
ihtilafa yol açacağı endişesi neticede si
yasi otoriteye itaat edilmesinin gereğin
de birleşir. Ancak yöneticilerin toplumda 
dinin temel amacı sayılan esasları koru
mak, adalet ve hakkaniyete aykırı her 
türlü dengesizliği, mağduriyet ve mahru
miyeti önlemek gibi görevleri. yönetilen
lerin de haksızlıklar karşısında meşru ze
minde tavır alma hakları vardır. insanlar 
layık oldukları şekilde yönetilirler. Siyase
tin ve toplumun düzelmesi iç içe ve kar
şılıklı bir ilişkiye sahiptir. İslam düşünce
sinde hakim olan bu ilkeler, İslam toplum
larında f ormel siyasetin t emelinde bir si
yaset ahlakının bulunmasının zorunlu
luğuna işaret eder ve biraz da böyle bir 
zemini oluşturmaya çalışır. Her toplum. 
kendi şartlarına ve tecrübe birikimine 
göre bu zeminde siyasetin maddi ve bi
çimsel yapısını oluşturur; siyasi iktidarı 
denetleyecek ve t emel hakları koruma 
altına alacak hukuki prosedürleri, araç 
ve kurumları geliştirebilir. 
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ıfıı ALi BARDAKOGLU 

V. DÜŞÜNCE, İLİM ve SANAT 

Kur'an -ı Kerim, ilahi hitabın doğru an
laşılması ve hayata geçirilmesi amacıyla 

insan fıtratının bir parçası olan entelek
tüel kapasiteye sık sık vurgu yapmakta. 
insanın düşünme ve bilme gibi yetenek
lerini bu yönde harekete geçirici teşvik ve 
uyarılarda bulunmaktadır (mesela bk. el
Baka ra 2/73; el-En'am 6/50; el-Haşr 59/2). 
Çok sayıda ayet insanı nesne ve olgular 
üzerinde gözlem yapma. ilgili veriler üze
rinde düşünerek doğru sonuçlara varma 
istikametinde yönlendirmektedir. Göz
lem ve düşünmenin nesnesi bazan gün
delik tecrübe alanının yakınında duran. 
fakat üzerinde yaratılış fikri açısından 
pek düşünülmeyen tikel nesneler olarak 
belirlenirken (el-Gaşiye 88/17) bazan da 
gözlem alanı genişletilmiş ve "yaratılışın 

başlangıcı" gibi soyut bir kavrama yönlen
dirilmiştir (el-AnkebOt 29/20) Nihayet bu 
yöndeki bakış açısının kozmik çapta ge
nişletildiğine işaret eden ayetler de vardır 

(mesela bk. el-A'raf 7/185 ) Alem ve için
dekilerin nası l ilahi tasarruf altında bu
lunduğunu gözlemesi ve bunun üzerin
de düşünmesi gereken insan kendi yara
tı lı şı üzerinde de aklını kullanmak duru
mundadır (el-Mü'min 40/67). Alem ve in
sanın Allah tarafından yaratılışı, Allah'ın 
kozmik gerçekliğe getirdiği düzen. var 
oluşun anlamı ve gayesi Kur'an'da düşün
menin konusu olarak belirlenirken bizzat 
Kur'an üzerinde düşünmenin gereklili
ği de vurguianmaktadır (ez-Zümer 39/27; 
Muhammed 47/24). Dolayısıyla düşünme 
etkinliğinin üç t emel konusu Allah'ın mut
lak ilim ve kudretiyle ilişkisi içinde alem, 
insan ve Kur'an olmaktadır. 

Kur'an'da düşünme etkinliği bağ iamma 

göre nazar, re'y, tefekkür, tezekkür, te· 
debbür. i'tibar ve akı l kelimeleriyle ifade 
edilmiştir. Bunlardan nazar ve re'y, alem 
içindeki varlıkların gözlenmesinden hare
ketle ulaşılmak istenen görüşü, ayrıca na
zar terim olarak doğrudan doğruya dü· 
şünme etkinliğini de ifade etmektedi r. 

iSLAM 

Nitekim İslam felsefe ve kelam gelene
ğinde nazar ve nazari terimleri -tıpkı 

Grekçe'de "bakmak" manasıyla ilgili bu
lunan "theoria" terimi gibi- "akli perspek
tiften bakmak" şeklinde bir teri m anlam ı 

kazanmıştır. İbret kelimesiyle aynı kökten 
olan i'tibar, "düşünce sayesinde gözlene
nin bilgisinden gözlenmeyenin bilgisine 
ulaşarak ibret verici sonuçlar çıkaracak 
şekilde düşünmek" demektir. Tedebbür 
ise "insanın kendisini bekleyen akıbeti 
düşünme yoluyla öngörmesi" manasında 
kullanılır. Tefekkür genel olarak "düşün
me, düşünce üretme" anlamına gelmek
tedir. Fikir bilgiye götüren bir meleke iken 
tefekkür bu gücün aklın nazari düşünüşü 
esnasındaki etkinliğidir. Bu etkinlik sebe
biyle insan hayvandan ayrılır. Tefekkür. 
ancak akli bir kavram olarak düşünülebi
len şeyler hakkında söz konusu olabilir. 
Bu sebeple Allah'ın zatı hakkında tefek
kür edilmez. O'nun ayetleri üzerinde te
fekkür edilir (Ragıb el-isfahanl, el-Müfre

dat, "fkr" md ı Tefekkür islam entelek
tüel geleneğinde çok zengin manalar ka
zanmıştır. Terim olarak genel anlamı "du
yulur olandan akledilir olana, yani duyu ve 
gözlem verilerinden kavramiara ulaşma 
etkinliği"dir (Tehanevl, II, 1120-1123). Te
zekkür ise hatıriama ve anma şeklinde 
gerçekleşir. Tezekkürün kök masdan olan 
zikre "tefekkür" manası da verilmiştir. 
Akletme (akl) şeklinde Kur'an'da çok sık 
anılan entelektüel etkinlik hem teorik 
hem de pratik alanı içermesi. yalnızca il
mi hakikatiere ulaşılmasıyla değil ahlaki 
ve pratik erdemierin kazanılmasıyla da 
ilgili olması bakımından düşünme etkin
liğini en kapsamlı şekl iyle ifade eden te
rimdir. 

Kur'an'da düşünme etkinliğin i ifade 
eden kelimeler insanın bilme çabasıyla 
da alakalıdır. Düşünmeyle ilgili terimler 
gibi "bilmek" ve "bilgi" anlamına gelen 
ilim kelimesi ve türevlerinin de Kur'an'
da yoğun biçimde kullanıldığı görülmek
tedir. Kur'an'da ilim ve ondan türeyen 
kelimeler yaklaşık 750 yerde geçmekte
dir. Bu geniş kullanım hadislerde de yer 
almaktadır. Kur'an'ın ilim konusundaki 
tutumu islam'da kelam. tasawuf. fıkıh 
vb. ilimierin takip ettiği seyri, yine müs
lümanların lll. (IX.) yüzyılda diğer kültür
lere ait klasik mirası devralırken ortaya 
koydukları rahatlık ve serbestliği anla
şılır kılmaktadır. Kur'an'da ilim kavramı 
üzerine sıkça yapılan vurgular Ortaçağ 
İslam medeniyetine dini ve tecrübi ilim
lerde büyük bir verimlilik kazandırmış ve 
bu verimlilik sayesinde İslam medeniye-
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iSLAM 

Aziz Efendi'nin celi sülüs hattıyla yazd ı ğ ı , "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" mealindeki ayet (ez-Zümer 39/9) 

ti insanlığa en kalıcı katkıyı sağlamıştır 
(Rosenthal. s. 19-22,32 ,70. 340). 

İslam'agöre Allah mutlak anlamda ilim 
sahibidir. Bizatihi Kur'an vahiy geleneği
nin kendinden önceki mesajları gibi ilim
dir ve indirilişiyle bir cehalet dönemini 
kapatmıştır. Ayrıca bilenle bilmeyenin bir 
olmayacağını bildiren (ez-Zümer 39/9 ) ve 
inananları. "Rabbim, ilmimi arttır!" şek
linde dua etmeye davet eden (Ta ha 20/ 
114) ayetler. isıarn'da ilmin başlı başına 
yüksek bir değer olduğunu ortaya koy
maktadır. Aynı değer Allah'ın bilgin kul
larına. ilirnde uzmanlaşmış. onu derinden 
kavramış olanlara da atfedilir. ilmi dere
eelerin daima bir üstü söz konusudur (Yu
suf 12/76 ). Gerçek Allah inancına ya da bu 
inancın gerektirdiği bilince alimler sahip
tir. Bilgisizlik ise insanları sürekli zan pe
şinde koşturur : bilgisizce davrananlar boş 
sözlerle insanları saptırır, kutsala saygı
sızlık eder, Allah'la mücadeleye yeltenir 
ve tutkularının esiri olurlar (en-N isa 4/ 
ı 57; ei-En'am 6/108. 119; el-Hac 22/3; Lok
man 3 1/6) . Birçok hadiste de ilmin değe
ri vurgulanmış. il im sahipleri yüceltilmiş, 
ilim peşinde koşmak bir yükümlülük ola
rak tanımlanmıştır (Dariml, "Mul5addi
me", 23; Buhar!, "'ilim", 10; İbn Mace, 
"Mu]5addime", I 7) . Bazı hadislerde ilim 
kavramı fayda kavramıyla irtibatlandı
rılmıştır (İbn Mace, "Mu]5addime", 23, 

"Du'a"', 2; ilim le ilgili çok sayıdaki hadis 
için bk. Wensinck, el-Mu'cem, "'ilm" 
md .) 

Kur'an'da ilim kelimesiyle daha çok 
kaynağı ilahi olan bilgi (vahiy) kastedilmiş 
olmakla birlikte birçokyerde insanın zih
ni melekeleri sayesinde gerçekleştirdiği 
bilme, anlama, farkına varma ve hatırla-
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ma gibi etkinlikleri de bu terimle anlatıl
maktadır. Kur'an ve hadisler kozmoloji, 
astronomi. meteoroloji, tıp gibi bilimle
rin araştırdığı olgulara işaret etmekte
dir. Nihayet Kur'an'da ilim sahibi olmak, 
kainat ve insandan yansıyan ayet! eri. ay
rı ayrı ve birbiriyle ilişkisi içinde akletme
nin üstün idrak seviyesini de belirtmek
tedir. Bu durum şer'i ilimler denilen tef
sir. hadis. fıkıh, kelam ve tasawufla kla
sik dönemde akli ilimler denilen mate
matik, astronomi, fizik, kimya, coğrafya. 
psikoloji, sosyoloji, ekonomi, zooloji, bo
tanik gibi bilimsel disiplinlerin sistema
tik bir bütünlük içinde tahsilini gerektir
mektedir (ayrıca bk. iLiM ). 

isıarn'da inancın yaşanması yahut ma
nevi hayatın tecrübesi yalnızca zihni sü
reçlere indirgenemeyen bir gerçekliğe sa
hiptir. Bu durum. çoksayıda ayetle ortaya 
konan i slam' ın insan an layışıyla yakından 
ilgilidir. İslam, yükümlülük için aklı esas 
almakla beraber insanı sadece duyu ve 
akıldan ibaret görmeyip onun duygu ve 
haz dünyasını da hesaba katar. Nitekim 
"fıtrat" kavramı i nsanın yaratılı şındaki 

doğruya , iyiye ve güzele olan doğal eğili

mini içermektedir. En güzel biçimde ya
ratılmış olan insan (et-Tin 95/4) alemin 
yaratılışındaki düzen, denge, uyum ve 
amacı farkedecek donanımdadır ve bu 
sebeple ilahi yaratmadaki estetik boyu
tu da algılayabilir. Ayrıca İslam dini, ah
lakiliğin ancak davranış güzelliği demek 
olan edeple birlikte gerçekleşeceğini be
lirtmiş, gündelik hayatın ayrıntılarında 
dahi güzelliğin yansımasını amaçlamıştır. 

Cahiliye döneminin şairleri, şiir sanatının 
estetik yönü açısından değil temsil ettik
Ieri ahlaki değerler bakımından eleştiriye 

konu olmuştur. Yine bazı hadislerde ge
çen canlı varlıkl arı tasvir yasağının mut
lak anlamda estetik bir objenin üretilme
siyle ilgisi bulunmadığı. İslam 'ın ortaya 
çıktığı dönemdeki putperest zihniyete 
karşı bir tavır olduğu kabul edilmekte
dir. Nitekim bir ayette (Sebe' 34/1 3) Hz. 
Süleyman'ın yaptırdığı heykellerden söz 
edilmektedir (Grabar, s. 78-83; Çam, s. 30 
vd.). Bu durum. islam dininde ahlak ve 
estetiğin hem il i şki içinde hem de bir
birinden bağımsız alanlar olarak tanım
landığını ortaya koymaktadır (b k. İLMÜ'I

CEMAL). 

Kur'an ve Sünnet kaynaklı islami de
ğerler sisteminin düşünce. ilim ve sanat 
hakkında işaret ettiği idealler tarihi şart

ların mümkün kıldığı oranda gerçekleş
me imkanı bulmuştur. Bu medeniyet tec
rübesinin ilimler, sanatlar ve kurumlar. 
kısaca yüksek kültür çerçevesinde ortaya 
koyduğu tarihi birikimin yalnızca müslü
man dünya için değil bütün insanlık için 
kalıcı sonuçlar doğurduğu bilim adam
larınca da belirtilmektedir (mesela bk. 
Hodgson, 1, 25-32). 

islam medeniyetinin düşünce kısmın
da felsefe. kelam ve tasawuf denilen üç 
entelektüel gelenek ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan felsefe geleneğe uygun olarak 
bir bilimler sistemi şekl inde kavranmış ve 
teorik kısmı itibariyle metafizik, matema
tik, fizik: pratik kısmı itibariyle de ahlak, 
ev yönetimi ve siyaset disiplinlerinden 
oluşan bu bilimler islam kültür tarihinde 
felsefi, akli yahut hikemi ilimler olarak 
anılmıştır. Çok sayıda filozof ve bilim ada
mı aritmetikten psikolojiye, astronomi
den siyasete, metafizikten mOsikiye ka
dar çeşitli alanlarda eser verirken felsefi 
ve bilimsel etkinliklerinin sistematik bü
tünlüğünü korumaya çalışmışlardır. Bili
min gözettiği kesinlik şartı ve kanıt fikri 
o dönemlerin epistemolojik endişelerin
de de yer almış. bu sebeple filozoflar ke
sinlik sağlayıcı yöntem veya kesin kanıt 
olarak akli burhan idealini daima dile ge
tirmişlerdir. islam felsefe geleneğinin 
tercümeler aracılığıyla Batı hıristiyan te
olojisi ve felsefesinin gelişimine yaptığı 
katkılar bu geleneğin temelindeki ente
Iektüel gücü göstermektedir. Mesela ter
cüme faaliyetlerinin içinde bulunmuş bir 
bilgin olan Dominicus Gundissalinus, İbn 
Sina kozmolojisine dayanarak alemin ya
pısını suctür nazariyesiyle açıklayan De
nis The Areopagyte. İbn Sina felsefesiyle 
eleştirel açıdan meşgul olan Auvergne
li William, optik üzerine Arapça yazılmış 
risalelerden etkilenerek yaratılış sürecin-



de ışığın belirleyici rolüne dair yeni görüş
ler ileri süren Robert Grosseteste. İslam 
felsefesinin önemini farkedip bu gelene
ğin hıristiyan çevrede kavranması yolun
da ilmi çaba harcayan Albertus Magnus. 
İbn Sina'yı felsefenin Aristo'dan sonra
ki prensi sayan Roger Bacon. Latin İbn 
Rüşdçülüğü'nün ünlü ismi Siger de Bra
bant bu etkinin açıkça gözlendiği hıristi
yan düşünürlerden bazılarıdır (Gilson. s. 
235,237-238,240,262-263,277-278,295, 
389-390). 

İslam düşüncesinde teoloji k perspektifi 
temsil eden kelam geleneği İslam inan
cını tutarlı bir akli sistem haline getirip 
açıklamak. itikad esaslarına zararlı görü
len cereyanlarca yöneltilen eleştiri ve sal
dırıları akli yöntemlerle cevaplandırmak 
amacıyla geliştirilmiştir. Mu'tezile atom
culuğunda görüldüğü gibi başlangıçtan 
itibaren çağının felsefi fikirleriyle ilişki 
içinde olan kelam. İslam felsefe gelene
ğiyle uzun süren bir hesaplaşmanın ar
dından müteahhirin kelamcılarının elin
de felsefi bir hüviyet kazanmıştır. Mu'te
zile'nin cüretli çıkışı karşısında Sünni yak
laşımın itidal arayışı Eş' arilik ve Matüri
dilik akımlarının gelişimini hazırlamış . 

bazı fikirlerinde Mu'tezile'den ilham alan 
Şia da kelama dair tezlerini kendine has 
bir siyasi anlayışa sadık kalarak geliştir
miştir. Bütün bunların ötesinde kelam 
tırkalarının gerek kendi aralarında gerek 
felsefe ve tasawuf akımları karşısında 
gerekse İslam için zararlı gördükleri 
akımlara karşı giriştikleri tartışmalar İs
lam düşüncesine büyük bir dinamizm ka
zandırmıştır. 

Tasawuf ise İslam ahlakının dünyevi 
amaçlardan bağımsız ruhi bir yoğunlaş
ma içinde yaşanınası ve kalbin ahlaki 
arınma sonucu nebevi bilginin nuruyla 
aydınlanması amacına yönelmiş. giderek 
Allah. alem ve insan hakkında manevi 
tecrübeye dayalı bir metafizik doktrin or
taya koymuştur. Tasawufun ilgi çekici bir 
yönü de insanın gönül dünyasına hitap 
etmeyi başaran sanat ve edebiyatın dili
ne özgü (poetik) bir söylemi İslam dünya
sında yaygınlaştırması ve İslam sanatı
nın birçok dalına ilham kaynağı teşkil et
mesidir. 

Bilim alanındaki en büyük başarılar An
tikçağ'da Grekler' ce. Ortaçağ'da ise müs
lümanlarca ortaya konmuş. bu çağda te
lif edilmiş olan bilimsel eserlerin en öz
gün olanları Arapça ile yazılmıştır. Arap
ça. Il. (VIII.) yüzyılın ikinci yarısından V. 
(Xl.) yüzyılın sonuna kadar iyi tahsil gör
mek isteyen herkesin bilmek zorunda ol-

d uğu bilim diliydi. Kur'an'ın dili bilimsel 
ilerlemenin milletlerarası vasıtası olmuş
tu . Bu yüzyıllarda yaşamış Cabir b. Hay
yan. Ya'küb b. İshak ei-Kindi. Muham
med b. Musa ei-Harizmi. Fergani. Ebu 
Bekir er-Razi. İbn Sina. Birüni. Ebü'I-Ha
san İbn Yunus. İbnü'I-Heysem. Ömer 
Hayyam gibi müslüman bilim adamları
nın Batı'da eşdeğerleri bulunmamaktay
dı. Sarton. VIII. yüzyılın ikinci yarısından 
XII. yüzyıla kadarki kronolojiyi, her yarım 
yüzyıla bu dönemlere damgasını vurmuş 
müslüman bilim adamlarının adını vere
rek düzeniernekte ve bu dönemi "altın 
çağ" olarak nitelemektedir (lntroduction, 
1, 16-17.520.543.619.693. 738) . Müslü
manlar. bir intikal ve öğrenme safhasın
dan sonra kısa süre içinde özgün bilimsel 
eserler verme aşamasına geçmişler ve 
bilimsel gelişmeye çok önemli katkılarda 
bulunmuşlardır. Mesela Beni Musa kar
deşler "pi" (ıı:) sayısının belirlenmesinde 
Grekler'den çok daha dakik sonuçlara 
ulaşmışlar. bir açıyı üç eşit parçaya böl
me problemine yeni bir çözüm şekli ge
tirmişlerdir. Mahani üçüncü dereceden 
denklemlerin çözümünü bulmaya çalış
mıştır. Görme olayının açıklamasında bu 
konunun eski otoriteleri olan Öklid ve Ca
linüs'u eleştiren Ebu Bekir er-Razi. göze 
giren ışığın şiddetine bağlı olarak göz be
beğin in daralıp genişlediğini gözlemleriy
le tesbit etmiştir. Müslüman bilim adam
ları eskilerin çalışmalarından yararlan
ınakla birlikte II. (VII I. ) yüzyıldan itibaren 
çeşitli alanlarda eserlerini okudukları bi
lim otoritelerini eleştirmeye de başlamış
lardır. Mesela Cabir b. Hayyan. Calinüs'un 
basit ilaçların etkileriyle ilgili düzenleme
sini yalnızca duyulara dayandığı için mu
teber saymamıştır. Bazı araştırmacılar
ca VI. (XII.) yüzyıldan itibaren İslam bili
minin gelişiminin durduğu ileri sürül
müşse de bu tarihten sonra yaşamış bi
lim adamlarının başarıları bu iddiayı çü
rütmektedir. İslam biliminin VII (XIII) ve 
VIII. (XIV.) yüzyıllarda zirveye çıktığını gös
teren birçok veri bulunmaktadır. Mesela 
İbnü'n-Nefıs'in küçük kan dolaşımını keş
fi, Lisanüddin İbnü 'I-Hatib'in bulaşıcı has
talık kavramını ortaya atması. trigono
metrinin Nasirüddin-i Tüsi tarafından ba
ğımsız bir bilim olarak ortaya konması. 
Şerefeddin et-Tüsi'nin dördüncü derece
den denklemleri düzenleyip çözmesi. Gı
yaseddin ei-Kaşi'nin matematiğe yaptığı 
önemli katkılar. Kutbüddin-i Şirazi ve İb
nü'ş-Şatır'ın astronomi alanına getirdiği 
yenilikler. İbn Haldün'un tarih felsefesini 
ve sosyolojiyi kurması sayılabilecek örnek
lerden bazılarıdır. 

iSLAM 

Müslüman ilim adamları bilimdeki de
neysel metodun da öncüsü olmuşlardır. 

öteden beri Roger Bacon'a nisbet edilen 
deneysel metodu kurma şerefinin aslın
da müslüman bilginiere ait olduğu. teori 
ve deneyin metodolajik bütünlüğü konu
sunda Bacon ve Leonarda da Vinci gibi bi
lim adamlarının müslümanlardan ciddi 
biçimde etkilendiği Batılı araştırmacılar
ca ortaya konmuştur (müslümanların bi
limdeki başa rıları na dair zengin örnekler 
için bk. Sezgin, s. 23-31,40-41.44-48,6 1. 
64-66,70-75, 82 , 84-89, 95) . 

Çok geniş topraklara yayılmış diğer me
deniyetlerden tevarüs ettikleri birikim ve 
İslam'ın verdiği dinamizmle müslüman
ların. İspanya'dan Orta Asya'ya ve Hindis
tan'ın kuzeyine kadar olan topraklardaki 
bilim ve teknolojiyi geliştirdikleri ve iyileş
tirdikleri bilinmektedir. Genel olarak 500-
1500 yılları arasında h üner ve yaratıcılık
ta Yakındoğu -dolayısıyla İslam dünyası
Batı'dan üstün durumdaydı. Teknolojinin 
hemen hemen bütün dallarında Batılı
lar 'ın tanıdığı en iyi ürünler Yakındoğu'
da üretilmiştir. Arapça'dan Avrupa dilleri
ne girmiş arsenal (darü 's-sınaa: tersane). 
admiral (emlrü'r-rahl : amira l). arsenik (ez
zırnlk: arsenik). alembic (el-inblk: inbik). 
aleohal (el-kuhl : ant imon, sü rme). maro
quin (Morocco' dan. maroken , sahtiyan) 
gibi pek çok teknik kelime de Avrupa'nın 
İslam bilimi ve teknolojisini benimsedi
ğini kanıtlamaktadır (Batı dillerine Arap
ça'dan geçmi ş kelimelerin bir listesi için 
bk. Watt, s. 149-156). 

islam mimarisinin en muhteşem eserlerinden biri olan se
limiye Camii - Edirne 
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iSLAM 

Seyh Hamdullah Efendi'nin sülüs- nesih hatla yazdığı bir kıtası (iü Ktp. , AY, nr. 6494) 

İslam tarihinde gelişen başlıca eğitim 
kurumları camiler. enstitüler. medrese
ler. hastahan eler, rasathaneler ve atölye
ler. ahlak eğitiminin verildiği tekke ve za
viyelerdir. Geniş kütüphanesi, içinde yü
rütülen tercüme ve bilimsel araştırma 
faaliyetleriyle tam teşekküllü bir araştır
ma enstitüsü olarak Halife Me'mün za
manında kurulan Beytülhikmedaha son
ra Kayrevan'daki bir benzeriyle devam 
etmiş. bunları Fatımi girişiminin bir sonu
cu olan Darülhikme ve öncelikle herkese 
açık bir kütüphane işlevi gören "darüli
lim" adlarıyla anılan enstitüler izlemiştir. 
Medreselerle Batı üniversiteleri arasında 
paralel unsurlar tesbit eden George Mak
disi, Arapça'dan Latince'ye yapılan tercü
melerin Batı'da üniversitenin doğuşuna 
olan bilimsel katkısına dikkat çekmiştir 
(The Rise o{Colleges, s. 225, 28 l-283, 287-
288). XI-XIII. yüzyıllar boyunca Arapça'
dan Latince'ye yapılan bu çevirilerin Av
rupa'da bir eğitim devrimine yol açtığı, 
dolayısıyla Batı'da üniversitenin doğuşun
da etkili olduğu başka uzmanlarca da ifa
de edilmiştir (Lindberg, s. ı 75, 203-206, 
2 ı 3). Osmanlı medreselerinde akli ilimie
rin tuttuğu yer halen tartışmalı bir konu 
olmakla birlikte (Kafadar, s. 79 vd.) arit
metik, cebir, geometri ve astronomi gibi 
riyazi ilimierin okutulduğuna dair çok sa
yıda veri mevcuttur (İzgi , ll, 277-285). Or
taçağ İslam toplumunun en önemli ba
şarılarından biri uygulama hastahaneleri 
olmuştur. Bu kurumların yapısı ve gelişi
mi itibariyle daha önceki birikimden han
gi etkileri aldığı ve Avrupa hastahanele
rine ne tür etkilerde bulunduğu husu
sunda henüz yeterli bilgi bulunmamakla 
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birlikte Şam'daki Nüreddin, Kahire'deki 
Kalavun ve diğer İslam ülkelerindeki ben
zeri hastahanelerin Batı hastahaneleri 
üzerinde kalıcı etkiler bıraktığı, Max Me
yerhof gibi uzmanlar tarafından erken 
tarihlerde öne sürülmeye başlanmıştır 
(Hamarneh, I, 102). Örgün ve özel birens
titütü olarak rasathane ise İslam dünya
sında doğmuştur (Sayılı , s. 391 ). 

İslam medeniyetinin diğer büyük alanı 
olan İslam sanatları da düşünce ve ilim 
gelenekleriyle bağlantısını daima koru
muş, bu sebeple her türlü desen ve stili n 
uygulanması matematik hesap yahut 
mühendislik teknikleri uyarınca gerçek
leştirilmiştir. Ayrıca tevhid ilkesinin var
lık ve oluş planındaki bütün açılımları sa
natçının tasawur ve tahayyül dünyasını 
şekillendirmiş, onun gerçeklik karşısın
daki estetik arayışlarını ilahi güzellik fikri
ne yönlendirmiştir ( Nasr, Islamic Art and 
Spirituality, s. 37-63) . İslamiterminoloji
ye göre güzellik ilahi bir sıfattır ve onun 
bu dünyada sayısız yansımaları vardır. So
yut oluş , stilizasyon, eşyanın yapısını ve 
hatta malzemeyi maddi bağlarından ko
parıp manevileştirme, tevhid inancına 
dayalı İslam sanatının kendini ifade ediş 
biçimleridir. Tevhid inancının estetik bi
çimler üzerindeki etkisini yansıtan soyut 
nitelik mimari tarz yanında bütün süsle
me sanatlarında, hüsn-i hat ve mCısikide 
hemen göze çarpar. Bu çerçevede tabii 
biçimler insanı aşkın olana yönlendirecek 
şekilde stilize edilmiş , İslam sanatında 
çok az görülen insan ve hayvan figürlerin
de de derinlik ve perspektif bir ölçüt ola
rak ya ihmal edilmiş ya da hiç benimsen
memiştir. Bu açıdan oldukça ilgi çekici 

olan minyatür, doğrudan doğruya dini sa
nat içinde sayılmasa da İslam'ın hayat ve 
alem kavramıyla bir ölçüde bütünleşen , 

düşüneeye görsellik kazandıra rak belli bir 
manevi atmosfere az ya da çok katılan bir 
sanattır (geniş bilgi için bk. SANAT). 
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