarak ibni Bacce, ibni Tufeyl, ibni Meymun ve ibni Rüþd’ü sayabiliriz. Ayrýca Ýslam tasavvufunda büyük bir yeri olan ibni Arabî
(ö.1240) de Endülüslüdür.
Ayrýca, Endülüs Ýslam medeniyeti, Batýyý; edebiyat, sanat,
mimari, musiki, el sanatlarý gibi diðer hususlarda da etkilemiþtir. Zira “Donkiþot” adlý eser, eski bir Arapça hikâye kitabýndan baþka bir þey deðildir...
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Ýslam’ýn ve Müslümanlarýn Avrupa’yý aydýnlýða çýkardýðýný bir Avrupalý þöyle itiraf eder: “Ýnsan, Müslümanlarýn tecrübe, tefekkür ve yazdýklarýnýn azametine vâkýf olunca anlamaktadýr ki eðer Müslümanlarýn yardýmý olmasaydý, Avrupa
ilim ve felsefesi, vaktinde terakki edemeyecekti. Müslümanlar Yunan tefekkürünün sadece nakledicisi deðil ayný zamanda hakiki sahibi oldular. Okuttuklarý bu ilimleri hem unutulmaktan kurtardýlar, hem de onlarý geliþtirdiler. Haçlý Seferleri sýrasýnda, takriben 1100 yýlýnda, Avrupalýlar, düþmanlarý olan Müslümanlarýn ilim ve felsefesi ile ciddi bir þekilde
ilgilenmeye baþladýklarý zaman bu ilimler altýn devrini yaþýyordu. Avrupalýlar bizzat kendi sýçrama hamlelerini gerçekleþtirmeden önce her þeyi Müslümanlardan öðrenmek mecburiyetinde kaldýlar.”
“Biz Avrupalýlar’ýn kör gözü, Ýslam kültürüne olan borcumuzu görmeye manidir. Geçmiþten gelen mirasýmýza Ýslam’ýn
yaptýðý tesirin kýymet ve kadrini bazen küçümsüyor, bazen
de tamamen görmezlikten geliyoruz... Onu saklamak ve
inkâr etmek, sahte bir gurur alametidir.”
Endülüs yeniden Hristiyanlarýn eline geçince her þey yakýldý, yýkýldý. Cami, kütüphane, hamam... gibi Ýslam medeniyetinin iþareti olan her þey ya tahrip edildi ya da Hristiyan
binalarýna dönüþtürüldü. Hâlbuki Müslümanlarýn Endülüsü,
hâkimiyet altýnda tuttuklarý 8 asýr boyunca Endülüs’te Hristiyanlýkla ilgili ne bir yaptýrým ne de baský görülmüþtü. Avrupa’yý aydýnlatan ve Rönesans’ýn temellerini hazýrlayan Endülüs’de, 8 asýr gibi uzun bir müddet ayakta kalan Ýslam medeniyeti, 10 yýldan daha kýsa bir zaman zarfýnda yok edildi.
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Endülüs, o parlak devrine bir daha ulaþamadý. Kurtuba,
Saragossa, Sevilla (Ýþbiliye) gibi þehirler kültür ve bilim merkezi olmalarý sebebiyle Ýslam hâkimiyeti devrinde bütün
dünyaca tanýnan þehirlerdi. Bugün ise Müslümanlarýn býraktýðý sanat ve kültür eserleri sayesinde birer turistik ve tarihî
þehir olmaktan öteye geçememektedirler.
Þu da bir gerçek ki Ýspanya’nýn, Müslümanlarýn elinden
çýkýþý, Avrupa’nýn ilim ve teknolojide Müslümanlarý geçmesinden ve askerî üstünlüklerinden olmamýþtýr. Bu parlak
medeniyeti kuran fatihlerin torunlarý, geçmiþlerine layýk
olamadýlar. Eski fatih ruhu güç ve dinamizm kayboldu.
Müslümanlar içten kokuþunca Rabbimiz de Sünnetullah’ý
gereði diðerlerini Müslümanlar üzerine musallat etti. Böylece Müslümanlarýn parçalanýþ ve daðýnýklýðýný gören Avrupa,
Hristiyan birliðini kurarak Endülüs medeniyetini ortadan
kaldýrdý.

Cebir Ýlmi ve Harezmî
Muhammed Bin Musa El Harezmî, 780 veya 795 tarihinde Hazar denizinin doðusundaki Harzem’de (Aral gölünün
güneyindeki bugünkü Hive) doðmuþtur. Doðum yerine izafeten Harezmî diye anýlýr. Harezmî beþ fen dalýna tesirli þekilde hizmet etmiþtir.
Harezmî, matematiðin geniþ bir dalý olan cebirin temellerini atmýþtýr. Cebir mevzularýný içine alan eseri, bütün dünyada cebir ilmine ad olmuþtur. Harezmî, cebir bakýmýndan
Öklid’den 1000 yýl ileridedir. Cebirle ilgili meþhur eserinin
adý: “El’Kitab’ül-Muhtasar fi Hýsab’il-Cebri ve’l-Mukabele”dir. 12 asýr önce yazýlan bu eser cebir sistemlerine ait kaide ve teoremler ile yeni çözüm yollarýný mevzu edinir. Bu
eser Doðu ve Batý dünyasýnda ilk müstakil cebir kitabý olma
þerefini kazanmýþtýr.
El Cebr ve’l-Mukabeleyi Harezmî 830 yýlýnda Þark seyahatinden döndüðünde Halife Memun’un isteði üzerine
Arapça olarak hazýrlamýþtýr. Eser ancak 1145 yýlýnda zamanýn ilim dili olan Latince’ye çevrilmiþ ve Müþteþrik F. Rosen
tarafýndan “The Algebre Muhammed Bin Musa” adlý tercümesi 1831 yýlýnda Arapça metni ile birlikte Londra’da yayýmlanmýþtýr. Eser, medenî muamelat, arazi ölçümü, bina yapý-
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mý ve kanal harfiyatýnda rastlanan pratik meseleleri cebir yolu ile hâlle yarayacak karakterde umuma mahsus olarak kaleme alýnmýþtýr.
Eser, bir önsöz ile beþ esas bölüm ve bir de ek bölümden
meydana gelmiþtir.
Birinci Kýsým: Birinci ve ikinci dereceden altý ayrý tipten
denklemin (muadele) geometrik yolla çözüm metodunu ihtiva eder:
1) x2=a,

2) x2=bx,

3) ax=b,

4) x2+ax= b,

5) x2 +b = ax + b

6) x2 = ax +b

Bu bölümün ikinci kýsmýnda: (a(x) ve (b+x) gibi “Binom
Formüllerinin” çarpým kaideleri de vardýr. Ayrýca, eserde
ikinci dereceden tam olmayan üç ayrý tip denklemin (muadele) tamamen kendisine has deðiþik çözüm yollarý da belirtilmiþtir.
Ýkinci Kýsým: Ýkinci dereceden tam olmayan denklemlerin
geometrik çözümünü mevzu edinir. Her tip denklem için iki
ayrý çözüm yolu göstermiþtir. Bu çözüm yollarýndan birincisi geometrik çözüm yolu olup, bugünkü cebirde bu metoda
“Kare ve dikdörtgen metodu” denmektedir. Bu çeþit bir çözüm yolunu, ne eski Mýsýr ve Mezepotamya, ne de eski Yunan ve eski Hint matematiðinde görmek mümkün deðildir.
Harezmî’nin bu çözüm þekli, matematikte cebir ile geometri arasýnda yakýnlýk kurmayý hedefleyen bir araþtýrmanýn ilk
mahsulüdür.
Üçüncü Kýsým: Birer terimi bilinmeyen iki terimli bir çarpanýn neticesinin nasýl bulunacaðýný mevzu edinir. Burada,
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çarpanlara ayýrma ve “özdeþlik” nevinden hususiyetleri görmek mümkündür:
(x + a) (x+b), (x+a)(x-b), (x-a)(X+b), (x-a)(x-b)... çarpým durumlarýný incelemiþtir.
Dördüncü Kýsým: ab=a2b, a. b=ab, ... gibi iþlemlerin çözüm kaidelerini ve çözüm yollarýný belirtir.
Beþinci Kýsým: Cebirle çözülebilecek bazý problemlere ayrýlmýþtýr. Ýki misal verelim:
a) 10 sayýsýný öyle iki kýsma ayrýnýz ki bunlarýn kareleri
toplamý 58’e eþit olsun.
b) 10 sayýsýný öyle iki kýsma ayýrýnýz ki bunlarýn kareleri
farký 40 sayýsýna eþit olsun.
Eserin son bölümünde de devri için gerekli olan, ameli ve
tatbiki hesaplama þekilleri, hükümet iþlerine ait hesaplarýn
yapýlmasý, kanallarýn açýlmasý, bina inþaatý, esnaf, tüccar ve
ölçme memurlarý için gerekli hesaplarýn cebirle çözüm yollarý, Hint sayý iþaretleri, vasiyet memurlarý için gerekli olan
Kur’an-ý Kerim’deki miras hukuku uygulamasýný hem aritmetik hem de cebir yolu ile çözümlenecek þekilde gerekli çözüm yollarý misalleriyle beraber gösterilir. Cebir kelimesi
Arapçada kýrýk olan bir þeyi doðrultmak manasýna gelir.
Hatta kýrýk ve çýkýk olan bir uzva sarýlan tahtalara cebîre denilir. Matematikte cebir, bir kesri tam kýlma karþýlýðý olarak
alýnmýþtýr. Harezmî ise, cebir ve mukabele tabirini þu manada almýþtýr: Cebir, bir eþitliðin bir tarafýndaki negatif iþaretli terimleri diðer tarafa geçirmektir (eþitliðin her iki tarafýnda pozitif iþaretli terimler kalacak þekilde.) Mukabele ise,
benzer terimlerin irca’ ve ýslahýdýr.

Dünden Bugüne Matematik ve
Ömer Hayyam
Yirminci asrýn þu son yýllarýnda ilmi geliþmelerin baþ döndürücü bir seviyeye ulaþmýþ bulunmasý, þüphesiz geçmiþ asýrlardaki ilmi keþif ve araþtýrmalarýn neticesidir.
Matematik ilminin geliþme seyri de ayný yolu takip ederek bugünkü hâlini almýþtýr. Matematik ilmi; düþünce sistemini, görüþ tarzýný ve zihni çalýþmayý geliþtirdiðinden, diðer
ilmi araþtýrma ve keþiflerin de kaynaðý olmuþtur.
Batýda matematiðin geliþme ve yükselme seyrini iki bölümde inceleyebiliriz: Batýnýn ilk matematikçilerinin yer aldýðý birinci dönem M. Ö. 650 - M. S. 400 yýllarý arasýný içine alýr. Bu ilk dönemin en meþhur matematikçileri, Thales
Pisagor, Euclides, Arþimed, Hipporhos, Zeno, Batlamyos,
Claudis, Diappandos ve çaðdaþlarýdýr.
Batýda ikinci dönem matematikçileri, bu birinci dönemden tam 1000 yýl sonra görünmeye baþlar. Bu ikinci dönemi
1436’da Johann Müller’le baþlatýp bugüne kadar devam ettirebiliriz. Bu dönemin en meþhur matematikçilerinden Johann Müller, Cardona Descartes, Pascal, Newton, Leibniz,
Bernoulili’ler (8 akraba matematikçi) Culer Poincare, Cantor ve muasýrlarýný sayabiliriz.
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400-1436 yýllarý arasýnda batýda Karanlýk bir on asýr yaþandýðý için, matematik unutulmaya yüz tutmuþken, Ýslam
âlemi, Cabir ibni Hayyan es-Sufi, El-Fezâri, El-Farâbî, ibni
Atârî Ebu Mensur El-Hayyat, El-Mervezî, Said El-Gevherî,
Harezmî, Ferganî, El-Kindî, El-Battanî, El-Râzî, Beyrûnî,
Ömer Hayyam, Ýbn-il Heysem, Ebul-Vefa gibi yüzlerce matematikçisiyle, yaþadýklarý 1000 yýlý aydýnlatýp daha sonraki asýrlara da ýþýk tutuyorlardý.
Yenidünyanýn muhteþem halinden ilham alan 15. asýr Batý matematikçileri, matematiði ilmi seviyesine yükseltirken,
ilham aldýðý hocalarýna karþý gösterilmesi gereken saygýyý
gösteremiyor, yukarýda ismi geçen matematikçiler tarafýndan
yapýlmýþ birçok keþiflere kendi isimlerini vererek -hýrsýzlýk
yapýyor- haksýz bir þöhret sahibi oluyorlardý.
Bu duruma maruz kalanlarýn baþýnda cebirde birçok formül ve teoriyi ilk defa icad eden ve bu ilmin kurucularýndan
olan Ömer Hayyam (?-1123) gelir.
Batýda Zeltmacher lâkabýyla tanýnan Ömer Hayyam maalesef bizde ilmi yönüyle hiç tanýnmamýþ, sadece rubaîleri ile
meþhur bir þair olarak isim yapmýþtýr.
Cebir, fizik ve astronomide mühim buluþlarý olan Ömer
Hayyam’ýn El Cebr adlý cebir kitabýný, F.Weopcke 1851’de
Almanca’ya, 1857’de Fransýzca’ya, Story’de 1918’de Ýngilizce’ye tercüme ederlerken; bizde ise 1940 lardan sonra en az
on ilim adamýmýz(!) sadece rübâilerini tercüme etmiþtir.
Kýrk yýl boyunca (1052-1092 yýllarýnda) Sultan Melikþah’ýn hizmetinde Niþabur rasathanesinin müdürlüðünü
yaptýðý sýrada yazdýðý “El Cebr” kitabýnýn bizde henüz tercümesi bulunmamaktadýr.
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Ömer Hayyam denklemler konusuyla da uðraþmýþ, bu
konuda deðerli çalýþmalar yapmýþtýr. Birçok cebir denklemlerini geometrik yolla (çizim olarak) çözmeyi baþarmýþtýr.
Ömer Hayyam’ýn 11. yüzyýldayken çözümünü gerçekleþtirdiði üçüncü derece denklemleri Avrupa ancak 16. yüzyýlda
çözebilmiþtir.
17. yüzyýl Fransýz matematikçisi Pierre Fermat
(1601-1663)’e atfedilen “Fermat Teoremi”nin özel bir hâli
olan x3 + y3 = z3 denkleminin tam sayýlarla çözülmeyeceðini Ömer Hayyam, P. Fermat’tan tam 550 yýl önce göstermiþtir. Onun bu konudaki çalýþmalarý Orta Çað matematikçilerince temel kural olarak kabul edilmiþtir.
Ünlü Amerika’lý tarihçi Will Duront’un, medeniyet tarihinde Ömer Hayyam için: “Ömer Hayyam’ýn mýsralarýna bakarak hüküm vermek isteyenler yanýlýrlar, çünkü þiirleri ile
ifade ettiði fikirlerin 85 yýllýk hayatýndaki tesiri pek az olmuþtur. Onu sokaklarda gezinen bir insan olarak deðil de üçüncü derece denklemler, burçlar, astronomik haritalar üzerinde
çalýþma yapan bir âlim olarak tanýmalýyýz.” demektedir.
Bizler, zamanýnda, Ömer Hayyam gibi ilim adamlarýmýzýn ilmi cepheleriyle tanýþýp bu bilgileri deðerlendirebilseydik, bugün Newton, Pascal veya Fermat olarak isimlendirdiðimiz formül ve teoremleri kendi insanlarýmýzýn adlarýyla
anacaktýk.

Matematiðin Geliþmesinde
Müslümanlarýn Rolü
Matematik tarihine ait Batýlý kaynaklarda; bu ilmin, Yunan uygarlýðýnda ortaya çýktýðý görüþü ileri sürülmüþtür.
M.S. 2. yüzyýlda sona eren bu uygarlýðýn ardýndan 12. yüzyýlda tek örnek olan Fibonacci’den bahsedilir ve arkasýndan 17. yüzyýla ait örneklere geçilir. Matematik tarihine ait
verilmek istenen bu bilgiler son derece eksiktir ve yanlýþlarla doludur. Batý, son zamanlarda elde ettiði baþarýlarý geçmiþe de yaymaya çalýþmakta, geçmiþte insanlýðýn geliþmesinde büyük emekleri olan uygarlýklarý görmemezlikten gelerek tarihi tahrif etmektedir. Gerçek þudur: Tarih boyunca birçok deðiþik yerlerde deðiþik uygarlýklar ortaya çýkmýþ, birbirlerinden etkilenmiþ ve miras yoluyla aktarýlan
bilgi, ilerlemeyi saðlamýþtýr. Matematik ile ilgili çalýþmalarda bilebildiðimiz kadarý ile ilk olarak peygamberlerin zuhur ettiði diyarlar olan Mezopotamya ve Mýsýr uygarlýklarý etkili olmuþtur. M.Ö. 8. yüzyýl ile M.S. 2. yüzyýl arasýnda Yunan matematikçileri, eski Mýsýr ve Mezopotamya uygarlýklarýndan öðrendikleri bilgileri geliþtirmiþ ve daha sistemli hale getirmiþlerdir. M.S. 6. ve 8. yüzyýllar arasýnda
matematik ilmi Hindistan’a doðru kaymýþtýr. Batý tarihçilerinin görmemezlikten geldiði 8-16. yüzyýllar arasý ise Müslüman matematikçileri, Yunan ve Hint uygarlýklarýndan el-
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de ettikleri bilgileri yorumlayýp yanlýþlarýný ayýklayarak
kendi orijinal kaynaklarýný ortaya koyduklarý önemli bir
devirdir. 17. yüzyýldan sonra ise Batýlýlar, Ýslam medeniyetinden gelen büyük potansiyel üzerine yeni matematiði
kurmaya ve onu daha da geliþtirmeye baþlamýþtýr.
Sayma ihtiyacý ile ortaya çýkan matematiðin ilk kolu olan
aritmetik ile ilgili eserlerde Thales, Pisagor, Ýskenderiyeli Heron, Diofantos ve çaðdaþlarýna ait bilgilere geniþ yer verilir. Böylece bu branþtaki temel bilgilerin Yunan, Roma ve Bizans matematikçileri tarafýndan ortaya konduðu intýbaý verilmek istenir. Ancak son yüzyýlda yapýlan araþtýrmalar, Eski Mýsýr ve
Mezopotamya’da, bu bilgilerin büyük kýsmýnýn var olduðunu
göstermiþtir. Aritmetiðin geliþmesinde en önemli katký, hiç
þüphesiz ki onluk sayý sistemi idi. Onluk sayý sistemi Hintli
veya Arap matematikçiler tarafýndan geliþtirilmiþ olup Romen sayýlarýna göre büyük avantajlara sahib idiler. Romen rakamlarý ile büyük sayýlarý ifade etmek çok zordu. Ayrýca bu
rakamlar yapý olarak dört iþleme de müsait deðildi. Sýfýr da
dâhil olmak üzere onluk sistemle ilgili iþlemlerin eski Hint âlimi Brahmagupta’nýn astronomi ile ilgili 632’de yazýlan Siddhanta adlý eserinde gösterildiði bilinmektedir. Müslümanlar bu
yeni sisteme çok çabuk adapte olmuþ ve bu sistemi kullanmaya baþlamýþlardý. M.S. 830 yýlýnda el-Harezmî onluk sistem
ile ilgili iþlemlerin nasýl yapýlacaðýný gösteren bir kitap yazmýþtýr. Bu kitabýn tercüme edilmesi ile de Batý, bu yeni sistemle tanýþma fýrsatýný elde etmiþtir. Ne var ki bu sistemin Batýda kabullenilebilmesi üç asýrlýk bir dönemden sonra mümkün olmuþtur. Batý dünyasý, hem hiçbir deðeri olmayan hem
de bir sayýsýnýn saðýna gelince onu on, yüz, bin… misli büyü-
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ten sihirli sayýyý anlamakta büyük zorluklar çekmiþtir. Ondalýk sayýlarýn bulunuþu ve kullanýlýþý da tamamen Müslümanlara ait orijinal bir buluþtur. 15. yüzyýlda yaþamýþ olan ünlü
matematik ve astronomi âlimi Gýyaseddin Cemþid el-Kâþî,
Risalet’ül-Muhitiyye adlý eserinde aritmetikte ondalýk sayý
kavramýný hem ilk defa kullanmýþ hem de bu sayýlarda toplama, çýkarma, çarpma ve bölme olmak üzere dört iþlemi göstermiþtir. Baðdat’ýn ünlü matematikçisi Ebu Bekir el Kerhî (?1029) tümevarýmýn meþhur formülleri olan ve Gauss’a izafe
edilen 1’den n’e kadar sayýlarýn karelerinin ve küplerinin
toplamýný da göstermiþtir. Gýyaseddin Cemþid el-Kâþî ise,
1’den n’e kadar sayýlarýn dördüncü kuvvetlerinin toplamýný
göstermiþtir. Sayýlar teorisinin temelini atan Sâbit ibni
Kurrâ’nýn (?-943) bulduðu kardeþ sayýlar (amicable numbers)
kavramý astroloji ve astronomi alanýnda uygulama imkâný
bulmuþ ve günümüze kadar gelmiþtir.
Matematiðin diðer önemli bir kolu olan cebir ise baþlangýç
itýparý ile tamamen Müslüman ilim adamlarýna aittir. Bu konuda el-Harezmî’nin (780-850) “el-Kitabu’l-Muhtasar fi Hesabi’l-Cebri ve’l-Mukabele” isimli eseri cebir kitabý olarak kabul edilmekte ve ayný zamanda cebir ismi de bu kitaptan alýnarak günümüze kadar gelmiþtir. El-Harezmî isminin bizzat
kendisi ise bugün çok kullandýðýmýz algoritma kelimesine kaynaklýk etmektedir. “Hibabu’l-Cebr ve’l-Mukabele” kitabý 17.
yüzyýl baþlarýna kadar Avrupa Üniversitelerinde okutulmuþtur. Ýkinci dereceden denklemlerin çözümleri için gösterdiði
geometrik metotlar, bugün için bile çok orijinal bulunacak çözümlerdir. Üslü köklü ifadeler, çarpanlarla ilgili iþlemler ve diðer bazý cebir problemleri kitabýn içinde yer almaktadýr.
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Afganistan’dan bir Ýranlý Ebu’l-Vefa el-Buzcanî (940-988)
yüksek dereceli denklemleri geometrik olarak çözümleyerek
el-Harezmî’nin çalýþmalarýný tamamlamýþtýr. Ayrýca konik
denklemlerin bir eksen etrafýnda dönmeleri ile meydana gelen hacimleri hesaplanmýþtýr. Daha çok edebi yönü ile tanýnan büyük matematikçi Ömer Hayyam (?-1123), binom açýlýmý olarak adlandýrýlan açýlýmý bulmuþtur. Binom açýlýmý veya daha doðru bir ifade ile Hayyam açýlýmýnda katsayýlarý
belirleyen ve Paskal üçgeni olarak bilinen üçgen, aslýnda
Ömer Hayyam tarafýndan 500 yýl önce ortaya konmuþtur.
Kübik denklemleri tasnif edip geometrik çözüm metotlarýný
gösteren Ömer Hayyam, ayný zamanda 17. yüzyýl Fransýz
matematikçisi Pierra Fermat’ýn (1601-1660) adýna atfedilen
Fermat teoreminin özel bir hali olan x3+y3=z3 denkleminin tam sayýlarla çözülemeyeceðini Fermat’tan 550 yýl kadar
önce göstermiþtir. Gýyaseddin Cemþid, yüksek dereceden
denklemlerin yaklaþýk çözümleri için yeni bir metod vererek
nümerik analize katkýda bulunmuþtur. “Miftahu’l-Hesap”
adlý eserinde ise herhangi bir dereceden kök almayý göstermiþtir. Regula Falsi olarak meþhur olan nümerik metod ise
Hisabu’l-Hataeyn olarak el-Harezmî’ye aittir.
Matematikte önemli bir dal olan analitik geometrinin orijini, Fransýz Matematikçi Descartes’in 1637 yýlýnda yazdýðý
La Geometri adlý eserine dayandýrýlýr. Hâlbuki 830 yýlýnda elHarezmî tarafýndan yazýlan Hisabu’l Cebr ve’l-Mukabele’de
bu konuyla ilgili ilk bilgiler verilmiþtir. Ömer Hayyam’ýn Cebir adlý eserinde de bu konuda bilgiler mevcuttur. Optik üzerine araþtýrmalarýnda yeni bir teknik kullanan ünlü fizikçi
Ýbn’ul-Heysem (965-1039), cebir ve geometri arasýnda yakýn
baðýntýlar kurarak analitik geometri kurucularý arasýnda girmiþtir. Descartes ise bunlarý alarak sistemleþtirmiþtir.
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Müslüman matematikçiler geometri konusu ile de yakýndan ilgilenmiþ, cebir ile geometri arasýndaki koordinasyonu
kurarak önemli katkýlarda bulunmuþlardýr. Sabit ibni Kurrâ,
Ebu’l-Vefa geometri ile ilgili önemli çalýþmalarý olanlardandýr. Ebu’l-Vefa, 7 ve 9 kenarlý düzgün çokgenlerin yaklaþýk
çizimlerine dair yeni bir geometrik usül ortaya koymuþtur.
Felsefî yönü ile meþhur olan büyük düþünür Farâbî’nin
(870-950) yazdýðý ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan tercümesi
yayýnlanan Teknik Geometri kitabý birçok geometrik çizim
probleminin orijinal çözümlerini ihtiva etmektedir. Tecrübî
ilimlerin kurucusu ünlü ilim adamý el-Birûnî (973-1052) üç
kenarý verilen bir üçgenin alanýný hesaplama formülünü ilk
olarak vermiþtir. Kûfeli bir Arap olan Ebu Yusuf Yakup ibni
Ýshak el-Kindî (801-870) sayýlar teorisi ile modern aritmatiðin temellerini atmasýnýn yanýnda, kürevî geometriyi ilk
geliþtiren kiþi olma ünvanýný da kazanmýþtýr.
Matematiðin diðer önemli bir disiplini olan trigonometri
ise orijin olarak tamamiyle Müslümanlara aittir. Trigonometrideki temel kavramlardan olan sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant tariflerini ilk yapan ve böylece trigonometrinin kurucusu
ünvanýna hak kazanan el-Battanî’dir (858-929). Trigonometrik
mefhum, tarif, teorem ve formüllerin birçoðunu trigonometriye ve kürevî trigonometriye kazandýranlarýn baþýnda Ebu’l Vefa gelir. Sinüs teoremini genel uzay üçgeni için ispatlamýþ, sinüs
deðerlerini bulmak için yeni bir teknik ortaya koymuþtur. Sinüs toplam fark formülünü, yarým açý formülünü ilk defa ortaya atmýþ, sekant kavramýndan ilk olarak bahsetmiþtir. Trigonometriye önemli katkýlarda bulunmuþ bir alim de ibni Yunus’dur (950-1009). Kosinüs toplam ve fark formüllerini çý-
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karmýþ, ters dönüþüm formülünü vererek logaritmanýn icadýna
temel teþkil etmiþtir. Birûnî ise, birim çember ve trigonometri
baðýntýsýný göstermiþ, meþhur kosinüs teoremini göstererek,
trigonometriye önemli katkýlarda bulunmuþtur. Cabir b. Eflah
(?-1150) ise kürevî trigonometriye katkýda bulunan ayrý bir
matematikçidir. Nâsirüddin Tusî (1201-1274) ise ilk defa trigonometriyi baðýmsýz bir ilim dalý olarak ele alýp sistematik hale getirmiþ, eser iki yüzyýl boyunca trigonometriye önemli katkýlarda bulunmuþtur. Sin 3 A’nýn sin A cinsinden karþýlýðýný
bulmuþ, trigonometri ile ilgili birçok yeni yaklaþýk hesap metodu teklif etmiþtir.
Ýbni Sina, ta 6. yüzyýlda Newton ve Leibniz’in 17. yüzyýlda ortaya koyduklarý sonsuz sayýlar hesap teorisine yakýn bir
teori ortaya koymuþ ve limit nazariyesini geliþtirmiþti. Newton ve Leibniz’in ibni Sina’dan yararlanýp yararlanmadýðý
karanlýk bir nokta olarak kalmasýna raðmen bu hadise birkaç
asýr içinde büyüyen parlak Ýslam medeniyeti hakkýnda bize
önemli ipuçlarý vermektedir.
Son olarak Ýslam dininin getirdiði esas ve prensiplerin matematik üzerindeki tesirleri üzerinde durmak istiyoruz. Ýslamiyet, getirdiði esas ve prensipler ile sadece görünen âlemin
deðil, bunun yanýnda giremediðimiz fakat hissettiðimiz manevî bir âlemin de varlýðýný beyan etmiþ ve böylece insanlýðý
müþahhas (somut) düþünme sisteminden mücerret (soyut)
düþünme sistemine yükseltmiþtir. Mücerret düþünebilme ise
matematiðin temel þartlarýndan birisidir ve Ýslamiyet, insanlarý bu yönde hazýrlamýþtýr. Matematiðin vazgeçilmez mefhumlarýndan sonsuzluk, Ýslamiyet tarafýndan insanlara öðretilmiþtir. Ayrýca Kur’an-ý Kerim’in ýsrarla teþvik ettiði tefekkür, astronomiyle ilgilenmeye sebep olmuþ, dolayýsý ile de
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matematik geliþmiþtir. Kýble tayini, namaz vakitleri, takvim
hesaplarý, miras gibi bazý temel dinî meseleler de matematiðin geliþmesinde rol oynamýþtýr.
Bütün ilim dallarý ile az veya çok yakýnlýðý olan matematik ilmi Ýslamiyet’in koruyucu, kollayýcý ve geliþtirici atmosferi içerisinde büyük mesafeler katetmiþtir. Önceki medeniyetlerden aldýklarý bilgileri büyük bir alçak gönüllülükle belirten ve bunlara büyük katkýlarda bulunan Müslüman matematikçiler, hiç þüphesiz ki bugünkü matematiðin ulaþtýðý
seviyede temel taþlarý olma rolünü üslenmiþlerdir. Ne var ki
Batý medeniyeti eski Yunan medeniyetinde olduðu gibi her
þeye sahip çýkmaya, baþkalarýndan öðrendiklerini kendi buluþlarý gibi takdim etmeye çok alýþmýþtýr. Objektif deðerlendirmeler yapan ve Batýlý kaynaklardan körü körüne etkilenmeyen yeni araþtýrmacýlar, hiç þüphesiz ki gerçekleri geç de
olsa gün ýþýðýna çýkaracaklardýr. Ýslamiyet’ten kaynaklanan
büyük dinamizm ile hareket edecek yeni matematikçiler ise
aldýklarý mirasý yeniden geliþtirmeye namzettirler.

Öklit’ten Sâbit bin Kurrâ’ya
Sâbit bin Kurrâ, (834 Harran-901 Baðdat) ilk olarak dünyanýn çevresini 360 meridyene bölünmüþ kabul ederek Ekvator’un uzunluðunu hesaplayan ve buna baðlý olarak da dünyanýn yarýçapýný bulan Ýslam âlimidir. Onun bu keþfi Endülüs
yoluyla Avrupa’ya geçmiþ, birçok kâþif bu hesaplamalardan
faydalanarak yollarýný tayin etmiþ ve dünyanýn küre biçiminde olduðunu ve belli buutlarý bulunduðunu anlamýþlardýr.
Kâmûs’ul-A’lâm’da belirtildiðine göre matematiðin bir kolu
olan “calculus”un keþfi de Sâbit bin Kurrâ’ya aittir “tefadul”
denilen calculusu keþfi birçok buluþa yol açmýþtýr. Dr. M. Cemaleddin Efendi, “Allah ve Kâinat” isimli eserinde diferansiyel hesabýný Newton’dan daha önce Sâbit bin Kurrâ’nýn keþfettiðini söylemektedir.
Sâbit bin Kurrâ’nýn asýl üzerinde çalýþtýðý mevzu, O’nun
matematik ve geometri sahasýndaki en büyük hizmeti ve bugünkü modern ilme en büyük katkýsý, “Pisagor teoremi” üzerindeki çalýþmalarýdýr. Hatta bu hususta, Sâbit bin Kurrâ’nýn
bir “Pisagor teoremi tamimi” vardýr. Bu tamim asýl metin olarak, Ayasofya Müzesi Kütüphanesi 4832 no’lu mecmuanýn
39a ve 41a sayfalarýnda mevcuttur. Ayný zamanda Neyrîzî’nin
Öklid’e yazdýðý þerhde bu konuda tafsilat vardýr.
834 senesinde sabiîliðin merkezi olarak bilinen Harran’da
dünyaya gelen ve 901’de Baðdat’ta vefat eden Sâbit bin Kurâ;

Müslüman Ýlim Öncüleri

75

matematik, týp, felsefe, astronomi gibi hemen hemen her türlü ilimle iþtigal etmiþ ve bunlara dair 150’den fazla eser vermiþtir. Sinan b. Sâbit ve Ýsâ b. Esved en-Nasrânî gibi birçok
büyük âlim yetiþtirdi. Önce Kefertus’a gitti. Sonra da tanýþtýðý büyük âlim Muhammed b. Musa’nýn tavsiyesi ile Baðdat’a,
saraya halifenin yanýna alýndý. Hâlife Mu’tasým, Sabit b.
Kurrâ’ya çok büyük deðer vererek, ona bir ilim adamýnýn yetiþmesi ve çalýþmasý için gerekli her türlü vasýta ve kolaylýðý
temin etti. Hattâ Sabit’e, zengin olmasýna raðmen, güzel bir
tarla baðýþladý ve ona “Ebû’l-Hasan” lâkabýný verdi.
Günlerden bir gün Halife, Sâbit bin Kurrâ ile elele tutuþup
gezerlerken Mu’tasým birdenbire elini Kurrâ’nýn elinden çekti.
Sabit, Halifeye bu ani davranýþýnýn sebebini sorduðunda þu cevabý aldý: “Ey Ebû’l-Hasan! Unuttum da elimi senin elinin üstüne koydum ve eline dayandým. Hâlbuki ilim adamlarý her zaman el üstünde tutulmalýdýr. Onlarýn eli üzerine bile olsa el konulmamalýdýr.” Ýþte devlet adamlarýnýn âlimlere karþý bu derece
saygýlý olmalarý neticesindedir ki Ýslam dünyasýnda ilim, gerek o
günkü hayatý gerekse gelecek asýrlarý aydýnlatacak þekilde neþvü-nemâ bulmuþ ve dünyanýn dört bir bucaðýna yayýlmýþtýr.
Müslüman âlimler, müsbet ilimlerin ana kaidelerini ve
esaslarýný teþkil eden temelleri atmakla bugünkü modern ilmin temellerini de tesis etmiþ oluyorlardý. Kaderin ne acý bir
cilvesidir ki bugün kendi keþiflerimizin altýnda ezilip büzülüyor ve bir türlü kendi meselelerimizin künhüne inemiyoruz. Hele birçok aydýn ve bilim adamýmýz, kendi buluþumuz
olan ilimleri ve onlarýn kâþiflerini dahi bilmiyorlar. Ýþin daha da trajik yaný; bütün bu ilimleri ve onlarýn gerçek âlim ve
kâþiflerini hep Batýdan biliyoruz.
Bir kendimiz olup kendi deðerlerimize sahip çýkabilsek!

El-Kindî
“Rabbinin adýyla oku ki, (her þeyi) o yarattý. Ýnsaný bir
kan pýhtýsýndan yarattý. Oku. Senin Rabbin nihayetsiz kerem
sahibidir. Ki O, kalem ile yazýyý öðretti. Ýnsana bilmediði
þeyleri öðretti. “ (Alak/1/5)
“Fakat onlardan ilimde derinleþmiþ olanlarla, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilen kitaba inanan müminlere, namaz kýlanlara, zekât verenlere, Allah’a ve ahiret gününe inananlara elbette büyük ecir vereceðiz.”(Nisa/162)
Kur’an’daki bütün emir ve yasaklara itaatte büyük hassasiyet gösteren Müslümanlar, ilme teþvik eden, hatta ilmi emreden ayetlere itaatte de ayný titizliði göstermiþlerdir. Ýtaatteki bu hassasiyet onlarýn fizik, kimya, týp, astronomi ve jeoloji üzerindeki araþtýrmalarýný baþlatan ve devam ettiren en
büyük muharriktir. Bu sayede Ýslam dünyasýnda dev isimler
yetiþmiþtir. Bu dev isimlerden birisi de ilgi sahasýndaki konularýn çokluðu ve bu konulardaki derinliði ile nadide bir sima
olan el-Kindî’dir.
El-Kindî 801-873 yýllarý arasýnda Kûfe þehrinde yaþadý.
Tam ismi Ebu Yusuf Yakub ibni-Ýshak el-Kindî’dir. Ýsmi Batýlý kaynaklarda Alkindus olarak geçer. Ailesi devletin önemli
kademelerinde söz sahibi idi ve Kûfe þehrinin yöneticisiydi.

Müslüman Ýlim Öncüleri

77

Kindî çalýþmalarýna, ilk olarak atalarýnýn, Kindî’nin Ýslamiyet’le þereflenip Efendimiz’in (s.a.s.) Ashabýna katýlan ilk hükümdarý el-Eþ’as zamanýndan beri, büyük bir mülk sahibi olduðu Basra’da baþladý. El-Me’mun (813-833) döneminde
Kindî, devrin kültür merkezi ve Abbasi baþkenti olan Baðdat’a geldi. Buradaki verimli çalýþmalarý sayesinde kýsa sürede saray astronomluðuna yükseldi. 837 yýlýnda gök cisimleri
konusunda bütün muasýrlarýný geçmiþti. Kindî Samarra’da
Hâlife el-Mutasým’ýn oðlu Ahmet’e öðretmenlik yapmaya
baþladý. Abbasilerle olan bu yakýn iliþkileri 847’de Hâlife elVasýk’ýn vefatýyla sona erdi. 861’den sonra Kindî tekrar kütüphanesine döndü ve 873 yýlýnda öldü.
Kindî 72 yýllýk hayatý boyunca birçok konuda araþtýrmalar yapmýþ ve seviyeli eserler vermiþtir. Kitab fi Mahiyeti’lÝlim ve Aksamihi -Ýlmin mahiyeti ve kýsýmlarý- adlý eserinde
ilimleri sistematize etmeyi denemiþtir. Kindî’nin çalýþtýðý konulardan bazýlarýna kýsaca temas edelim:

1) Fizik
El-Kindî’ye göre bütün varlýk ve varlýðýn fizikî hâdiseleri
izafidir. Zaman, mekân ve hýz birbirine baðlý izafi olaylardýr.
Kindî þöyle der: “...Zaman ancak hareketle, cisim hareketle, hareket cisimle vardýr...” Ayný þekilde þunu da ilâve
eder. “...O hâlde asla, cisim, hareket ve zamandan biri diðerinden esasta önce deðildir.”
Kindî’ye göre her þey birbiriyle izafidir. Ayný zamanda
her þey gözlemciye göre de izafidir. Kindî’nin inip çýkan insanlar misaliyle açýklamaya çalýþtýðý þeyi Einstein, yürüyen
vagonlar benzetmesiyle açýklamaya çalýþýr.
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El-Kindî Fiziði’ne göre zaman, cismin var olma süresidir.
Hýz ve yavaþlýk ise hareketin modaliteleridir.
El-Kindî yavaþlýðý þöyle tarif eder: “Yavaþ diye isimlendirdiðimiz þey, uzun zaman içinde hareket etmektedir.”
Ayný þekilde hýzý þöyle tarif eder: “Hýz ise kýsa zamanýn
içinde hareket etmektir.”
El-Kindî henüz erken bir dönemde, Öklid’i esas alarak optik üzerine bir eser kaleme almýþtý ve bu eserin Latince incelemesi olan La Aspectus, Öklid Optiðinin Batýda tanýnmasýný
saðlamýþtý.

2) Matematik
El-Kindî gerek aritmetikte gerekse geometride kayda deðer orijinal çalýþmalar yapmýþtýr. En önemli çalýþmasý ise ýþýðýn yansýmasý ve kâinatýn yuvarlaklýðý hakkýndaki tespitleridir. Kindî “Uzay Geometrisi” ile de ilgilenmiþ ve kainatýn
kürevî olduðunu, sonsuz büyüklükte olamayacaðýný ispatlamýþ, dünyanýn ve okyanus yüzeylerinin de mecburen yuvarlak olacaðýný belirtmiþtir. El-Kindî sekizi sayýlar teorisi, ikisi
oran ve zaman ölçümü, birisi de izafi büyüklükler hakkýnda
olmak üzere yazdýðý on bir kitapla modern aritmetiðin temellerini atmýþtý. Kindî’nin risaleleri þunlardýr:
1- Aritmetiðe Giriþ
2- Hint Rakamlarý Üzerine Risale
3- Sayýlarýn Ýzahý Hakkýnda Risale
4- Sayýlarýn Armonisi Üzerine
5- Sayýlar Zaviyesinden Ehadiyet Risalesi
6- Ýkiz Sayýlarýn Islahý Üzerine Risale
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7- Sayýlar Zaviyesinden Tahmin Üzerine Risale
8- Doðrular ve Sayýlarla Çarpýmlarý Üzerine Risale
9- Ýzafî Büyüklükler Üzerine Risale
10- Oran ve Zaman Ölçümleri Üzerine Risale
11- Sayýlar, Ýþlemler ve Sadeleþtirme Üzerine Risale
El-Kindî ayrýca uzay geometrisinin de kuruculuðunu yapmýþ ve bu dalda da aþaðýda adý geçen eserleri vermiþtir.
1- Kâinatýn Yuvarlaklýðý Üzerine
2- Basit elementlerin ve En Uzak Kütlelerin Yuvarlaklýðý
Üzerine
3- Kürevî Þekiller Üzerine
4- Bir Küre Üzerine Azimut Yapýmý Hakkýnda Risale
5- Deniz ve Su Yüzeyinin Yuvarlaklýðý Hakkýnda Risale
6- Kürenin Ayarlanmasý Üzerine Risale
7- Ekliptik Düzlemin ve Diðer Gök cisimlerinin Ýzafî
Vaziyetlerini Temsil Eden Küre Ýskeletinin Yapýmý
Üzerine Risale

3) Týp
El-Kindî, yoðun bir þekilde olmasa da týpla özellikle eczacýlýkla ilgilenmiþti. El-Kindî’nin bu konudaki uzmanlýðý “Akrabazim” adlý eserinden anlaþýlabilir.
Bileþimli ilâçlarýn pozolojisi üzerindeki çalýþmasý olan “Risale fi Marife al-Kuvvet’il-Edviyye il-Mürekkeb” adlý eserinde ilâçlarý tesir þiddetlerine ve kalitelerine göre sýnýflandýrmaya çalýþmýþtýr. El-Kindî, “Yunan hekimleri sadece basit
ilâçlarla uðraþtýlar ve yalnýz onlarý incelediler, ama çok daha
etkili olan bileþimli ilâçlarý açýklamayý baþaramadýlar.” diyor.
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El-Kindî, geometrik iþlem mantýðýný bir ilacýn basit bileþenlerinin kalitesi ve miktarýný tayin amacýyla Galenik doktrine uyguladý. Daha sonra temel maddelerin toplam miktarýný
hesapladý.
El-Kindî, ayný zamanda Psikofizyoloji dalýnýn ilk temsilcisidir. Psikofizyoloi genel olarak maddî âmillerin yani fizikî tesirlerin, insan rûh, hissiyat ve iç duygularýnda meydana getirdiði etkiyi ölçme bilimi olarak tarif edilebilir. Bu tarif daha
çok modern psiko-fizyolojistlerin ilki kabul edilen Weber ve
Fechner’in tariflerine uygundur. Ancak el-Kindî bu bilimi; týbbýn bir dalý, hastalýðýn þiddet ve tabiatýyla, ilâçlarýn dozajlarý
arasýnda ilgi kurulabilecek bir alan ve ilâçlarýn bünyede meydana getirecekleri etkinin ölçülebileceði bir yöntem olarak
düþünür. Aslýnda böyle yapmakla basit bir pozoloji yerine ilmi psikolfizyolojiyi oturtmak ister.
El-Kindî, adý geçen eserde, ilâçlarýn, hastalýðýn þiddetine göre tayin edilebileceðini, böylece ilacýn hastaya verildiðinde hiçbir yan tesir meydana getirmeden, hastalýðý iyileþtirilebileceðini söyler. El-Kindî ilk defa ilâçlar ve onlarýn vücuttaki tesirlerini ölçmek ister ve bunun kanunlarýný tespit eder ki bu kanunlar daha sonra iki Alman psikolofizyolojist tarafýndan aynen
tekrarlanacaktýr.
El-Kindî’nin tespit ettiði kanunlar þöyle özetlenebilir.
1- Her ilâç vücutta, doktor tarafýndan hissedilebilen bir
dalgalanma oluþturur ve bütün dalgalanmalarda hissedilebilen minimum bir dalgalanma eþiði vardýr.
2- Dalgalanmalar, onlara âmil olan fizikî etkenlerden daha az büyür.
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Weber ve Fechner bu konularý matematiksel olarak dile
getirdi ve Fechner sansasyonun fizikî âmilin logaritmasýyla
doðru orantýlý olduðunu buldu.

4) Jeoloji ve Mineroloji
El-Kindî’nin mineroloji konusunda “Risale fi Enva’il Cevahir il-Samina ve Gayriha” (Kýymetli taþlar ve diðer taþ türleri hakkýnda) ve “Risale fi Enva’il-Hýcare ve Cevahir” (Taþ
ve cevher türleri üzerine risale) adlý eserleri meþhurdur.
Kindî ayrýca metalurji ve kýlýç yapýmý hakkýnda Arapçada türünün ilk örneði olan bir risale yazmýþtýr. Bu risale “Risale fi
Enva es-Suyuf el-Hadid” (Çelik kýlýç türleri hakkýnda risale)
adýyla anýlýr.

5) Diðer Dallar
El-Kindî coðrafyayla ilgili olarak matematiksel eserler de
ortaya koydu ve bu konuda Batlamyus modelini izledi. Kindî
zooloji konusunda da birkaç risale kaleme aldý. Ayrýca
“Kimya el-Itr ve Tesidat” adlý eserinde de aromatik ilaçlar ve
kozmetikler hakkýnda bilgi vermiþtir. Bu eser Kral Garbers
tarafýndan Almancaya tercüme edilmiþ ve “Buch über die
Chemie der parfumchemie und Drogenkuke aus dem 9
Fahrhundert, Leipzig, 1943” baþlýðýnda yayýmlanmýþtýr.
Büyük bir ilmi þahsiyete sahip olduðu eserlerinin seviyesinden belli olan el-Kindî’nin ilmin hemen her sahasýnda
270 âdet büyüklü küçüklü eseri kayýtlara geçmiþtir. Batý Orta Çað’ýna en çok tesir edenlerden biri olduðu için Cordano
ona, insanlýðýn 12 büyük adamýndan biri unvanýný verir. En
çok tesir ettiði Batýlýlar Gerarde de Cremano, Roger Bacon,
Witeldo ve Yahudi Isak el-Ýsraili’dir. Kindî; Farâbî, ibni Sina
ve diðer Ýslam düþünürlerine de tesir etmiþtir.

Musa’nýn Oðullarý; “Beni Musa”
Musa bin Þakir, Halife Me’mun’un hürmet gören astronom ve matematikçilerinden biriydi.
Baðdat valisi, Musa’nýn çocuklarýný Halifenin Astronomu
Yahya bin Ebu Mansur’un talim ve terbiyesine verir. Yahya,
Halifenin kurduðu Bey’ül-Hikme isimli kültür merkezinin
müdürlüðünü yapýyordu. Beyt’ül-Hikme’nin kütüphanesinde, el Harezmî, Siddhanta’nýn icmalini hazýrlamýþ; Batlamyus’un “Astronomi Cetvelleri”ni düzeltmiþ ve Rönesans’a kadar temel kitap olarak kalan “Hesap Sanatý” ile “El Cebr” adlý eserlerini yazmýþtý. Musa’nýn çocuklarý iþte böyle ilmin her
sahasýnda geniþ bilgi sahibi kiþilerin yer aldýðý ve binlerce ilmi eser ve nadir cihazlarla süslenmiþ bir vasatta yetiþtiler.
Bu çocuklarýn en büyüðü Muhammed ibni Musa, kardeþlerinin en deðerlisi, büyük bir þahsiyet, ince ruhlu bir diplomat, babasý gibi Halifenin samimi bir arkadaþý idi.
Baðdat þehrinin en yüksek kýsmý bulunan Þemmasiye kapýsýnda, astronomlar için bir rasathane inþa eden Me’mun,
burada, Yahya’nýn idaresinde, seyyarelerin gezegenlerin hareketlerini sistematik þekilde gözetletir. Bu rasathanenin astronomlarý ayný zamanda Cundiþapur’da ve kontrol için üç
yýl Þam civarýndaki Kasiyun daðýnda tekrarlanan, takdire þayan doðru ölçmelerin de yardýmýyla; Batlamyus’un astrono-
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mi cetvellerinde cesur bir revizyon yaparak, bu cetvelleri
“Denemeler” veya “Me’mun Cetvelleri” adý altýnda iþlerler.
Yahya’nýn yanýnda talebelik devresini henüz tamamlamamýþ
olan Muhammed ibni Musa, Halifenin emriyle dünyanýn
çevresinin ölçümü faaliyetlerine katýlýr. Bir astronomlar grubu ile Musul’un batýsýndaki Sincar ovasýna gider.
Tarihte dünyanýn çapýný ölçme iþine ilk teþebbüs eden
Eratosthenes, güneþ ýþýnlarýnýn açýlarýndan faydalanmak istemiþti. Muhammed ibni Musa’nýn içinde bulunduðu bir astronom grubu ise baþka bir yol denedi. Ayný noktadan kuzeye doðru yürüyen bir grup, Teke Yýldýzý’ný (Kutup Yýldýzý)
yükselirken; güneye doðru yürüyen diðer bir grup ise, onu
batarken görünceye kadar ilerlediler. Böylece astronomlar,
her iki rasat grubunun mesafesinden, meridyen dairesinin
bir derecesini, hayret verici bir sýhhatle hesaplarlar. Hemen
bunu takip eden Muhammed ve kardeþleri, kendi hesap metotlarý sayesinde, yalnýz Batlamyus’un hesap neticelerini deðil, daha büyük bir ismi, saray astronomu Maveruzi’yi gölgede býrakýrlar.
Muhammed, yalnýz gayretli bir matematikçi ve astronom
deðildi, felsefe ve mantýkla da meþgul oldu. “Kâinatýn Ýlk Sebepleri” adlý bir eser yazdý. Muhammed, meteoroloji ile de ilgilenir, rasatlarýný atmosferin üzerine yöneltirdi. Ýkinci kardeþi
Ahmed’in müptela bulunduðu makine inþaasýna karþý da heyecan duyardý. Kantara ait antik bilgileri eserinde geniþletmiþtir.
Ahmet ise, ailenin tekniðe en düþkün, ev ve el aletlerinde
dahi sayýlacak evladýdýr. O, iyi tertiplenmiþ konstrüksiyonlarla kendi kendine harekete geçen aletlerin teorilerini, esaslý þekilde incelemiþ; mekanik sanatýnda ne kardeþi Muham-
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med’in ne de kendisinden çok önce gelen Heron gibi þahýslarýn elde edemedikleri neticeleri istihsale muvaffak olmuþtur.
Ahmed’in kaleme aldýðý “Kitab’ül Hýyet” adlý eserde
mevcut bulunan yüz düzen arasýnda 7, 75, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 95, 97, ve 98 numaralý olanlar
otomatik kontrol sistemleridir. Bu otomatik kontrol sistemini de umumi manada; su kaplarýnda seviye kontrolü, kandillerde yað seviyesi ve yön kontrolü gibi üç ana konu altýnda
toplamamýz mümkündür. Kullanýlan yöntemler yönünden
ele alýnýrsa düzenleri; hava kontrollü, valf kontrollü, vana
kontrollü ve kanatçýk kontrollü olarak sýnýflandýrmamýz gerekir. Bunlarýn içinden hava kontrolünün ve kapakçýk biçimindeki valfýn Filyon ve Heron tarafýndan kullanýldýðý bilinmektedir. Ancak Ahmed’in düzenlerde kullandýðý valflar
teknik yönden geliþtirilmiþ ve probleme uygun tasarlanmýþ
valf türleridir. Otomatik kontrol sistemlerine ilk defa tatbik
edilen bir eleman, bir þamandýra ve krank kolu vazifesi ile
konumu ayarlanan vanadýr. Kitapta bu yeni motifle alâkalý
çeþitli uygulamalar ve özgün çözümler görülmektedir. Bir
kandilin yön kontrolüne iliþkin verilen kanatçýkta kontrol
da ilk defa bu eserde verilmiþ olan bir çözümdür.
Ahmed, bilhassa Yunanlýlarýn semayý dokuzuncu bir kürenin kuþattýðýna dair yanlýþ görüþlerini bir astronomi eseri yazarak çürüttü. Muhammed, mühim yýldýzlarýn gerek günlük
hareketlerindeki, gerekse doðuþ ve batýþlarýndaki deðiþiklikleri hesaplayýnca; Ahmed, kardeþinin bu karýþýk hesaplarýný,
emsalsiz bir þaheser yaparak kayýt altýna aldý. Halifenin yeni
hükümet merkezinde hekimlik yaptýðý sýrada, aleti derin bir
hayranlýk içinde seyreden ibni Rabban et-Tabari; alet hak-
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kýndaki müþahedelerini þöyle belirtmektedir:
“Samara’daki rasathanenin önünde Musa’nýn astronom
ve mekanisyen oðullarý Muhammed ile Ahmed kardeþlerin
yapmaya muvaffak olduklarý cihazý gördüm. Küre þeklindeki bu alet, zodyaklarýn (mýntakavî burç) sinyalleriyle yýldýz
resimlerini tespit ediyordu. Alet su ile hareket ediyordu. Semada bir yýldýz batýnca, ayný anda resmi de cihazýn içinde ufku gösteren dairenin altýna doðru batarak kayboluyordu.
Ayný yýldýz tekrar doðunca altta ufuk çizgisinin üzerinde resmi görünüyordu.”
Üçüncü kardeþi el-Hasan, Arap kaynaklarýna göre: “Geometride kimsenin kendisine ulaþabilmesi mümkün olmayacak derecede emsalsiz, harikulade bir kabiliyetti. Zamanýna
kadar kendisinden önce kimsenin çözemediði problemleri
ilk defa çözecek derecede öylesine kuvvetli bir muhayyile ve
muhakemeye malikti. Kendi idraki ile bu güç meselelerin içine dalýyor, anlatýldýðýna göre birçok þahýsýn bulunduðu bir
toplantýda bile hiçbir þey iþitemeyecek, hiçbir þeye dikkat etmeyecek derecede kendinden geçiyordu.” Bazen bir problem kendisini fazla meþgul edince, Hasan, hâlini bizzat þöylece anlatýr: “O zaman gözlerimin önünde dünyanýn karardýðýný görür, kendimi sanki baygýn veya rüyada gibi hissederim.”
Hasan’ýn, müstakil çalýþmalarý arasýnda, kardeþlerinin iþtiraki olmaksýzýn yazdýðý, konik kesitlere dair bir eseri vardýr.
O, elips adý verilen bahçe þekillerinin de mucididir.
Muhammed, antik el yazmalarýný araþtýrmak için, bizzat
Yunanistan’la küçük Asya’yý baþtanbaþa gezmiþti. Harran
üzerinden dönüþünde, Kafartula’da sarraf dükkâný iþleten,
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kaþla göz arasýnda en farklý para sistemlerine göre para deðiþtirmekle kalmayýp, bunlarý muhtelif dillerle müþterilerine
vermekte de mahir olan, zeki ve uyanýk bir gençle karþýlaþmýþtý. Ýsmi Sabit ibni Kurrâ olan bu genç, hesap sanatýnda
onun arzuladýðý kadar mahir ve kabiliyetli bir mütercimdi.
Muhammed, onu beraberinde Baðdat’a götürdü.
Sabit ibni Kurrâ, Musa’nýn oðullarý için, Hipokrat, Galen, Eflatun, Aristo, Theodosius, Öklid, Arþimed ve Aplonoius’un astronomi, matematik ve týbba ait eserleriyle Batlamyus’un coðrafyasýný tercüme eder.
“Üç Kardeþler” Yunanlýlardan sonra mütemadiyen gerilemiþ bulunan yýldýzlar ilmini; ilk defa yeni bir hayat ve olgunluða kavuþturan, arkasýndan onu Batýnýn bilgi boþluðuna akýtan Ýslam âlimlerinin geniþ anlayýþ ve temayüllerini temsil
ederler.

Su Mühendisi Ýsmail El-Cezerî
Hayatý hakkýnda pek bilgi bulunmayan Ýsmail el-Cezerî Ýbn-el Rezzaz- 1181 yýlýnda Mezopotamya’daki Amid -bugünkü Diyarbakýr þehri- beyliðinin hizmetine girdi. 1206 yýlýnda Amid beyine, “Hünerli Mekanik Aletler Bilgisi Kitabý”ný takdim etti. Sonralarý Arapçadan Farsçaya daha sonra
da Türkçeye çevrilen bu eseri günümüz bilginleri, Orta
Çað’da Ýslam dünyasýnýn mekanik sahadaki yerini göstermesi adýna çok önemli bir geliþme olarak deðerlendirmektedirler. Baþka hiçbir Arap kaynaðýnda mekanik prensipler, böylesine geniþ biçimde anlatýlmamýþdýr.
El-Cezerî’nin yaptýðý makinalar Orta Çað’da Ýslam âlimlerinin su mühendisliði sahasýndaki muvaffakiyetlerini bariz
bir þekilde ortaya koymaktadýr. Cezerî’nin tarif ettiði makinalardan biri; bir mil (eksen) boyunca yer alan diþlilerle çalýþan bir tulumbadýr. Tulumba bir dizi kepçeyi sýrasýyla hareket ettirerek suyu çýkarýr. Kitapta anlatýlan bazý cihazlarýn ise
yalnýzca eðlendirici bir deðeri vardýr. Meselâ; içinde su varmýþ gibi görünmesine karþýlýk, içinde su olmayan su kaplarý
ve içi boþ gibi görünen ama içinde su bulunan kaplar gibi.
Bugün bu kaplarda kullanýlan prensiplerden hareket edilerek günümüzde de bazý oyuncaklar yapýlmaktadýr. Hem eð-
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lendirici, hem de faydalý olan bu cihazlara, çeþme ve su saati
misal verilebilir.
El- Cezerî’nin saatlarýnýn çalýþma sistemi, çoðunlukla ayný
mil üstündeki bir gösterge ile üstünden, ucuna aðýrlýk asýlý bir
kayýþ geçen kasnak biçimindedir. Aðýrlýðýn düþüþ hýzý, yüzen
bir cisimle kontrol edilir. Yüzen cisim, kayýþýn öteki ucuna
tutturulur ve içinde bulunduðu kap yavaþça boþaltýlýr. Bazý
durumlarda da devrilebilen bir kova, otomatik olarak dolmakta ve devrilince bir mandalý iterek, diþlinin bir diþ ilerlemesini saðlamaktadýr.
El-Cezerî, çalýþmalarýnýn büyük bir bölümünü, zaman aralýklarýný deðiþik biçimlerde belirlemeye yöneltmiþtir. Yaptýðý
bir makine de saatler, davul, zil ya da trampet çalan insan
maketlerinin teþkil ettiði bir orkestra ile belirtilir. Ayný çaðda
Avrupa’da yapýlan saatlerde böylesine teferruatlý ve ince iþçilik yoktur.
El-Cezerî tarafýndan aletlere adapte edilen mekanik
prensiplerin çoðu oldukça eskidir. Onun makinalarý diþliler,
mandallar, palangalar ve kaldýraçlardan oluþuyordu. Günümüzde bütün motorlu vasýtalarda bulunan “krank mili”ni ilk
defa o kullanmýþtýr.

Ýslam Ýlim Tarihi’nde Jeoloji
Ýslam ilim tarihine göz gezdirildiðinde jeolojinin; meteoroloji, coðrafya ve kozmoloji gibi ilim dallarýyla birlikte
ele alýndýðý görülmektedir. Müslüman ilim adamlarýnýn birçoðu, üzerinde yaþadýklarý gezegenin yapýsýný, oluþum mekanizmasýný, madenlerin meydana geliþini, yer kabuðundaki deðiþimleri ve tektonik hareketleri açýklamaya çalýþmýþ,
yaptýklarý sayýsýz keþif ve müþahadelerin yanýsýra, Ýslam’ýn
temel varlýk ve yaratýlýþ anlayýþýnýn ýþýðýnda Dünya ve daha
genel olarak kâinat hakkýnda esaslý görüþler ortaya koymuþlardýr. Burada enteresan olan husus, günümüzde saha jeolojisi çalýþmasý yapan bir jeologun kullandýðý pusula olup, altimetre, mikroskop vb. âletlerden tamamen yoksun olunan,
hele hele sondaj tekniðinin mevzubahis bile olmadýðý o dönemlerde ileri sürülen, temel açýklamalar getirmeye yönelik
bu tesbit, görüþ ve teorilerin günümüzde kabul edilenlere
yakýn ve yer yer onlarla ayný olmasýdýr.
Ýslam jeoloji tarihinin ilk dönemleri incelendiðinde, IX.
yüzyýlýn baþlarýnda el-Câhýz “Kitabu’l-Hayavan ve Kitabu’l
Maâdin” isimli eserleriyle dikkat çeker. Asýl adý Ebu Osman
Amr bin Bahr olan Câhýz (776-869) daha küçük yaþlarýnda
ilim meclislerinde ortaya attýðý fikirler ve eserleriyle tanýn-
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mýþ ve Halife Memun tarafýndan saraya kabul edilmiþtir. Daha sonra Basra’ya çekilen ve orada vefat eden âlim; edebiyat,
ahlâk, psikoloji, botanik, zooloji, jeoloji gibi ilim dallarýnda
söz sahibi olmuþ ve kendisinden sonra gelenlere Aristo ve eski Yunan etkisinden arýnmýþ bir düþünce temeline dayanan
ölçüler býrakmýþtýr.
“Kitabu’l-Hayavan” adlý eserinin bir bölümünde daðlarýn,
kayalarýn, deniz ve nehirlerin oluþumuyla ilgili ayrýntýlý bilgiler veren Câhýz, bazý kayalarýn baþlangýçta sývý hâlde bulunup
daha sonra katýlaþtýðýný ileri sürerken, Dünya’nýn oluþum safhasýndaki magma hâlini düþünüyor, “daðlar en son oluþtu”
derken de gerek mekanik (çarpýþma-collision), gerekse temel
(maðmatik yükselim) þekilde dað oluþum (orojenez) mekanizmasýnýn, litosfer tabakasýnýn soðuyup katýlaþmasýn -bugünkü
detay verileriyle olmasa bile- genel hatlarýyla tespit etmiþ olduðunu gösteriyor.
Ayrýca, denizlerin karadan nehirler yoluyla taþýnan maddelerle dolarak kaybolduðunu (regresyontortul kara oluþumu), yer tarihi boyunca denizlerin coðrafik bir yer deðiþtirmeye uðradýðýný eserinde belirten Câhýz, deniz suyu ve kaya
kimyasý ile alâkalý bilgiler de vermektedir.
“Risale Fi Enva-il Cevahir’il-Samina ve Gayriha” ve “Risale Fi Enva-il Cevahir” adlý eserlerin sahibi olan el-Kindî
ise özellikle mineroloji konusundaki enteresan tespitleriyle
dikkat çeker.
Madenlerin oluþumu konusunda Dinaveri, minerallerin
fizikî ve kimyevî özellikleri hususunda Cabir ibni Hayyan ilk
akla gelen isimlerdir. Sekiz ve dokuzuncu yüzyýllarda yaþa-
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yan Hayyan, irili ufaklý 2000’den fazla eser telif etmiþtir.
Kendi çaðýna kadar kabul edilen Aristo’nun “Madenlerin
Asli Unsurlarý” teorisinin tenkidini de yapan Hayyan, günümüzde de geçerli olan asit-baz kanunlarýna kadar benimsenen civa-sülfür teorisini ortaya atmýþtýr. Hayyan, teorisi ile
ilgili olarak eserinde þöyle demektedir: “Esas olarak bütün
metal ve madenler, pýhtýlaþmýþ sülfürle karýþýk civadan meydana gelmiþlerdir. Birbirlerinden sadece bazý ârýzî özellikleriyle ayrýlýrlar. Bu farklýlýklar da sülfürün Güneþ’ten etkilenmesinden ve yeryüzünün çeþitli yerlerindeki bulunuþ þekillerinden kaynaklanmaktadýr. Civa ve sülfür bir element meydana getirirken, tabiatlarýný korurlar. Fakat birbirlerine o kadar yaklaþýrlar ki göz onlarý yeni bir þekilde görür. Eðer birisi onlarý kimyevî olarak ayýrýrsa, ikisinin de, kendilerine
has kimyevî ve fizikî özelliklerini kaybetmediklerini görecektir.” (Bayraktar, M.S. 164).
Onuncu yüzyýlda el-Birunî ve Mesudî jeolojide yeni bir
çýðýr açmýþlardýr. Açýlan kuyulardan aldýðý kesitlerle zemin
yapýsýný ve tabakalanmayý inceleyen Birunî, kaya birimlerinin oluþum ortamlarý hakkýnda yorumlarda bulunmuþtur.
En önemlisi, bulduðu fosilleri inceleyerek, çalýþma sahasýnýn
paleosu -coðrafya- hakkýnda doðru tahminlerde bulunmuþ ve
modern paleo-coðrafik çalýþma metotlarýnýn esaslarýný ortaya koymuþtur. “Kitabü’l-Tahdid” isimli eserinde þunlarý söylemektedir: “Benzer þekilde, deniz karaya, kara da denize dönüþmüþtür. Arap yarýmadasý bir zamanlar denizdi, daha sonra karaya dönüþtü. Kýtada kuyu açýldýðý zaman, bunun delilleri halen izlenmektedir. Hatta çýkarýlan bazý taþlara yapýþýk
olarak hayvan kavkýlarý, iskeletler ve “balýk kulaklarý” adý
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verilen fosillerin bazen çok iyi korunmuþ olduðu gözlenmekte veya yer çukurlarýnda halen þeklini koruyan, sýkýþarak
çürümüþ hayvanlara rastlanmaktadýr...” (Bayraktar, M. Ýslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, Ankara, 1985, s. 159).
Mesudî ise, “Murûcü’z-Zeheb” adlý eserinde yeraltý sularý ve deprem konularýndaki görüþleriyle hidrojeoloji ve sismolojinin, delta ve yanardaðlar hakkýndaki tespitleriyle sedimontoloji ve volkanolojinin temellerini atmýþtýr.
Ashâb-ý Kiramýn (r.a.) büyük âlimlerinden Hz. ibni Mesud (r.a.) neslinden gelen Mesudî, vefatýna (956) kadar “seyyar” denebilecek bir hayat yaþadý ve yüzlerce ilim merkezini
dolaþtý. “Maâdinü’l-Cevahir” isimli müstesna eserin sahibi
olan Mesudî, 18 ve 19. asýr Avrupa’sýnda dilden düþmeyen
þahsiyetlerdendi.
Ýbni Sina günümüz jeologlarýnýn, kaya oluþumu hakkýnda bildikleri “Sedi-manter (tortul) Kaya-Aþýnma-TaþýnmaBirikme-Sýkýþma” aþamalarýný “Þifâ” isimli kitabýnda, gözlemlerine dayanarak açýklýyor, sedimantoloji ve stratigrafiyi, temel ilkeler itibariyle, neredeyse günümüzdeki yapýsýna
kavuþturuyordu.
Ýbni Sina, Amu Derya kýyýlarýnda ve Karakurum daðlarýnda
yaptýðý incelemelerde, özet olarak þu neticelere varmýþtýr: “Kayalar ya birikme ve taþlaþma sonucu veya çamurlarýn kurumasýyla, ya da suyun katýlaþmasýyla oluþurlar.” Burada, sudan kaya oluþumu ifadesini, suyun içindeki Si, Ca, Na, Mg, CO3 gibi iyonlarýn aþýrý doygunluða ulaþýp çökelmesi þeklinde anlamak mümkündür, ibni Sina: “Yeraltýnda veya yer üstünde bulunan sular sýcaklýk ve topraklaþma nitelikleri sebebiyle taþlaþýrlar.” derken, muhtemelen bunu anlatmak istiyordu.
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Kilin taþlaþmasýný 23 senelik bir dönem içinde inceleyen
ibni Sina, fosilleþme olayýný taþlaþma, madenlerin oluþmasýný ise derinliklerdeki merkezi sýcaklýkla (magma) açýklamýþ,
Mesudî gibi, fosilleri inceleyerek kayalarýn geçirdiði safhalara yorumlar getirmiþtir.
Voltair’in zamanýna kadar Avrupa’da fosil veya çürümüþ
kemikler uðursuz olarak kabul edildiðinden bunlara pek yanaþýlmamýþ, iskeletlerin dev insanlarýn kemikleri olduðuna
inanýlmýþtý. Ýbni Sina bunlarýn yüzyýllarca önce yaþamýþ kara
ve deniz hayvanlarýna ait olduklarýný eserinde belirtmiþtir.
Minerallerin sýnýflamasýný da yapan Sina, depremlerin
esas sebebinin, derinlerdeki maðmatik faaliyet olduðunu belirtmiþtir. Yine deprem konusunda Dýmýþki (ö.1176), sebep
ve neticeleri geniþ olarak ele aldýðý “Kitab’üz-Zelazil” adlý
eseri telif etmiþtir.
Orta Çað’da jeolojinin otorite kabul edilen isimlerinden
birisi de Batýnýn “Müslümanlarýn Pilinus’u” dedikleri Kazvinî’dir (1202-1283). Tahran’a 150 km. uzaklýktaki Kazvin’de doðan Zekeriya bin Muhammed çok kýsa zamanda
tarih, astronomi ve jeolojide söz sahibi oldu. “Acaibu’l Mahlukat ve Acaibu’l Buldan” isimli ansiklopedik eserleri yazan
Kazvanî, Dünya’nýn küre þeklinde olduðunu belirtmiþ, hava,
su, bitki, hayvan ve madenlerden detaylý olarak bahsetmiþ,
dað, dere, ada, deniz ve nehirlerin oluþumu hakkýnda görüþler serdetmiþtir.
Batýda ancak 1920’de inceleme konusu olan kaya manyetizmasý ve fosil manyetizmasý yedi asýr evvel Kazvinî tarafýndan ele alýnmýþ, modern jeolojinin keþiflerinden sayýlan Reversal Manyetizma (ters dönümlü manyetik alan) daha o zaman, bu Müslüman ilim adamý tarafýndan ortaya konmuþtur.
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Eserinde, daðlarýn oluþumunu da inceleyen Kazvinî:
“Her 36.000 (otuz altý bin) yýlda, yýldýzlar dolaþýmlarýný tamamlarlar ve yeryüzünde büyük deðiþiklikler olur; karalar
denizlere dönüþür, denizler kurur, daðlar ova, ovalar dað
olur. Kuzey güney olur...” gibi modern bilimlerin vardýðý neticelere uygun görüþler dile getirmektedir.
Ayrýþma, aþýnma, birikim alanýna taþýnma ve depolanmayý: “Daðlar güneþ ýsýsýyla topraða ve kuma dönüþür ki
rüzgârlarýn tesiriyle nehirlere, buradan da denizlere taþýnýr ve
zamanýn geçmesiyle aralarda tepeler meydana gelir; böylece
denizlerde çýkýntýlar görürüz...” þeklinde ifade eden Kazvinî,
1950’lerde Airy ve Pratt tarafýndan ileri sürülen “izostazi”yi
(daðlarýn kabukta, yoðunluk farklarýna göre ovalýk kýsýmlarla bir denge oluþturmasý); “Daðlar yeryüzünde doðrudan
denge saðlarlar...” sözleriyle asýrlar öncesinden haber veriyordu. (Zekeriya, el-Kazvinî, Acaibu’l Mahlukat, Beyrut,
1976, s.298)
Depremleri volkanizma ve maðmatizmaya baðlayan Kazvinî, yeraltýndaki basýnç için buharý örnek vererek þunlarý yazmaktadýr: “Buðular ve buharlar yeraltý çukurlarýnda su halinde yoðunlaþmadýðý veya sýcaklýk sebebiyle daðýlmadýðý zaman
çýkýþ bulamazlarsa, bir kimsenin vücudunu ateþin titretmesi
gibi, onlar da yeryüzünü titretirler.”
On ikinci ve on üçüncü asýrda yetiþen birçok jeoloji âliminden, eserleri günümüze kadar gelenler, “Kitabu Azhar-il
Efkâr fi Cevâhir-il Ahcâr” adlý eseriyle et-Tifa-þî (vefatý
1254), “Kitabu Kenzi’l-Ticâr fi Marifeti’l-Ahcâr” isimli eseriyle el-Kabucaki ve “Mebahic” adlý tabiat ilimleri ansiklopedisiyle el-Vatvat’týr. Bu üç âlim daha çok mineroloji üze-
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rinde çalýþmalarýný yoðunlaþtýrmýþ olup, o günün þart ve
imkânlarýnda ulaþýlmasý zor neticeler elde etmiþlerdir.
Osmanlýlar devrinde jeolojiyle ilgilenen ilim adamlarý,
Kazvinî’nin eserlerini bu konuda rehber kabul ederek çalýþmalarýný sürdürmüþ ve yeni eserler ortaya koymuþlardýr. Ali bin
Abdurrahman’ýn “Acâibi Mahluka ve Durri Meknun”, Seydi
Ali Reis’in 16. asýrdan günümüze ulaþan “Kitabü’l-Muhit” ve
Ali Sipahizâde’nin “Evzahu’l-Mesâlik” adlý eserleri, bu konuda oldukça orijinal sayýlabilecek tespitler içermektedir.
On beþinci asrýn sonunda Yahya bin Muhammed el-Gaffarî’nin yazdýðý “Kitabu’l-Yakuti’l-Mahazin fi Cevâhiri’lMaâdin” ve 16. asýrda Ýznikli Ali Beyin telif ettiði “Dureru’lEnvar fi Esrâri’l-Ahcâr” adlý eserlerde ise, mineroloji için temel teþkil edecek fikir ve deðerlendirmeler dikkat çekmektedir. On yedinci yüzyýlda Farsçadan Türkçeye çevrilmiþ olan
Hint-Türk Sultaný Evrengzib’in zamanýnda yaþamýþ Zeynel
Abidin’in “Mecmuatü’s-Sanayi” adlý mineroloji eseri kýymet
taþýmaktadýr. Bunlarýn yanýsýra ayný yüzyýlda, deprem mevzuunda geniþ araþtýrma ve tespitler ihtiva eden “Keþf-uz Zelzele an Vasfi’z-Zelzele” adlý eser ise Celaleddin Suyuti tarafýndan kaleme alýnmýþ ve ayný yüzyýlda “Zelzelenâme” adýyla Farsçaya çevrilmiþtir.
Varlýk âleminin ve küllî varoluþun tek bir gayeye yönelik olmasý diðer bir deyiþle, her bir eþya ve hâdisenin, ebediyyet için
yaratýlan insan için hazýrlanmýþ olmasý kâinat misafirhanesindeki kýsa imtihan döneminde, ona musahhar kýlýnmasý, “birlik
içinde çokluðu ve çokluk içinde birliði” ortaya koymaktadýr.
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Ýþte, tek bir Zât-ý Kerîm’in ilim, kudret ve rahmet kalemiyle yazýlan Kâinat Kitabý’na bu gözle bakan Müslüman
âlimler, tabiatýyla bölmeli bir kafa yapýsýndan uzak kalmýþlar
âlemdeki “Tevhid Sikkesi”ni görmüþ ve göstermeye çalýþmýþlardýr. Onlar, Biyosferi Atmosferden, Litosferi Hidrosferden
ayrý düþünmemiþler ve daha da önemlisi, bütün bunlarla,
bunlarýn varoluþ gayesi olan insan arasýndaki irtibatý mükemmel bir surette kurmasýný bilmiþlerdir. Zira onlar, Kur’an,
kâinatý okurken dinlemesini bilenlerden olmuþlardýr.

Ýlk Modern Hastaneler
“Dünyanýn henüz bir benzerini görmediði hastaneler ve doktorlar.”
Onuncu asrýn ortalarýnda sadece Kurtuba þehrinde elli tane hastane vardý. Daha Harun Reþid devrinde Baðdat, meþhur hastaneleriyle her açýdan örnek alýnabilecek üstün bir
seviyeye ulaþmýþtý. Esasen Baðdat’ýn, hýfzýssýhha bakýmýndan
da mutena ve üstün bir durumu vardý. Baðdat’ta yeni bir
hastane inþa ettirmeye karar veren Sultan Adûduddevle, münasip bir yer arayýp bulma vazifesini, tabib Er-Râzî’ye verdi.
Er-Râzî evvelâ ayný yaþ ve cinsten koyunlar kestirti. Sonra
bunlardan pirzola, fýlotalýklar, omuz kemikleri ve karýn parçalarý ayýrtarak bunlarý adamlarý vasýtasýyla Baðdat’ýn muhtelif yerlerine astýrdý. Bu etler içinde 24 saat boyunca en az
kokanlarýn bulunduðu yere Adûdî Hastanesi inþa olundu.
Halife ve sultanlar, vücuda getirdikleri hayýr müesseselerini hükümdar saraylarýna has mobilyalarla tefriþ etmiþlerdi.
Devletin en yüksek memuriyetlerindeki uyuma ve ikamete
mahsus odalarý süsleyen bütün konfor, halka tamamen açýk
bulunan hastane tesislerinin hasta odalarýyla yatak ve banyolarýna naklolunmuþtu.
Kahire’de Mansûrî Hastanesinin inþaatý tamamlanýnca,
açýlýþ merasiminde Sultan el-Mansûr Kalavun, þöyle konuþ-
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tu: “Bu hastaneyi, benzerlerimle küçüklerim için kurdum.
Onu, hizmetçi, asker, emir, büyük, küçük, hür ve köle, kadýn ve erkek herkese tahsis ettim.”
Þam’daki doktorlar arasýnda gülüþülerek anlatýlan Ýranlý
bir asilzadenin müthiþ iþtahý ile ilgili olay, hastanelerin bakýmý hakkýnda da bir fikir vermektedir. Hâdise þöyledir: Ýranlý bir asilzade, Nuri Hastanesine yaptýðý bir ziyaret esnasýnda güzelce kýzartýlmýþ bir tavuðun cazip kokusuna dayanamayýnca hasta olmaya karar vermiþti. Hastanede inleyerek
yürümeye baþladý. Obur asilzade, hastalýðýnýn hakiki sebebi
ile alâkalý birkaç sual ile gözlerini açýncaya kadar nöbetçi
doktor, onu boþ yere muayene etti. Centilmen doktor artýk
bir kelime konuþmadý. Onu dâhiliye kliniðine yerleþtirdi. Sevinç içinde susan hastasýna günde iki defa ballý börek, tavuk
ve kaz ciðeri, kýzartýlmýþ besili horoz, komposto ve þerbet ile
her cins lezzetli yemekler tertip etti. Üç gün sonra bu yemekler hastanýn mukavemetini kýrdý. Midesinden rahatsýzlandý.
Doktor: “Üç günlük misafirperverliðimiz sona erdi. Allah
aþkýna git! Artýk iyileþtin.” diyerek, onu taburcu etti.
Daðýnýk birçok klinik içine kurulmuþ bulunan Baðdat’ta
Adûdî Hastanesi ve kendi esas binasýna çeþitli kliniklerin
ilâvesiyle vücuda gelen Þam’da Nuri hastanesi ile hastanelerin incisi Kahire’de Mansuri Hastanesi, Ýslam Dünyasýnýn en
meþhur müesseseleri ve týp merkezleriydi.
Mýsýr ordusunun genç baþkumandaný Þam yakýnlarýnda
bir safra kesesi iltihabýndan dolayý aðýr þekilde hastalanýnca,
Nuri Hastanesinden ona birkaç defa ilaç getirtildi. Kumandan el-Mansur iyileþince, hastaneyi ziyarete gitti. Bu ziyaretten sonra, savaþlarýn ortasýnda bile huzur vahasýnýn manzara-

Müslüman Ýlim Öncüleri

99

sýna, yumuþak yataklarda yatan hastalarýyla serin ve sevimli
salonlarýnýn hatýrasýný bir türlü unutamadýðýndan, Allah bir
gün kendisine saltanatý nasip kýlarsa, Kahire’de hastalar için
böyle bir bina inþa kýlacaðýný vaadetmiþti. Sultan olunca vadini, hükümdarlýðýna lâyýk geniþlikte yerine getirdi. Muazzam
masraflar sonunda, hakiki saray ihtiþamýna sahip, dünyanýn
en mükemmel ve en zengin ve en iyi þekilde donatýlmýþ hastanesi olan Mansuri Hastanesi halkýn hizmetine girmiþti.
Yalnýz Halife ve Sultanlar deðil, hususî servet sahipleriyle, meþhur astronom Sabit ibni Kurrâ’nýn oðlu, Sinan ibni
Sabit, torunu Sabit ibni Sinan gibi doktorlar, köylere kadar
uzanan seyyar saðlýk istasyonlarýnýn yanýnda umumî hastanelerden baþka, hapishane hastaneleri de vücuda getirdiler. Vezir
ibni Furat, memurlarýnýn parasýz muayene ve tedavileri için
923 yýlýnda Baðdat’ta bir poliklinik tesis etti.
Meyafarýkýn’de valinin küçük kýzý, ölümle pençeleþiyordu. Zavallý baba, kýzýný kurtaracak doktora aðýrlýðý nisbetinde altýn vaadetti. Kýzcaðýzý iyileþtiren Doktor Zahid’ul-Ulema, altýnlarý almadý. Doktorun tavsiyesi üzerine bu altýnlarla
bir hastane inþa ettiren vali, bununla da yetinmedi. Vali
Nasruddin, hastanenin idare ve bakým masraflarý için ayrýca
kurulan vakfa büyük miktarda para tahsis ve tasarrufu altýndaki arazilerin gelirlerini de vakfetti.
Hastanelerde ister zengin ister fakir olsun, herkese parasýz bakýlýyordu. Tedavileri karþýlýðýnda hastalar, bir dirhem
bile masraf yapmýyorlardý. Yatma, yemek ve ilaçlar tamamen
bedava olduðu gibi, ayrýca hastalar taburcu edilirken de kendilerine bir kat elbise ile bir aylýk iaþe masraflarýný karþýlayabilecek miktarda para veriliyordu.
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Bütün bunlar, hatta doktor, asistan, hemþire, hastabakýcý vesair hizmetlilerin maaþlarý, vakýf gelirlerinden ödenmekteydi.
Týbbî teftiþi ve kontrolü ise, baþhekim yapardý. Baþhekim,
arkadaþlarý arasýndan esaslý bir ehliyet imtihaný neticesinde
seçilirdi. Razî, kendisine baþhekimlik tevcih edilmeden önce,
üstünlüðünü, yüzden fazla talip arasýnda isbata mecbur kalmýþtý. Razî baþhekim olunca koðuþlarý idare ve hizmeti muntazam þekilde yürütebilmek için hastaneye dâhiliye, hâriciye,
asabiye, ortopedi ve göz doktorlarýndan müteþekkil yirmi
dört kiþilik bir mütehassýs kadrosu daha ilave etti.
Bugün ancak devrimizde yazýlabilen, bir hastane baþhekiminin günlük iþlerinin seyir ve cereyanýnýn Þam þehrinde týp
tahsili yapan doktor ve þair Usaybia’nýn görgüye dayanan
aþaðýdaki bir raporundan öðreniyoruz. “Þam’da Nuri Hastanesinin baþhekimi, her sabah hastalarýný ziyarete giderek onlarýn düþüncelerini öðrenip, arzularýný dinlemeye itina gösterirdi. Ona, asistan ve doktorlarla hastabakýcýlar refakat ederlerdi. Hastalar için ilâç tertip ve diyet yazýnca, hemen ve
noksansýz yerine getirilirdi. Dolaþmasýný tamamlayýnca, saltanat ve hükümet ricali arasýnda hastalananlarý tedavi için
Kazbah’a giderdi. Oradan döndükten sonra, büyük konferans salonunda oturup, kitap okumaya ve derslerini hazýrlamaya baþlardý. Nureddin, büyük salondaki yüksek kitap dolaplarýna yerleþtirilen muazzam bir kitap ve el yazmalarý kolleksiyonu ile bu hastanede geniþ bir kütüphane kurmuþtu.
Doktorlarla talebelerin çoðu buraya gelir, baðdaþ kurarak
otururlardý. Abul-Hakem, talebelerine ders verir, doktorlar
da týbbî mevzularý ve tatbikatta karþýlaþtýklarý enteresan vakalarý münakaþa ederlerdi.
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Büyük hastaneler, ayný zamanda birer yüksek týp okuluydular. Büyük doktorlarýn öðrettiklerini, doktorluða yeni baþlayanlar, cami sütunlarýnýn arasýndaki umuma açýk derslerde, özel mahallerde, doktorlar tarafýndan idare olunan týp
mekteplerinde ve her þeyden ziyade kliniklerin geniþ hasta
ve konferans salonlarýnda dinliyorlardý.
Ýslam dünyasýnýn hastanelerinde, hasta yataklarýnýn baþucunda devamlý þekilde müþahede ve tecrübe ile týp ilmi, insan vücudunda inceleniyor, en mühim vakalarla tedavilerinin münakaþalarý yapýlabiliyordu.
Usaybia, Þam’daki öðrenim devresinde, baþhekimin yaptýðý hasta ziyaretlerinde, öðrenci sýfatýyla ona nasýl refakat ettiklerini, baþhekimin klinikteki hastalarla vaki konuþmalarýný, muayene ve tedavilerini, yazdýðý reçeteleri nasýl bir dikkat
içinde takip ettiklerini onun meþhur bir meslekdaþý ile “böylece bu hasta ziyaretlerinin, çeþitli vakalarý görmek ve tedavilerini huzurda münakaþa gibi iki deðeri vardýr.” þeklindeki
çekiþmesini, nasýl sýk sýk dinlediklerini anlatýr. Talebeler, daha tahsile baþlarken, hasta yataklarýndaki günlük klinik tecrübeler sayesinde, amelî hekimliðe alýþkanlýk kazanýrlardý.
Henüz -tahsil açýsýndan- sakalý çýkmamýþ bir genç iken,
alelacele amelî hekimliðe koyulmak veya yeter bilgi edinmeden hasta tedavisine kalkmak bir nevi dolandýrýcýlýk, doktorun yüksek vazifesiyle de telifi mümkün olmayan bir hareket
sayýlmaktaydý. Doktor, vazife yapabilmek için resmi ehliyetnamesini göstermeye mecburdu. Bu, Ýspanya’da hükümdarlýðýn koyduðu en yüce bir nizam olduðu gibi, Doðu Devletinde de Halifenin kanunu idi. Bu uygulamaya Baðdat’ta
baþlanmýþtý.
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Þam’da 1154’te Nureddin Zengi tarafýndan tesis edilen bir
Selçuklu týbbiyesi olan Nuri Hastanesi

Halife el Muktedir doktorlarýn imtihana tabi tutulmasýný
ve ehliyetlerinin bir pratik hekimlik sertifikasýyla tasdikini emretti. Tabipler Odasýný kurarak, baþkanlýðýna Sinan ibni Sabit’i
getirdi. Ona her doktorun, anlayýp vâkýf bulunduðu þubede
yalnýz tabiblik yapmasýna müsaade etmesi emrini verdi. O zaman Baðdat’ta serbest doktorlarýn yekûnu 860’a ulaþýyordu.
Bu miktara resmi doktorlar dâhil deðildir.
Týbbýn ihtisas dallarýný tesbit ve mevzuun dýþýna çýkýlmasýný önleme arzusu, týpda ihtisas imtihanýný meydana getirdi,
cerrah namzedi, Aeginalý Paulus veya Ali ibni Abbas’ýn anatomisiyle cerrahisini inceleyip incelemediði, kýrýk çýkýk tedavisini, taþ, bademcik ve katarakt ameliyatýný, çýbanlarýn ya-
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rýlmasýný, trapene etmeyi, bir uzvu kesmeyi bilip bilmediði
hususunda hekimler tarafýndan imtihana tabi tutuyordu.
Doktor, hastanýn burnunu, rengini, nefes derinliðini, cilt
ve saç durumunu inceler, bugün için bile modern sayýlacak
sualler yöneltir, hastanýn þahsiyeti, bünyesi ve yaradýlýþý
hakkýnda fikir edinirdi. “Hastanýn ruhî durumunu öðren!
Makul cevap verip vermediðini anlamak için ona çeþitli sualler sor! Ruhî kapasite ve inkiyad derecesini denemek için,
muayyen þeyler yaptýr. Acaba reçetelerini harfiyyen yerine
getireceðine güvenebilir misin? Karakterinin yöneldiði istikameti meydana çýkar! Onun hassas ve zayýf taraflarýný araþtýr.”
Bunlarý, Kahire Tabibler Odasý Reisi ibni Rýdvan söylemektedir. Ve devamla: “Biraz uzaktan fýsýldamak suretiyle
kulaklarýnýn, yakýn ve uzak þeylere baktýrmak suretiyle de
gözlerinin durumunu incele! Yürüterek hareketlerini tetkik
et! Nabzýný itina ile incelerken, kalp durumunu araþtýr. Kaslarýn yapýsýný öðrenmek için hastayý sýrt üstü yatýr; kol ve bacaklarýný ger, el ile yoklamak suretiyle karaciðer ve böbreklerini, dikkatli bir muayene ile de idrar ve gaite durumunu
tesbit et.” demektedir.
Müslüman doktorlarýn en fazla hassasiyet gösterdikleri
hususlardan biri de idrardý. Bir misal olarak ibni Sina’nýn
tavsiyesi: “Tamamen muayyen þartlar altýnda alýnmamýþ ise
tahlil neticelerine güvenmemeliyiz. Sabahýn ilk idrarý olmasý
zaruridir. Uzun müddet, bilhassa bütün gece boyunca biriktirilmiþ bir idrar da olmamalýdýr. Hasta çok su içmemeli, safran ve nar gibi renkli maddeleri ihtiva eden þeyler de yememelidir.” Alýþýlan yaþama tarzý dýþýnda bir etkinlikte bulunul-
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mamalýdýr. Çünkü bunlar da açlýk ve üzüntü gibi idrara tesir
edebilirler. Mide bulantýsý ve kusma idrarýn renk ve vasfýný
bozabilir. Hâlbuki idrardan alýnan endikasyonlar, onun rengine, berraklýk, bulanýklýk, kesafet, miktar, tortu, koku ve
köpüðüne baðlýdýr.
Yapýlan tetkiklerdeki en küçük bir inhiraf, hal ve vaziyetteki cüz’i bir deðiþiklik, dikkati çeker ve not alýnýrdý. Bu notlar
sayesinde, süratli karþýlýklý konuþma ve etraflý müþahadelerle
irtibatsýz halkalar tesbit edilir ve birbirine baðlanýr, daha sonraki yorumlarý önleyecek belgeler vücuda gelmiþ olurlardý.
Hastanelerde, muayene, teþhis, ilâçlarýn müfredatý, tesirleri, vakýanýn bütün geliþimi, hastalýðýn muntazam hikâyesi,
itinalý bir þekilde protokola (müþahade defterine) geçilirdi.
Baðdat’ýn büyük hastaneleriyle, daðlar arasýnda kurulu Rey
Hastanesi’nin bu nevi protokollarýndan, onuncu asrýn ilk
çeyreðinde, asýrlarca Avrupa’da týp ilminin ders kitabý olarak hizmet veren devasa týbbî bir eser; Orta Çað’ýn en büyük doktorunun ve bütün devirlerin en büyük doktorlarýnýn tecrübelerini, þahsî metotlarýný ve talebelerine verdiði
derslerini ihtiva eden bir arþiv meydana geldi.

Selçuklu Hastaneleri
Ýslam dünyasýnda hastane geleneði, diðer bir deyiþle, hastalarý hususi mekânlarda tedavi etme tarzý ta Hz. Peygamber
(s.a.s.) dönemine kadar uzanmaktadýr. Hendek Gazvesi esnasýnda yaralýlar için kurulan seyyar savaþ hastanesi günümüzdeki seyyar hastane anlayýþýnýn en eski örneði olarak kabul
edilir. Ýslam dünyasýnda hastanelerin tarihi, oldukça eskidir.
Bilinen ilk hastane Emevî halifesi Velid b. Abdülmelik tara-
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fýndan hicrî 88 (miladî 707) yýlýnda kurulmuþtur. Burada oldukça modern anlamda hasta tedavilerinin yapýldýðý, cüzzamlý hastalarýn tecrid edilerek hastalýðýn yayýlmasýnýn önlendiði ve hekimlere düzenli maaþ verildiði bilinmektedir.
Emevîler döneminde kurulmaya baþlanan bu müesseselerin
ilk parlak devri, Abbasi halifeleri zamanýna rastlar. Bir yandan Ýran’daki ünlü Cündiþapur Hastanesi Baðdat’ta tekrar
canlandýrýlarak hayata geçirilmiþ, diðer taraftan da Mýsýr’da
ve çok geniþ bir coðrafyada hüküm süren Abbasi devletinin
baþka þehirlerinde birçok hastaneler açýlmýþtýr. Böylece X.
yüzyýlda Ýslam dünyasýnda hastanecilik ve týp oldukça parlak
bir devir yaþamýþtýr.
Ne var ki, Selçuklular döneminden önce yaþanan bu parlak devirden bugüne -neredeyse- hiçbir iz kalmamýþtýr. Bugün
bu muhteþem hastanelerin harabelerine rastlamak bile zordur
ve bu hastaneler hakkýnda yazýlmýþ kitaplarýn sayýsý da oldukça azdýr.
Ýslam dünyasýný, iç ve dýþ tehlikeler karþýsýnda çökmekten
kurtaran ve Anadolu’nun fethini ve Türkleþmesini saðlayan
Selçuklularýn tarihî varlýðý, Türk-Ýslam tarihi ile birlikte Avrupa tarihi için de bir dönüm noktasý teþkil etmektedir. Avrupa’da Rönesansýn doðmasýnda Türklerin rolü dikkatlice
ele alýndýðýnda, özellikle Selçuklularýn Avrupa kültürünü,
Avrupa týbbýný, hastanelerini ve üniversite kuruluþlarýný ne
kadar çok etkilediði daha bariz bir þekilde görülebilir.
Selçuklularýn ilk hastanesi ve týp medresesi Alparslan’ýn
(1063-1072) veziri Nizamü’l-Mülk tarafýndan Niþâbur’da kurulmuþtur. Ne yazýk ki ne bu hastane ne de Selçuklularýn
1055’ten itibaren Baðdat, Þiraz, Berdeþir, Kaþan, Ebher,
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Zencan, Gence, Harran ve Mardin’de kurduklarý diðer hastaneler günümüze ulaþmýþlardýr.
Selçuklulardan günümüze ulaþabilen hastaneler; Þam’da
Nûreddin Hastanesi (1154), Kayseri’de Gevher Nesibe
Dâruþþifâsý ve Gýyaseddin Keyhüsrev Týp Medresesi (1206),
Sivas’ta Keykavus Dâruþþifâsý (1217), Divriði’de Behram
Þah’ýn kýzý Turan Melik’in Hastanesi (1228), Tokat’ta Gök
Medrese denilen Pervane Bey Dâruþþifâsý (1275), Çankýrý’da
Atabey Ferruh (1235) ve Kastamonu’daki Ali b. Pervane hastaneleridir (1272). Ayrýca, Selçuklulardan önce Anadolu’da
inþa edilen ve Selçuklular tarafýndan da ayný maksatla kullanýlan Amasya Dârüþþifasý gibi yapýlar da bulunmaktadýr. Beylikler devrinde de Anadolu’da bazý hastaneler inþa edilmiþtir. Bu
Selçuklu hastaneleri, günümüze ulaþan en eski Ýslam hastaneleri olmalarýnýn yanýnda, dünya hastane tarihi ve hastanelerin
geliþimini araþtýranlar açýsýndan da büyük öneme haizdirler.
Selçuklular genel hastanelerin dýþýnda, cüzzamlýlarýn tecrit edilerek bakýldýðý miskinler tekkesi veya cüzzamhâneler
ile akýl hastalarýnýn tedavileri için hususî merkezler de kurmuþlardýr.
Anadolu’da Selçuklular ve Beylikler devrinden kalan bu
müesseseler, Osmanlýlar zamanýnda da vakfiye þartlarý ve
mevcut mütevellileri ile faaliyetlerini yakýn zamanlara kadar
aynen sürdürmüþlerdir. Kayseri, Sivas ve Amasya’da bulunan büyük hastane ve týp merkezleri faaliyetlerini uzun süre
devam ettiren yerlerin baþýnda gelir.
Selçuklular, savaþlarda yaralýlarýn tedavisi iþine çok
önem verdiklerinden, büyük seyyar hastaneler vücuda getir-
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miþlerdir. Meselâ, Selçuklu sultaný Melikþah’ýn ordusunda
tabipleri, hastalarý ve âletleri taþýmak için 100 develik bir
seyyar hastane bulunmaktaydý.
Selçuklular halk saðlýðý ve týp eðitimi için genel hastane niteliðinde “bîmâristanlar” kurmuþlar ve týbbýn devamý ve geliþmesi için gerekli bütün imkânlarý tabiplerin kullanýmýna
sunmuþlardýr. Meselâ, teoriye ve pratiðe dayalý týp eðitiminin
verildiði bir hastane olan ve Kayseri’de 1204’te, Anadolu Selçuklu hükümdarý Gýyaseddin Keyhüsrev ile kýz kardeþi Gevher Nesibe Hatun’un yan yana yaptýrdýklarý, kendi adlarýyla
anýlan týp medresesi, eski halini muhafaza eden bir müessese
olarak ve Osmanlýlar zamanýnda da ayný fonksiyonlarý devam
ettirerek, günümüze kadar gelmiþtir. Bu týp medresesinde
kullanýlmak üzere vakfedilen mallarýn 1584 yýlýndaki gelir
toplamýnýn 43.643 akçe tuttuðu görülmektedir. Burada týp
eðitimi veren hocalara günlük 20 akçe maaþ, hekim adaylarýna ise 8 akçe harçlýk verildiði bildirilmektedir. Selçuklularýn
son dönemde Amasya’da kurulan ve faaliyetini sonraki asýrlarda da sürdüren hastane -1309- týp eðitiminin Ýlhanlýlardan
sonra Osmanlýlar’da da devam ettiðini gösteren güzel bir örnektir. Selçuklu hastanelerinde tedavinin yanýnda týp eðitiminin de verildiði ve bu derslerde ibni Sina, Râzi, Galen ve Hipokrat’ýn eserlerinden baþka Ýsmail b. Hasan el-Cürcânî’nin
(?-1137) Zahîre-i Hârizmþâhî adlý Farsça ansiklopedik eserinin de ders kitabý olarak okutulduðu tespit edilmiþtir. Selçuklu týbbý ve hastane mimarisinin yanýnda, hastaneler üzerindeki týp eðitim sisteminin de Avrupa’daki týp eðitimini etkilediði, Orta Çað’da Salerno, Montpellier ve Paris gibi Avrupa’nýn
önemli þehirlerindeki týp fakültelerinde okutulan kitaplarýn
listelerine bakýldýðýnda açýkça görülmektedir.
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Selçuklu döneminde ve sonrasýnda, Asya ve Avrupa’da
kurulan hastanelerin sadece çeþitli mimarî özellikleri ve hasta yataðý baþýnda klinik dersler verilmesi sahalarýnda deðil,
akýl hastalarýnýn ilaç ve müzikle tedavi edilmeleri bakýmýndan da Avrupa’ya öncülük ettiði görülmektedir.
Anadolu’da Selçuklular ve Beylikler Dönemine ait týp
müesseseleri, imaret binalarý ve ibadet merkezleri Osmanlýlar devrinde de aynen muhafaza edilmiþ ve kullanýlabilecek
olanlar faaliyetlerini aynen sürdürmüþtür. Bu sebeple Anadolu’da, hastane olarak çok az sayýda Osmanlý yapýsý bulunmaktadýr. Mamur bir Anadolu teslim alan Osmanlýlar, bütün
mesailerini Trakya, Balkanlar ve Avrupa topraklarý üzerinde
yoðunlaþtýrmýþlardýr.

Gevher Nesibe Þifahanesi
Selçuklular döneminde týbba büyük ehemmiyet verilmiþ,
karantina ve hýfzýsýhha hizmetleri mükemmel bir þekilde yürütülmüþ, birçok hastaneler kurulmuþ, tabibler yetiþtirilmiþtir. Bu devirde tedavide hastanýn psikolojik yönüne aðýrlýk
veriliyor, telkinden çok istifade ediliyordu. Hekim-hasta münasebeti oldukça kuvvetliydi ve hastalar; dürüst ve ahlâk sahibi hekimlere her yönüyle itimat ediyorlardý. Yapýlan bir
araþtýrmaya göre bu sýralarda yetiþmiþ hekimlerin üstün bir
kabiliyete haiz olduklarýný ve baþarýlý ameliyatlar yaptýklarýný
öðreniyoruz. Nitekim Dr. Sigrid Hunke’nin doktora tezi de
bu durumu teyid etmektedir.
Zengin vakýflarla yürütülen bu hastaneler birer þefkat
sembolüydü. Zülkadiroðlu Hasan Bey cüzzamlýlara Kayseri
civarýndaki Salkon mevkiinin yarýsýný vakfetmiþtir.
Ýslam medeniyetinin yayýldýðý topraklar üzerinde binlerce
hastane görmek mümkündür. Bu hastanelerde herkese eþit
muamele yapýlýrdý ve tedavi için ücret alýnmazdý. Kâhire’de
Kalavun Hastanesi’nin açýlýþ günü (1284) Sultan Mansur þöyle demiþtir: “Buradan hükümdar, hizmetçi, asker, emir, büyük, küçük, kadýn, erkek herkes eþit olarak faydalanacaktýr.”
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1396 yýlýnda Niðbolu Savaþý’nda esir düþen Shiltberger hatýralarýnda o zaman hükümet merkezi olan Bursa’da 8 hastanenin bulunduðunu ve bu hastanelerde Hristiyan, Musevi, Müslüman gibi dinî ayýrýmcýlýk yapýlmadan
hastalarýn tedavi edildiðini yazmaktadýr.
1206 yýlýnda inþa olunan Gevher Nesibe Þifahanesi devrinin mühim týp merkezlerindendir. Hastane 32 metre eninde
ve kýrk metre boyunda büyük bir eserdir. Bina, medrese ile
birlikte altmýþ metre eninde ve kýrk metre boyundadýr. Eser
üç büyük salon, bir büyük ve iki küçük eyvan ve on üç odadan ibarettir, tek katlýdýr ve kesme taþtan yapýlmýþtýr. Bina bir
týp medresesidir, hastane ise bunun tatbikat merkezidir. Hastanede dâhiliye mütehassýslarý, göz mütehassýslarý ve cerrahlarýn çalýþtýðýný hastane ile ilgili kayýtlardan öðreniyoruz.
Kapý üstünün þekli büyük ölçüde arý peteðine benzemektedir. Büyük kapýyý çevreleyen pervaz ile taç kemer arasýnda
çeþitli nakýþlar ve güller vardýr. Beyaz mermer üzerinde ise
bir kitabe göze çarpar. Bu kitabede þöyle yazýlýdýr: “Kýlýç Aslan’ýn oðlu Keyhüsrev’in saltanatý zamanýnda Kýlýç Aslan’ýn
kýzý Gevher Nesibe vasiyetnamesi hükmünce bu hastane inþa edilmiþtir.” Tarih: Hicri 602 (1205-1206).
Medar-ý iftiharýmýz Gevher Nesibe þifahanesine karþýlýk
Batý dünyasýnda müstakil hastane binalarý haçlý savaþlarýný
takiben kuruldu. Dr. Max Nordau’nun etütlerine göre o
devrin en mükemmel hastanesi Paris’teki Hotel Diev’nun
durumu þöyleydi:
“Tuðla döþemeli zeminde kat kat samanlar... Hastalar, zemine serpili bu samanlara basarak itiþe kakýþa geziniyorlar-
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dý. Birinin ayaklarý diðerinin baþýna bitiþik; çocuklarla ihtiyarlar yan yana... Kadýnlarla erkekler birbirlerine karýþmýþ
vaziyette... Salgýn hastalýklara yakalananlarla hafif bir hastalýktan muzdarip bulunanlar bir arada. Doðum sancýsý çeken
bir kadýn, göðüs göðüse sýkýþmýþ vaziyette inliyor; bir süt çocuðu ihtilaç içinde dönüyor, tifüslü bir hasta ateþ içinde tutuþuyor, bir veremli öksürüyor, bir cilt hastasý son derece kaþýnan cildini öfkeli týrnaklarýyla koparýyordu. Son derece sefalet içinde yaþayan insanlara has yiyecekler, kifayetsiz miktarda verilmekteydi. Bazen þehrin hayýrsever insanlarý, onlara yiyecek getiriyorlardý. Bu maksatla gece gündüz açýk bulunan hastane kapýlarýndan herkes içeri girebilmekte, istediðini getirebilmekteydi. Bir gün açlýktan baygýn düþen hasta,
ertesi gün ölçüsüz derecede þarap içmekte ve þiddetli mide
yorgunluðu neticesinde bu hastalarýn bazýlarýnýn öldüðü görülmekteydi. Binada iðrenç haþereler kaynaþmaktaydý. Hasta koðuþlarý o kadar mülevvesti ki hemþire ve hastabakýcýlar
ancak aðýzlarýnda sirkeli süngerlerle koguþlara girmeye cesaret edebilmekteydiler. Cesetler umumiyetle yirmi dört saat
bazen daha da fazla bir zaman ölüm döþeðinde bekletiliyor,
bu müddet zarfýnda mütebaki hastalar, cehennemî atmosferin içinde hemen koku neþrine baþlayan ve etrafýnda yeþil at
sineklerinin uçuþtuklarý yataðý, ölünün katýlaþan vücudu ile
birlikte paylaþýyorlardý.”
Dr. Max Nordau’nun yukarýdaki ifadelerinden sonra ecdadýmýzý daha çok seviyor, dünya týbbýna yaptýklarý hizmetten dolayý onlara minnettarlýðýmýzý ifade ediyoruz. Gevher
Nesibe Sultan’ýn þifahanesi 1969 senesinde Gevher Nesibe
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Týp Fakültesi ismini aldý. Açýlýþ konuþmasýnda Gevher Nesibe Sultan’a ithaf edilen mýsralar þöyleydi:
“Kurduðu þifaiye yeniden canlanýyor.
Ýlmin köklü yuvasý burada þahlanýyor
Aradan yedi yüz altmýþ üç yýl geçti.
Hacettepemiz seni bugün baþtacý seçti.”

Orta Çað’da Tababet
Týp ilmi, tarih boyunca sýrasýyla Eski Yunan, Ýslam ve Rönesans sonrasý Avrupa medeniyeti olmak üzere üç önemli
döneme ayrýlýr ve bu dönemler tababet sahasýnda sonraki
dönemleri derinden etkilemiþtir. Batý, kendi felsefe ve dünya görüþüne yakýn bulduðu; Eski Yunan medeniyeti ve Rönesans’tan sonraki Avrupa medeniyetini tetkik edip Ýslam
medeniyetinin ortaya koyduðu, eþya ve hâdiselere yeni bakýþ
açýsýndan istifade etmiþtir. Batý, Ýslam âlimlerinin tarih boyunca yapýlmýþ ilmî keþiflerinin yekûnundan daha fazla olan
keþiflerini kabullenip, bunlarý kendine mal etmiþtir. Fakat
sahiplendikten sonra, sahiplendiklerinin hakiki sahiplerini
açýklama hususunda gösterdiði alâkasýzlýk ve haset sebebiyle, Ýslam medeniyetini de kendi karanlýk çaðlarý arasýna dâhil
etmiþtir.
Ýslam medeniyetini þekillendiren meþhur Ýslam âlimleri, Ýslam medeniyetinin ilk devresi olan tercüme devrinde, evvelemirde o zamana kadar el atýlmamýþ ve unutulmaya yüz tutmuþ
Eski Yunan klasiklerini tercüme edip gözü kapalý bir taklitçilikten fersah fersah uzak ve taklitçiliðin en küçüðünden dahi titizlikle içtinab ederek, bilhassa tababet sahasýna yepyeni bir ruh
ve canlýlýk getirdiler. X. asýrda yaþamýþ dünyanýn gelmiþ geçmiþ
en büyük dehasý kabul edilen büyük Ýslam âlimi ve hekimi ibni
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Sina’nýn “El Kanun” isimli kendisi kadar meþhur kitabý, o
devrin mahsulü olup, XVIII. asýr sonlarýna kadar Avrupa’nýn
en büyük ve meþhur týp fakültelerinde mecburi ve temel ders
kitabý olarak tedris edilmiþ, 800 sene tazeliðini, canlýlýðýný ve
geçerliliðini korumuþtur. Dünyada baþka hiç bir ilim adamý bu
kadar uzun soluklu bir eser ortaya koyamamýþtýr. Tek baþýna
bu kitap bile Ýslam Medeniyeti’nin parlaklýðýný ve ihtiþamýný
gösteren örnek bir numunedir.

Anatomi
Kendi zamanýna kadar en büyük týp kitabý olarak kabul
edilen Galen’in “Anatomi Kitabý” Ýslam âlimleri tarafýndan
tercüme edildikten sonra muhtevasý olduðu gibi kabul edilmemiþ, üzerinde tetkikler yapýldýktan sonra, içinden yanlýþ
kýsýmlarý çýkartýlmak suretiyle kabul edilmiþtir. Bu tercüme
kitabý üzerinde yapýlan çalýþmalardan baþka, birçok Ýslam hekimi orijinal çalýþmalar yaparak, bizzat kendileri telif eserler
meydana getirmiþlerdir ki bu eserlerin Modern Tababete katkýlarý çok büyük olmuþtur. Ýslam hekimlerinden Yuhanna ibni
Mesaveyh (M.S. 857) insan vücudu hakkýnda Galen’in yazdýklarý ile iktifa etmeyerek, daha teferruatlý malumat edinmek istemiþ, bu hususta devrin halifesi Mu’tasým Billah kendisine çok büyük yardýmlarda bulunmuþ ve üzerinde çalýþmak üzere maymunlar tedarik etmiþtir.
Mansur ibni Muhammed’in (1396) “Teþrih el Mansuri”nin kitabýnda gösterilen vücut organlarýna ait teferruatlý
bilgiye, modern týp ilmi ancak XX. yüzyýlda vakýf olabilmiþtir. Bu kitaptaki ilmî hakikatlerle alâkalý þema ve þekillere, Eski Yunan medeniyetine ait týp kitaplarýnda hiçbir zaman rastlanýlmamýþtýr.
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Mikroskobun sitoloji-histoloji (histoloji-hücre doku ilmi)
sahalarýnda kullanýlmasýndan sonra, ancak XX. asýrda keþfedilebilmiþ bir hakikat olan, atardamarlarýn çeperlerinin üç tabakadan müteþekkil olduðunu Ali ibni Abbas asýrlar önce ortaya koymuþtur. Ayrýca Ali ibni Abbas, orta kulakta iþitmeyi
kolaylaþtýrýcý rolü bulunan üç küçük kemikçikten bu kemikçikler modern anatomi ilmince keþfedilmesinden asýrlarca
evvel bahsetmiþtir.

Fizyoloji
Burhaneddin, “Þerhe’l-Esbab” adlý kitabýnda kanýn üzüm
þekeri (glikoz) ihtiva ettiðini belirtmiþtir. Er-Razî ise mide
fonksiyonunda acý bir suyun rolünün bulunduðunu söylemiþtir. Huneyn bin Ýshak ise açlýk hissine, midedeki acý suyun sebep olduðuna inanýyordu.
Þamlý Alâeddin Ebu el-A’la Ali ibni ebi Hazm el-Kureyþi,
kan dolaþýmý nazariyesini Sir William Harvey’den 300 sene
evvel tafsilatýyla izah etmiþ, bu hakikat Manchester Üniversitesi’nden Prof. Dr. J. Blatham tarafýndan da teyit edilmiþtir.
Huneyn ibni Ýshak sinirler ile beynin yapýsýnýn benzer olduðunu söylemiþtir. Þamlý Alaeddine’l-Kureyþî vücut ýsýsýnýn
devamý için gýdalarýn yakýt olarak kullanýldýðýný belirttikten
yýllarca sonra bu fikir Batýda kabul edilmiþtir. Ebu Sehl el-Mesihî, gýdalarýn emiliminin, yaygýn inanýþýn aksine, midede deðil baðýrsaklarda vuku bulduðunu asýrlarca evvel izah etmiþtir.
Ýbni Sina ise hazým faaliyetini tarif ederken, hazmýn aslýnda
aðýzda gýdalarýn salya ile karýþmasýyla birlikte baþladýðýný modern týp ilmi ile tam bir mutabakat içerisinde ifade etmiþtir.
Ebu el-Farea, sinirlerin, içinde hislerin ve hareketlerin aktýðý
kanallar olduðunu söylemiþtir.
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Bakteriyoloji
Bugünkü týp ilmi bir manada mikrop araþtýrmalarýnýn neticesidir. Mikrop ilk kez ibni Sina ile týp litaratürüne girmiþtir. ibni Sina, hasta insanlarýn vücut salgýlarýnýn pis canlý
mahlûklar ile koentamine (bulaþýk) olduðunu açýkça belirtmiþtir. Ondan daha sonralarý yaþayan ibni Hatima ise insanýn çok küçük canlýlarla kuþatýldýðýný, bunlarýn vücuda girip
hastalýk yaptýðýný açýklamýþtýr. Bu noktalara dayanarak Dr.
Gruner, Müslümanlarýn mikrobiyoloji bilgilerinden tamamen
haberdar olduklarý kanaatine varmýþtýr.

Teþhis ve Tedavi
Dr. Parry’nin 1825’te tarif ettiði exoftalmus (göz yuvarlaðýnýn öne doðru fazlaca çýkmasý) ile guatr arasýndaki münasebet 600 sene evvel El-Cürcani tarafýndan “Dakhira-i
Havarazm-Þahi”de izah edilmiþtir. Kýzamýk ve suçiçeði üzerine bir kitap yazýp, “Kitabü’l-Hasbati ve el-Cudari” de ikisi
arasýndaki farký gösteren ilk hekim Er-Razî olmuþtur.
1679’da Ýstanbul’da suçiçeði aþýlamasý baþlatýlmýþ ve bu ameliye Türkiye’deki Ýngiliz elçisinin karýsý Lady Mantagu tarafýndan (XVIII. asýrda) Avrupa’ya tanýtýlmýþtýr. Yunanlý hekimler bu iki farklý hastalýðý tefrik edememiþlerdi.
Adude’l-Devla’nýn hekimi olan ebu el-Hassan, ekseri kan
basýncýna baðlý olarak meydana gelen beyin kanamasý filebotomi (kanatma) usulünü tarif etmiþtir.
Türkiye’de XV. asýrda yaþamýþ týp âlimi Þerafeddin Sabuncuoðlu bir ilâcý hastaya vermeden önce bir horoza verip tecrübe eden ilk ilim adamý olmuþtur. Ebu el-Kasým el-Zehravî
(X. asýr) omurilik yaralanmalarýnýn felce yol açacaðýný modern týp ilminin tanýmýndan dokuz-on asýr evvel izah etmiþtir.
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Yine Müslümanlar tarafýndan opoterapil prensipleri tamamen bilinmekteydi. Zekâ bozukluðu tedavisinde hayvan
beyni, cinsî zaafiyette hayvan testisleri, prostat hepertrofisinde muhtemelen ihtiva ettiði hipofizer hormonlar sebebiyle erkek arýlarýn baþlarý kullanýlýyordu. Bu mevzuda tafsilatlý tarifler “Hiyatü’l-Hayavan”da verilmiþtir. Bu tedavi usulü
haksýz olarak, bu usulü Batýda daha 50 sene evvel tatbik
eden Dr. Brown Sequard’a atfedilmektedir.
Ýbni el-Vafid, hastalýklarda gýda rejimlerinin ehemmiyetine temas etmiþtir. Razî zafiyet tedavisinde dengeli beslenmeyi tavsiye etmiþtir. Avrupa’nýn asýrlar sonra keþfettiði saman
nezlesini Bahae’d-Devle ilk olarak 1507 de tarif etmiþtir. Ali
ibni Rabban siyatiki sinir hastalýðý olarak ilk defa tarif etmiþ
ve tedavisinde bazý sinirlerin koterizasyonunu (yakýlmasýný)
tavsiye etmiþtir. Ebu eI-Hasan et-Taberi tüberkülozun yalnýz
akciðerleri deðil, ayný zamanda diðer organlarý da tutabildiðini bildiren ilk hekim olmuþtur.
XVIII. asýrda Dr. Richard Bright’ýn adý verilen Bright
Hastalýðý, aslýnda asýrlar öncesinde Necib ed-Din el-Semerkandî tarafýndan keþfedilmiþti. O, idrara proteinin geçtiðini
ve buna baðlý olarak vücutta þiþliklerin (ödem) ortaya çýktýðýný da izah etmiþti. Ebu el-Mansur el-Hasan el-Kamerî kitabý “Gina ve Muna”da sadece belsoðukluðunu deðil; onu takiben meydana gelen iltisaklarý ve neticelerini de izah etmiþtir. Ebu el-Hasan et-Taberi dünyaya sarcoptes scabiesi (uyuz
amilini) tanýtan ilk hekim olmuþtur. Tüberküloz hastalýðýnda týrnaklarda meydana gelen deðiþikliði, bulaþýcý sarýlýk hastalýðýnda ve mani hastalýðýnda makul miktarda afyon kullanýlmasýný ilk defa Müslüman hekimler tavsiye etmiþler ve
bunun uygulamasýný ilk kez onlar gerçekleþtirmiþlerdir.

Orta Çað’da Tababet, Cerrahi
Orta Çað’da cerrahi dalýnda da kýymetli eserler verilmiþtir. Ebu el-Kasým el-Zehravî kitabý “el Tasrif li men Acaz’en
el Telif ”te gösterdiði birçok cerrahî âlet icat etmiþtir.
XV. asýrda Þerafeddin Sabuncuoðlu “el Tasrifi” kullanmakla kalmayýp ona kendi tecrübelerini ilave etmiþ ve kendi gerçekleþtirdiði operasyonlarla týbbi aletlerde yaptýðý deðiþikliklerin þekillerle izahýný ihtiva eden geliþtirilmiþ yeni
bir telifini yapmýþtýr.
Ýbni Zühr, kitabý “el-Taysir fi el-Müdava ve el-Tedbir”de trakeostominin tam bir tarifini vermiþtir. Hâlbuki Yunan kitaplarýnda buna ait hiçbir kayýt yoktur. Ýbni Sina lâkrimal fýstül için bir tedavi teklif etmiþ ve bu kanal için týbbi bir
sondayý kullanýma sokmuþtur. Ameliyatlar için anestezi tatbik ediliyor ve bazý büyük ameliyatlar için hasta yedi gün boyunca þuursuz tutulabiliyordu.
Cerrahlar göz cerrahisine deðerli ilâvelerde bulunmuþlardýr. Kataraktýn gözdeki merceðin matlaþmasý olduðu çok iyi
biliniyordu. Görme kusuru için de gözlük teklif edilmiþti. Bir
katarakt ameliyatýnýn tam raporunu veren ve pupil’in ýþýk refleksini ilk tarif eden er-Razî olmuþtur.
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Bir yazýsýnda kanserden bahseden ibni Sina ameliyatta
musab (hasta) kýsýmlarýn tamamen çýkarýlmasýný tavsiye etmiþtir. Kafatasý ameliyatlarýný tarif edenler uyula (küçük dil)
ve nasal polip ameliyatlarýndan ilk bahsedenler yine Müslümanlar olmuþtur. Tonsillektomi (bademcik ameliyatý) usulünü ve kulak zarý parasentezini de Ýslam âlimleri keþfetmiþtir.
Dil kanserinde dilin tamamýnýn eksizyonunu (çýkarýlmasýný)
tavsiye etmiþlerdir. Osteomyelit (kemik iltihabý) hâlinde hastalýklý kemiðin çýkarýlmasýný teklif etmiþlerdir. Yine ilk defa,
periton boþluðunun ameliyatýný onlar gerçekleþtirip; trokar
ve kanül metodunu da onlar kullanmýþtýr. Bu hususi drenaj
usulü daha sonralarý Fowler ve Potin tarafýndan kabul görmüþtür. Hâlbuki Baha ed-Devle bunu asýrlar önce tafsilatýyla anlatmýþtýr.
Doðumda, Walcher Pozisyonu olarak tanýnan hareketi aslýnda ilk olarak, ebu el-Kasým el-Zehravî kitabý “et-Tasrif ”te
tarif etmiþtir. Ölü ceninin çýkarýlmasý için kranioklasti usulünü geliþtirmiþ ve tatbik etmiþtir. Edinburgh Üniversitesi Kitaplýðý’ndaki “El-Atar u el-Bakiyyer” isimli bir kitapta bir sezeryan ameliyatý þekilleriyle gösterilmektedir. Corci Zeydan
kitabý “Tarife el-Temeddün el-Ýslamî”de (cilt III) bu mevzuya ayrý bir bölüm ayýrmýþtýr.
Cerrahide daðlama usulünü ilk olarak Müslümanlar baþlatmýþlardýr. Burun kanamasýnda baþa soðuk su dökülmesini
onlar teklif etmiþlerdir. Keza litotomi usulü de ilk defa onlar
tarafýndan izah edilmiþtir. Týp ilminin kendilerinden öncekilerin hiç bilmediði birçok dallarý üzerine kitaplar yazmýþlardýr. Bu açýdan Yuhanna ibni Mesaveyh’in cüzzam hakkýndaki
kitabý, er-Razî’nin çiçek ve kýzamýk hakkýndaki kitabý ve ebu
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Musa ibni Ýsa’nýn hemoroid hakkýndaki kitabýyla, Kuþta ibni
Luka’nýn ölüm hakkýndaki kitaplarý çok deðerlidir.
Apoplexi tedavisi için ýslak kupalamayý tanýtan ilk insan
er-Razî’dir. Tifoda su yataðý kullanýlmasýný ilk tavsiye eden
ibni Sina’dýr. Bu metot daha sonralarý günümüzde kullanýlan
Littel tüpü, buz kesesi ve soðuk süngerleme tatbiki þeklinde
geliþtirilmiþtir.

Tarihte Sabun
Sabun, en mühim temizlik vasýtalarýmýzdandýr. Tarihte
gerek temizlik ve gerekse sabun açýsýndan Doðunun Batýya
örnek olduðunu görmekteyiz. Ýbni Sina, Razî, Abdülkahir ve
Sahir bin Nasrullah banyonun insan saðlýðýndaki yerini ele
almýþ, bu hususu detaylý olarak incelemiþlerdir. Doç. Dr. Sarý’nýn Osmanlý el yazmalarýnda, bu hususun ne kadar detaylý bir þekilde ele alýndýðýný gösteren bir çalýþmasý mevcuttur.
Saðlýk tesislerinde banyolar için hususi yerler ayrýldýðýný
görmekteyiz. Evlerin çoðunda da hususi banyolarýn mevcudiyetini gösteren yayýnlarla karþýlaþmaktayýz. Evliya Çelebi,
Bitlis’i anlatýrken 600 evde hususi banyo olduðunu söylemektedir. Buna karþýlýk son asýrlara kadar Avrupa’da banyo
mefhumu meçhul bir þeydir. Avrupa’nýn ancak 19. asýrda yýkanmaya baþladýðý malumdur. Kral saraylarýnda bile hamam
ve banyo yoktur.
Temizliðin menþei Doðu olunca, sabunun menþeinin de
Doðu olmasý kaçýnýlmazdýr. Doðuda sabun çok kullanýlan
bir meta olduðundan “Sabuncular locasý” ismiyle maruf bir
loca bile kurulmuþtu, bu loca ticaret hayatýnda en mühim localardan biriydi. 1600 yýllarýna doðru Ýspanya’da Engizisyon
mahkemeleri Müslüman Ýspanyollarla, Hristiyan Ýspanyollarý temizliklerine bakarak ayýrdediyorlardý.
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Çarþýlarda da sabuncularýn maðazalarý bütün mahalleye
güzel kokular yayardý. Temizlik ve sabun Ýslam ülkelerine
gelen yabancýlarýn dikkatini çekiyordu. Seyyah J. M. Tavernier eserinde “Türkiye’de sofradan kalkýlýr kalkýlmaz mutlaka ellerle aðýz yýkanýr. Önünüze sýcak suyla sabun getirilir,
büyüklerin konaklarýnda ya gül suyu veyahut güzel kokulu
baþka bir su da ikram edilir. Bunlarla da mendilinizin bir
ucunu ýslatýrdýnýz.” demektedir.
Sabun kelimesi Batý dillerine, biraz deðiþiklikle; savon
þeklinde geçmiþtir. Ýngilizcedeki soap kelimesinin kaynaðý da
sabundur. Kelime Yugoslav (Sýrp-Hýrvat) dillerine ise safun
þeklinde geçmiþtir.

Eczacýlýk
Kâfur, senna ve ravent otunun farmakolojisi de Müslümanlarca çözülmüþtür. Hyoscyamus’un týbbî kullanýmý da
ilk kez Ýslam dünyasýnda baþlatýlmýþtýr. Hint keneviri de tedavi amaçlý olarak kullanýlmýþtýr. Yunanlý hekimlerin bilmedikleri birçok faydalý bitkiyi de Müslüman hekimler keþfetmiþlerdir.
Er-Razî civalý merhemi imal etmiþtir. Þifalý bitkiler üzerine yazýlan ilk kitap ibni el-Muvaffak’ýn Farsça kaleme aldýðý, 585 bitkinin tarifini ihtiva eden “Kitab el-Ebniya’en Hakaik el-Adviyye”dir. Bundan sonra ibni Baytar, kitabý, “elCamý’fi el-Ad-viyye el-Müfredah” de beþ yüz seksen beþi
1400’e yükseltmiþtir. Müslümanlar eczacýlýk ilmini çok geliþtirmiþlerdir. Bütün þurup ve macun çeþitlerini kompoze
etmiþlerdir. “Ýtrifal” kullanýmýný týp pratiðine onlar sokmuþlardýr. Týp ilmine farmakope ilk olarak Müslümanlarla girmiþtir. Yunanlýlarýn aþina olmadýðý farmakopeyi ilk baþlatan
hekim Sabur ibni Sal’dir. Ýbni Sina da beþ ciltlik Kanun’unun
bir cildini ilâçlara ayýrmýþtýr.

Ýmmünoloji (Muafiyet, Baðýþýklýk Ýlmi)
Ýslam hekimleri bir hastayý tedavi ederken, modern týbbýn
ancak çeyrek asýrdan beri bildiði baðýþýklýk sistemine hususiy-
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le dikkat ediyorlardý. Onlar haklý olarak vücudun tabii müdafaa gücünün olduðuna ve hekimin vazifesinin ona yardým
etmekten ibaret olduðuna inanýyorlardý. Endülüslü ibni Zühr
bu nazariyeyi nefis bir ilmî üslupla izah etmiþtir.
Týbbî ilimlerde yapýlan en mühim yenilik, deðiþik branþlarýn sistematizasyonu idi. Firdevs, el-Hikme, Kamil el-Sina,
el-Kanun, el-Havi ve diðerleri bu mevzuyu gündemlerine
alan ve bunu uygulayan emsalsiz hekimlerdir. Yunanlýlarýn
býraktýðý miras bu çalýþmalardaki bilgi ve metot zenginliðinden mahrumdur.

Fikir Hürriyeti
Müslümanlar týp ilminde, bilhassa fikir hürriyetleri ve
pratik eðitim sistemleriyle meþhur olmuþlardýr. Yuhanna ibni
Mesaveyh “Kitab et-Týbbiye”sinde ecdadýndan kalma eski
prensipleri bilgi ve tecrübesi ile imtihan etmeden takip etmeyeceðini açýkça ifade etmiþtir. Tecrübelere ters düþen her þey
reddedilmiþti. Hibbetullah ibni Said Farmakope’sinin mukaddemesinde nazariyelerin tecrübeyle kontrollerinin yapýlmasýnýn mecburiyetine dikkat çekmiþtir. Er-Razî kitaplarý
“El-Hâvî” ve “Kitab el-Fakir”de seleflerine (kendinden öncekilere) karþý çýkar. Yunanlýlarýn ne dediðine aldýrmadan, týbbî
dokümanlarý þahsî müþahedelerine dayanarak yeniden tasnif
etmiþtir. Ayný metot, “El-Fusu’l-el-Mühimma fi Týbbe’l-Ümme”nin yazarý ibni Sarabiyun baþta olmak üzere bütün Ýslam
âlimlerince tatbik edilmiþtir.

Tatbiki Eðitim
Fikir hürriyeti ile birlikte pratik eðitim sistemleri de hýzlý bir
geliþme göstermiþtir. “Tabakat el-Etýbba’a”nýn müellifi kendi
zamanlarýnda kullanýlan usullerin Ýslamiyet’ten evvel Ýskende-
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riye’deki týp okullarý dâhil, hiçbir zaman hiçbir yerde kabul
edilmediðini ve uygulanmadýðýný yazar. Bu dönemde kullanýlan usuller daha sonra Ýtalyan ve Fransýz hastaneleri için model
teþkil etmiþtir. Er-Razî’ye göre bir hekim mutlaka eski ve yeni
týbbî literatüre tam manasýyla vakýf bulunmalý, ayrýca bir aile
hekimi olarak talebeliðinde bir hastanede çalýþmýþ olmalýdýr.
Ýbrahim ibni Raks, Adüde’l-Devle Hastanesi’nde muntazaman
ders veriyordu. Er-Razî’nin talebeleri, Rey Hastanesi’ndeki
hastalarýn vizitelerine devamlý katýlýrlardý. Orada, Mayyafarikin Hastanesinde hastalarýn vaziyetlerini ve hastalýklarýný tartýþmak üzere ilmî bir cemiyet teþekkül etmiþti. Zahide’l-Ulema
o cemiyetin idarecisi idi. Netice olarak, klinik faaliyetlere gereken ehemmiyet tam manasýyla verilmekteydi. Hastalarýn vaziyetleri ve iyileþme dereceleri muntazaman kaydediliyor, sonra
da bu pratik hazýrlanýp ders kitaplarýna aktarýlýyordu, “Kitabe’l-Fusule’l-Mühimma” bu müþahede ve tedavilerin tam tariflerini ihtiva eden eserlerin baþta gelenlerindendir.
Kýsacasý, Müslümanlar modern týp ilminin yalnýz temellerini atmakla kalmayýp ayný zamanda müþahhas yenilikler
de ilâve etmiþlerdir. Öyleyse o muhteþem devirleri “karanlýk
çaðlar” diye tarif ederken haksýzlýk etmiþ olmuyor muyuz?

Tarihte Týbbî Araþtýrmalar
Tarihte, týbbî araþtýrmalara dinler farklý bir þekilde yaklaþmýþlardýr. Orta Çað’da Hristiyanlýðýn bu noktada menfi
bir tutum içinde olduðunu görüyoruz. Bu husus için Robert
Brifault’un “Making of Humanity” isimli eserine (s: 190-202)
bakalým: “Roger Bacon, Arapça öðrenmiþ ve Arap ilimlerini
tahsil etmiþtir. Roger Bacon, Ýslam ilim ve usulünü, Hristiyan Avrupa’ya nakleden havarilerden biri sayýlmaktan daha
ileri gidemez. Müslümanlarýn tecrübe usulü Bacon’un zamanýnda Avrupa’da iyiden iyiye yayýlmýþ ve saðlamca yerleþmiþ
bulunuyordu. Roger Bacon Oxford’da bir iki ufak ilmî deney yapmaya kalkýþýnca bütün Oxford hocalarý öðrencileriyle birlikte ayaklandý. Papazlar, keþiþler, öðrenciler Oxford’un
sokaklarýnda cübbelerini sallaya sallaya; “Gebersin sihirbaz!”
feryatlarýyla dolaþtýlar. Öte yandan Bacon, Arap eserlerine
verdiði önemden dolayý yeni bir suçlama karþýsýnda daha kalmýþtý; artýk hasýmlarý; “Roger Bacon Müslüman oldu.” diye
baðýrýyorlardý. Kilise, tatbiki fiziðin amansýz düþmanýydý,
bunda da büsbütün haksýz sayýlmazdý. Çünkü kilise, o vakte
kadar sýrf rahipler tarafýndan yapýlan bu iþe rakip istemiyordu. Ekmek kavgasý, hayvanlara bile sirayet etmiþti. Adamýn
biri, beygirine bazý marifetler göstermeyi öðretmiþti. Beygiri
160l’de Lizbon’da mahkemeye verdiler, vücuduna þeytan
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girmiþ diyerek diri diri yaktýrdýlar.” Tecrübe metodunun temelinde Müslümanlarýn olduðunu Sedillot þu sözlerle dile
getirir: “Baðdat medresesini diðerlerinden ayýran husus, ilmî
manadaki çalýþma metodudur. Bu da bilinenden bilinmeyene geçiþ, neticelerden sebepleri çýkarmak için inceleme yapmak ve ancak ‘tecrübe’ ile sabit olan vakýalarý kabul etmektir.” demektedir. Abdullatif Baðdadî bu hususta: “Delilsiz ve
tutarsýz kýyaslar týp sanatýnda geçersizdir. Eðer tecrübe kýyasý doðrularsa, kýyas kabul edilir, aksi takdirde kabul edilmez,
reddedilir.” der. Tecrübenin önemli olduðu hususu için bir
de Emir Çelebi’nin “Emmucezü’t-týp” isimli eserine bakalým. Bu hususta Emir Çelebi; yazanýn kendisinden önce yazýlan eserlerden, hiçbir þey katmadan, her þeyi almasýnýn
doðru olmadýðýný ve kendi deneylerinin neticelerini de kaydetmesi gerektiðini söyler. Meselâ sakamonya (mahmudiye
otu) denilen ilâcýn miktarý, gerek iklim ve gerekse otun yetiþtiði yer sebebiyle deðiþeceðinden, onun için bu miktarý
ibni Sina’nýn Kanun’undan olduðu gibi alýp kullanmanýn
doðru olmayacaðýný, öte yandan Antakya sakomanyasýnýn
Ýstanbul’da Basra sakamonyasý miktarýnda verilmesinin yanlýþ netice verdiðini ifade eder.
Kanuni döneminde de Musa bin Hamun, eserinde cesetlerin teþrihine dair bilgi vermektedir. Abdullatif Baðdadî de
Kahire’de vebadan ölen 2.000 kadar iskelet üzerinde çalýþarak Galen’in osteolojiye ait yanlýþlarýný düzeltmiþtir. Ýbni
Maseveyh ve Razî’nin maymunlar, ibni Zühr’ün de keçiler
üzerinde teþrih yaptýðýný biliyoruz. Bu durumda tababette
çok mühim olan anatomi ilminin tecrübeye dayalý temellerinin Ýslam hekimlerince atýldýðýný görüyoruz. Bu tecrübî þart-
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larýn ýþýðý altýnda ibni Nefs’in küçük kan dolaþýmýný bulduðunu görmekteyiz.
Biyo-kimyevî analizlerin temelinde ibni Sina’yý görüyoruz. Damýtma ve ekstraksiyon ameliyesinin de ilk defa ibni
Sina tarafýndan yapýldýðýný müþahede ediyoruz. Yayýn taramalarý yaptýðýmýzda tarihte “deney” anlayýþýnýn babasý olarak karþýmýza Ebu-Bekir Razî çýkmaktadýr. Fakat gözlemek, denemek ve bunlarý bilinen nazariyeleri kaideleþtirerek yaymak da
ibni Sina’nýn önemli vasýflarýndandýr. Ýki yüzden daha çok kitabýn yazarý olduðunu söylemesi, bildiklerini, düþündüklerini
ve denediklerini yaymaya çalýþmasý bunu göstermektedir. Razî
bulduklarýný uygun bir sýnýflandýrma ile tasnif ederdi. Birkaç
yýl önce bir Hint prensinin kütüphanesinde bulunan Razî’ye
ait bir kitapta maddeler; nebatî, hayvanî ve mineral olarak
tasnif edilmiþtir. Bu modern fenlerdeki tasnife de uygundur.
Razî’nin hayvan deneylerine de önem verdiðini görüyoruz.
Razî maymuna civa içirerek ondaki zehir tesirini araþtýrmýþtýr. Bunun neticesinde hayvanýn elleriyle karnýný tutarak ve
diþlerini gýcýrdatarak karnýnýn aðrýdýðýný gösterdiðini görmüþtür. Kalomel ve süblimenin, civanýn aksine daha zehirli
olduðunu söyleyen ve kanlý ishaller verdiðini gösteren yine
Razî’dir. Razî’nin farmakoloji alanýnda yaptýðý tecrübeler çok
ehemmiyetlidir. Bu çalýþmalarýnda, Razî, sülfirik asit, formik
asit, sinameki, demirhindi gibi madenî ve nebatî maddeleri
incelemiþtir. Lâboratuar çalýþmalarýyla meþhur olan bir ilim
adamý da Ebu Mansur’dur. 968-977 de yazdýðý bir eserle sodyum karbonat ve potasyum karbonat arasýndaki ayrýmý ortaya koymuþtur. Bu ilim adamýnýn arsenik oksit, bakýr oksit, silisik asit ve antimonla ilgili bilgisi vardýr. Eseri, Seligman ta-
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rafýndan Avrupa’da farmakolojiye ait tercüme edilen ilk eserlerdendir. Bu eser 1833’te Viyana’da da yayýnlanmýþtýr. Farmakolojik sahada tecrübeye dayalý çalýþmalarla ünlü bir ilim adamý da Cabir’dir. Cabir 9. asýrda yaþamýþtýr. Antimon, bizmut,
fosfor, çinko, amonyun, birçok civa bileþiði gibi önemli kimyevî maddeleri ortaya koymuþtur, tedavi sahasýna metalik bileþiklerini sokmuþtur. Cabir buharlaþma, süzme, katýlaþma,
eritme, damýtma, kristalleþtirme metotlarýný; zencifre, arsenik oksit, þap, antimon, güherçile, civa oksit, kurþun asetatýn
hazýrlanýþlarýný tarif etmiþtir. Tecrübî çalýþmalar neticesi Müslüman farmakologlar tedaviye birçok ilacý kazandýrmýþlardýr.
Bazýlarý þunlardýr: Sinameki, kâfur, sandalwood, misk, myrrh
(lavanta yapýmýnda kullanýlan bir çeþit sakýz), cassia (cin tarçýný), demirhindi, nutmeg (küçük Hindistan cevizi aðacý) karanfil, kubabe aconite (býldýrcýn otu), amber ve civadýr. Batý,
terminolojik olarak da Müslümanlarýn tesiri altýnda kalmýþtýr. Þurup (syrup), julep (ilâca karýþtýrýlan tatlý bir sývý), alkol
(elkuhl), aldehit arapça kelimedir.
Fatih zamaný hekimlerinden tecrübî alanda meþhur bir
isim Þerafeddin Sabuncuoðlu’dur. Bu ilim adamý kullandýðý
cerrahi aletlerini kendi bulmuþ ve imal etmiþtir. Sabuncuoðlu’nun Mücerrabname adýný alan eserinden iki tecrübesini
kýsaca anlatalým. Bunlardan ilk tecrübesi yýlan sokmasýna
karþý kendi hazýrladýðý antidotu kendisinde denemesidir.
Önce tiryak adýný verdiði bu antidotu içmiþ, sonra sol elinin
orta parmaðýný yýlana ýsýrtmýþtýr. Kendi ifadesine göre; ne
parmaðý þiþmiþ, ne de vücudunda bir zehirlenme belirtisi
gözlemlemiþtir. Ýkincisi ise, Türk týp literatürünün en eski ve
enteresan örneklerinden sayýlýr ki bu da yýlan zehirinin tesi-
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rini anlamak gayesiyle yapýlmýþtýr. Bunun için bir horoz tecrübe hayvaný olarak seçilmiþ, hayvanýn bir budunun tüyleri
yolunarak çok zehirli bir yýlana çýplak derisinden ýsýrtýlmýþtýr. Sonra, daha önce hazýrlanan ve zehirin tesirini yok eden
tiryak horoza içirilerek hayvan kontrol altýna alýnmýþtýr. Ertesi gün deride yeþilimtýrak bir yara görülmüþ ve yeniden tiryak verilmiþtir. Ýkinci gün bu belirti de kaybolmuþ ve hayvan
eþleriyle birlikte gezinir hâlde bulunmuþtur. Osmanlý tababetinde ilâçlar önce hayvanlarda denenir sonra hastaya verilirdi. Bu tecrübeyi bazý hekimler kendi üzerinde tatbik etmiþ,
ilâcýn yan tesirinin olmadýðýný, faydalý olduðunu anladýktan
sonra hastaya vermiþlerdir. Bütün bunlar Ýslam tababetinde
tecrübe mefhumunun çok ehemmiyetli bir yeri olduðu gerçeðini gözler önüne sermektedir.

Orta Çað Cerrahîsinde Müslümanlarýn Yeri
Cerrahînin modern týbbýn neticesi olduðu gibi yanlýþ bir
kanaat vardýr. Hâlbuki cerrahi daima Ýslam týbbýnýn ayrýlmaz
bir parçasý olmuþtur. Müslüman hekimlerin cerrahîye olan
ilgileri Yunan týp klasiklerinin IX. yüzyýlda Arapçaya çevrilmesiyle baþlamýþtýr. Bu tercümeler Yunan týp bilimlerine karþý olan alâkayý da beraberinde getirmiþtir.
Derinlikten ve sistematik bir bakýþ açýsýndan mahrum olmakla birlikte Orta Çað’da Müslümanlarýn cerrahînin geliþmesine katkýlarý ile ilgili birçok eser vardýr.

Zekeriya Razî (841-926)
Ebu Bekir Muhammed bin Zekeriya Razî, Batýda Rhazes
olarak bilinir ve çaðýnýn en büyük hekimidir. George Sarton
þöyle yazmaktadýr: “Razî Orta Çaðlarýn en büyük klinisyeni
olmasýnýn yanýsýra iyi bir kimyager ve fizikçidir. Kadýn hastalýklarý ve doðum bilgisine ve göz cerrahîsine büyük katkýlarda bulunmuþtur.”
Razî, yaranýn dikilmesinde ilk olarak ipek iplik kullanmýþ; kýrýklar hakkýnda bir çalýþma hazýrlamýþ, cerrahî üzerine bir eser yazmýþtýr. Eski yaralarý ve fistülleri baþarýlý bir þekilde iyileþtirmiþ, karýn bölgesi yaralarýnda kýl fitil kullan-
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mýþtýr. Koyun baðýrsaðýndan mamul harp telinin dikiþ materyali olarak kullanýmýndan bahsetmiþtir.
Bir organ çýkarýlýrken yumuþak dokunun hasar görme ihtimali vardýr. Bunu önlemek için Razî levha kullanýlmasýný
tavsiye etmiþtir. Eklemler þiþ ve kemik hasta ise eklemlerin
çýkarýlmasýný tavsiye etmiþtir.
Kanser dokusunun ya tamamen kesilip alýnmasýný veya
bütünüyle yakýlmasýný tavsiye etmiþtir. Tamamen kesilip alýnamayacaksa yaraya cerrahi müdahale yapýlmamalý ve yara
yakýlmalýdýr.

Ebu Kasým el Zehrâvî
Orta Çað’da rakipsiz bir kabiliyet. Diðer adýyla Abulcasis.
Batýda modern cerrahinin babasý olarak anýlmaktadýr. Donald
Campbell’e göre: “Avrupa âlimlerinin Zehrâvî ile ilgili dikkatini çeken þey, doðumda cenini kolaylýkla çýkarmasýdýr. Onun
yöntemi Galen’in metodunu gölgede býrakarak Avrupa’da beþ
yüz yýl üstünlüðünü muhafaza etmiþ ve Hristiyan Avrupa’nýn
cerrahî standartlarýný yükseltmede tesirli olmuþtur.”
Kitabe’t-Tasrif, Batýda okutulan standart bir ansiklopediydi. 30 kýsýmdan oluþan kitabýn ilk iki kýsmýnda anatomiden
bahsedilmektedir. Cerrahî üzerine olan son kýsým üç kitaptýr.
Ýlk kitap; yakma yöntemleri ve yaygýn olan özel aletleri anlatýr 56 bölümden meydana gelmiþtir. Kesme, delme ve yaralarla alâkalý olan ikinci kitap ise 93 bölümdür. 3. kitap ise kýrýklar ve yer deðiþtirmelerle ilgilidir.
Zehravî cerrahî sanatýna birçok katkýda bulunmuþtur. Yaralarý deðiþik tipte ipliklerle dikmiþ, ameliyat esnasýnda ihmal veya tecrübesizlik ile toplardamarlarýn yaralanabileceði-
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ni belirtmiþtir. Tarihte hemofiliyi ilk açýklayan hekim Zehravî’dir. Boðaza kaçan maddeleri çýkarmada sünger uçlu mil,
uretra araþtýrmalarý için yivli mil kullanma, kulak þýrýngasý
önemli buluþlarýndandýr. Kulak þýrýngasýný kendisinden dinleyelim: “Kanülün pamuklu ucunu yerleþtirdikten sonra içini yað veya münasip bir sývý ile doldurun. Sonra pamuklu
ucu içeriye sokup sývý içeriye girinceye kadar itin.”
Zehravî’nin hayvan baðýrsaðýný yaralarý dikmede ilk kez
kullanmasý, Batýlý bilim adamlarý tarafýndan da kabul edilen
bir hakikattir. Bugünün modern steril paketleri içerisinde
bulunan katgütler bize Zehravî’den mirastýr.
Ortopedide Zehravî: Leðen kemiði kýrýklarýnýn tedavisini
ilk yapan kiþidir. Omuz eklemi kýrýk ve çýkýklarý üzerine yazdýðý eserler kendisini eþsiz bir cerrah durumuna getirmiþtir.
Yara Yakýlmasýnda Zehravî: Zehravî, yakma hakkýnda
detaylý araþtýrmalar yapmýþtýr, günümüzde elektrikle yapýlan
yakma, bu uygulamanýn faydasýný göstermektedir. Daðlama
hakkýndaki görüþleri þöyledir: “Ýki istisna hariç daðlamayý,
fonksiyonel olsun organik olsun, bütün hasta bünyeler için
kullanabilirim, istisnalar ise: Fonksiyonel sýcak tabiat ve
fonksiyonel kuru tabiat.”
Göz Cerrahîsinde Zehravî’nin Yeri: Müslümanlarýn bu
daldaki yeri tartýþýlmazdýr. Bu konunun üstadlarýndan olan
Zehravî her türlü göz ameliyatýný yapmýþtýr. Büyük bir kabiliyet isteyen bir katarakt ameliyatýný þöyle anlatmakta: “Hasta önüne otursun ve bacak bacak üstüne atsýn. Yüzünü kuvvetli ýþýða çevirip saðlam gözü tamamen kapayýnýz. Salgý sol
gözde ise sol elinizi, sað gözdeyse sað elinizi kullanarak göz
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kapaðýný kaldýrýnýz. Sol göz hasta ise iðneyi sað elinize, sað
göz hasta ise sol elinize alýnýz. Sonra iðneyi küçük kantüs tarafýndan göz beyazýna batýrýnýz. Ýðneyi döndürerek sertçe
ileriye itiniz. Salgýyý içeren bölgenin üst kýsmýna iðneyi yerleþtirdikten sonra salgýyý kazýyýnýz. Gözü dinlendirip, salgý
tekrar gelirse tekrar kazýyýnýz. Salgý belli bir müddet sonra
gelmeyince iðneyi döndürerek çýkarýnýz ve gözü çözeltiyle
yýkayýnýz. Çözelti kaya tuzu ihtiva etmemelidir. Gülyaðý veya yumurta aký ile nemlendirilmiþ olan bir tamponu göz üzerine uygulayýnýz.”
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Mütehassýsý olarak Zehravî: Yunanlýlar ebelik konusunda herhangi bir materyal býrakmamýþlardý. Bu konu da Müslümanlarýn önde olduðu
dallarýn baþýnda gelmekteydi. Zehravî “Kitab et-Tasrif ”de
þimdi Watcher pozisyonu olarak bilinen pozisyonu açýklamýþtýr. Ölü fetüsü çýkarmak için kronioktesi ameliyatýný yapmýþtýr. Jinekoloji dalýnda zamanýnýn en modern cerrahýdýr.
Kullandýðý bütün jinekolojik âletlerin resimlerini çizmiþtir.
Zehravî’nin Cerrahî Malzemeleri: 200’den fazla âlet kullanmýþtýr ve çoðunun plâný ve dizayný kendisine aittir. Bu
âletlerin farklý kullanýlmasýný detaylý olarak resmetmiþtir. Bu
cerrahî âletler Orta Çað’da öðrenciler ve cerrahlar için çok
faydalý olmuþtur. Donald Campbell’e göre; kullandýðý âletlerin þekillerini verdiði için ameliyat tarifleri net ve pratik açýdan deðerlidir. Zehravî cerrahî aletleri sistematik olarak sýnýflandýran ilk hekimdir. Zehravî, hidrosel ve kese taþlarý
ameliyatlarý yapmýþtýr. Bu ameliyat tekniklerinin günümüzün ameliyat tekniklerini andýrdýðýný söyleyebiliriz.
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Hidrosel: Zehravî tarafýndan sulu fýtýk olarak adlandýrýlan
hidrosel, skrotumda sývý birikimidir. Bu ameliyatýn yapýmý
hakkýnda geniþ bilgi vermiþ, kaç kiþiyle çalýþýlmasý gerektiðini
söylemiþ ve tedavi sonrasý yapýlacak iþlemleri yazmýþtýr.
Litotomi: Taþ çýkarmak anlamýna gelir. Bu metot Arap
cerrahlar arasýnda yaygýndý, ameliyat teknik bakýmdan üstün
bir seviyeye çýkarýlmýþtý. Bu ameliyatýn zorluðuna raðmen
Zehravî bu ameliyatýn nasýl yapýlmasý gerektiðini en ince
noktalarýna kadar tarif etmiþ, ameliyat tekniðini iyi bir þekilde uygulamýþtýr.

Tarihî Kaynaklarda Kalp ve Kan Dolaþýmý
Kan dolaþýmý fizyoloji ilminin mühim bir kýsmýný teþkil
eder. Kan dolaþýmýnýn tarihçesi yazýlýrken ecdadýmýzýn hakký
çiðnenmiþ, týp tarihi açýsýndan büyük bir adaletsizlik yapýlmýþtýr. Peygamberimizi takiben kan dolaþýmý sahasýndaki ilk mühim sima ibni Sina’dýr. Kan dolaþýmý hususunda Harvey’den
çok önce ilmi temelleri ibni Sina atmýþtýr.
Ýbni Sina’nýn damarlar hakkýnda asýrlar önce verdiði bilgilerle bugünkü bilgiler birbirine çok yakýnlýk göstermektedir. Doç. Gürsel Örtüð ibni Sina’nýn çizimlerindeki el,
kol, bacak, yüz ve baþa mensup damarlarýn resimlerini bugünkü týp anlayýþýyla yeniden incelemiþ ve bu çizimlerin
neredeyse günümüzdeki bilgilerle ayný olduðunu tesbit etmiþtir. Ýbni Sina: “Kalbin iki boþluðu vardýr. Büyük þiryan
sol boþluktan çýkar, kalýndýr, çift tabakalýdýr (aorta). Küçük
þiryan sað boþluktan çýkar, ince ve tek tabakalýdýr (Arteria
pulmonalis). Karaciðer veridleri ince cidarlýdýr (v. cava).
Venaporta sistemini kendisi tanýmlamýþtýr. Gýdanýn emilmesi için, ince baðýrsaklarda kýl gibi ince damarlar vardýr.
Emilen gýda, buradan, damarlarla (vena porta) karaciðer
içine gider yayýlýr, oradan karaciðerin dýþ bükey yüzünden
çýkan damarlarla (Vena hepatica) birleþir.” Ýbni Sina’nýn
kýlcal dolaþýmý bildiði anlaþýlmaktadýr.
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Ýbni Sina sað ve sol kolda yapýlan kan basýncý ölçümleri
arasýnda farklýlýk olduðunu da belirtiyor. Gerçekten sað ve
sol koldan alýnan kan basýnçlarý arasýnda bazý þahýslarda yaklaþýk 20 mm Hg’lik bir fark vardýr. Ýbni Sina’nýn bu farký eli
ile nasýl hissettiði hayret vericidir. Avrupalýlar, nabzýn çeþitlerini, özelliklerini ve aritmik þekillerini isimlendirirken, ibni
Sina’nýn bulduðu nabýzlarýn Arapça isimlerini lâtin dillerine
çevirerek kendilerine adapte etmiþlerdir. Ýbni Sina kalp ve
damar hastalýklarýndaki nabýz çeþitlerini kesin olarak ayýrmaktadýr ki bu da modern düþüncelere açýlmýþ bir yoldur.
Kan dolaþýmý alanýndaki bir diðer önemli sima da ibni elNefis’dir (1210-1288). Þam’da doðmuþ, Kahire’ye yerleþerek
Kalavun Hastanesine baþhekim olmuþtur. Ýslam dünyasýnda
ilk müstakil anatomi eserini ibni el-Nefis yazmýþtýr. “Þerh-i
Teþrih-i ibni Sina” adýný verdiði bu eserinde ibni el-Nefis,
Harvey’den 4 asýr önce küçük kan dolaþýmýndan bahsetmektedir. Ýbni el-Nefis bu kitabýnda Michael Servet’ten önce, 13.
yüzyýlda ilk defa akciðer dolaþýmýný tarif etmiþtir. Ýspanyol
Michael Servet’in Ýslam Tababeti ile meþgul olmasý ve akciðer
kan dolaþýmýný keþfeden ibni el-Nefis’in bu eserinin Madrid’deki Escorial kütüphanesinde bulunmasý onun ibni el-Nefis’den faydalandýðýný gösterir bir mahiyet arzetmektedir.
Ýbni el-Nefis’in talebesi ibni el-Kuff (1233-1286) Þam’daki Nureddin hastanesinde 13. yüzyýlda yetiþen en deðerli cerrahlardandýr. “Cerrahi Sanatýnýn Desteði” isimli cerrahiye ait
çok deðerli bir eser yazan ibni el-Kuff, Harvey (1628) ve
Malpigi’den (1661) önce kýlcal damar sistemini keþfetmiþti.
Ýbni el-Nefis’in týbba kazandýrdýðý yenilikleri kýsaca özetlemeye çalýþalým:
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1) Kalp, þimdiye kadar sanýldýðý gibi sað atriumun içindeki kanla deðil, bilakis cüzlerine damarlar vasýtasýyla daðýlan
kanla beslenmektedir. Böylece ilk defa koroner deveraný
ibni Nefis fark etmiþti.
2) Kan akciðerlere temiz havayý almak için yayýlýr; yoksa
akciðerleri beslemek için deðil. Daha sonra bu tez üzerinde
Harvey de ehemmiyetle durmuþtur.
3) Vena pulmonalislerle arteria pulmonalisler arasýnda, akciðerlerdeki deveraný tamamlayan irtibatlar mevcuttur. Batýlý
tabip Colombo, ilk defa bunu kendisinin bulduðunu ileri sürmüþtü.
4) Vena pulmonalisler, hava veya is ile deðil, bilakis kanla doludur. Galen’e göre ise venalar, birbirine zýt istikamette çalýþmaktadýrlar.
5) Arteria pulmonalislerin cidarlarý, vena pulmonalislerinkine nazaran daha sýktýr ve çift katlýdýr. Ýbn Nefis’in bu
devir açýcý keþfi de -þimdiye kadar- yukarýda adý geçen M.
Servet’e atfolunmaktaydý.
6) Septumun mesamatý yoktur. Kan ise kalpte deveranýný
tamamlar. Kalbin iki kulakçýðý arasýnda delik olmadýðý gibi
iki karýncýðý arasýnda da delik yoktur. Zira kalbin bir kýsmý,
yani septum kapalýdýr. Kalpte bazýlarýnýn zannettikleri gibi
görünebilen Galen’in düþündüðü þekilde de görünmeyen mesamat mevcut deðildir. Septumun yapýsý, kalbin diðer kýsýmlarýna nazaran daha sýk nesiçlidir. Kanýn akciðerlere hava ile
karýþmak için arteria pulmonalisler vasýtasýyla da kalbin iki
karýncýðýna vardýðýnda þüphe yoktur. Ýbni Nefis bu kadar açýk
ve basit þekilde, küçük kan deveranýný açýklamýþtý. Ayný sözler daha sonra Michael Servet tarafýndan kullanýlýr.

Tarihte Perhiz ve Diyet Tedavisi
Perhiz insan saðlýðýnýn devam ettirilmesinde, diyet ise hastalýðýn ilaç yerine daha tabii bir yolla (gýda ile) tedavisinde
önemlidir. Perhiz koruyucu hekimlik açýsýndan mühimdir. Yüce Beyan’da: “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz.” (Araf-31)
buyurulmasýnýn tefsirini yapan Elmalýlý Hamdi Yazýr burada
koruyucu hekimlik mevzuunun ele alýndýðýný vurguluyor. Yüce Rehberimiz de: “Âdemoðlunun doldurduðu kaplarýn en
kötüsü midesidir.” “Mideyi yemek ve içmekle týkabasa doldurmaktan sakýnýn.” “Ümmetim hakkýnda endiþe duyduðum
þey, göbek büyüklüðüdür.” “Çok yemekle saðlýk ve saðlam
kalmak bir arada olamaz.” buyurur. Hz. Ömer de: “Çok yemek yemekten sakýnýnýz. Zira çok yemek, insanýn cismine
aðýrlýk verir ve hastalýk meydana getirir.” demektedir. Ebu’lLeys Semerkandî ise: “Týp yönünden perhiz kadar faydalý bir
þey yoktur.” ifadesiyle görüþünü açýklar.
Çeþitli hastalýklarda da Peygamberimizin diyet tedavisini
uyguladýðýný görüyoruz. Diyet tedavisinden tarihte çeþitli bilim adamlarýmýzýn da müspet bir þekilde bahsettiðini müþahede ediyoruz, Ýbn el-Nefis (1210-1288) diyetle tedaviye önem
vermiþ; mide, baðýrsak hastalýklarýnda gýda rejimini uygulamýþtýr. Bu bilim adamý: “Rejimle tedavi mümkün ise hiç ilâç
vermemelidir.” demektedir. Gerçekten de bu fikir çok deðer-
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lidir. Bilindiði üzere her ilâç belli bir seviyeden sonra zehirdir
ve normal þartlarda bile bazen yan etki yapmaktadýr. Bugün
þeker hastalýðýnda önemli tedavilerden birisi þüphesiz diyet
tedavisidir. 1225 yýlýnda yazdýðý bir kitapta Abdüllatif Baðdadî de þeker hastalýðýnda diyet tedavisini ele almýþtýr. Diyet
alanýnda önemli bir sima da ibni Zühr’dür. Bu hususta Roger
Garaudy þöyle demektedir: “Gýda rejimi üzerine dünyada ilk
kitap XII. yüzyýlda Müslüman Ýspanya’da yazýlmýþtýr. Ebu
Mervan ibni Zuhr’ un “Diyet kitabý” bu alandaki ilk örnektir.” Ýbni el-Vafýd: “Gerekirse en azýndan ilaç kullanýlmasýný,
uygunsa diyet verilmesini tavsiye eder.” Ali bin Abbas da “Kitabu Meliki” isimli eserinin en önemli bölümünü perhizler
(diyetler)’e ayýrmýþtýr. Endülüs’de ibni Meymun ise kabýzlýkta ve basurda daha çok sebze yemeklerine aðýrlýk veren bir diyet uygulamýþtýr. Bugün biz de ayný uygulamayý yapýyoruz.
Diyet alanýnda en önemli sima Ebubekir Razî’dir. Bu bilim
adamý kitabýnda “Hastalarýn yemeklerine” de yer vermiþtir.
Razî ilâçla tedavi yerine önce diyet tedavisini tavsiye etmiþtir.
Bu hususta Razî þöyle diyor: “Hastalýðý gýdalarla tedavi edebileceksen ilaçlara baþvurma. “Tek bir ilâçla tedavi edebileceksen
her ne olursa olsun mürekkeb ilâçlar kullanmaya kalkýþma.”
12. asýrda Muhammed bin Ali es Semerkandî de çeþitli
hastalýklara karþý diyet tavsiye ediyor. Diyet alanýnda önemli
bir isim de ibni Sina’dýr. Bu bilim adamý müzmin hastalýklarda vücut direncini artýrmak için daha çok proteinli (et, yumurta vs) gýdalarýn verilmesini tavsiye etmiþ, kendisi tatbik
etmiþ, baþarýlý sonuçlar almýþtýr. Bu tedavi sistemi hâlen uygulanmaktadýr. Ýbni Sina’nýn aþýrý yemenin yaþlýlarda yüksek
tansiyona sebep olduðunu ve beslenmenin düzeltilmesiyle
bunun kontrol altýna alýnabileceðini tesbit ettiðini biliyoruz.
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Perhiz ve diyet anlayýþýnýn bilim adamlarýmýzda görülmesinin yanýsýra bu anlayýþý toplum yapýsýnda da müþahede etmek mümkündür. Bu hususta Fransýz seyyah Jean Thevenot
þöyle der: “Türkler uzun ömürlüdürler ve az hasta olurlar
(...) Bunun yeme içmedeki dikkatlerinden ileri geldiðini zannediyorum.” Fransýz seyyah Du Loir: “Türkler ihtiyaçlarýndan fazlasýný yemez.” Corneille Le Bruyn isimli seyyah ise:
“Türkler güçlü kuvvetli olduklarý için uzun yaþarlar. Her
hâlde bunun en tabii sebebi gayet sýhhi ve iyi gýdalar kullanmalarýnda ve mideyi bozmak suretiyle ciðerlere, kalbe ve dimaða ekseriya zarar veren, lezzetli ve mütenevvi yemeklere
ehemmiyet vermemelerindedir.” demektedir.
Toplum yapýsýna uygun olarak tedavi müesseselerinde de
diyet anlayýþý vardý. “Dârüþþifalarda günümüzde olduðu gibi aþçýlar, tabiblerin isteklerine göre yemek piþiriyorlardý.”
Burada çalýþan hekim için Abbas Vesim þöyle der: “Eðer gýda ile tedavi ederse, devayý vermeye.” Pratik açýdan da
dârüþþifalarda bu durum uygulanmýþtýr. Fatih dârü’þ-þifasýnda hekim isteðine göre diyet ayarlanýrdý. Burada diyet hazýrlamak için iki aþçý görevliydi. Fatih’in mutfaðýnda da perhiz
yemekleri yapýlýrdý. Haseki dârüþþifasýnda da diyet için iki
aþçý görevliydi. Valide Sultan hastanesinde de doktorlara
günlük giderler arasýnda bulunmayan birçok gýdanýn da gereðinde satýn aldýrýlmasý yetkisi verilmiþtir ki bu da birçok
hastalýklarda bugün izlediðimiz gýda rejimi hakkýnda o zamanlar bile bir fikir bulunduðunu göstermesi açýsýndan
önemlidir. Hastanelere tahsis edilen paralarda, doktorlarýn
tavsiye edeceði her türlü gýda maddesinin alýnmasý, ilâç ve
gýda üzerinde herhangi bir kýsýtlamaya gidilmemesi vakfiyelerde þart kýlýnmýþtýr. Evliya Çelebi, Fatih ve Bayezid’in da-
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rü’þ-þifalarýnda hastalara kuþ eti ikram edildiðini belirttikten
sonra; Bayezid’in Edirne’deki þifahanesinde hastalarýn gýdasý konusunda þu bilgileri vermektedir: “Gece ve gündüz hastane mutfaðýnda hastalara günde üç kere et’ime-i nefise verilir. Keklik, turaç, sülün, güvercin, kaz, ördek ve bülbüle
varýncaya kadar cemi kuþlar avcýlar tarafýndan avlanarak
mütevelliye getirilip, hekimlerin arzusu ve hastanýn mizacýna göre tabolunarak hastalara verilir.” Selahaddin Eyyubî
devrinde Dimaþk’taki hastanelerde 1285’de Kahire’de yapýlan hastahanede de diyet mutfaðý vardý. Bu mutfaklarda perhiz yemekleri yapýlýrdý.

Tarih Boyunca Yaþlýlýkta Beslenme
Yaþlýlýk bütün canlýlar için kaçýnýlmaz bir hâdisedir. Bu
hususu izah açýsýndan birçok görüþ ortaya atýlmýþtýr. Hücre
kaybý yaþlanmanýn belli baþlý biyolojik temellerinden biridir.
Canlýlarda hücre kaybý çeþitli yollarla oluþabilir. Hücre kaybý bünyenin yaþlanmasýndan ya da çevreden kaynaklanan etkilerle (ionizan ýþýnlar, virüsler gibi) ortaya çýkabilir. Çevreden fazla serbest kök hücumu (ionizan ýþýnlar, çevre kirliliðinden kaynaklanan serbest kökler besinlerle alýnanlar vb.)
yaþlýlýðý hýzlandýrabilir. Ayrýca otoantikor yapýmý da yaþlýlýðý
hýzlandýrmaktadýr.
Günümüzde DNA-RNA sisteminde zamanla husule gelen
önceden programlanmýþ (yani ecelin kader-i ilâhi ile takdiri)
bozulmalarýn ve bu bozulmalarýn kýsa ömürlü labil proteinlere yansýmasýnýn yaþlanma olayýný açýklamada daha doðru bir
görüþ olduðunu savunanlar çoðunluktadýr. Bu durumda yaþlýlýk hâdisesi her insan için kaçýnýlmaz bir vakýadýr. Nitekim
Yüce Rehberimiz bu hususta: “Ey Allah’ýn kullarý, tedavi
olun. Çünkü Allah, yarattýðý her hastalýk için mutlaka bir þifa veya deva yaratmýþtýr. Ancak bir dert müstesna. O da ihtiyarlýktýr.” buyurmaktadýr. (Tirmizi, Ebû Davud, ibni Mace)
Ancak ihtiyarlýðý yavaþlatacak bir takým tedbirler alýnabilir
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meselâ; oburluk yapmamak, acýktýktan sonra ölçülü yemek,
alkol almamak, düzenli uyumak ve egzersiz yapmak insanýn
dinç kalmasýna ve yavaþ yaþlanmasýna yardýmcý olacaktýr. Alkol alýnmasýnýn dinimizce yasak olduðu malumumuzdur. Yüce Rehberimiz açlýðý da tenkit etmektedir. Hergün oruç tutan
ve bütün geceyi ibadetle geçiren Abdullah b. Amr b. As’a þöyle demiþtir: “Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma;
geceleyin hem ibadet et, hem de uyu. Muhakkak ki vücudunun senin üzerinde hakký vardýr.” (Buhari, Müslim) Oburluk
da Yüce Rehberimizce tenkit edilmiþtir. Bu hususta: “Hemen
her hastalýk, çok yemekten ileri gelir.” buyururlar. Uyku da
sýhhat açýsýndan önemli bir hâdisedir. Yüce Beyan’da: “Uykunuzu dinlenme yaptýk. Geceyi örtü kýldýk.” buyurulmaktadýr
(En-Nebe: 9.10) Egzersiz de sýhhatin idamesi açýsýndan çok
mühimdir. Peygamberimizin atýcýlýk, binicilik, koþu, güreþ ve
yüzmeyi teþvik ettiðini biliyoruz. Yani Yüce Rehberimiz yaþlýlýðý yavaþlatacak tavsiyelerde bulunmuþtur.
Yaþlýlar posalý yiyecek yemeli, sývý yað almalý, kalsiyum ve
Bg vitamini almalýdýr. Baðýrsak kanserleri 40-70 yaþlarý arasýnda meydana gelmektedir. Kepekli ekmeðin yani posalý yiyeceðin baðýrsak kanserlerini azalttýðýný istatistikler göstermektedir.
Peygamberimizin kepekli ekmek yenmesini tavsiye ettiðini biliyoruz. Yüce Rehberimizin zeytinyaðý yediðini biliyoruz.
Ýmam-ý Tirmizi rivayetinde ibni Ömer’den merfuan Peygamberimiz: “Üç þey reddolunmaz. Biri süt, biri yastýk, biri de yað.”
buyurmuþtur. Bu yað yerden çýkan yaðdýr, bunu Ýmam-ý Kastalani’de görüyoruz. Yani Peygamberimiz sývý yað yenmesini tavsiye etmektedir. Yukarýdaki hadiste ayrýca sütü de tavsiye ediyor. Sütün önemli bir kalsiyum kaynaðý olduðunu da biliyoruz.
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Yüce Beyan’da: “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayýnýz.” buyurulmaktadýr. (Bakara 2/195) Kendimizi tehlikeye atacak gýdalardan kaçýnmalýyýz. Yüce Rehberimiz: “Yaðlý yemekleri çok yemekten sakýnýnýz.” buyurmaktadýr. Yaðlý
yiyeceklerin damar sertliðine sebep olduðu bu asrýn bilinen
vakýalarýndandýr. Yaþlýlarýn çok yememesi ve þiþmanlýktan kaçýnmasý gerekir. Hz. Ali: “Kalbin sýkýþýklýðý daralganlýðý tokluktandýr.” der, þimdiler de þiþmanlýðýn koroner kalp hastalýðýna sebep olduðu kalp sýkýþýklýðý yaptýðý malumumuzdur.
Yüce Rehberimizin de þiþmanlýktan kaçýnýlmasýný salýk verdiðini ve þiþman bir kimseye: “Keþke karnýn böyle (þiþman) olmasaydý senin için daha hayýrlý olurdu.” diye tavsiyesiyede
bulunduðunu görüyoruz. Þiþmanlýk, eriþkin tip þeker hastalýðý için risk oluþturur. Yukarýdaki ifadeler uygulandýðýnda bu
risk azalacaktýr. Þeker hastalýðý Ýslam âlimlerince malum bir
hastalýktýr. Dünyada ilk olarak ibni Sina, þeker hastasý olan
kimselerin idrarýnda þeker çýktýðýný belirtmiþtir. O devrin hekimlerinin de çok detaylý olarak þeker hastalarýnýn ne yemesi, ne yememesi hususunu tartýþtýðýný görüyoruz.
Yüksek tansiyon yaþlýlar için ciddi bir problemdir. Tuz
kýsýtlamasýyla bu problem önemli ölçüde giderilebilmektedir. Fazla kilonun giderilmesi, alkolün býrakýlmasý da tansiyon kontrolünde önemli faktörlerdendir. Þiþmanlýk ve alkol kullanýmýnýn dinimizce nehyedildiðini yukarýda belirtmiþtik. Ýlginç bir tavsiyeyi de ibni Sina’da görüyoruz. Ýbni
Sina yaþlýlarýn az tuz yemesini tavsiye ediyor ve þiþmanlýðýn
birçok hastalýða sebep olduðunu söylemiþ, zayýflamayý temin için sebze yemeklerinin çoðunlukta olduðu perhiz listeleri hazýrlamýþtýr. Bu listelerin benzerleri þu anda çaðdaþ
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týp ilminde kullanýlmaktadýr. Bugün de dengeli zayýflama
rejimi olarak sebze aðýrlýklý diyet tavsiye ediliyor. Ýbni Sina
yaþlýlara saðlýklarýný muhafaza edebilmeleri için tuzlu, yaðlý yemek ve et yememelerini tavsiye etmiþtir.

Ýslamî Psikiyatri
Ýslam dini, insan hayatýný her yönüyle ele aldýðý için psikolojik veya somatik rahatsýzlýklara en tesirli çarelerin bulunmasýna dayelik yapmýþtýr.
Yaratanýn yarattýðýný daha iyi bildiðinin birer delili olarak
Ýslam’ýn fýtrata hitap eden karakteri, cihanþümûllüðü, enfüsî
ve afakî âlemde koyduðu kanunlar arasýndaki ahenginin bir
neticesi olarak bilhassa psikiyatrik hastalýklara karþý getirdiði tedavilerin tarihdeki müþahhas delilleri meydandadýr.
Ama daha önce, bir karþýlaþtýrma yapabilmek için Orta Çað
Avrupasýnýn psikiyatrik hastalara karþý tavrýna bir göz atmak
yerinde olacaktýr.

Orta Çað’da Akýl Hastalarýna
Karþý Avrupadaki Tavýr
Orta Çað Avrupasýnda, akýl hastalarýnýn kötü ruhlar tarafýndan esir alýndýðýna inanýlýrdý. Bu cinnet vakalarýnýn gerçek sebebi olan habis ruhlara karþý gelmenin çoðu zaman imkânsýz
olduðuna, ancak bazý durumlarda bir azizin cesedinin veya eþyalarýnýn bir parçasýyla bunlarý kovmanýn mümkün olabileceðine inanýrlardý. Deli olarak damgalanmýþ erkek ve kadýnlar,
baþkalarýný rahatsýz etmedikçe kendi baþlarýna terk edilirlerdi.
Etraftan geçenler tarafýndan taþlanýr ve dövülürler, çoðunluk-
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la açlýk, baský ve kazalar yüzünden ölürlerdi. Kamu düzenini
veya huzuru bozanlar delilik ve saldýrganlýklarý bahanesiyle balýk istifi halinde zindanlara doldurulup dövülürdü. O zamanlar birçok insan dayak atmanýn terapik bir faydasý olduðuna
inanýrdý. Zira eðer þeytan hastanýn vücuduna yerleþmiþse bu
vücut alabildiðince nahoþ bir mesken haline getirilmeliydi, böylece þeytan belki de kaçýp giderdi. Bu amacý gerçekleþtirmenin
en tesirli yollarý da dövmek, aç býrakmak ve ani olarak çok soðuk suyla duþ yaptýrmaktý.
Bu zalimce müdahaleye maruz kalan hastalar, çareyi gözden ýrak yerlere kaçmada bulmuþlar, maðaralara sýðýnmýþ,
bazýlarý hayvan derisi giymiþ, bazýlarý ise hiçbir þey giymeden
saç ve sakallarý birbirine karýþmýþ bir halde yaþamýþlardýr. Bir
kýsmý kendilerini melek ve þeytanlarýn ziyaret ettiðini iddia etmiþ, azizlik dava edenler ise küfre girdikleri için öldürülmek
gibi bir riskle yüzyüze gelmiþlerdir.

Ýslam’ýn Tavrý
Doðuda, Ýslam’ýn hâkim olduðu topraklarda, akýl hastalarýnýn tedavisinde farklý bir yaklaþým mevcuttu. Müslümanlara göre mecnunlar da Allah’ýn kullarýydý, bu yüzden þefkat
ve merhametle tedavi edilmeliydiler.
Hristiyanlýk’taki þeytan korkusunun aksine, Müslümanlar mantýki olarak, Yunan ve Roma kaynaklý klâsik
terapi metotlarýný hadis ve ayetlerin ýþýðýnda yoðurarak,
nezaketle bu hastalarýn birçoðunu iyileþtirmeyi baþarmýþlardýr. Müslüman mücahitlerin Asya, Afrika ve Avrupa’da
yaptýklarý cihatlardan aldýklarý en helâl kazanç olan gani-
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metlerin içinde, Yunan ve Lâtin menþeli eserler de vardý.
Bu eser sahiplerinin yeni tilmizleri olan Müslümanlar, kitaplarý Arapçaya çevirmeye baþladýlar. Harun Reþid, Johannitius ismindeki bir tercümana çevirdiði her kitap
için, kitabýn aðýrlýðýnca altýn verdi. Sonunda bu tilmizler
üstatlarýný çok geride býraktýlar, çünkü vahiy kaynaklý
marifet huzmeleri, aklýn emeklediði yollarý bir anda katediverdi.
Ýfrit ruhlarýný, bütün psikiyatrik hastalýklarýn sebebi olarak görme gibi bir telakkiye sahip olmayan Müslüman hekimler, rahatsýzlýklarý, týbbî metot ve vasýtalarla tedavi etmeye çalýþtýlar. Yunan ve Romalýlara ait, birtakým salgýlarla
asabî aktivitelerin düzenlendiði teorileriyle, yazýlý halde bulunan, müshil kullanma, istirahat, perhiz metotlarýný kabul
ettiler. Hazýrladýklarý ilâçlar bilhassa yatýþtýrýcýlar, þöhret
bulmuþtu. Asabi hastalarý teskin etmek için hususî hamamlar
inþa etmiþlerdi. Fýskiyelerle donatýlmýþ, rengârenk çiçeklerle
bezenmiþ, insaný büyüleyen bahçelerde, hastalara etkisine göre seçilen farklý müzik eserleriyle, çok yönlü telkine dayalý
huzur çevreleri tesis etmiþlerdir.
Müslüman hekimler yeni bir psikoterapi türü üzerinde de
çalýþmýþlardýr. Doktorlarýn, hastayla korkularý hakkýnda
sohbet etmeleri ve ona, vehimlerini yenebilmesi için nasihatlarda bulunmalarý gerektiðine inanmýþlardýr. Bu çeþit rahatsýzlýklarda avcýlýk, ata binmek, yürüyüþ yapmak gibi alternatifler de kullanýlýrken, aþýrý baský altýnda bulunan erotomanlara, güce dayalý top oyunlarý ve sýk sýk banyo yapmayý tavsiye etmiþlerdir.
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Müslüman Hekimler ve
Zihnî Hastalýklar Hakkýndaki Görüþleri
Ýslam týbbýnda büyük bir yeri olan Razî’nin 226 kitabý
vardýr. Bu kitaplar arasýnda öne çýkan iki eser “Mansurî” ve
“El-Havî”dir. Fizyonomi için çaplý bir rehber olan Mansurî’de, þahsiyetlerin tanýmý ve mahiyetleri ile asabi hâle tesir eden iç salgýlara ait bilgiler bulunmaktadýr. El-Havî’de ise,
vücudun fizikî halini etkileyen, “psikolojik hâdiselerin” önemi anlatýlmýþtýr. Fikrî düzensizliðin akýl hastalýklarýnda, rahatsýzlýklarýn ilk iþareti olduðunu, bununla beraber, saðlam
zihne sahip olan her insanýn akýl hastasý olmamasýnýn garanti olmadýðýný söylemiþtir. Doktorlarýn, hastalarýna daima
saðlýklý bir gelecek ve emin olmasalar bile iyileþme ümidi telkin etmelerini tavsiye etmiþ, bedenî halin ruhî durum ile irtibat halinde olduðuna deðinmiþtir.
Ýbni Sina’nýn “Kanun”u teorik ve pratik týp alanýnda abidevi bir eserdir. Ýbni Sina’nýn psikoloji hakkýndaki görüþleri
ve bu sahadaki tedaviye ait tavsiyelerinin, tarihte büyük bir
önemi vardýr. O zamanki kýsýtlý týbbî tekniklere raðmen ibni
Sina, kalp atýþý oranýndaki deðiþmelerle, manevî hisler arasýndaki irtibatý gösteren bir sistem geliþtirmiþtir. Orijinal klinik kayýtlarýnda, teþhislere götüren soru listeleri, bu sorularýn sebep olduðu kalp atýþý oranýndaki deðiþiklikler ve varýlan neticeler mevcuttur.
Bir baþka Müslüman hekim Necibüddin bin Hammad,
Farsçaya Muhammed Ekber tarafýndan “Týbb-ý Ekberi” þeklinde tercüme edilen “Sebepler ve Emareler” ismindeki kitabýnda,
bunaklýktan Kore hastalýðýna, psikonevrozdan amneziye kadar
dokuz bölüm halinde, otuz kadar zihnî hastalýðý sýnýflandýrmýþ-

Müslüman Ýlim Öncüleri

151

týr. Tedavileri hakkýnda düzenli bir perhiz, banyo, hava deðiþikliði, huzur veren bir çevre, bazý durumlarda da kan aldýrmayý
tavsiye etmiþtir.

Zihnî Hastalar Ýçin, Ýnþa Edilen Hastaneler
7. asýrda Ýslam’ýn Mýsýr’a kadar yayýlmasýndan sonra ilk
halifelerden biri, Kahire’de, Maristan hastanesini kurdu. Burada hastalar özel olarak döþenmiþ geniþ salonlarda, musikiyle, tedavi ediliyorlardý. 1173’de Baðdat’da kurulan ismi “Rahmet Evi” manasýna gelen baþka bir hastanede Ýran’ýn her tarafýndan getirilen akýl hastalarýyla iyileþene kadar ilgileniliyordu. 13. asrýn sonlarýna doðru, Kahire’deki bir hastane tamamen mesaisini bu hastalara ayýrmýþtý. Herbir hastanýn iki tane
nezaretçisi vardý. Hekimler, þarkýn mümtaz kabiliyetleriydi.
Uyumakta zorluk çeken hastalar, hafif bir müzik sesinin duyulduðu ayrý odalara yerleþtiriliyor, arzu ederlerse kendilerine
hikâyeler anlatacak kabiliyetli insanlar tahsis ediliyordu.
Selçuklular ve daha sonra Osmanlýlar, yerleþim birimlerinde inþa ettikleri tekkelerde akýl hastalarýný tedavi ediyorlardý. Bu kuruluþlar yüzyýllar boyunca hizmet vermiþlerdir.
1205 yýlýnda Kayseri’de, 1217’de Sivas’ta ve 1272 senesinde Kastamonu’da inþa edilen hastaneler, Selçuklular zamanýnda kurulan hastanelere birkaç örnektir. 1470’te Ýstanbul’da inþa edilen bir akýl hastanesinin kalýntýlarýný 1842’de
ziyaret eden meþhur Fransýz psikiyatrist Morea de Tours, bu
hastanenin 19. yüzyýlda kullanýlan hastanelere bile misal teþkil edebilecek bir seviyede olduðunu beyan etmiþtir.
Manisa’daki Süleyman Hastanesi ise dünyada emsali olmayan bir hastaneydi. 16. yüzyýlda, Mimar Sinan tarafýndan
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inþa edilen bu hastanede, yirmi kadar insan ile yüz elli kiþi
ilgileniliyordu. Hastalarýn temizliðine aþýrý itina gösteriliyordu. Hastalar, taze balýk ve kuþ etiyle besleniyor, rengârenk
çiçeklerle dolu muhteþem bir bahçede gezerken fýskiyelerden etrafa saçýlan suyun sesini ve huzur veren müziði dinliyorlardý. Isý tedavisi için, farklý sýcaklýklarda, üç odadan
oluþmuþ muazzam bir hamam vardý. Hastalar, müzisyenler,
taklitçiler ve soytarýlar tarafýndan eðlendirilirdi.

Ýslam’ýn Diþçiliðe Kazandýrdýklarý
Peygamber Efendimizin (s.a.s.) diþleri temiz tutma tavsiyelerini çýkýþ noktasý yapan hekimler, saðlýksýz diþlere sahip hastalara düzenli bir hizmet sunmuþlardýr. Hatta bazý hastalar
için birtakým hayvan kemiklerinden takma diþler yapmýþlardýr. Tecrübeli bir doktor ve seçkin bir cerrah olan Ebu’l-Kasým el-Zehravî (936-1013) ki Avrupa’da “Albucasis” olarak
bilinir, diþçiliðin teorisyeni ve cerrahî pratiðinin de öncüsüdür. Diþ bozukluklarýný düzeltmek için estetik ameliyatlar
yaptýðý bilinmektedir.
Ýbni Sina, Birûnî ve ibni Heysem’in muasýrý sayýlabilecek
Zehravî’nin en önemli eseri “Et-Tasrif ” bir týp ve hekimlik ansiklopedisidir. Eser iki ana bölüme ayrýlmýþtýr: Birinci bölüm
anatomi, fizyoloji ve beslenmeyle ikinci bölüm ise cerrahî ile
ilgilidir. Eserin oldukça raðbet gören cerrahî ile ilgili bölümleri 1187 yýlýnda Cremonalý Gerard tarafýndan Latinceye çevrilmiþtir. Daha sonra bu bölümler üç cilt haline getirilmiþtir,
ikinci ciltte litotomy (mesaneden taþ çýkarma), amputasyon
(bir uzuv kesme), litority (mesane taþýný kýrma), optalmile (göze ait) ve tental (diþe ait) cerrahi baþlýklarý bulunmaktadýr.
Orta Çað Avrupa üniversitelerinde “Et-Tasrif ” büyük bir
þöhret kazanmýþ, Ýtalya ve Fransa üniversitelerindeki cerrahî
çalýþmalarda referans eser durumuna gelmiþtir. Bilinen ilk
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Fransýz cerrah olan Guy de Chau diþ hekimidir. Chau
Zehravî’den etkilenmiþ, “La Pratique en Chirurgie” isimli kitabýnda 200’den fazla yerde kendisinden bahsetmiþtir. Chau,
týpký Zehravî gibi merhem, yað ve yara pansumaný için gereken keten tiftiðini ameliyatlarýnda kullanmýþtýr. 13. asýrda yaþayan baþka bir Latin cerrah Guillermo de Saliceto hidrosefalus (beyinde su toplanmasý) tedavilerinde el-Zehravî’nin tesirinde kalmýþtýr. Bu Ýtalyan cerrah, el-Zehravî’nin 300 sene
önce tarif ettiði sývýyý çýkarmak için daðlayarak kafatasýnda
delik açma metodunu kullanmýþtýr.
850-1030 yýllarý arasýnda aðýz içi hastalýk ve cerrahisinde
el-Zehravî dýþýndaki meþhur Müslüman hekimler þunlardýr:
* “Kanun” isimli eseriyle Ebu Ali ibni Sina ki Batýda Avicenna olarak bilinir.
* 850 senesinde halife Müvekkil için telif ettiði “Firdevsü’lHikmet” isimli eseriyle Ali ibni Sehl Ýbn-il Rabban el-Taberi.
* Ebu Bekr Muhammed ibni Zekeriyya-el Razî’dir.
Razî’nin 22 Ciltlik muazzam eseri “el-Hâvi”nin üç cildi diþlere ait þikâyet, hastalýk ve tedavilerle ilgilidir.
Ýbni Sina diþlerin anatomisini þöyle anlatmaktadýr:”Alt ve
üst çenede toplam 32 diþ bulunur, 4 tane akýl diþinin olmadýðý bazý durumlarda, bu sayý 28’dir. Her iki çenede düz
merkezi ön diþleriyle yanda bulunan kesici diþler olmak üzere 8 tane diþ vardýr. Kesici diþlerden sonra, alt ve üstte olmak üzere her iki yanda birer köpek diþi yer alýr. Bu diþlerin
ucu sivrice olup ýsýrma iþleminde kullanýlýr. Bunlardan sonra, üstte ve altta öðütmek için kullanýlan 4 veya 5 tane azý
diþi bulunur. Eðer 5 tane azý diþi varsa toplam 32 diþ eder.
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5. azý diþi olan akýl diþi çýkmamýþsa bu sayý 28 olur. Akýl diþleri sonradan, yaklaþýk 30 yaþlarýnda çýkar.
Diþlerin, çenelerin kenarlarýna gömülmüþ güçlü kökleri
vardýr. Diþler, kemik oyuklar içine yerleþmiþ ve fibröz (lifli) baðlarla sýkýca tutturulmuþlardýr. Her diþ en azýndan bir
köke sahiptir, fakat alt çenedeki diþlerin ikiþer kökü vardýr.
Akýl diþlerinin üçer kökü bulunmaktadýr. Üst çenede herbir
azý diþinin bir tacý ve en azýndan üç tüberkülü (kabarcýðý)
bulunur. Bu diþlerde taçlar vazifelerinin zorluðu yüzünden
daha geniþtirler.”
Galen’e göre diþler dýþýndaki bütün kemikler hissizdir.
Araþtýrmalara göre bazý diþler doðrudan doðruya beyinle irtibatlý sinirlerle donatýlmýþtýr. Bu da diþlerin sadece soðuðu
deðil soðuk ile sýcak arasýndaki farký da nasýl hissettiðini
açýklamaktadýr.
Beynin aþýrý soðuða maruz kalmasýnýn diþ aðrýlarýna sebep
olabileceðini söyleyen el-Zehravî diþ aðrýlarý için daðlama
tedavisini de þöyle anlatmaktadýr:
“Eðer diþ aðrýsý soðuktan kaynaklanmýþsa veya diþte bir
kurt varsa ve týbbî tedavi mümkün deðilse daðlama tatbik
edilmelidir. Bunun da iki yolu vardýr: Yað ile ve daðlayýcý bir
madde ile yapýlan daðlama ki þu þekilde yapýlýr: Hastanýn aðrýyan diþinin üzerine ateþin hararetini etkilemeyecek kalýnlýkta, bronzdan veya demirden bir boru uzatýn. Daðlama yapacak sývýyý ýsýtýp bu boru ile diþe tatbik edin soðuyuncaya
kadar tutun. Bu iþlemi birkaç defa tekrarlayýn. Aðrý birkaç
gün içinde geçecektir. Daðlama iþleminden sonra hasta, bir
müddet için aðzýný yað ile doldurmalýdýr.”
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Zehravî daðlama dýþýnda diþ çekim metotlarý, kök ve kýrýk alt çene parçalarýnýn temizlenmesi, estetik diþ tedavisi,
diþ doldurma ve bunlar için gerekli aletler üzerinde de durmuþtur. Gümüþ veya altýndan takma diþlerden bahsederken
gümüþ zamanla okside olup aþýnacaðý için altýn kullanmayý
tavsiye etmiþtir.
Hekim Azam Han, Hicri 1289 senesinde telif ettiði “Ýksir-i Azam” adlý eserinde, Ýslamî Týp ve Cerrahi’nin üstatlarý
olan ibni Sina, Râzî, Curcanî, Antakî, Teberî, Suudî ve diðerlerinin bahsettiði gibi birçok diþ hastalýðý ve tedavisinin detaylý ve karþýlaþtýrmalý bir çalýþmasýný yapmýþtýr.
Râzi ise, diþ tedavisinde mücmel formüllerle ilâç tedavisinden bahsederek bu alanda ayrý bir yere sahip olmuþtur.
Daðlama, diþ doldurma, gargara ve yara lapasý tatbiki metotlarýndan da bahsetmiþtir. Kendisinden önce diþ çekme metotlarýndan bahsedilmiþ olmasýna raðmen el-Zehravî takma
diþ fikir ve metodunu ortaya atan mümtaz bir hekimdir.

Ýlk Uçanlar
1. Farablý Ýsmail Cevherî
Asýl adý, Ebu Nasýr Ýsmail bin Humadu’l-Cevher’dir. Cevher, Horasan’ýn Farab þehrinde, milâdýn onuncu asrýnda dünyaya gelmiþtir. Ýlk tahsilini dayýsý Ýbrahim Farabi’den almýþtýr.
Daha sonra Farab medreselerinde ilim tahsil etmiþtir. Niþabur’da yüzlerce talebeye ders vermiþtir. Derslerden sonra evine çekilen Cevherî, birçok hesaplar yaparak uçmanýn yollarýný
araþtýrmýþtýr. Sonunda bu maksadýna ulaþmak için birtakým
kanatlar yapmýþtýr.
Ýlk zamanlar, evinin bahçesinde tecrübeler yapýp sonra da
hazýrladýðý birtakým tahtalarý, ipleri ve kanatlarý alarak Niþabur’daki ulu caminin minaresine çýkmýþtýr. Camiin kubbesinden havalanarak uçmaya baþlamýþtýr. Dünyanýn ilk uçan
insaný, insanoðlunun ilk tayyaresini yapan Farabi Cevherî,
havada epeyce dolaþtýktan sonra yere inmek istemiþ, fakat
buna muktedir olamamýþtýr. Birdenbire yere çakýlarak parçalanmýþtýr. (Miladi 1010)

2. Ýlk Paraþütçü
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kutalmýþ oðlu
Süleyman Þah’ýn oðlu Kýlýç Arslan’ý, Bizans Ýmparatoru Manuel Komnen Ýstanbul’a davet etmiþti. Ýmparator, Kýlýç Ars-
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lan þerefine hipodromda tantanalý þenlikler icra ettirmiþti.
Bizanslýlar bu meydanda bütün hünerlerini gösterdiler. Bu
esnada Kýlýç Arslan’la beraber gelen bir Türk, Atmeydaný’ndaki Dikilitaþ üzerinden uçacaðýný bildirdi. Adam Dikilitaþ üzerine çýktý. Sýrtýnda gayet uzun, geniþ ve beyaz bir elbise vardý. Bu beyaz elbise bir paraþüt gibi þiþiyordu.

Ýbni Fernas (... 388)

Gerçekten bir müddet havada uçtu ancak biraz sonra yere çakýlarak parça parça oldu. (M. 1159) Bizans vesikalarý onu
“Serakino” yani “Þarklý” diye kaydetmiþtir. Adý malum olmayan bu Türk de dünyadaki ilk paraþütçüdür.

3. Ýbni Fernas
Endülüslü olan ibni Fernas da kanatlar takarak uçmaya teþebbüs edenlerdendir. Prof. Hamidullah’ýn ifadesine göre ibni
Fernas (vefatý 388) bir cihaz icat etmiþ ve onunla uzun bir mesafeyi uçarak katetmiþtir. Daha sonra o da bir uçuþ kazasýnda
ölmüþtür.
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4. Kartal Kanatlý Hezarfen Ahmed Çelebi
Bin fen bilen manasýna gelen “Hezarfen” vasýf ve þöhretini
alan Ahmed Çelebi 17. yüzyýlda yaþamýþ bir Türk âlimidir. Kendisinden önce yaþamýþ âlimlerin ilimlerinden, bilhassa Birunî ve
ibni Sina ile ayný devirde yaþamýþ olan Farablý Ýsmail Cevheri’nin uçuþ tecrübelerinden faydalanmýþtýr. Hezarfen Ahmed
Çelebi, Cevherî’nin baþarý akýmlarýný ve denge unsurlarýný hesapladý; uçmak için kartalý örnek almak gerektiðini düþündü.
Asýl büyük denemeye giriþmeden önce, o devirde çok büyük bir
spor alaný olan Ýstanbul’daki Okmeydaný’nda tam dokuz deneme yaptý. Her denemede bir düzeltme yaparak kendisini uçuracak kanatlara son þeklini verdi.
Nihayet bir gün Galata Kulesi’nden Boðaz’ýn sularýný aþtý. Üsküdar’da Doðancýlar adýný taþýyan semte bir kuþ gibi
süzülerek indi. Bu hâdisenin görgü þahitlerinden biri olan
Evliya Çelebi, bu uçuþun tarihini belirtmeden IV. Murat zamanýnda gerçekleþtiðini söylemekle yetiniyor. IV. Murat
1623-1640 yýllarý arasýnda hükümdarlýk yaptýðýna göre uçuþun bu tarihler arasýnda gerçekleþtiði kesindir. Konuyu araþtýran tarihçiler bunun saltanatýn ilk yýllarýna rastladýðýnda
birleþiyorlar.
Hezarfen Ahmed Çelebi hakkýnda bilinen baþlýca kaynak
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’dir, Evliya Çelebi ondan: “Ýlk
olarak Okmeydaný’nýn minberi üzerinde, rüzgârýn þiddetiyle
kartal kanatlarýyla sekiz dokuz kere havada pervaz ederek talim etmiþtir. Daha sonra Sultan Murat Han Sarayburnu’nda
Sinan Paþa Köþkü’nden temaþa ederken Galata Kulesi’nin ta
en üst zirvesinden lodos rüzgârýyla uçarak Üsküdar’da Doðancýlar Meydaný’na inmiþtir.” diye bahsetmektedir. IV. Murat, Hezarfen’i bir kese altýnla mükâfatlandýrmýþtýr.
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5. Lâgarî Hasan Çelebi
Lâgarî Hasan Çelebi Dördüncü Murat devrinde elli okkalýk barut macunu ile çalýþan 7 kollu bir roketin atýþ gücünden istifade ederek dünyanýn ilk insan taþýyan roketini yapmýþtý. Roket, yardýmcýlarý vasýtasýyla ateþlenip havalanacaktý
ve kendisi de denize ineceðini tasarlamýþtý ve bu tasarýsýnda
muvaffak olmuþtu. Kendisi karadan havalanýrken denizde birkaç gemi, içinde dalgýçlar olduðu halde kendisini bekliyordu.
Roketlerin ateþlenmesiyle fezaya doðru havalanmýþ dairevî þekiller çizerek denize inmiþti.
Bu tarihten sonra Avrupa’da buna benzer tecrübeler yapýlmaya baþlamýþ, kimi kendine kanat takmýþ ve kimi de tayyare yapmaya çalýþmýþtý... Bu sahada çalýþan Batýlýlar zikredilirken Endülüslü Abbas bin Fernas ve Farablý Ýsmail Cevherî, Hezarfen Ahmed Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi ismi hiç
söylenmez. Oysaki bu tür çalýþmalarý ilk tecrübe edenler bu
insanlardýr.

Büyük Veteriner Ebu Bekr ibni
Bedreddin el-Baytar
Ebu Bekr, Memlük Sultaný en-Nasýr Nasrüddin Muhammed b. Kalaûn (1293-1341) zamanýnda yaþamýþ, Orta Çaðýn
ve Ýslam medenîyetinin en büyük veteriner hekimidir. Ebu
Bekr’in babasý Bedreddin el-Baytar da Memlük sarayýnda
veteriner olarak çalýþmýþtý. Nasýr’ýn babasý Mansur el-Kalaûn (1279-1290) at aþýðý bir hükümdardý. Sonradan meþhur
olan hatta tanýnmýþ Türk hekimlerinin de gidip çalýþtýðý
bîmaristaný (hastane) tesis etmiþti. Kalaûn’un oðlu Muhammed Nasýr da babasý gibi ilme ve ilim ehline muhabbeti olan
bir hükümdardý. Babasýnýn kurduðu bîmarisitaný tamamlamýþtý. Nasýr, hayvan yetiþtirilmesine ve ziraata çok ehemmiyet vermiþtir. 1298-1340 yýllarý arasýnda Ebu Bekr saray veterineri olarak çalýþmýþtýr. Zaten bütün Ýslam devlet adamlarýnýn at sevgisi fazladýr. Sarton bu mevzuda: “Zamanýmýzda,
eski günler, bilhassa Ýslam memleketlerindeki kraliyet ahýrlarýnýn büyüklüðü tahmin ve tasavvur edilemez. Birkaç yýl
önce (1947’den birkaç yýl önce) Moraka’da Meknes’i ziyaretimde 17. Asýrda Malay Ýsmail tarafýndan inþa edilmiþ olan
12 bin at aldýðý söylenen ahýrlarýn içini ancak otomobille gezebildim.” demekle saraylarda ata gösterilen büyük alâkayý
ifade etmeye çalýþmýþtý. Ýþte Ebu Bekr, böyle bir atmosfer
içinde yaþamýþ ve ilgi çekici vasýfta bir eser vermiþtir. Batýlý

162

Müslüman Ýlim Öncüleri

tarihçilerce de devrinin en iyi veteriner hekimlik kitabý olarak kabul edilen eserinin adý “Kâmil’üs-Sýnaatayn el-Baytara
ve’z-Zýrtýka”dýr. Zýrtýka, zartaka’nýn cemi (çoðul) þeklidir ve
hayvanlarýn talim-terbiyesi ve diðer iþleri demektir.
Veterinerlikle ilgili beþinci makale otuz dört babtýr. Birinci babtan sonra hastalýklar baþtan itibaren vücudun kýsýmlarýna göre ayrýlarak çok sistematik olarak incelenmiþtir. Göz
ve kulak hastalýklarý iyi anlatýlmýþtýr. Burun akýntýsý ile seyreden gourme ve malleus’a (orta kulak kemiði) da dikkat etmiþtir. Boðaz ve çene hastalýklarýnýn baþýnda “sýraca” adý altýnda malleus ve gourme’u anlatýrken bu iki hastalýðý birbirinden açýk bir þekilde ayýrmaktadýr. Hiçbir þekilde gourme’nin malleus’a baþlangýç olacaðýndan söz etmemiþtir. Çene altýnda soðuk apselerle beliren maleus’un bacaklarda da
Iymphangitislerle (lenf damarlarý iltihabý) seyrettiðini yazmakla “deri ruamý”ný da bildirmiþtir. Bu satýrlarýn 14. yüzyýlda yazýlmýþ olmasý çok mühimdir, çünkü daha sonralarý
16. hatta 17. yüzyýlda bile veteriner yazarlar gourme’un eskiyince malleus’u doðurduðunu, deri ruamýnýn ayrý bir hastalýk olduðunu, akciðer ruamý ile alâkasýna dikkat etmeden
yazmýþlardýr. Gene çok mühim olan bir nokta da Ebu
Bekr’in malleus’un insanlara geçtiðinden de bahsetmiþ olmasýdýr ki biz bu tesbitin ilk kez Ebu Bekr tarafýndan yapýldýðýný görüyoruz. Hatta 17. yüzyýlda yaþamýþ ve malleus mevzuunda en ileri görüþlere sahip olan Fransýz veterineri Solleysel dâhi bundan bahsetmemektedir.
Ebu Bekr, boyun hastalýklarý arasýnda romatizma ve tetanozdan, omuz topallýðýndan ve arpalamadan bahsetmiþtir.
Atýn diz ve sinirlerinde hastalýklar baþlýðý altýnda exostose,
(kemiklerde çýkýntý) hygroma, (mayi ihtiva eden kist) hydart-
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hrosse, (eklem boþluðunda su toplama) tendinîtis (kiriþlerin
iltihabý tendonlarýn (kiriþ) yara ve kopmalarý gibi hastalardan bilgi ile bahsetmektedir.
Týrnaklar için Ebu Bekr: “Atýn esasý týrnaktýr, at için týrnak, evin temeli gibidir. Týrnak hastalýklarý her hastalýktan
daha mühimdir.” demekle modern bir görüþe sahip olduðunu belirtmiþtir. Arka bacaklarýn dizlerden yukarý kýsýmlarýn
patelle (diz kapaðý kemiði) takýlmasý, kalça topallýðý, elephantiasis (fil hastalýðý) adý altýnda Iymphangitis maleosa’ya
benzer arazla hastalýklardan bahsetmiþtir. Ebu Bekr, bu bölümlerde ne kendinden önce ne de yüzyýllarca sonrasýna
(Solleysel’e) kadar hiçbir baytarla karþýlaþtýrýlamayacak kadar mükemmeldir.
Bu büyük yazarýn büyük ve üstün eseri üzerinde bizden önce Batýlý yazarlar, Perron’un 1852-1860 yýllarýnda Fransýzcaya
yaptýðý tercümesinden faydalanarak incelemeler yapmýþlardýr.
Ebu Bekr bu eserini, Melik Nasýr’a ithaf ettiði için kitabýn meþhur ve maruf ismi: “Nasýrî’’dir. Kitap on makaleye
ayrýlmýþtýr. Kitabýn birinci makalesi yirmi kýsma ayrýlmýþtýr.
Kur’an’dan bir ayetle baþlar. Ýnsan ve at arasýndaki benzerlik ve ayrýlýklarý ele almýþ, insan ve atta burun, nefes borusu,
kalp, baþ, ciðer, mesane, böbrekler, erkeklik ve diþilik, kemikler, kýkýrdak, sinir, kaslar, deri kýllarý ve beþ duyu aynýdýr, demiþtir. Her iki canlýda müþterek görülen hastalýklar
arasýnda kuduzu da saymaktadýr.
Genital organ hastalýklarýna ayrýlan bölümde derin (dourine) anlaþýlýr semptomlarla bilinmektedir. Metritislerin (rahim
iltihabý) sonradan kýsýrlýk yaptýðýný doðru olarak yazmýþtýr.
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Bundan sonraki üç bab’da vücudun kuyruk, bel ve karýn
gibi yerlerindeki hastalýklar üzerinde durulmuþtur. Lumbago, (bel aðrýsý) bazý yaralar, hydrops (safra kesesinin mayi ile
dolu þiþ hâli) ascites, peritonitis (iltihap sývýsý) exudativa hernia abdominalis ve ventralis harnia umbilicalis ve evantrasyon doðru, anlaþýlýr seytonmlarla anlatýlmýþtýr. Karaciðer,
akciðer ve böbrek hastalýklarý.
Ebu Bekr, tedavi bölümlerinde baþlangýçtan itibaren yara
ve apseler için uygun metotlar kullanýr. Kýrýk, çýkýk ve burkulmalarda durum aynýdýr. Omuz ve kalça topallýklarýnda
bugünkü gibi apse de fixation (tespit) yapar. Arpalama hastalýðý için kan almayý, bacaklarýn soðuk suya sokulmasý ve
friksiyon gibi bugün de kullanýlan uygun tedavi þekilleri tavsiye edilmiþtir.
Prolapsus uteri ve vaginae (rahim ve haznenin dýþarý çýkmasý) olaylarýnda dýþarý çýkan organ kýsýmlarýný papatya suyu ile yýkadýktan sonra yeniden yerine yerleþtirmekte ve vulvaya alt kýsmý açýk kalmak üzere dikiþ koymaktadýr. Daha
sonraki günlerde nar kabuðu (sýkýcý) ve alkol ile lâvajlar yapar. Bu tedavi prolapsusun en uygun tedavisidir. Bazý sancýlarda rektal (son baðýrsak) muayeneyi tavsiye ederken bu iþteki tecrübesini göstererek veterinerin týrnaklarýnýn kýsa olmasý gereðine dikkati çekmektedir.
Ebu Bekr’in en modern olduðu bölüm embriyotomi (ceninin rahimden çýkarýlmasý) operasyonudur. “Eðer yavru yaþamýyor ve bir uzvu çýkmýþsa önce o uzuv kesilir, sonra zikrolunacaðý üzere kol uterusa sokularak embriyotomi yapýlýr.
Üstad olan veteriner elini temizledikten sonra menekþe yaðýna batýrýp kollarýný güzelce yaðlar, parmaklarý arasýna bir us-
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tura alýr, kolunu yavaþça uterus’a (rahim) sokar. Eðer yavru
doðru gelmiþ de baþý önde ise hazýr olan çengelleri gözünün,
üst çenesinin ve alt çenesinin kemiklerine iliþtirip azar azar
dýþarý çeker. Çekmeden önce kýsraðýn vaginasý (haznesi) koyungözü otu ve eðrice yonca otunun kaynamýþ suyu ve menekþe yaðý ile kayganlaþtýrýlýr. Ölü yavrunun bütün çýkmasý
için yollarýn kaygan olmasý gerekir. Eðer yavru devrilmiþ (dönük) ise veya boynu eðri olup doðrultulmasý mümkün deðilse önce rastlanan uzuv kesilir. Bu kesilen uzuv tam olarak dýþarý çýkarýldýktan sonra yavrunun diðer kýsýmlarý dýþarýya alýnýr. Ondan sonra kunduz hayasý, kimyon ve tuz kaynatýlmýþ
zeytinyaðý ile lavaj yapýlýr.” Yukarýdaki hülasa edilmiþ operasyon tarifinden Ebu Bekr’in bu mevzuda ne kadar bilgili
olduðu görülmektedir.
Kastrasyon (kýsýrlaþtýrma) bahsinde de Ebu Bekr çok yeterli bilgi vermektedir. Bugün dâhi kullanýlabilecek ateþle veya býçakla kesme, dövme ve serbest kastrasyon gibi dört usul
tavsiye eder.
Evantrasyon olaylarýnda çok uygun tedaviler tatbik etmektedir. Baþka hiçbir yerde rastlanamayan bu operasyonu
hülasa olarak anlatmak yerinde olacaktýr: Evantrasyona uðrayan hayvan arka üstü yatýrýlýr, ayaklarý yukarý kaldýrýlýr; bu
suretle baðýrsaklar kolaylýkla yerine gönderilecektir. Geri
gönderilmeden önce baðýrsaklarý ýlýk alkolle yýkanmalýdýr.
Sonra karýn boþluðuna itilirler. Yarada iç derinin (kas tabakalarýnýn) uçlarý paklaþtýrýlýr, kanatlý karýncalarla tutturulur.
Karýncalarýn bir tanesi ele alýnýr, arka tarafý sýkýlýr, bu suretle karýnca aðzýný açar. Aðýz açýlýnca iç derinin iki kenarý karýncanýn aðzýna verilir, sonra makasla karýnca ortasýndan ke-
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silir, karýnca acýdan eti ýsýrýr. Daha sonra diðer bir karýnca
alýnýp ayný þeyler tekrarlanýr. Yara baþtanbaþa karýncalarýn
aðýzlarý ile kapatýlýr. Her iki karýncanýn aralýklarý bir parmak
mesafede olmalýdýr. Bundan sonra dýþ tabaka (deri) pamuk
ipliði geçirilmiþ iðne ile dikilir. Dikiþlerin aralarý ikiþer parmak olup, aralýklarýndan hava ve rutubet çýkabilmelidir.
Baþtanbaþa dikilince yara uzunluðunca sargý konup üstü
uzun bir bað ile baðlanmalýdýr.
Tedavi müddetince, atýn yemi yaþ ve soðuk olmalýdýr. Hayvan kabýz olmalýdýr. Çünkü kontipasyonda defakasyon (dýþkýlama) esnasýnda karnýn sýkýlmasýndan dikiþler sökülebilir.
Yaraya yakýn, sakýz yakýsý vurup üçüncü gün sargý deðiþtirilir. Yaraya hurma, zýft merhemleri gibi kavuþturucu ilâçlar
sürülür. Evantrasyon tedavi operasyonu sýrasýnda Ebu Bekr
baðýrsaklarýn, karýn boþluðuna itilmeden önce, ýlýk alkolle
yýkanmasýný ihmal etmemiþtir. Kas tabakasýnýn dikmek için
katgüt yerine gene organik bir madde olarak karýncalarý kullanmasý ilgi çekicidir.
Ebu Bekr, hydrops ascides olaylarýnda karýn boþluðuna
biriken sývýyý ponksiyon yolu ile boþaltmaktadýr. Zamanýndan çok ileri tedavi metotlarý ile dolu olan bu makaleden
sonra 9. makalede Ebu Bekr 12 bab’da materia medika ve
koteriasyon þekillerinden bahsetmiþtir.

Ortopedi
Kitabýn 10. ve sonuncu makalesi 15 bab’a ayrýlmýþtýr. Ebu
Bekr’in en rahat yazdýðý bölüm burasýdýr. Ýlk bablar çeþitli at
nallarý, nal çivileri ve nallama tekniklerine ayýrýlmýþtýr. 360
kadar nal çeþidi bildiðini yazmaktadýr. Bu nallardan büyük
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bir kýsmý, ayak hastalýklarý ve kusurlarýný tedavi maksadý ile
kullanýlmaktadýr. “Topuk çalma hâlinde týrnaðýn dýþ tarafý iç
tarafýndan daha fazla yontulduktan sonra, topuk çalan yer
düz olan bir nalla yükseltilerek nallanýr.” diyen yazar bazýlarýnýn ökçeleri fazla sýkýþtýrarak nallanmalarýnýn ökçe darlýðýna sebep olduðunu ve daralan ökçenin týrnak çatlaklarýný
doðurduðunu büyük bir hazakatle yazmýþtýr.
Paytak bacaklýlýk olaylarýnda iç kenarlarý daha alçak nalla; ayaðýn kavisli (bouleture) durumlarýnda ise tendolarýn kýsalmasýndan týrnak dik bir pozisyon alýr, bunu düzeltmek
için ökçeleri düzeltir, alçaltýr ve sümbükte gagalarý bulunan
bir nalla týrnaðý nallar ki, yalnýz bu bile bize Ebu Bekr’in ortopedi mevzuunda ne kadar modern olduðunu göstermeye
yeterlidir. Ýtellilik, kronik farbür ve krapo gibi ayak hastalýklarýnýn tedavilerinde çok uygun nallar kullanmýþtýr.
Kitabýn son bölümünde katýr ve merkep nallarýndan da
bahseder. Bu son makalede Ebu Bekr tarafýndan verilen bilgilere ne daha önceki eski Yunan eserlerinde ne de sonraki
kitaplarda rastlanmaktadýr. 17. hatta 18. yüzyýldan sonradýr
ki ayak hastalýklarýnýn nallarla tedavisi ve düzeltme metotlarý Batýda veteriner hekimliðe girmiþtir.
Netice olarak Ebu Bekr 14. asýrda Ýslam veteriner hekimliðinin Avrupa’ya nazaran çok üstün durumunu gösteren, zamanýnýn veteriner ansiklopedisi diyebileceðimiz pek deðerli
eseri ile veterinerlik tarihinde parlak bir yer tutmaya hak kazanmýþtýr.

Büyük Osmanlý Astronomu Takýyüddîn
Rasýd ve Ýstanbul Rasathanesi
Türk-Ýslam âleminin son, Osmanlý Devleti’nin ilk ve tek
rasathanesinin kurucusu, klasik Ýslam astronomisinin de en
önemli ve son temsilcisi olan Takýyüddîn Rasýd, Ýstanbul Rasathanesi ile meþhur olmuþ bir Türk astronomudur.
Takýyüddîn Rasýd, Sidretü’l-Münteha adlý eserinin giriþinde: “Ben mukaddes topraklarda doðdum ve yetiþtim.”
demektedir. Bu kayýttan ve babasýnýn Þam medreselerinde
müderris olmasýndan ayrýca bazý þecerelerindeki Dýmaþkî
ifadelerinden Þam’da 4 Ramazan 932/14 Haziran 1526’da
doðduðu anlaþýlmaktadýr. Takýyüddîn, Þam’da baþladýðý tahsil hayatýnda önce klasik Ýslamî ilimleri tahsil etti. Arapça,
Türkçe ve Farsça bilen Takýyüddîn Rasýd, eserlerinin hemen
hemen hepsini Arapça yazdý. Bundan sonra baþta babasý olmak üzere önce Þam, daha sonra Kahire’deki âlimlerden hadis, tefsir, fýkýh, matematik, týp ve arstronomi gibi ilimler
okudu. Þam’daki Ümeyye Camii’nde hadis dersleri okudu ve
“Buhari Okutma Ýcazetnamesi” aldý.
Mýsýr’daki tahsilini tamamladýktan sonra Þam’a dönerek
Nablus kadýlýðýnda bulundu ve buradaki bazý medreselerde
müderrislik yaptý. Bu esnada babasý ile birlikte 1552 yýlýnda
Ýstanbul’a geldi. Rumeli Kazaskeri Molla Abdurrahman
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Efendi’ye mülazým ve Vesir Ali Paþa’ya hoca oldu. Ýstanbul’da Çivizâde, Ebussuûd, Azmizâde, Ali Kuþçu’nun oðlu Mehmet ve torunu Kutbeddin, Saçlý Emir gibi dönemin önde gelen ulemasýnýn meclislerine katýldý. Bir müddet burada kalan
Takýyüddîn’e müderrislik teklif edildi ise de kabul etmeyerek Nahcývan Seferi’nden (1553-1555) sonra Mýsýr’a döndü. Kahire’de Þeyhuniye Medresesi’nde yirmi beþ ve Sargýtmýþýyye Medresesi’nde otuz akçe ile müderris oldu. Ayný sene
Mýsýr Beylerbeyi bulunan Semiz Ali Paþa ile yakýnlýk kuran Takýyüddîn Rasýd, Ali Paþa’nýn Sadrazam olmasý üzerine kýsa bir
müddet için Ýstanbul’a geldi.
Ýstanbul’da Edirnekapý’daki Kýrk Akçalý Bâlâ Medresesi’nde müderrislik yaptý. Ýstanbul’da Sadrazam Ali Paþa’nýn
(1561-1565) kütüphanesinden ve saat kolleksiyonundan istifade etti. Bu arada ailesinin Mýsýr’da olmasý ve Ali Paþa’nýn
da Mýsýr valiliðine tayini üzerine Mýsýr’a döndü, müderrislik
ve kadýlýk yapmaya baþladý. Bir ara Mýsýr Kadýsý olan Çivizâde ve Niþancýzâde’nin naipliklerinde bulundu. Takýyüddîn, Niþancýzâde’den sonra Mýsýr kadýsý olan Kazasker
Abdülkerim Efendi ile babasý Kutbuddin’in teþvikiyle matematik ve astronomi çalýþmaya baþladý. Meþhur matematikçi
Ali Kuþçu’nun torunu olan Kutbuddin, çeþitli rasat aletleri
ve astronomi ile ilgili dedesinin, Gýyaseddin Cemþid’in ve
Kadýzâde er-Rumî’nin kitaplarýný temin ederek Takýyüddîn’e
verdi. Hatta onun çalýþmalarýna yardýmda bulundu. Bu arada kendisini tamamen matematik ve astronomiye veren Takýyüddîn, Tinnis kadýsý olduðunda bazý rasatlar yapabilmek
için 25 metre derinliðinde bir rasat kuyusu kazdýrarak, sabit
yýldýzlarý gündüz gözlemeye çalýþtý. Mýsýr ve Filistin gibi ka-
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dýlýk yaptýðý yerlerde çalýþmalarýna devam eden Takýyüddîn
Rasýd, bu arada çeþitli orijinal eserler de meydana getirdi.
1567-1568 yýllarýnda Nablus kadýsý iken Reyhanetü’r-Ruh
adlý eserini telif etti.
Daha sonra 978/1570 senesinde üçüncü defa Ýstanbul’a
gelen Takýyyüddîn Rasýd, Hoca Sadettin Efendi ile yakýnlýk
kurup, himayesine girdi ve onun vasýtasýyla padiþahla, Sadrazam Sokullu Mehmed Paþa ve dönemin Ýstanbul ulemasý
ile tanýþtý. Ýstanbul’daki seçkin ulema meclislerinde tanýnan
ve takdir edilen Tayýküddîn Rasýd, geldiðinin ikinci senesi 2
Mart 1571 tarihinde vefat eden Müneccimbaþý Mustafa b.
Ali el-Muvakkýt’ýn yerine müneccimbaþý oldu. Daha sonra astronomi çalýþmalarýna hýz veren Takýyüddîn, yaptýðý takvimlerde ve diðer astronomi hesaplarýnda kullandýðý Uluð Bey zicinin
yeterli olmadýðýný, birçok hata bulunduðunu ve yaptýðý hesaplara kâfi gelmediðini belirterek yeni gözlemler ile bunun
tashih edilmesi gerektiðini düþündü. Böyle bir çalýþmanýn
yapýlmasý sadece rasathane ile olacaðýndan Takýyüddîn Rasýd,
Hoca Sadettin ve Sokullu vasýtasýyla bu düþüncesini tahta yeni
geçen Sultan III. Murat’a bir layiha ile intikal ettirdi. Bunun
üzerine Padiþah Tophane tepesinde Rasathanenin inþasýna
izin verdi. Bu arada çalýþmalarýna devam eden Takýyüddîn
1574 yýlýnda Galata Kulesi’nden basit aletlerle gözlemlere
baþladý. 1577 yýlýndan itibaren rasatlarýna rasathaneden devam eden Takýyüddîn Rasýd, rasathanenin, yeni yaptýklarý
aletler ve toplanýlan kitaplarla güçlendirilmesine çalýþtý. Burada yanýna birçok astronom toplayarak klasik Ýslam rasathanelerindeki aletleri imal etti ve bunlarýn yanýnda yeni bazý rasat âletleri geliþtirdi.
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Mýsýr’da baþlattýðý çalýþmalarýna burada devam etme
imkâný bulan Takýyüddîn Rasýd, ilk olarak Uluð Bey zicinin
tekrar hazýrlanmasý çalýþmalarýna baþlamýþtý. Bu arada diðer
bazý gök hâdiseleri de rasat edilmeye çalýþýlmýþtý. Ancak buradaki bu yoðun ilmî çalýþma, Ýstanbul’daki bazý ulema ve
devlet adamlarýnýn kýskançlýðý sebebiyle inkýtaa uðradý. Takýyüddîn Rasýd, muhaliflerinin giriþimi ile yýkýlan rasathanesinin ardýndan evine küskün bir hâlde kapandý ve yarým kalan
çalýþmalarýna orada devam etti. Son yýllarýný sýkýntý ve üzüntü içinde geçiren Takýyüddîn, 15 Sefer 993/18 Þubat 1585
yýlýnda ellidokuz yaþýnda iken Ýstanbul’da vefat etti ve Beþiktaþ’ta Yahya Efendi Dergâhý haziresine defnedildi.
Takýyüddîn Rasýd, ilmî zihniyet, orijinal katký ve araþtýrma bakýmýndan Osmanlý ilim dünyasýnýn zirvesinde bir bilim
adamýdýr. Þam ve Semerkant rasathanelerinde yapýlan çalýþmalarý çok iyi tetkik etmiþ ve onlarýn eksik býraktýðý yanlarý
tamamlamaya çalýþarak bu iki astronomi ekolünü þahsýnda
meczetmiþtir. Daha Mýsýr’da iken otomatik makinalar üzerine aletler yapmýþtýr.
Takýyyüddîn’in ilmî zihniyet ile yaptýðý rasatlar ve yazdýðý
eserler, bazý kimseler tarafýndan küçük ve basit þeyler gibi
gösterilmek istenmiþ ve hatta onu Yahudi bir müneccimden
ders aldýðý söylenmiþtir. Onu ilmî açýdan tenkit eden kimselerin yanýnda Þeyhülislam gibi tamamen þahsî açýdan kötüleyenler de bulunmuþtur. Birinci kýsýmda yer alanlar arasýnda
Takýyüddîn’in döneminde yaþamýþ olan Avusturya elçisi Von
Ungand’ýn zamanýnda elçilik papazý olan Stephan Gerlach ve
halefi Salomon Schweigger gibi þahýslar görülmektedir. Onlara göre Takýyüddîn, rasathaneyi sadece padiþahýn tali’ni ve
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eþref saatini belirleme gibi astrolojik ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere kurmuþ, astronomi bilen Selanikli bir yahudiden ders
almýþ deðersiz bir astronomdur. Hâlbuki Takýyüddîn, “Sidretü’l-Münteha” adlý eserinde üç güneþ tutulmasý ile ilgili rasatýndan bahsederken, bunlardan birincisini Hoca Sadettin
Efendi’nin evinden, ikincisini Rasathaneden, üçüncüsünü ise
bulutlar yüzünden rasad edemediðinden; Kahire’de ve Selanik’te bulunan Davud er-Riyazî gibi astronom arkadaþlarýndan bilgi almak suretiyle takip ettiðini söylemektedir.
Stephan Gerlach ve “Tarih-i Ebu’l-Faruk” müellifi Selanik’ten bir yahudi müneccimin Takýyüddîn’e çalýþmalarýnda öncülük etmek üzere geldiðinden bahsetmeleri ise doðru deðildir. Zira Takýyüddîn’in böyle bir hocaya ihtiyacý
yoktur. Bu yahudi, muhtemelen rasathanede çalýþan diðer
gayr-i müslim kimseler gibi bir müneccimdir.
Schweigger hatýralarýnda Takýyüddîn’i deðersiz bir astronom olarak göstermekte ve Roma’da bir matematikçiye uþaklýk ettiðini ve orada Euklides, Proklos ve Ptolemaisos gibi Yunan astronom ve matematikçilerinin eserlerini, sonradan gizlice saðladýðý bir yahudinin aracýlýðý ile tercüme ettirerek okuduðunu söylemiþtir. Ýslam kültür merkezleri olan Þam ve Kahire
gibi yerlerde bu gibi eserlerin bulunmasý dolayýsýyla bu eserleri elde etmek için Takýyyüddîn’in Roma’ya ve yahudi mütercimlere ihtiyacý olmadýðý aþikârdýr. Bu yönüyle de bu iki papazýn iddialarýnýn ciddiliði þüpheli görünmektedir. Bu iki papazýn
ayrýca rasathanenin kuruluþ ve yýkýlýþ tarihlerini yanlýþ olarak
vermeleri ile Takýyüddîn’i tanýmadan onun Arap olduðunu
söylemeleri iddialarýnýn gayr-i ilmî olduðunu göstermektedir.
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Takýyüddîn’in, Ýslam astronomi tarihinde yeri çok büyük
bir âlim olmasý, çalýþmalarýnýn orijinalliðinden ve yeni birtakým tespitlerde bulunmasýndan ileri gelmektedir. Takýyüddîn’in rasathanede kullandýðý mükemmellikteki araçlarýn
Batýda ilk defa Tycho Brahe’nin rasathanesinde kullanýldýðý
görülmektedir.
Takýyüddîn Rasýd, yaptýðý çalýþmalar ve yazdýðý eserler ile
astronomiye genel olarak þu katkýlarda bulunmuþtur: Güneþ
parametreleri hesabýnda yeni bir usül uygulamýþ, Tycho Brahe gibi sabit yýldýzlarýn boylamlarýnýn tespitinde, Ay yerine
baþka gezegenlerin (Venüs vs.) kullanýlmasýný düþünerek buna göre gözlem yapmýþtýr. Astronomik çalýþmalarda ondalýk
kesirlerin kullanýlmasýný geliþtirmiþ ve trigonometriye ve astronomiye ilk defa tatbik etmiþtir. Delos probleminin üç çözüm yolu üzerinde durmuþtur. Sin 1º ve kiriþ problemleri
üzerinde çalýþmýþtýr. Mekanik saatler üzerinde durmuþ, dakika taksimatýndan söz etmiþ ve saati bir astronomi aracý olarak ilk defa kullanmýþtýr. Ayrýca Takýyüddîn’in Mýsýr’da iken
1551 yýlýnda yazdýðý otomatik makinalar ile ilgili eseri “Turuk al-Seniyye fi’l-Alat al-Ruhaniye’si Osmanlýlar’da bu konuda yazýlan ilk ve tek eser olarak görülmektedir. Takýyüddîn’in astronomi eserleri yanýnda otomatik saatler, cebir,
optik ve týp gibi konularda da kitaplarý bulunmaktadýr.
Takýyüddîn Rasýd’ýn en önemli eserleri þunlardýr:
Caridat al-Durar; Mizvelet el-Þimaliyye; Reyhanet elRuh fi Rasm el-Saat ala Mastava; Sidretü’l-Münteha el-Efkar fi Melekut el-Felek el-Devvar-al Zic el-Þehinþahi; Alat-ý
Rasadiye bi Zic al-Þehinþahiye.

15. Asrýn En Büyük Astronomu
Uluð Bey ve Zîci
1394 yýlýnda Güney Azerbaycan’ýn Sultaniye þehrinde
doðan ve asýl adý Muhammed Turagay olan Uluð Bey, Timur’un torunu ve M. Þahruh Mirza ile Gevher Þad’ýn oðludur. Aslen Türk olan Uluð Bey çocukluðunu babasýnýn yanýnda geçirdi. Çok iyi bir saray eðitiminden geçtikten sonra,
1407’li yýllarda Horasan, Mâzenderan, Türkistan ve Maveraünnehr’i içine alan bölgenin hükümdarý oldu. Semerkand’a yerleþtikten sonra burayý Ýslam medeniyetinin merkezi yaptý. 1447 senesinde de babasý Þahruh’un vefatýyla yerine hükümdar oldu. Ancak üç seneye yakýn bir süre hükümdarlýk yaptýktan sonra elli beþ yaþýnda iken oðlu Abdüllatif
tarafýndan öldürüldü (1449).
Hükümdar Uluð Bey, 11 yaþýnda Kur’an-ý Kerim’i ezberlemiþ ve yedi türlü kýraate göre okumada ihtisas kazanmýþ bir din
âlimi idi. Ayný zamanda tarih, þiir ve sanata meraklý olduðundan bu iþlerle uðraþanlarý da himaye ve teþvik etmiþtir. Büyük
bir kitapsever olan Uluð Bey, geometri ve matematiðin en zor
meselelerini çözen bir riyaziyecidir fakat bunlarýn ötesinde ve
üstünde iyi bir “astronomi âlimi”dir. Hatta batýlý bilim adamlarý onu “15. yüzyýlýn en büyük astronomu” olarak kabul ederler. Daha çocuk denilecek kadar küçük bir yaþta Meraga Ra-
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sathanesi’nin harabelerini gezmesi astronomiye karþý duyduðu
ilginin çok erken yaþlarda baþladýðýný göstermektedir.
Gýyaseddin Cemþid’in ifadesine göre Uluð Bey’in zihnî
hesaptaki mahareti ve istisnaî hafýza kuvveti çok yüksek idi.
Astronomi sahasýnda yazýlmýþ en eski kitap olan Batlamyus’un (85-165) Almagest adlý eserinin ve Meraga Rasathanesinde yapýlan zîc’in (yýldýz kataloðu) hatalý olduðunu görerek düzeltmek istedi. Bunun için Semerkand’ýn kuzeyinde
bulunan Kühek tepesi üzerine 1420-1 senesinde çok büyük ve
mükemmel bir rasathane inþa ettirdi. Ýslam dünyasýnýn birçok yerinden ünlü matematikçi ve astronomlarý da Semerkand’a davet etti. Bunlarýn baþýnda Bursa’dan giden Kadýzade Rumî (1337-1430), Gýyaseddin Cemþit el-Kâþî (ö. 1429)
gelmektedir. Daha sonra ise Uluð Bey’in ferzend-i ercümendim diye iltifat ettiði Ali Kuþçu (ö. 1474) bu çalýþmalara
dâhil olmuþtur. Uluð Bey Semerkand Rasathanesi’nde yüz
kadar seçkin ilim adamý ile birlikte çalýþarak, daha önce kurulan rasathanelerde kullanýlan aletleri imal ettirdi ve bunlarýn
yanýnda yeni ve çok mükemmel bazý gözlem aletleri de îcad etti. Uluð Bey ve arkadaþlarý bu rasathanede 30 sene sürekli çalýþarak “Zîc Cedid-i Sultanî-Zîc-i Gürganî” adýyla bilinen
meþhur zîci hazýrladýlar. Uluð Bey devlet iþleri yanýnda, diðer ilim adamlarý ile birlikte uzun yýllar eserin hazýrlanmasý
için bizzat rasatlar yapmýþtýr. Eserde 1022 yýldýzýn adý ve konumu tesbit edilmiþtir. Bu zîcten önce Ýslam dünyasýnda Nasiruddin Tûsî’nin (1201-1274) Zîc-i Ýlhanî’si kullanýlýrdý. Ancak bu yeni zîc ile Tûsi’nin zîci kullanýlmaz olmuþtur.
841/1437 yýlýnda tamamlandýðý tahmin edilen zîc, Kur’an-ý
Kerîm’in, Furkan Sûresi’nin: “Alemlere uyarýcý olsun diye kulu
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Muhammed’e Furkaný indiren, göklerin ve yerin hükümranlýðý kendisine ait olan, hiç çocuk edinmeyen, mülkünde ortaðý bulunmayan, her þeyi yaratýp ona bir nizam veren ve mukadderatýný tayin eden Allah yüceler yücesidir.” Mealindeki âyetleri ile baþlamaktadýr. Daha sonra ise Uluð Bey’in,
kendisini bu zîci yazmaya sevk eden amiller ve arkadaþlarý
hakkýndaki bir önsöz bulunmaktadýr. Dört bölümden oluþan
zîcin diðer bölümlerinde ise þu konular bulunmaktadýr.
1. Farklý takvimler ve tarihleri. 2. Zaman hakkýnda yorum ve zaman bilgisi, trigonometrik fonksiyonlar, ekliptikel
ve ekvatoryal koordinatlar, enlem ve boylam tayini. 3. Güneþin, gezegenlerin, yýldýzlarýn hareketleri ve seyri, tutulmalar ve astronomiye ait bazý bilgiler. 4. Sabit yýldýzlarýn mevkileri, durumlarý ve astroloji. Bu bölümde astroloji çok geniþ
bir biçimde ele alýnmýþtýr.
Uluð Bey zîci, Ýslam dünyasýnda on altýncý, Batýda ise on
yedinci yüzyýldan itibaren yaygýnlaþmaya baþladý. Batýda kurulan rasathaneler ve astronomlar uzun zaman bu zîcden istifade etmiþlerdir. Hatta teleskopun rasat için kullanýlmaya
baþlanmasýna kadar, eser kendi alanýndaki en dakik eser olarak kullanýlmaktaydý. Farsça kaleme alýndýðý tahmin edilen
eser muhtemelen Osmanlýlar vasýtasýyla Batýya geçmiþtir.
Avrupa’da da çok meþhur olan bu eser, çeþitli dillere tercüme edilmiþ ve defalarca basýlmýþtýr. Ýslam dünyasýnda, hususiyle Osmanlýlarda bu esere birçok þerh yazýlmýþtýr.
Avrupa’da özellikle astronomlar ve denizciler bu zîce çok
büyük önem vermiþlerdir. Avrupa’da meþhur olan bu cetvellere ilk dikkati Oxford’ta profesör olan John Greaves
(1642-1648) çekmiþ ve eser 1648’de kendisi tarafýndan kýs-
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men Oxford’ta basýlmýþtýr. Ýki sene sonra (1650) Londra’da
birinci bölüm olan kronoloji kýsmý yayýnlanmýþtýr. Ýki sene
sonra tercümelere olan ilgiden dolayý eser ikinci baskýsýný
yaptý. Thomas Hyde 1665 yýlýnda eseri Latince’ye tercüme
etmiþtir. G. Sharpe ise bu tercümeyi daha sonra tekrar gözden geçirmiþtir. Eserin tamamý A. Sedillot tarafýndan iki cilt
halinde Fransýzca olarak 1847-1853 yýlýnda tercüme edildi.
Eser en son olarak Edward Ball Knobel tarafýndan Ýngiltere’deki bütün yazmalarý gözden geçirilerek Farsça ve Arapça
bir lügat ile birlikte Cataloque of Stars adýyla Washington’da 1917 senesinde neþredildi.
Osmanlý Devleti müneccimbaþýlarý 1800 senesine kadar
bütün takvim ve imsakiye hesaplarýnda Uluð Bey zîcini kullanmýþlardýr. Ancak bu tarihte Fransýz Astronom Jack Dominic Cassini’nin, Uluð Bey zîcinin hatalarýný tahsis ederek
yaptýðý zîc önce Arapça’ya daha sonra da Türkçe’ye tercüme
edilerek kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Uluð Bey zîcindeki bazý
küçük hesap hatalarýnýn, Güneþ ve Ay tutulmalarýnda bir saate kadar varan zaman kaymalarýna sebep olduðu fark edilince bu zîc terkedilmiþtir. Esasen Uluð Bey zîcindeki bazý hatalar, Osmanlýlarda ilk olarak Takiyüddin Rasid (ö.1585) tarafýndan farkedilerek düzeltilmek istenmiþ ancak Ýstanbul’da
açýlan ilk rasathanenin bazý siyasî sebepler neticesinde yýkýlmasýyla bu giriþim gerçekleþtirilememiþtir. Dolayýsýyla Uluð
Bey zîcinin tashihi uzun yýllar sonra Cassini tarafýndan yapýlmýþtýr. Cassini zîcinin Osmanlýlara gelmesiyle her ne kadar
bu zîc kullanýlmaya baþlanmýþsa da Uluð Bey zîci tamamen
terkedilmemiþ ve bazý müneccimler tarafýndan kullanýlmaya
devam edilmiþtir.
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Uluð Bey, yaþadýðý asýr itibariyle eski astronomi bilgisinin
ve modern astronomi bilgisinin sahibi olarak bu iki bilgiyi
þahsýnda meczetmiþ; eski astronominin son, modern astronominin de ilk temsilcilerinden birisi olmuþtur. Batý bilim
dünyasý onu yaþadýðý yüzyýlýn en büyük astronomu, rasathanesini de o dönemin dünya harikasý olarak nitelendirmektedir. Hatta Amerika Uluslar arasý Astronomi Derneði, Ay
kraterlerinden birisine Uluð Bey adýný vermiþtir. Zîc’i Fransýzca tercümesiyle yayýnlayan Sedillot, onun için “Modern
bilim ve araþtýrma fetihlerine en parlak katkýda bulunan üniversal deha” demektedir. Asya tarihi ve coðrafyasý uzmaný
Fransýz elçi Fernant Grenand, Uluð Bey’i þu kýsa cümle ile
tarif etmektedir. “Ruh ve zekâ bakýmýndan þayan-ý dikkat
bir insandý, usta bir þair, bir din adamý, yüksek bir matematikçi idi.” Onun zamanýmýzdan 550 sene önce yaptýðý rasatlar halen bazý astronomi çalýþmalarýna ýþýk tutmaktadýr. O
günün þartlarýnda bulduðu deðerler bugünkü deðerlerden
çok farklý deðildi. Meselâ, 1 derecelik yayýn sinüs deðerini
(X = sin. 1º = 0,0174520406437283571) bugünkü deðerle
ayný bulmuþtur. Diðer taraftan bazý gezegenlerin boylam
açýlarýnýn hesabýnda ise bir iki saniye hata etmiþtir. Bu konuda Uluð Bey’in bulduðu deðerler ile gerçek deðerler arasýndaki fark þu þekildedir:
Uluð Bey’in bulduðu
deðerler

Gerçek deðerler

Satürn

12º 13 39

12º 13 36 (d’Alambert’e göre)

Jüpiter

30º 20 34

30º 20 31 (d’Alambert)

Mars

191º 17 15

191º 17 10 (Lalande)
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Uluð Bey ekvator ve ekliptik arasýndaki açýyý 32 saniye
farkla 23º 30 17 bulmuþtur.
Uluð Bey’in zîci bu gün dahi bazý araþtýrmalarda kullanýlmaktadýr. Meselâ en son Rus araþtýrmacý Shcheglov 1977 senesinde katýlarýn kaymasýný incelemek için Uluð Bey’in rasathanesinde, Uluð Bey zîci’ndeki bilgiler ile modern bilgileri
karþýlaþtýrarak gözlemler yapmýþtýr. Ayrýca Kandilli Rasathanesi’nde Fatin Gökmen Hoca ve oðlu tarafýndan yakýn zamanlara kadar kamerî ay baþlarýnýn hesaplanmasýnda da Uluð
Bey zîci kullanýlmaktaydý.

El Birûnî
Ebu’r-Reyhan Muhammed b. el-Birûnî, milâdi 973 yýlýnda Hârizm’in bir kenar mahallesinde doðdu. “Tahdîdü
Nihâyâ’il-Emâkin” isimli eserinin mukaddimesinden kendisinin Türk olduðu anlaþýlmaktadýr. Mukaddimede þöyle bir
ifade kullanmýþtýr: “Ben ne Arabým ne de Acemim. Arap ve
Acem dillerini ana dilimden sonra öðrendim. Ýlim dili olan
Arapça yerine benim ana dilim ile ilim tesbit etmiþ olsa idim
oluk üzerine çýkmýþ deveye veya tarla sürmek için çifte koþulmuþ zürafaya þaþýldýðý gibi benim ana dilimle yaptýðým
ilmî çalýþmaya da þaþýlýr ve hayret edilirdi.” Arapça, zengin
bir dil olduðundan o devirde edebiyat ve ilim dili olarak kullanýlýyordu. Birûnî’nin eserlerinde Türkçe kelimelere rastlanmaktadýr.
Müslümanlar o devirde ilim ve teknikte, bütün dünyada en
ileri seviyede idiler. Batýlýlarýn Müslümanlarýn seviyesine ulaþmasý için asýrlarýn geçmesi gerekti. Çünkü Ýslam âlimleri ellerine geçen teknik vasýtalarý inceliyor daha geliþmiþlerini elde
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etmek için çalýþýyorlardý. Ýlmî görüþleri temel esaslara baðlayýp
yeni buluþlarýn peþinde koþturuyorlardý. Meselâ Müslümanlar, Ptolomeus’un tamamen basit kadranýný geliþtirerek yeni
âletler imal ettiler. Duvar ve açý kadranýndan baþka, on sekiz
taþýnabilir kadran vücuda getirdiler. Birûnî ise, yedi buçuk
metre kuturlu bir kadrandan faydalanmýþtý. Asýrlarca dünya
mihverinin nütasyonuna (eðikliðine) dair Müslümanlarýn verdiði bilginin farkýna varýlmadý. Güneþteki lekelere ilk defa
1610’da Müslümanlar dikkat çekmiþtir, fakat bu Müslümanlarýn müþahedeleri uzun zaman dikkate alýnmadý. Daha 1000
senesinde el-Birûnî tarafýndan tamamlanan “Kopernikvâri
Dönüþ”ün de farkýna varýlamadýðýndan, bu bilgiler sadece astronomiye ait tefekkür sahasýnda kaldý.
Bir zamanlar Sisamlý Aristo’nun ondan bir asýr sonra da Babil’de Selenkos’un bildiði Rönesans Devrindeki bu dönüþü,
Kopernik’ten 500 yýl önce el-Birûnî kavramýþtý. Gündüz-gece
deviniminde etkili olan Güneþin Dünya etrafýnda dönmesi deðildi. Bilakis, kendi mihveri etrafýnda dönen, gezegenlerle beraber Güneþin etrafýný da dolaþan Dünyanýn kendisiydi. Dünya gezegenlerle birlikte yer deðiþtirmekte, Güneþin etrafýnda
bir devri tamamlamaktaydý. Bu ateþli iddia Kopernik’in eserinin ortaya çýkýþýndan çok evvel, elde teleskop ve rasat âletleri
yokken ortaya atýlmýþtý.
Birûnî’nin mineroloji (madenler ilmi) ile ilgili eserleri, bu
sahada þu gün için bile kullanýlabilecek durumdadýr. Mineroloji, hem týp hem de kýymetli taþlar bakýmýndan yapýlan
araþtýrmalarla ilerlemiþtir.
Birûnî 1000 yýlýnda yani 27 yaþýnda iken meþhur eseri
“El’âsâr’ul-Bâkýyetû an’il-Kurun’il-Hâliye”yi tamamladý.
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1017 yýlýnda, Türk Ýmparatoru Gazneli Mahmut’un daveti üzerine Gazne’ye gitti. Hayatýnýn büyük bir kýsmýný Gazne medresesinde çalýþmakla geçirmiþtir. Çok geniþ ilmî araþtýrmalar yapmýþ, inanç ve anlayýþ olarak Hint ve Ýran’ý ayrý
ayrý kitaplarda incelemiþtir. “Kitâbû’t Tahkikî mâli’l-Hind”
isimli eserinde, Hintlilerin örf ve âdetleri ile felsefî düþüncelerinden, rakamlarýndan, astronomilerinden bahsetmiþtir. Bu
eser, 1887 yýlýnda “Al Birunis’s Ýndia” ismiyle Ýngilizceye
çevrilmiþtir.
Birûnî bir astronomi ansiklopedisi olan meþhur eseri
“El’Kanun’ul-Mesudiyyü fi’l-Heyeti ve’n-Nücûm”u Gazneli
Mahmut’un ölümünden sonra yerine geçen oðlu Sultan Mesut b. Mahmut b. Sebûk Tekin adýna yazmýþtýr. Bu kitabýn
kendisine sunulmasýndan çok duygulanan Sultan Mesut, elBirûnî’ye bir fil yükü saf gümüþ göndermiþtir. Birûnî bu hediye karþýsýnda ilim adamlarýnýn kulaðýna küpe olacak þu cevabý vermiþtir: “Bu armaðan beni baþtan çýkarýr, ilimden
uzaklaþtýrýr. Ýlim sahibi olan kimse, gümüþün hemen harcanýp bittiðini fakat ilmin kalýcý olduðunu bilir. Ýlmin devamlý
zenginliðini, gümüþün kýsa ömürlü bayaðý parýltýsýna hiçbir
zaman deðiþmem.”
Birûnî 1025 yýlýnda Mâverâünnehir ile Sind’in tul (boylam) dairelerindeki hatalarý düzeltti. Birûnî, “Târih’ül-Hind”
adlý eserinde Hind dini, ilmi, felsefesi edebiyatý, coðrafyasý ve
âdetleri hakkýnda geniþ bilgi verdikten baþka astronomiden ve
bahsetmiþtir. Bu eserinde Dünyanýn günlük hareketinin heliosantrik (Güneþi merkez sayan) ve jeosantrik (arz küresini
merkez sayan) sistemin her ikisiyle de izah edilebileceðini kabul etmiþtir.
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1030 yýlýnda Sultan Mesud’a ithaf ettiði “Astronomi ve
Yýldýzlar Hakkýnda Kanun” isimli eserini, matematik ve astronominin esas meselelerini aydýnlatmak için yazmýþtýr. Bir
çeþit ansiklopedi olan bu eserde birçok yeni buluþlar mevcud
olup, trigonometriye ait geniþ bir bölüm bulunmaktadýr. Bu
eserde Gazne ve Ýskenderiye’nin enlem ve boylamlarý ile
Dünyanýn büyüklüðü hakkýnda malûmat bulunmaktadýr.
Birûnî “Makaletün fî istihrâci kadr’il-ardý bi rasadi inhýtat’il ufký an kulel’il-cibâl” (Dað baþlarýndan yapýlan ufuk alçalmasý rasadý yardýmý ile Dünyanýn boyutlarýnýn belirtilmesi hakkýnda bir makale)sinde, Dünya yarýçapýnýn hesabýný
ilmî bir usulle izah eder. Diðer taraftan “Hind” adlý eserinde Dünyanýn yarýçapýný R = 6324,66 km. olarak vermektedir. Bu deðer ise, gerçek yarýçap deðerine çok yakýndýr. Çünkü günümüzdeki ölçmelere göre ekvatorda R = 6377,397
km. kutuplarda ise, R = 6356,0759 km. dir. Birûnî, Ýslam
dünyasýnýn en ünlü þehir ve kasabalarýndan 600 tanesinin
enlem ve boylamlarýný gösteren bir tablo da yaptý.
Ýlim dünyasý el-Birûnî ile çok yakýndan alâkadar olmaktadýr. UNESCO tarafýndan 16 dilde yayýnlanan “Görüþ” dergisi
1974 Haziran sayýsýný el-Birûnî’ye tahsis etmiþ ve kapak baþ
sayfasýnda þunlarý yazmýþtýr: “Bin yýl önce orta Asya’da yaþayan evrensel bir deha: El-Birûnî... Astronom, tarihçi, botanist, farmakolog, jeolog, þâir, filozof, matematikçi, coðrafyacý ve hümanist...”
Carra de Vaux, astronomiyi tedkik ederken en mühim
mevkii el-Birûnî’ye veriyor. Astronomiye dair pek çok eserler veren birçok usturlablar (yýldýzlar dünyaya göre yükseklik derecesini bulmakta kullanýlan âletler) vücuda getiren
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Birûnî’den, bu Fransýz müsteþriki þöyle bahsetmektedir:
“Hareketli olan arz mýdýr, yoksa Güneþ midir? Birûnî’nin, o
akýcý ve yumuþak zekâsýnýn elastikiyetini, bütün aydýnlýðý ile
bu mesele karþýsýnda görüyoruz. Arzýn Güneþ etrafýnda dönmesi nazariyesi Copernic’ten iki bin yýl evvel Bâbilli Selencus ve Sisamlý Aristaroue gibi þahýslar tarafýndan da ileri sürülmüþtür. Birûnî pekiyi bilip tetkik ettiði bu iki faraziyenin
eksilerini artýlarýný olduðu gibi ortaya koydu. Birûnî ilmî
gerçeði tesbit ederken itiraz olarak ileri sürülen görüþlere de
cevap verdi.” (Carra de Vaux, Les penseurs de L’Ýslame C. II
S. 215 - 217).

Ýslam Âlimlerinin Fiziðe Katkýlarý
Bilim tarihi kitaplarý umumiyet itibariyle; Mýsýr ve Babil
medeniyetlerine kýsaca deðindikten sonra Yunan ve Roma
medeniyetleri üzerinde dikkatle durur. Hristiyan Orta
Çað’ýný ve Bizans’ý zikrettikten sonra Yeni Çað’a atlarlar.
Böyle olunca da Orta Çað’da vukua gelen ilmî hâdiselere gereken ehemmiyet verilmez. Ýþte bu çaðda Müslümanlar, Batý ile 750 yýl kadar devam eden yakýn komþuluklarý esnasýnda dünyayý aydýnlatan taraf olmuþlardýr. Müslümanlar, Yunanlýlara nazaran teknik sahada en az iki misli geliþip Batýya
doðrudan tesir etmiþlerdir. Fakat Batýnýn, Ýslam’ýn; kendilerine alternatif olabileceði endiþesi içinde yaptýðý “kötü gösterme” veya “çok az bahsetme” politikalarý neticesinde bu gerçek yýllarca gizli kalmýþtýr. Bu gerçeði çok iyi gören Doktor
Sigrid Hunke “Avrupa’nýn Üzerine Doðan Ýslam Güneþi” adlý eserinde taassub içindeki Hristiyan Avrupa’ya þöyle sesleniyor: “Mühim olan artýk geçmiþin dini engellerinden sýyrýlýp meselelerde; yüksek bir insaniyet ve müsamahaya doðru
açýlmak, dinî inançlarýn ötesinden insanlara bakabilmektir.
Hristiyanlýktan dolayý oluþmuþ ihtiraslar yüzünden afakî ve
münsif bir takdirden mahrum býrakýlan, harikulade hizmetleri örtbas edilen, kültürümüzün medyun bulunduðu temel
iþtirakleri gizlenen Ýslam âlemine karþý âdil olmak için vakit
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hâlâ erken midir?” Hakikatte, Ýslam âlimlerinin çalýþmalarý
Yakýn Çað Avrupa bilimine temel teþkil etmiþtir. Yine Ýslam
âlimlerinin fiziðe katkýlarý da modern fiziðin temelini oluþturacak mahiyettedir. Biz burada fiziðe ait çalýþma yapan Ýslam
âlimlerinden ve çalýþmalarýndan kýsa kýsa bahsedeceðiz.

Ýbnü’l-Heysem
Bugünkü fiziðin optik (ýþýk bilimi) sahasýna, temel teþkil
eden nesi varsa bunlarý ilk kez ortaya koyan kiþi, Ýslam dünyasýnýn ünlü fizik âlimi Ýbnü’l-Heysem’dir. Heysem 9601039 yýllarý arasýnda yaþamýþtýr. Optik hakkýnda birçok eser
telif eden Ýbnü’l-Heysem’in en önemli eseri “Kitabü’l-Menazir”dir (Görüntüler Kitabý). Orta Çað’da optik üzerine yazýlan en saðlam eser sayýlan Kitabü’l-Menazir, 1270 yýlýnda
Latinceye çevrilmiþ, daha sonra deðiþik tarihlerde Nürnberg,
Lizbon ve Bazel’de basýlmýþtýr. Bu eser yalnýzca Witelo, Roger, Bacon ve Peckham gibi erken dönem yazarlarýna tesir
etmekle kalmamýþ, Kepler ve Newton’un optiðe dair eserlerine de kaynak oluþturmuþtur. Onun “Alhazen” þeklinde yazýlan Latince ismi Batýdaki optik araþtýrmacýlarý için Öklid
ismi kadar tanýnmýþtýr.
Ýbnü’l-Heysem çalýþmalarýný daha çok parabolik ve kürevî aynalar ve onlarýn ýþýðý kýrmalarý ile ilgili özellikler üzerinde yoðunlaþtýrmýþtýr. Nitekim günümüze onun ismiyle gelen Ýbnü’l-Heysem problemi (Alhazen Problemi) kürevî bir
aynayla ilgilidir. Problemde kürevî bir ayna, bir nesne ve
onun aynadan yansýyan görüntüsü verilmiþtir ve nesnenin
aynadaki yansýma noktasýnýn bulunmasý istenmektedir. O,
bu problemi dördüncü dereceden denklem kullanarak çöz-
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müþtür. Ýbnü’l-Heysem’in çözdüðü bu problemi Huygens
yýllar sonra ancak çözebilmiþtir. Alhazen problemi Ýbnü’lHeysem’in yüksek riyazî kabiliyetini ortaya koyar. Ýbnü’lHeysem, bir yansýmada gelen ýþýnla, normal ve yansýyan ýþýnlarýn ayný düzlemde olduðu þeklinde ifade edilen kýrýlma kanununu ilk olarak ortaya koymuþtur. Gariptir ki bu kanun
yýllar sonra Snzell ve Royen tarafýndan kendilerinin bulduðu
iddiasýyla Batý kitaplarýnda yer almýþtýr.
Ýbnü’l-Heysem ayrýca ýþýðýn sýnýrlý hýza sahip olduðunu
söyleyen ilk insandýr. Yine ilk defa ýþýðýn düz bir çizgi üzerinde yol aldýðýný ispatlayan bir deney gerçekleþtirmiþtir. Ayný
zamanda, kürevî ve parabolik aynalarda görüntülerin oluþmasýný saðlayan kanunlarý formüle etmiþ, kürevî aynalarda
ýþýðýn sapmasýný ve merceklerde meydana gelen büyütme
olayýný açýklayarak merceklerin gücünün nasýl artýrýlacaðýný
tespit etmiþtir. Yine okuma gözlüklerini de ilk defa o bulmuþtur. Ýbnü’l-Heysem Kitabü’l-Menazir’de gözün anatomi
ve fizyolojisini de incelemiþtir. Retina tabakasýnýn gözün en
hassas kýsmý olduðunu ilk defa o ileri sürmüþtür. Öklid ve
Batlamyus’dan beri süregelen, görme hâdisesinin çýkan ýþýnlarýn eþyaya ulaþarak gözün eþyayý görmesi inancýnýn ilmî olmadýðýný söylemiþtir. Ýbnü’l-Heysem’e göre görme hâdisesi,
eþyadan yansýyan ýþýnlarýn göze gelmesi ve gözün arka odak
noktasýnda birleþmesiyle gerçekleþir.
Ýbnü’l-Heysem, Astronomi ile de ilgilenmiþtir. Güneþ ve
Ay’ýn, ufukta, gökyüzünün ortasýnda göründüðünden daha
büyük görünmesinin sebebi gibi hadiselerin optik sonuçlarýný ortaya çýkarmýþtýr.
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El-Kindî
El-Kindî, Küfe’de doðmuþtur. Birçok Ýslam âlimi gibi
Kindî de birçok sahada incelemeler yapmýþtýr. Daha çok felsefe, fizik, týp ve müzik sahalarýnda çalýþmalar yapan
Kindî’nin birkaçý latinceye çevrilmiþ, 260 eseri vardýr. Ýzafiyet (rölativite) teorisini ilk olarak fizikî manada ele alan hiç
þüphesiz Ýslam âlimi Kindî’dir. Kindî ilk defa düþünce tarihinde zaman, mekân ve hareketin izafî olduðunu söylemiþtir. ElKindî fiziðine göre zaman, cisim ve hareketten ayrý olarak
düþünülmez. Hýzlýlýk ve yavaþlýlýk, hareketin özel hâlleridir.
El-Kindî yavaþlýðý þöyle tarif eder: “Yavaþ dediðimiz þey, uzun
zaman içinde belli bir mesafenin katedilmesidir.” Ayný þekilde hýzlýlýðý da þöyle tarif eder: “Hýzlýlýk ise kýsa zaman içinde
yine ayný mesafenin katedilmesidir.”
Kindî’nin aynalar üzerine telif ettiði bir kitap da bilinmektedir. Dicle ve Fýrat ýrmaklarýnýn kanal plânlarýný yapmýþ olan
Kindî ayrýca göðün neden mavi göründüðüne dair bir risale
yazmýþtýr. Bunlardan farklý olarak müzikal sesler teorisini ilk
defa geliþtiren de Kindî’dir. Batý bilim tarihi uzmanlarý onun
Roger Bacon (1214-1292) üzerindeki tesirinden özellikle bahsetmektedirler.

Abdurrahman el-Hazinî
Merv’li Ebu’l Feth Abdurrahman el-Hazinî, 12. yüzyýlýn en
deðerli fizikçilerinden biriydi. “Kitabu Mizâni’l-Hikme”de mekanik ve hidrostatik konularla ilgili mevzular yer almaktadýr.
Hazinî’nin risalesi, Müslüman fizikçilerin basit bir cismin veya
iki basit maddeden mürekkep herhangi bir cismin mutlak aðýrlýðý ve yoðunluðunu ölçebildiklerini göstermektedir. Hazinî, ýsýnýn nesnelerin yoðunluðuna nasýl tesir ettiðini de biliyordu.
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El-Hazinî havanýn týpký sývýlar gibi kaldýrma gücüne sahip
olduðunu ve havada bulunan bir cismin aðýrlýðýnýn, gerçek
aðýrlýðýndan daha düþük geleceðini müþahede ederek havanýn aðýrlýk ve yoðunluðunu hesapladý. Sývýlarýn da yoðunluklarýný ölçerek yüzey sürtünmelerini inceledi. Suyun yoðunluðunun sýcaklýk ya da tuzluluk ile deðiþeceðini biliyordu.
Bugün 17. yüzyýlda Evangelist Toricelli tarafýndan yapýldýðý
iddia edilen birçok deney sonuçlarý, el-Hazinî tarafýndan -hem
de çok doðru bir biçimde- elde edilmiþti. O, sývýlarýn yoðunluk
ve ýsýsýný ölçebilmek için aerometre’yi kullanan ilk kiþiydi. Bir
cismin en ufak parçacýklarýný bir arada tutan çekici kuvvetlerin
(sözde Van Der Weals gücü) ve (daha sonra Newton’a atfedilen) kütle çekim kuvvetinin varlýðýna inanýyordu. El-Hazinî,
düþen bir cismin hýzýný, bu cismin aldýðý yol ile geçen zaman
arasýndaki gerçek münasebetleri ve 17. yüzyýlda Galileo tarafýndan keþfedilen bütün kanunlarý daha 12. asýrda keþfetmiþti.

Beni Musa Kardeþler
Halife Me’mun devrinin ünlü astronom ve matematikçisi Musa ibni Þakir’in üç oðlu Ahmed, Muhammed ve el-Hasan 9. yüzyýlda birçok otomatlar yaptýlar. Baþta hidrolikler,
fitili otomatik çýkan, yaðýný ve ateþini otomatik ayarlayan
birçok yað lambasý ve çeþitli otomatik çeþmeler icat ettiler.
Bunlardan daha önemlisi, makinelerin, bizzat içinde makinenin bir parçasý olarak bulunan otomatik kontrol sistemlerini icat etmiþ olmalarýdýr.

Birûnî
Ebu Reyhan el-Birûnî “Kitabü’l-Cevahir” isimli eserinde
birçok maden ve minerallerin yoðunluk deðerlerini doðru
bir þekilde hesaplamýþtýr. Basýnca dayalý çalýþmalarýný açýk-
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ladýðý artezyen kuyularý konusunda büyük bir eser yazan
el-Birûnî, ýþýðýn hýzýnýn sese nispeten son derece büyük olduðunu kaydetmiþtir.

Mevlâna
Büyük Ýslam mütefekkiri Mevlâna, kendisi bir fizikçi olmamasýna raðmen, kalp gözü açýk ve âlemi böyle seyreden bir
mutasavvýf olarak bize, atomun parçalanabileceðini ve atom
parçacýklarýnýn varlýðýný haber veriyordu. Mevlâna, sembolik
olarak þöyle diyordu: “Bir zerreyi kesersen, içinde bir güneþ ve
güneþ etrafýnda dönen gezegenler bulursun.” Ayrýca Mevlâna
bize atom (zerre) ve parçacýklarýnýn durgun hâlde olmadýklarýný ve her an hareketli olduklarýný da haber vermiþtir.

Ýbni Yûnus
“Ziyce-i Hakim” adlý eseri önemini hâlâ korumaktadýr. Fiziðin temel araçlarýndan olan sarkacý ve bununla ilgili temel fizik kanunlarýný buldu. Salýnýmý hesaplayýp onu Galileo’nun
çaðýndan çok daha önce zaman ölçmede kullandý.

Kutbettin eþ-Þirazî
Atmosferle ilgili hâdiseler üzerinde çalýþan Ýranlý Kutbettin eþ-Þirazî (1236-1311) gökkuþaðý hakkýnda özel bir araþtýrma yapmýþtýr. Gökkuþaðýnýn en doðru tanýmýný yapan ilk
kiþidir. Kutbettin, Ýbnü’l-Heysem’in optiðini uygulayarak
gökkuþaðýnýn oluþma sebebini, su damlacýklarýnda ýþýðýn kýrýlma ve yansýmalarýnýn bir birleþimi olarak açýkladý.

Baðdadî
Aristo’nun kasri (eðik atýþ) hareket teorisine karþý tenkit
getirmekle kalmayýp ayný zamanda düþen cisimlerin hýzlan-
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masý meselesini de araþtýrdý. Zamaný yeni bir tarzda ele alarak onu yalnýzca yer deðiþtirme hareketinden ziyade meydana geliþ süreciyle ilgili bir kategori olarak deðerlendirdi.

Ebu’l-iz (el-Cezerî)
Batýlý kaynaklarýn, ‘’Çaðýn Harikasý Cizreli Bilgin” ya da
“Çaðýn Doruðuna Ulaþmýþ Müslüman Mühendis” diye tarif
ettikleri Ebu’l-iz 1206’da Diyarbakýr’da yapmýþ olduðu makinalarý anlatan “Kitabü’l-Hiydi’l Hendesiyye”sini yazmýþtýr.
Bu kitap sahasýnda kaleme alýnmýþ kitaplarýn en önemlisidir.
Ebu’l-iz’in otomasyonun tarihi geliþimi içindeki önemli yeri kendisinden öncekilerin yalnýzca kendiliðinden çalýþan otomatik sistemler kurduðu halde, onun, çalýþýrken ortaya çýkan
sonuçlara göre kendi kendine dengeler kuran, ayarlamalar
yapan ve ona göre davranan sistemler kurabilmiþ olmasýdýr.
Kendisinden tam 800 yýl sonra ortaya çýkacak olan sibernetik bilimini ve otomasyon teknolojisini yüzyýllar öncesinden fark etmiþ, böylesine sistemler kurulabileceðini tespit etmiþ ve bunu inþa ettiði makinelerle de ispatlamýþ bir Ýslam
âlimidir. Yaptýðý çalýþmalarýn ehemmiyeti daha önce yabancýlar tarafýndan fark edilmiþ olacak ki kitabýnýn sayfalarý kütüphanelerimizden çalýnmýþtýr. Daha sonra çoðaltýlan bu
nüshalar Avrupa’da muhtelif kütüphanelerde saklanmýþtýr.
Neyse ki son yýllarda bizde de bu tür eserlere gereken ehemmiyet verilmeye baþlanmýþtýr. Ebu’l-iz’in “Kitabü’l-Hiydi’l
Hendesiyye”si Ýstanbul Teknik Üniversitesi’nce basýlmýþtýr.

Fatih ve Ýlim-Teknik
Tarih, Yeni Çað’a damgasýný vuran en muktedir þahsiyet
olarak Fatih’i kaydeder.
Fatih, Osmanlý cihan devletinin baþýna geçtiðinde henüz
yirmi bir yaþýnda olmasýna raðmen, Doðu ve Batý kültürü ile
asrýnýn ilimlerine vâkýf çaplý bir liderdi.
Tarihçilerin çoðu onun Arapça, Farsça, Latince, Yunanca,
Ýtalyanca ve Sýrpça olmak üzere altý lisan bildiðini kaydederler. Ayrýca Çaðatay þivesini de bilmekte ve Uygur hurufatýyla yarlýðlar (ferman) kaleme almaktaydý.
Cihan tarihinin seyrini deðiþtirip yeni bir çað açan Fatih’in, Önce kutlu Ýstanbul’un fethi sýrasýndaki harika buluþlarýný gözden geçirelim.
Fetihten önce Boðazýn en dar ve hâkim yerine Bizans’ýn
Karadeniz’le irtibatýný kesen Rumeli Hisarý’ný (Boðazkesen)
inþa ettirdi. 31.250 m2 lik bir alaný kaplayan, stratejik deðerle birlikte sanat deðeri de yüksek olan bu dev abide 3.5
ay gibi kýsa bir zamanda bitirildi. Eserin projesini genç padiþah kendisi hazýrlamýþtý.
O tarihlerde Ýstanbul’un etrafýný çeviren surlarýn yüksekliði 17 metre, kalýnlýðý da zirvede 4 metreydi. Papa’nýn tutumu ve Avrupa’nýn siyasî durumu da göz önüne alýnarak Bi-
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zans’ý çevreleyen surlarýn kýsa zamanda tahribi gerekiyordu.
Bu maksatla Fatih Edirne’de çok büyük toplar döktürdü. Sayýlarý 200’ü bulan bu toplar sadece bir kýþ sezonunda döküldü ve orduya teslim edildi. Ýçlerinde iki tonluk gülleler atanlar vardý. Tarihin seyrini deðiþtiren bu çok güçlü toplarýn
plânlarýný ve balistik hesaplarýný genç padiþah bizzat kendisi
yapmýþ; imal ve döküm iþlerini de Edirne ve Bursa medreselerinden mezun Türk usta ve mühendisleri gerçekleþtirmiþti.
Zannedildiði gibi Macar Urban bir mühendis deðildi. Urban,
yüzlerce döküm ustasýndan biriydi sadece.

Havan Topu
Haliç’te bulunan düþman donanmasý ile surlarýn içindeki
Bizans ordusu top atýþýndan pek etkilenmiyordu. O kanlý ve
çetin hengâmede Fatih “Havan Topu”nu icat ediverdi. Türk
ordusu muhasara boyunca Fatih’in icadý olan bu toplarla Kasýmpaþa sýrtlarýndan gülle aþýrýp Haliç’teki müttefik Haçlý donanmasýný etkisiz hâle getirmiþtir.
Bizans’ýn Türk askerine çok zarar verdiren o meþhur
“Greguar” ateþine karþýlýk tahrip ve yangýn bombalarýný icat
etti. Avrupalýlara göre bu buluþ ünlü Alman bombasý V-1’lerin esasýydý. V-1’lerin ceddi olan uçan alev füzeleri, ilk defa
Türkler tarafýndan Bizans’ýn fethinde kullanýlmýþtýr ki bu füzelerin iþleme prensibi asýrlardan beri kullanýlmamýþ ve ancak 20. asrýn mühendisleri tarafýndan yeniden ele alýnmýþtýr.
22 Nisan gecesi 67 gemiden mürekkeb Türk donanmasý
karadan yürütülmek suretiyle Haliç’e indirildi. Bir gecede
gerçekleþtirilen ve insaný hayrette býrakan bu muazzam teþebbüs karþýsýnda Fatih’in düþmaný olan Bizans’lý tarihçi prens
Dukas dahi hayranlýðýný gizleyemez ve þöyle der: “Böyle bir
harikayý kim gördü ve kim iþitti? Mehmet, karayý deniz yaptý ve Bizans’ý mahvetti.”

Haliç’te Ýlk Köprü
Fatih Ýstanbul surlarýnýn en zayýf ve alçak olan kýsýmlarýnýn da kuþatýlmasý için Haliç’te, yine bir gece içinde büyük
bir köprü kurdurdu. Takriben 650 metreyi bulan bu köprünün üstünde yan yana beþ asker rahatça yürüyor, toplar da
kolayca taþýnabiliyordu.
Surlarýn önünde 9 metre derinliðinde ve 18,5 metre geniþliðinde büyük hendekler vardý. Surlara týrmanmak
imkânsýzdý. Bizanslýlar surlarda açýlan gedikleri 24 saat çalýþmak suretiyle kapatýyorlardý. Fatih 18 Mayýs’ta bunun da çaresini buldu. Yürüyen zýrhlý kuleler icat etti. Surlarýndan
yüksek olan bu kulelere hafif toplar yerleþtirildi. Bu arada
kuleler hendekleri doldurabilecek bir araç þeklinde imal
edilmiþti. Böylece hem hendekler dolduruldu; hem de surlarda ordunun geçebileceði mühim gedikler açýlmýþ oldu.
Hülasa Türk tarihinin bu en mesut aný, muasýr devletlere
göre çok ileri bir seviyede bulunan Türk ilim ve tekniði ile
gerçekleþti.
Fatih hayatý boyunca ilme ve âlimlere çok deðer vermiþtir. Sarayý ilmi münakaþa ve mubâhasenin yapýldýðý bir akademi halindedir. Huzurunda âlimler rahatça oturup konuþabildiði halde Vezir-i a’zam dâhil bütün devlet adamlarý ayakta beklerlerdi. Toplantýlara çok defa reisülulemâ sýfatýyle
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Molla-Husrev baþkanlýk ederdi. Bazý toplantýlara baþýnda
ulema sarýðý, sýrtýnda da “biniþi” (âlimlere mahsus kýyafet)
olduðu halde iþtirak ettiðini tarihçiler anlatýrlar.
Fatih ayrýca Ýstanbul’a Doðulu ve Batýlý âlimleri davet
eder; bu hususta hiçbir fedakârlýktan çekinmezdi. Nitekim
15. yüzyýlýn en büyük astronom ve matematikçisi olan büyük âlim Ali Kuþçu’yu Ýstanbul’a davet etmiþ ve kendisini
günde 200 akçe maaþla Ayasofya Medresesinde vazifelendirmiþti. Hâlbuki o devirde kýdemli bir âlimin yevmiyesi 50 akçeydi. Bu arada Batýlý bilginlerden filozof Amirutzes ile Ýtalyan arkeologu Ancöna’lý Cyriacus davet edilenler arasýndadýr.
Fetihten sonra Ýstanbul’da iki üniversite kurulur. Bunlar
Ayasofya ve Zeyrek medreseleridir. Her iki müesseseden de
deðerli ilim adamlarý yetiþmiþtir. Fatih’in Ýstanbul’da kurdurduðu üçüncü büyük ilim ve kültür yuvasý Fatih medreseleridir. “Sahn-ý Seman” veya “Medrese-i Semâniye” diye de
anýlan yüksek mektep, Fatih Camii’nin etrafýnda inþa edilen
sekiz fakülteden ibaretti. Medrese içinde Fen Fakültesi ile
Týp Fakültesi de vardý.
Öðretim üyelerinin Fatih’in teveccühünü kazanabilmeleri için ilmî eser vermeleri þarttý. Fatih, çalýþkan ilim adamlarýný taltif ederdi. Talebelere de çok ehemmiyet verir; geceleri geç vakit medreseleri dolaþýr, talebelerin çalýþýp çalýþmadýðýný teftiþ ederek çalýþkan olanlarý mükâfâtlandýrýrdý.
Fatih Medreseleri’nin etrafýnda; talebeler ve öðretim üyeleri için bir kütüphane, 70 yataklý bir dârüþþifa (hastahâne)
gurbetten gelen âlimlerin ve yolcularýn barýnmasý ve beslen-
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mesi için bir Kalenderhâne (misafirhane) ile dârüþþifadan iyi
olup da çýkan, fakat bünyesi zayýf düþen hastalarýn bakýlmasý için bir de tâbhâne inþa edilmiþtir. Külliyede bir de akýl
hastalarý için dârülmeccânin (akýl hastanesi) yapýlmýþtýr.
Fatih Hastanesi’nde bütün hastalýklarýn tedavisi ücretsiz
yapýlýyor; ilaçlar da halka bedava veriliyordu.
Hastanede nazarî ve pratik bilgilerle donatýlmýþ hazýk ve
denenmiþ hekimler, göz mütehassýslarý, cerrahlar eczacýlar,
hastabakýcýlar ve hizmetçiler vazife görüyordu.
Hekimler günde en az iki defa hastalarý ziyaret ve muayene etmeye mecburdu. Hastabakýcýlarýn da hastalarla güzel
konuþan ve onlara iyi muamele eden kimselerden olmasý þarttý. Hastanede her çeþit hasta tedavi edilir; ayný zamanda talebeler hastalar üzerinde tatbikat yapardý.
Dârüþþifa’nýn vakfiyesinde bugün dahi ileri ülkelerde bile
gerçekleþmesi zor olan þu bilgiler vardýr: “Haftada bir gün
vakýf nazýrý, hekimbaþý ve kâtip hastanede toplanacaklar. Ýstanbul’da evinde hasta olup da ilaç almaya kudreti olmayan
ve evine hekim çaðýrmaktan aciz ve muhtaç Müslümanlar tarafýndan yapýlan müracaatlar geri çevrilmeyecek; dilek sahiplerinin arzularý derhal yerine getirilecektir.”
Gerçekten Osmanlý Ýmparatorluðu 15. yüzyýlda týp ilminde de akýllara durgunluk verecek bir seyiyeye ulaþmýþtý. Bunun
en iyi isbatý muasýr hiçbir Avrupa ülkesinde göremediðimiz
Týp Akademisi’dir. Fatih’in kurduðu bu Akademide devrin
önde gelen yedi bilgini vazife görüyordu. Akademinin baþkanlýðýna ayda ikibin akçe maaþla Ahmed Kutbeddin getirilmiþti. Bazýlarýnca Týp Þûrasý olarak da isimlendirilen Akade-

Müslüman Ýlim Öncüleri

197

mide Hekim Mehmed Þükrüllah-i Þirvanî, Hoca Ataullah-i
Acemî, Hekim Yakub Paþa, Hekim Lâri-i Acemî, Hekim
Arab ve Altunîzâde aza idiler. Hâlbuki o tarihlerde Avrupa
ülkelerinde deðil bir Týp Akademisi, hastanelerde hekim bile
yoktu. Strasburg Hastanesi’ne ilk hekim 1500 yýlýnda, Leipzig Hastanesi’ne 1517 yýlýnda, nihayet Paris Hastanesi’ne de
1536 senesinde o da tek bir hekim tayin edilebilmiþtir. Hele
bir prevantoryum olarak vazife yapan Tâbhânelerle, bugünkü darülacezelere benzer fonksiyonu olan Kalenderhâneler
gibi hayýr müesseseleri o çaðlarýn Avrupasýnda meçhuldü.
Sarayda bir de esaslarý Birinci Murat zamanýnda tespit
edilen Enderun mektebi kurulmuþtu. Enderun mektebi Saray Üniversitesi mahiyetindeydi. Tahsil müddeti 14 yýl olup
vezirler, devlet adamlarý, subaylar ve sanatkârlar bu mektepte yetiþtirilirdi.
Fatih, kitaba büyük deðer verirdi, sarayda bir kütüphane
kurdurmuþ, baþýna da âlim Molla Lütfü’yü tayin etmiþti.
1929 yýlýnda Topkapý Sarayý’ndaki bu kütüphanede incelemeler yapan Alman Prof. Adolf Diesman, Latince, Yunanca,
Ýtalyanca ile diðer yabancý dillerde yazýlý 587 eser tespit etmiþtir. Bu kütüphane karþýsýnda heyecanlanan ve duygulanan
Diesman Fatih’e duyduðu hayranlýðý þöyle ifade eder: “Dünya tarihinde bir dönüm noktasý meydana getirmiþ; Doðu ve
Batýnýn kapýsýnda durmuþ, her iki âlemin kültürünü de nefsinde toplamýþ bir insandý.” Fatih zamanýnda sadece Ýstanbul’da 13 kütüphane kurulmuþtu.
Fatih devrinde Türk Donanmasý da büyük bir geliþme
gösterir. Babasý II. Murat Han zamanýnda donanmada sadece 30 adet büyük harp gemisi vardý. Fatih büyük tersaneler
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inþa ettirdi. 1470 senelerinde Osmanlý Devleti artýk denizcilikte de önderdir. Zira Osmanlý Donanmasý 250 gemiden
meydana gelen harp filosu ve 500 parçadan oluþan nakliye
gemileri ile muazzam bir güce ulaþmýþtýr. Ünlü Alman tarihçisi ve Türkoloð, Babinger, bu geliþmeyi “hayrete seza” sözü
ile över. Babinger’e göre Fatih döneminde Donanmayý Hümayun bütün Avrupa donanmalarýndan daha üstündü.
Hülasa üçü imparatorluk olmak üzere yirmiye yakýn devlet ve 200 belde fetheden Fatih zamanýnda yüz ölçümü
2.214.000 km2 yi bulan Osmanlý Devleti sadece askerî güce
istinat etmiyor; ilim, insanlýk ve adaletle yeryüzünü süslüyordu. Doðrusu, tarihin yüzünü aðartan Fatih ne güzel bir
sultan, silah arkadaþlarý olan yiðitler de ne güzel askerlerdi.

Bunlarý Biliyor muydunuz?
* Ýbni Firnas’ýn (?-808) Wright kardeþlerden 1023 sene önce uçaðý yapýp uçmayý gerçekleþtirdiðini.
* Cabir bin Hayyan’ýn (721-805) John Dalton, Otto Hahn,
Enrich Fermi ve Albert Einstein’dan 1000 sene önce
Atom üzerinde çalýþmalar yaparak ilk defa atomu tarif
edip atom bombasýnýn þiddetinden bahsettiðini.
* Ýbni Nefis (?-1288) ilk defa kan dolaþýmýný bulmasýna
raðmen bunun 16. yy. da Michael Servitüs ve W. Hervey’e mâledildiðini.
* Sabit bin Kurrâ’nýn (835-902) Anesteziyi ilk defa bulduðunu, Ali bin Ýsa’nýn (11.yy.) ise ilk defa onu göz ameliyatlarýnda uyguladýðýný. Göz hakkýnda ilk defa müstakil
bir eser hazýrladýðýný, fakat bunun 1850 yýlýnda Junkey’in
buluþu gibi takdim edildiðini.
* Kâþânî’nin (? -1436) binomal denklemleri kurup ilk defa çözmesine raðmen bunun kendisinden yýllar sonra gelen Newton’a mâledildiðini.
* Gök cisimlerinin elips yörüngede hareket ettiðine dair
fikrin el-Birûnî’nin (973-1051) fikri olmasýna raðmen
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Kepler’e mâledildiðini, Kopernik’in güneþ teorisinin ise
ibni Þatir’den (1304-1376) týpatýp kopya edildiðini.
* Paleontoloji (Fosil ilmi) ve sedimentolojiyi (Tortul ilmi)
tecrübî olarak ele alan ve bu konuda ilk kez eser veren
âlim ibni Sina olmasýna raðmen bu alanda ilk çalýþmalarý
yaptýðýný iddia eden Albert’e bu çalýþmalarýn (Büyük) Albert ünvanýný kazandýrdýðýný.
* Akþemseddin’in (1389-1459) mikrobu Pastör’den 400
sene önce keþfettiðini.
* Ýbni Yunus (?-1009), saat kadranýnýn kâþifi olmasýna raðmen Galile’nin kâþif gösterildiðini, Newton’dan 700 sene
önce fizik ve Astronomide oldukça önemli olan sarkacý
da Ýbni Yunus’un keþfettiðini.
* Verem mikrobunu buldu diyerek kendisine Nobel týp
ödülü verilen R. Koçh’tan 150 sene önce verem mikrobunun kambur Vesim (?-1761) tarafýndan bulunduðunu.
* Ýzafiyet teorisinin El Kindî tarafýndan ilk defa ortaya atýldýðýný, Einstein’in ise onu birkaç matematik formülüyle
örterek sahiplendiðini.
* Hava basýncýný keþfeden kiþi Farâbî olmasýna raðmen onu
bulanýn Farâbî deðil de Toricelli olduðuna herkesin inandýrýldýðýný.
* Subap, otomatik silindir, otomatik çeþme ve sürahilerin
ilk olarak Cezerî (1136-1206) tarafýndan yapýldýðýný, ayný âlimin teorik olarak bilgisayar mantýðýný ortaya atarak
onun mucidi olmasýna raðmen bunun günümüzde Char-
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les Babaðe’ye mâledildiðini. Ayný âlimin sibernetiðin de
kurucusu olduðunu.
* Günümüzde Genel Jeolojik derslerinde üniversitelerde
okutulan izosti teorisinin ilk olarak Kazvînî (1203-1283)
tarafýndan ortaya atýlmasýna raðmen teorinin 1950’lerde
Airy ve Pratt’i meþhur ettiðini. Ayný âlimin volkanoloji biliminin de kurucusu olduðunu jeotermal alanlarla ve
manyetik yüzeyin deðiþmesi ile ilgili ilk bilgilerin sahibi
olduðunu.
* Yerçekimini, Dünyanýn hem kendi ekseni hem de Güneþ
etrafýnda döndüðünü, Dünyanýn yuvarlaklýðýný, delillerle
isbat edip Dünyanýn dönüþ hýzýný hesaplayanýn Bîrûnî
(973-1052) olduðunu, bu konularda Muhyiddin Arabî
(1164-1240), Ebül Heysem (965-1039) gibi bilginlerin
de eserleri bulunmasýna raðmen Newton ve Galile (15641642)’nin bunlarý sahiplendiðini.
* Bütün tabiat hâdiselerini enerjiyle açýklayan felsefe doktrini olan Enerjitizm fikrinin bilindiði gibi Wilhem Ostvald’a (1553-1632) deðil Davud-ül Kayseri’ye ait olduðunu.
* Atomun parçalanabileceði fikrinin ilk defa Mevlâna ve
Pir Ali Nevi tarafýndan ortaya atýldýðýný.
* Jeodezinin kurucusunun Birûni olduðunu.
* Ýlk rasathane ve Astronomi merkezinin Hace Nasuriddin
Tûsi (1201-1274) tarafýndan kurulduðunu.
* Sublimasyon, (katý halden buhar haline geçme) kalsinasyon, (ýsý yardýmý ile parçalanma) eritme fýrýnlarý yanýnda
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sayýsýz deney tüplerinin ilk defa Cabir b. Hayyan tarafýndan yapýldýðýný.
* Harezmî’nin (780-850) sýfýr, kök ve karekök kullanýp Cebirîn temelini atarak Algoritmanýn mucidi olduðunu. Linier ve Kuadratik sistemleri kurarak çözümlerini ortaya koyduðunu.
* Maden arama usullerinden biri olan marfoloji ve bitkilerden faydalanarak ne çeþit bitkilerin hangi madenlere iþaret ettiðini ilk defa ortaya atanýn ibni-Kuteybe (829-889)
olduðunu.
* Psikofizyolojinin kurucusunun Kindî olduðunu pozitif
rasyonel sayýlarýn El-Kerhî (1019-1029) tarafýndan keþfedildiðini.
* Harezmî’nin Cebir ve Geometriyi ilk defa Astronomiye
uygulayarak yeni Astronomi tablolarý hazýrladýðýný, Fenarî’nin Usturlabý icad ettiðini. Rasathanenin kurucusu
ve mucidinin ise Uluð Bey (1394-1449) olduðunu.
* Battani’nin (858-929) Trigonometrinin kurucusu olduðunu, yaklaþýk bin sene önce sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant tariflerini ilk defa ortaya atýp yýlý 365 gün 5 saat
46 dakika 22 saniye olarak hesapladýðýný.
* Ebu Ma’þer’in (785-886) gel-git (Med-cezir) hâdiselerini ilk defa tesbit ederek kaleme alan bilgin olduðunu.
* Ali bin Abbas’ýn (?-994) 1000 sene önce kýlcal damarlarý
keþfederek ilk kanser ameliyatýný yaptýðýný, Ammar bin
Ali’nin XI. yy. da katarakt ameliyatýný gerçekleþtirdiðini.
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* Ayýn hareketlerindeki intizamsýzlýðý ilk defa tesbit edip sekant ve kosekantý matematiðe kazandýran bilginin Ebül
Vefa (940-990) olduðunu, sonradan bunun Kopernik’e
verildiðini.
* Lambert yamuðunun Lambert tarafýndan deðil, Ebül
Heysem tarafýndan teþkil edildiðini.
* Ýntegralin Hocendî tarafýndan bulunmasýna raðmen
Fransýz Fermat’a mâledildiðini.
* Pi sayýsýnýn gerçek deðerinin, ilk defa el-Kâþânî (?1436) tarafýndan hesaplandýðýný ve kesin sonucu olmayan problemlerin yaklaþýk çözümünü ve mükerrer logaritmayý (Ýterative Algorizm) icad edip hesaplamasýný yapýp kullanan ilk âlim olduðunu.
* Ýlk kaðýt fabrikasýnýn Abbasi vezirlerinden ibni Fazýl
(739-805) tarafýndan kurulduðunu.
* Kübik denklemlerin Ömer Hayyam (?-1123) tarafýndan
kuadratik denklemlere indirgendiðini. F. Wopeke’nin bunun üzerine: “Cebiri geometriye geometriyi cebire uygulama þerefi Müslümanlara aittir.” dediðini.
* Ebül-Leys’in (9.yy.) parabol ve hiperbolü birleþtirerek
dokuz kenarlý poligonu ilk icad eden bilgin olduðunu Kinematik (x2+a=y2) metodunun ise Ýbnül Hüseyin
(10.yy.) tarafýndan bulunduðunu.
* Pusulanýn ilk defa Kabacaki (13.yy.) tarafýndan yapýldýðýný.
* Depremlere ait ilk kitabýn Dimýþkînin (?-1176) “KitabüzZelazil”i olduðunu, Daha sonra ise 15.yy. da Celaleddin
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Suyuti’nin “Zelzelename” olarak bilinen “keþfüzzelzel an
vasfil zelzele” kitabýndan baþka sismoloji ile ilgili eserin
olmadýðýný.
* Kimyada Kantitaf metodunun ilk kez Ebülkasým el-Kaþî
(? -1436) tarafýndan bulunduðunu, günümüzde ise bu
metodun altýnda Blanck ve Lovasler’in imzalarýnýn olduðunu biliyor muydunuz?

