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GİRİŞ 

BİLİMİN TARİHSEL GELİŞMESİNE TÜRKLERiN 

KATKILARI 

AYDIN SAYILI* 

İslam dini tarih sahnesinde bellidiğinde Arap Dünyasının en yüksek 
kültür merkezi olan Mekke'de okuryazar sayısının 1 ?'den ibaret olduğu
nu Belazun gibi güvenilir bir kaynağımızdan öğreniyoruz. Öte yandan, 
Beyrfuıi bir hadiste Arap Dünyasında okuryazarlığın ve hesaplama sana
tının dfin bir düzeyde bulunduğunu söylemiş ve Peygamberin çağında ay 
uzunluklarının belirtilinesi işinin el parmaklarının belli biçimlerde gösteril
mesi yoluyla ilkel bir şekilde yapılmakta olduğunu ifade etmiştir. Pey
gamber zamanından 200 yıl kadar sonrasına bakıldığında ise Beytülhikme 
adlı bir bilim kurumunda Yunanca'dan bilim ile felsefe ve tıp eserlerinin 
hummalı bir şekilde Arapça'ya tercüme edildiğini, bunlar yanında Hintçe 
ile Süryamce ve Pehlevieecten de buna benzer birtakını çevirilerin yapıldı
ğını görüyoruz. Abbas! halifesi Me'mfin zamanında (Milad! 813-833) 
Beytiilhikme'ye ilave olarak İslam Dünyasında tarihin ilk resmi devlet ra
sathanesinin kurulduğuna, yerküresi yançapının ve güneş sistemi pare
metrelerinin ölçülmesi için saha çalışmalan ve özel programlar tertip edii
diğine şahit oluyoruz. Bu sıralarda modern hastahanenin tarihteki ilk pro
totipinin de İslam Dünyasında ortaya çıkmış olduğuna tanıklık edilınekte
dir. Beyruni ile İbn-i Sina ve İbn Rüşd zamanlarında (XI. ve XII. asır
lar) ise, İslam Dünyası uygarlık düzeyi bakımından bilim adamlan ve 
düşünürleriyle, bilim kurumlan ve zengin kitaplıklanyla, çeşitli sosyal ve·· 
kültürel tesisleriyle dünyanın en uygar, uygarlık düzeyi en yüksek toplu
luğu haline gelmiş, bu durumu iyice belirginleşmiş bulunuyordu. 

İslam Dünyasının yeryüzündeki bu büyük üstünlüğe tartışmasız bi
çimde sahip olduğu bu çağlarda Hıristiyan Dünyası tarihinin Karanlıkçağ 
adı verilen dönemi içinde bulunuyordu. Fakat İslam Dünyası ile olan sıkı 
münasebetleri ve aralarındaki çeşitli rekabetleri dolayısıyle Batı Avrupa 

* Ord. Prof. Dr., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür 
Merkezi Başkanı. 
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Hıristiyan Dünyası, İslam Dünyasının bu kültür ve uygarlık üstünlüğünü 
kuvvetle hissedip değerlendirebilirdi ve bu uygarlıktan yararlanmaya karar 
verdi. Bunun sonucu olarak Batı Avrupa, Arapça bilim, felsefe ve tıp 

eserlerini Latinceye kazandırmak için yoğun ve programlı bir çeviri faali
yetine girişmiştir. Onikinci Asır Rönesansı adıyla anılan bu faaliyet mo
dem Batı uygarlığının doğması olayının temel taşını oluşturmuştur. 

Böylece İslam Dünyası evrensel tefekkür tarihinin dört büyük aşamasın
dan üçüncüsünü teşkil etmek durumundadır. 

Evrensel tarihin zincirleme birbirine bağlı olan bu dört uygarlık ya
ratma atılımı şunlardır: 1) Eski Mısır ve Mezopotamya Uygarlıklan aşa
ması; 2) Klasik Yunan Çağı uygarlığı; 3) Ortaçağ İslam Dünyası uygarlı
ğı; 4) Batı Avrupa Uygarlığı. Evrensel tarih, cihan tarihi, insanoğlunun, 
yani tümüyle insanlığın, mağara çağından başlayarak gerçekleştirdiği geliş
meler sayesinde bugünkü yüksek uygarlık düzeyine ulaşışının, başka bir 
ifade ile, insanın tarihsel kaderinin, yazgısının, tarihidir. V e işte Ortaçağ 

İslam Dünyası, sözü edilen bu seçkin ve saygı değer faaliyeti sayesinde, 
bu evrensel tarih sürecinde belirgin bir aşamayı oluşturmakta, bu aşama
ya damgasını vurmuş bulunmaktadır. Hint ve Uzakdoğu uygarlıklan da, 
hiç şüphesiz, insanlığın tarihsel kaderini belirlemede inkar edilemez katkı
lara sahiptirler. Fakat bunlar evrensel düşünce tarihinde anayol üzerinde 
bulunmaktan fazla buna gelen ek etkiler şeklinde evrensel tarih sahnesin
de belirmektedirler. 

· Onikinci asırda Batı Avrupa Hıristiyan Dünyasının İslam Dünyası 
kültür ve uygarlığı düzeyine ulaşmayı hedef seçmiş olması, bize son 
yüzelli ikiyüz yıl içindeki kendi Batılılaşma teşebbüsümüzü hatırlatmakta, 
akla getirmektedir. Bu bizim için tarihimizdeki ikinci Batılılaşma olmak
tadır. Birincisi, İslam Dünyasının tümü ile birlikte gerçekleşmesi ve Ab
bas! iktidannın başlangıç çağlan dönemine rastlamıştı. Zeki Yelidi To
gan'a göre, Beyrılni İslam Dünyasının, Yunancadan yapılan çeviriterin bir 
sonucu olarak, Batı Dünyasına dahil olduğu, Hint ile Çin uygarlıklannın 
ise Doğu Dünyasını oluşturduklan düşüncesindeydi. Arapçaya özellikle 
Yunancadan yapılmış olan bu önemli çeviriler ise Ortaçağ İslam Dünya
sının çağının en üstün uygarlığını kurma faaliyetinin en kalburüstü temel 
taşlanndan biri idi. -Aynen, Yunanlılann Mısır ve Mezopotamya uygar
lıklanndan sağladıklan temasta olduğu gibi- Aynca, İslam camiası dışın
daki Türk Dünyası ve, yine, Müslümanlığı kabullerinden önce Türkler, 
çeşitli dil ve din çevreleriyle temas kurmuşlar ve özellikle Budizm etkisi 
altında kalarak çeşitli dillerden önemli çeviriler yardımıyla kültürlerini 
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zenginleştİrine yoluna gitmişlerdir. İşte, bütün bu dış kültürel etki olaylan 
içinde en büyük çapta olam Türklerin İslam topluluğuna katılma ve İs
lam Dünyasının bir kısmını oluşturmaya başlamalan olayıdır. Çünkü İs
lam Dünyası zamamn en ileri kültür ve uygarlık kesimini temsil etme yo
lundaydı ve Türklerin bu uygarlık kesimine girmelerinin en büyük önemi 
her şeyden önce Türklerin bu uygarlığın oluşmasmda pasif bir rolle ye
tinmiş olmaktan çok uzak kalmış olmalarmdan kaynaklamr. 

Fakat İslam Dünyasının bu önemli uygarlık kurma azmi ve bu yolda 
gösterdiği güçlü faaliyet nereden kaynaklanmaktaydı? Bunu kimler yarat
makta, meydana. getirmekteydi? "Bilim Tarihine Giriş" adıyla yayınladığı 
önemli kitabının ilk cildinde her yarım asn o çağın en üstün temsilcisi ile 
adlandırmış olan George Sarton Miladi sekizinci asnn ikinci yansmdan 
onbirinci asnn ikinci yansına kadar uzanan ellişer yıllık süreleri, sırasıyle, 
Cabir İbn-i Hayyan'a, Harezmi'ye, Razi'ye, Mes'udi'ye, Ebü'l-Vefa'ya, 
Beyrilni'ye ve Ömer Hayyam'a ithaf etmiştir. Oysa, bunlardan önceki ya
nmşar asırlık sürelerin çoğu Batı düşünürlerinin ve birkaçı da Çinli 
düşünürlerin adıyla adlandırılmış. Aynca, burada belirginleşen bir sonuç 
da şudur ki, evrensel tarihin bu çağında İslam Dünyasının uygarlıktaki 
üstünlüğünün tartışılmaz olması yamnda, · İslam Dünyasının bu uygarlık 
kurma faaliyetinde kuzeydoğu İslam ülkelerinin ve Orta Asya'nın büyük 
katkısı olmuştur. Nitekim, bu bölüm başlıklan bize bu hususta bir ipucu 
vermektedir. Durum gerçekten de böyledir ve böyle olduğu gözden kaç
mayacak kadar göze çarpıcıdır. Nitekim andördüncü asnn büyük tarihÇisi 
ve düşünürü İbn-i Haldun Mukaddime adlı ünlü kitabında İslam dünya
smdaki bilim ve tefekkür faaliyetinde Araplarm geri planda bulunduklan
na ve ·İslam Dünyasının kuzeydoğu bölgelerinin bu bilim ve tefekkür ça
lışmalan faaliyetine büyük ölçüde öncülük etmiş olduklarına dikkati çek-
m ektedir. 

Özellikle Orta Asya'nın bu bilim ve tefekkür faaliyetinde çok önemli 
bir yere sahip olduğunu sarih bir şekilde görüyoruz. Orta Asya ise 
Türklerin anayurdudur. Bu itibarla İslam ortaçağ tefekkür tarihinin bu 
yönünün bizi yakından ilgilendirmesi tabiidir. Aynca, Türklerin İslam 
Dünyası uygarlığına katkılan, onun kökeninde ve başlangıçlarmdan itiba
ren büyük paya sahip olmalan, büyük himmette bulunmuş olmalan şek
lindedir. Oluşmuş bir medeniyete sonradan katılarak ona hizmet etmiş ol
malanndan ibaret olmaktan uzaktır. Bunun da dikkatten uzak bulundu
mlmaması büyük bir önem taşır. 

.. 
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İslam Dünyası ve daha özel olarak, Türk-İslam Dünyası uygarlık 
kurma ve tefekkür veya düşünüro alanındaki öncülüğünü onikinci asırdan 
itibaren büyük ölçüde Batı Avrupa'ya kaptırmış olmakla beraber, bu 
alanda yine de ön planda bulunma durumunu bir süre daha muhafaza 
etmiş, Selçuklular çağının sonları ile Osmanlı İmparatorluğu devrinin ilk 
asırlarında, Orta Asya Türk Dünyası da dahil olmak üzere, Batı Avrupa 
ile bir yarışma durumu içinde bulunmuş, bulunabilmiştir. Bundan sonra 
ise, Ortaçağ İslam Dünyası, ve bu bütün içinde Türklük Dünyası, giderek 
Avrupa'nın gerilerinde kalmaya başlamış, fakat bu durum karşısında Os
manlı İmparatorluğu Batılılaşma hareketini ilk· kez olarak başlatma ve is
lam Dünyasının diğer geri kalmış toplurolarına bu bakımdan örnek ola
bilme şeklinde önemli bir öncülükte bulunma başarısını gösterebilmiştir. 

Çağımızın bilgi birikimi, uygarlık kurma faaliyetinde en köklü dina
mizm unsurunun bilim olduğunu açık seçik biçimde su yüzüne çıkarmış 
bulunuyor. Aynı ş~yin daha eski çağlar için de geçerli olduğu vakıasını da 
inkar etmek mümkün değildir. Öte yandan, uygarlığın düşünürosel kültür, 
yani entellektüel kültür unsuru veya kesimi ise bilime dayanan, bilim ve 
objektif düşünceden pay alan bir kültür kesimidir. Böyle olunca, tefekkür 
tarilıine katkı, uygarlık kurma faaliyetine katkıların en başında geleni ol
mak durumundadır. Bu itibarla, Ortaçağ İslam uygarlığını kurma işinde 
Türklerin büyük katkıya sahip olmaları, evrensel tarihte çok şerefli bir 
yere sahip olma açısından büyük önem taşır. 

Modem hastahane müessesesinin tarihteki ilk örnekleriyle İslam 
Dünyasında karşıtaşıldığını ve bunda Türklerin önemli bir role sahip ol
duğunu söyleyebiliriz. Dokuzuncu Mil8.di asrın ünlü devlet adamı ve ku
mandanı Feth İbn Hakan ile Ahmet ibn Tulun ve bundan sonraki asrın 
ilk yarısında yaşamış olan şair Ebfı Bekr Mehmet Silli gibi Türkler İslam 
Dünyasının ilk ünlü kütüphanecileri arasında yer almaktadırlar. Tarihte 
resmi statüye sahip ilk yüksek öğretim müessesesi sayılabilecek olan med
rese sistemi de Selçuklular zamanında gelişmiş bir müessese olarak faali
yete başlanıış olduğu gibi, bu müessesenin bundan önceki önhazırlık tari
hinde de Maveraünehir (Çayardı) ve Taharistan ile Gazne yöreleri Türk 
devletlerinin önemli payı olduğu görülmektedir. 

Abdüllıamid İbn-i Türk ile Türk olması çok muhtemel Harezmi İs
lam Dünyasının ilk cebircileri ve on tabanlı konumsal rakam sisteminin 
İslam Dünyasındaki ilk temsilcileri olarak karşımıza çıkmaktadırlar. İslam 
Dünyasının ilk veya en eski astronomları arasında da, aynı suretle, Fer-
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gani ve Amacur Oğullan gibi Türklerin isimleri belirgin bir yer işgal et
mektedir. Öte yandan, İslam Dünyasının ilk büyük kimyacısı Cabir ibn 
Hayyan es-Sftfi'de Çin simyası etkisi görülmektedir. Bu konunun ilginç 
bir yönü ise doğudan gelen bu etkide nişadır maddesine ilişkin olarak 
Türk ve İran kökenli etkilerin de işe kart§mış olduğunun muhtemel 
görünmekte olmasıdır. 

Ortaçağ İslam Dünyasının evrensel kültür ve tefekkür tarihinde taşı
dığı önemin belirgin bir öğesi felsefi düşüncenin ve dinle temellenen bir 
dünya görüşünün bilimsel dünya görüşü ile bağdaştırılması doğrultusunda 
gösterilmiş olan büyük çabalardır. Bu bakımdan ortaçağın ilk büyük filo
zofu ve tarihin tümünün kalburüstü düşünürü Ebu Nasr Muhammed el
Farabi bir Türk olduğu gibi, modem çağ bilim görüşünün ortaçağındaki 
ideal temsilcisi Beyriini de büyük bir ihtimalle Türktür. 

Bu gibi misallerin sayısı çok daha çoğaltılabilir. Biz burada sadece 
birkaç misal daha vermekle yetineceğiz. Ebii Nasr İsmail el-Cevheri adlı 
ünlü liigatçi de Faralı'lı idi ve Türki lakabını da taşımaktaydı. Arapça'nın 
sözlük adına layık görülmüş ilk liigat kitabını onuncu asır sonlarında yaz
mış olduğu gibi, kendisinden bir kuşak önce gelen yakın bir akrabasının 
da bu alanda ona öncülük etmiş olması çok ilginçtir. Yine, bundan sade
ce üç çeyrek asır kadar sonra Türkçenin ilk sözlüğünün de Kaşkarlı 

Mahmud tarafından kaleme alınmış olmasını hatırlamak yerinde olur. 
Her halde bu konuda bu kadar eski bir tarihle karşılaşılması sadece bir 
raslantıya bağlanmamalıdır. Bütün bunlara Türklerin İslam Dünyasının 
sanat ve mimari tarihinde erken tarihlerden itibaren şerefli bir yere sahip 
olduğunu da burada zikretmeden geçmemek doğru olur. 

Yukanda sunulan ayrıntı bilgileri Ortaçağ İslam uygarlığının kurulup 
oluşturulması faaliyetine Türklerin katkılannın tarihçe eski örnekleri ara- •· 
sından seçilmiştir. Türkler İslam Dünyasındaki bu rollerini uzun asırlar 
boyunca devam ettirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmed'den hemen önceki 
iki üç kuşağa giren Seyyid Şerif-i Curcam, Kadızade, ve Uluğ Bey'in Se
merkand yöresindeki faaliyetleri bunun en belirgin örneklerinden birini 
oluşturur. Nihayet, Osmanlı döneminde de, Avrupa'ya kıyasla ağır tem
poda da olsa, bu gibi faaliyetler devam etmiştir. 

İbn-i Türk, Harezmi, Farabi, Beyriini, ve İbn-i Sina uluslararası sem
pozyuınumuz işte bu büyük tarihsel olaylar manzumesi içinde değerlendi
rilmeli, Türk-İslam Dünyası uygarlığının ve Orta Asya Ortaçağ tefekkürü 
ve medeni faaliyetleri tarihsel perspektivi veya görünümü içinde müta.Iaa 
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edilmelidir. Bu faaliyetin büyük tarihsel önemini yeterince vurgulamayı 
ihmal etmemek, kültür politikamızın temel unsurlarından birini oluştur

mak durumundadır. Bu itibarla, bu uluslararası bilimsel toplantımızın 

milli kültürümüz konusundaki görüş ve anlayışımızın neliğini veya mahi
yetini çok önemli bir yönü ile dile getirmekte ve somutlaştırmakta oldu
ğunu söyleyebiliriz. Çünkü bilim ile düşünürosel veya entellektüel 
kültürün, Atatürk'ün de düşüncesine tamamen uygun olarak, milli 
kültürümüzün en önemli temel ögesini oluşturduğunu kabullenmek zo
rundayız. Bunu yapmamız kültür politikamızın ve tinsel tutumumuzun te
mel taşı olarak benimsenrnek durumundadır. 


