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Iii REŞAT ÖNGÖREN 

G) İlim ve Kültür. 1. Düşünce Hayatı ve Bi
lim. Kaynaklar. Siyasi ve içtimal açıdan Os
manlı Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti'yle 
Beylikler'in tabii bir devamı olarak tarih 
sahnesine çıkmıştır. Özellikle Moğol baskı
sı sonucunda medeni seviyesi yüksek olan 
yerleşik nüfusun Batı Anadolu'ya doğru ha
reket etmesiyle başta Osmanlı Beyliği ol
mak üzere Batı Anadolu beylikleri tarımla 
uğraşan nisbeten kültürlü bir tabana sahip 
olmuştur. XII. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren şehirleşen Anadolu Selçuklu Devle
ti'nde XIII. yüzyıldan itibaren ilmi faaliyetin 
başladığı görülmektedir. Özellikle aynı yüz
yılın ikinci yarısından sonra başşehir Kon
ya'da Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin öğrencisi 
Sadreddin Konevi'nin nazari irfan (tasav
vuf) sahasındaki eserleri ve Mevlana Cela
leddin-i Rumi'nin bu alana kazandırdığı 
edebi eserler hem Anadolu'ya hem Ana
dolu dışına ciddi etkilerde bulunmuştur. 
Meraga matematik-astronomi okulu men
suplarının İlhanlılar döneminde Anadolu'
ya gelmesi neticesinde başta Sivas, Kay-

seri, Tokat, Aksaray olmak üzere Anado
lu'nun pek çok şehrinde nazari ilimler sa
hasında üst seviyede bir eğitim verilmeye 
başlanmış, ilimler tarihi açısından önem
li eserler kaleme alınmıştır. Bu hareketin 
merke:z;inde Meraga matematik-astrano
mi okulunun kurucusu Nasirüddin-i Tüsi'
nin öğrencisi Kutbüddin-i Şirazi bulunmak
tadır. Kutbüddin, Sivas ve Kayseri'deki 
medreselerde verdiği yüksek eğitimin ya
nı sıra gezegenler teorisi için önemli sayı
lan Nihô.yetü '1-idrak ti dirayeti'l-eflak, 
et-Tuf:ıfetü'ş-Şahiyye fi'l-hey'e ile kla
sik astronomi tarihini de ilgilendiren Ki
tab Fe'altü telô. telüm adlı eserlerini ka
leme aldı ; bu Arapça kitaplarda incelediği 
konuları Farsça'da yeniden üreterek İl;].ti
yarat-ı Mu?:afteri isimli eserini Çobanoğ
lu Hükümdan Muzafferüddin Yavlak Ars
lan'a takdim etti. Bu eserlerinde yalnız 
Doğu İslam dünyasını değil, başta Endü
lüs olmak üzere Batı İslam dünyasında ge
liştirilen astronomi teorileriyle matema
tik geleneğini de dikkate alan Kutbüddin 
bu birikimin Anadolu ve iran'da yaygınlaş
masına, bilhassa Semerkant matematik
astronomi okulunda ele alınmasına vesile 
oldu. Nizameddin el-Bircendl örneğinde 
görüldüğü üzere Osmanlı ülkesine göç 
eden Semerkant okulu mensupları eser
lerinde bu birikimi temsil eden fikirlere 
yer vererek Osmanlı ilmi çevrelerinde ta
nınmalarını sağladı. Şehabeddin es-Sühre
verdi'nin lfikmetü'l-işrô.l{ına yazdığı şerh
le İşraki felsefeyi o dönemin diline aktaran 
Kutbüddin bu felsefenin Anadolu ile İran 
bölgesinde yaygınlaşmasına sebep oldu, 
özellikle optik teorilerinin İbnü'l-Heysem'in 
bıraktığı yerden yeniden ele alınmasını te
min etti. Kutbüddin'in hem nazari hem 
uygulamalı tıpla ilgilenmesi, bilhassa İbn 
Sina'nın el-Kanun ti't-tıb adlı eserine yir
mi yıldan fazla bir süre emek vererek şerh 
yazması Anadolu'da zaten yaygın olan ese
rin daha çok tanınmasına yol açtı. Kut
büddin-i Şirfızi'nin Anadolu'daki istikrarsız
lıkyüzünden Tebriz' e Gazan Han'ın kurdu
ğu Şenb-i Gazarı Külliyesi'ne gitmesi, uzun 
yıllar bulunduğu Anadolu ile İran bölge
sindeki öğrenciler arasında bir bağ kurul
masına vesile oldu; Safevi Devleti'nin or
taya çıkışına kadar Anadolu-iran coğraf
yası ile Türkistan arasında ilmi ve fikri bir 
birliktelik oluşturdu. Meraga okulu men
suplarının ilmi çalışmaları ve farklı düşün
ce çevrelerinin faaliyetleri de Anadolu'da
ki ilmi hayatı besledi. Osmanlılar'ın İznik'
te kurduğu ilk medresenin başmüderrisi 
olan Davüd-i Kayseri böyle bir ortamda ye
tişti; özellikle Tokat Niksar'daki Nizarniye 



Medresesi'nde Meraga matematik-astro
nomi okulunun ikinci kuşak temsilcisi Ço
ban oğlu İbn Sertak'ın talebesi oldu. İbn 
Sertak'ın yüksek seviyede bir matematik 
alimi olduğu ve Sarakusta Emiri Yusuf b. 
Ahmed el-Mü'temen el-HCıdi'nin el-İstik
mal fi'l-hendese adlı eserini el-İkmal fi 
uşuli 'l-hendese adıyla tahrir ederek okut
tuğu düşünülünce öğrencisi DavCıd-i Kay
seri'nin hem Meraga hem Endülüs ilim ha
yatını şahsında birleştirmiş bir alim oldu
ğu söylenebilir. 

Osmanlı ilim hayatının, merkezinde Me
raga matematik-astronomi okulunun bu
lunduğu Anadolu Selçuklu ve Beylikler dö
neminden gelen alt yapısı başta Mısır, Su
riye, Irak, İran ve Türkistan olmak üzere 
klasik İslam coğrafyasına tahsil için gidip 
eğitimini tamamladıktan sonra dönenler
le bu coğrafyalara mensup alimler tarafın
dan zenginleştirildi. Bilhassa Altın Orda 
Devleti'nin zayıflamasıyla bölgedeki bazı 
alimler Anadolu'ya, XV. yüzyıldan itibaren 
de Osmanlı coğrafyasına göç etti, Kırım'ın 
fethine kadar bu göç sürdü. İstanbul'un 
fethiyle birlikte İslam dünyasında merke
zi bir yer edinen Osmanlı Devleti sahip ol
duğu istikrar neticesinde dışarıdan alim
leri çekmeyi başardı. Kurucuları arasında 
Osmanlı ilim hayatını teşkilatiandıran Mol
la Fenarinin öğrencilerinden Kadızade-i RG
mi'nin de bulunduğu Semerkant matema
tik-astronomi okulunun mensupları Os
manlı coğrafyasına gelmeye başladı. Bil
hassa Fethullah eş-Şirvani, Ali Kuşçu, Bir
cendi gibi alimler ve öğrencileri Osmanlı 
ilim hayatını besledi. Semerkant'tan gelen 
eserler yeniden üretilerek Osmanlı ilim ha
yatında yerini aldı. Türkistan ve İran coğ
rafyasından gelen göç Safevi Devleti'nin 
kurulmasıyla XVI. yüzyılın ilk yarısında yo
ğunlaştı ve bu yüzyılın sonlarına kadar de
vam etti. Muslihuddin-i Lari örneğinde gö
rüldüğü üzere Hint kıtasından Osmanlı 
coğrafyasına ilmi seyahatler oldu. Endü
lüs'ün düşmesi ve Kuzey Afrika coğrafya
sında vuku bulan istikrarsızlık bölgedeki 
müslüman ve gayri müslim ilim adamla
rını başta İstanbul olmak üzere Osmanlı 
coğrafyasına çekti. Memlük Devleti'nin yı
kılmasıyla pek çok alim Osmanlı merkezi
ne gelerek ilmi hayata katkıda bulundu. 

Osmanlı Devleti'nin kurulup yayıldığı coğ

rafyada gayri müslim bilgin ve düşünür
lerce sürdürülen ilmi faaliyetin belirli oran
larda Osmanlı ilim hayatına yardımda bu
lunduğu söylenebilir. Gregory Palamas ve 
Gemistus Plethon gibi Bizanslı Ortodoks 
hıristiyan düşünürler yeni bir güç olan Os
manlılar karşısında alternatif arayışlara gir-

di, İstanbul'un fethiyle pek çok Bizanslı bil
gin bu güce ilmi ve fikri katkı sağladı. Baş
ta Ortodokslar olmak üzere gayri müslim 
unsurların hem kendi içlerindeki ilmi fa
aliyetleri hem de Osmanlı alimleri ile iliş
kileri, Katib Çelebi ve Esad Yanyavi örnek
lerinde görüldüğü gibi son dönemlere ka
dar sürdü, özellikle yenileşme döneminde 
bu unsurların yardımları arttı. Bunun ya
nında Avrupa ile ilmi ilişkiler, başta askeri 
teknoloji, haritacılık, coğrafya, tıp, astro
nomi ve matematik gibi ilim dallarında her 
zaman sürekliliğini korudu. Bu süreklilik 
içerisinde oluşan nicelik birikimi zamanla 
söz konusu dallardaki nitelik değişmele

rinin sebebi haline geldi. Yenileşme döne
minde pratik ilim dallarından teorik ilim 
daliarına doğru yavaş seyreden bir ivmey
le klasik düşünce ve araştırma çerçevesi 
terkedilmeye başlandı, özellikle yeni oluş
turulan eğitim kurumlarıyla Batı Avru
pa'da tahsil gören öğrencilerin Osmanlı 
eğitim hayatında yerlerini almasıyla eski 
ilmi gelenek çok özel alanlar dışında tama
men terkedildL 

Dönemler. Osmanlı ilim hayatını üç dö
neme ayırmak mümkündür. 1. Devletin 
kuruluşundan Müneccimbaşı Ahmed De
de'nin 1702'de ölümüne kadar süren kla
sik dönem. z. 1702'den modern eğitim ku
rumlarının kurulduğu 1773'e kadar devam 
eden bunalım ve arayış dönemi. 3. 1773'
ten itibaren devletin siyasi bir teşkilat ola
rak ortadan kalktığı 1923'e kadar süren 
klasik paradigmanın terkedilmeye başlan
dığı yenileşme dönemi. Osmanlı ilim zih
niyeti Anadolu Selçuklu, dolayısıyla İslam 
medeniyetinin bir devamı olduğunc;lan bir 
kuruluş veya başlangıç dönemine sahip 
değildir. Fakat yeni fethedilen coğrafyada 
kurumsallaşma ve toplumsaliaşma bakı
mından farklı zaman dilimleri başlangıç 
noktaları olarak alınabilir. Bu açıdan Bur
sa ile Edirne veya Balkanlar ile İstanbul 
farklı tarihlere sahip olacaktır. Klasik dö
nem Osmanlı ilim zihniyeti kendisinden 
önceki İslam medeniyetinin bütün renk
Ierini ihtiva eden, ancak farklı zamanlar
da değişik görüşlerin ön plana çıktığı bir 
dönemdir. Devletin kuruluş aşamasında 
hem siyasi iradenin hem kültürel coğraf
ya ve toplumsal yapının talebine uygun 
biçimde ilk Osmanlı medresesi olan İznik 
Medresesi, başmüderrisi DavGd-i Kayse
ri'nin çalışmalarıyla kelam ilmi geleneğini 
sürdürmekle birlikte irfani bir renge bü
rünmüştür. Bu tercihin bilinçli olduğu , Da
vGd-i Kayseri'nin günümüze kadar gelen 
eserlerinde açıkça görülür. Klasik dönemin 
bundan sonraki aşaması, Yıldırım Baye-
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zid'in beylikten sultanlığa geçiş siyasetine 
uygun olarak Osmanlı ilmiye teşkilatını ye
niden örgütleyen Molla Fenari okulu tara
fından temsil edilir. Bu okul, DavGd-i Kay
seri ile başlayan irfani çizgiyi sürdürürken 
Fahreddin er-Razi'nin temsil ettiği kelam 
zihniyetinin de vurgusunu arttırmış, bilhas
sa mantıkla usul eğitimine ağırlık vermiş
tir. Molla Fenari'nin mantık, kelam ve usul 
ilminde ders arkadaşı Seyyid Şerif el-Cür
cani'nin fikirlerine değil vahdet-i vücGdcu 
çizgiye karşı duran Teftazani'ye ağırlık ver
mesi, üzerinde durulması gereken bir hu
sustur. Öte yandan İstanbul'un fethine ka
tılan ve fetihten sonraki siyasi ve idari kad
roları yetiştiren, en azından etkileyen Hı

zır Bey, Sinan Paşa, Hocazade Muslihud
din, Molla Hüsrev gibi pek çok alimin bu 
okulun mensubu olduğu dikkate alınmalı
dır. İstanbul'un fethinin ardından yeniden 
yapılanan Osmanlı ilim zihniyeti, Sursalı 
Kadızade'nin öğrencisi olan Ali Kuşçu'nun 
davet edilmesiyle yeni bir boyut kazandı. 
Fethullah eş-Şirvani gibi Semerkant ma
tematik-astronomi okulunun bazı men
supları, Kuşçu'dan önce hem Osmanlı coğ

rafyasında hem Anadolu'nun diğer bazı 
şehirlerinde faaliyet halindeydiler. Kuşçu 
ve öğrencileri ise Osmanlı ilim zihniyetine 
Meraga ve Semerkant birikimini işlenmiş 

Müneccimbaşı Takıyyüddin'i Istanbul'da kurduğu rasathane· 
sinde diğer ilim adam larıy l a çalış ı rken gösteren bir minvatür 
(Şehinşahname·i Murad·ı Sillis, iü Ktp., nr. 1404, vr. 57'1 
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bir biçimde aktararak riyazi hikmeti mev
cut kelam ve irfan çizgisiyle bütünleştir
diler. Klasik dönemin bu üçüncü aşaması 
Mir im Çelebi üzerinden devam etti ve Ta
kıyyüddin er-Rasıd ile zirveye ulaştı. Takıy
yüddin er-Rasıd'ın ölümünden (993/1585) 
klasik dönemin sonuna kadar Osmanlı il
ml zihniyeti bu süreçte oluşan birikim içe
risinde ürünlerini verecektir. 

Müneccimbaşı Ahmed Dede klasik dö
nemin son, arayış döneminin ilk ismi ola
rak dikkat çeker. Kendisi, Osmanlı ilim zih
niyetinde merkezi konumda bulunan ke
Iami tabiat felsefesiyle bu felsefenin raki
bi durumunda bulunan ve eleştirel sebep
lerle dikkate alınan İbn Sinacı doğa felse
fesini bir kenara bırakarak sayı kavramı 

eksenli (adedi) Pisagorcu teoloji, kozmolo
ji ve dolayısıyla tabiat felsefesine yöneldi. 
Osmanlı ilim zihniyetinin temel bilgi for
mu olan önerme ve önermenin dış dünya 
ile ilişkisini ve nisbetin varlıkça yerini tar
tışan Müneccimbaşı Ahmed Dede men
sup olduğu geleneksel bilgi anlayışının te
meiierini sorguladı. Onun bu arayışı XVlll. 
yüzyıl Osmanlı ilim hayatında çok önem 
kazanacak; önerme, önermenin unsurları, 
önermenin formu, önerme ile dış-dünya 
ilişkisi gibi konular bu yüzyıldaki düşünür
lerin temel meseleleri haline gelecektir. 
Bilginin ne olduğu, bilgi-dış dünya ilişkisi, 
doğru yahut kesin bilginin yapısı şeklinde 
de ifade edilebilecek olan bu problemler 
bunalım ve arayış dönemi bakımından ti
pik özelliktedir. Bunun en önemli sebebi, 
Batı Avrupa'dan gelen bilginin nicelik ba
kımından artışı ve bu artışın yarattığı ni
teliğe ait değişimlerdir. Arayış içindeki Os
manlı bilginleri ilk defa sistemli biçimde 
İbn S'ina-İbnü'l-Heysem eksenli geleneksel 
çerçevenin dışına çıkıp kendi kadim kök
lerindeki diğer eser ve fikirleri gündem
Ierine aldılar. Batı Avrupa kökenli bilgiler 
dışında Sokrat öncesi felsefe, Eflatun, Aris
to, Helenistik dönem felsefesi, Farabl, İbn 
Rüşd gibi filozoftarla İskenderiye dönemi 
riyazi ilimiere dair eserler bu dönemin dü
şünürlerinin üzerinde en çok durduğu ko
nulardır. Esad Yanyavl ve oğlu Mehmed, 
Darendeli Mehmed Efendi, Mustafa Sıd

kı ve öğrencileri, Gelenbevi İsmail Efendi 
gibi pek çok düşün ür ve bilgin bu faaliye
te katkıda bulundular. Bu dönemin çaba
ları şu şekilde özetlenebilir: Geçmişten ha
reketle geleceği kurmak. Ancak sanayi 
devrimi ve bu devrimin askeri sahadaki 
etkisi arayış için vakit kalmadığı , gerçek 
arayışının yerine siyasi arayışın geçtiği, 
Katib Çelebi'den bu yana hakikat merkez
Ii değil siyaset merkezli düşünen idari ve 
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siyasi mekanizmaların devletin devamı (be
ka-yı devlet) adına hızlı çözüm talep ettik
Ieri gerçeğine işaret etmektedir. Oluştu
rulan yeni eğitim kurumları, mühendis
hanelerde yetişen öğrencilerle Batı Avru
pa'da eğitim gören talebelerin sayısındaki 
artış Osmanlı ilim ve fikir hayatında köklü 
değişimleri beraberinde getirdi. Nitekim 
Hüseyin Rıfkı Tamani ile Seyyid Ali Paşa'
nın dikkatli yönelimleri İshak Hoca ile esas
lı bir şekil kazanacaktır. Yeni tabiat felse
fesinin temel kavramları ve disiplinleri hız
la Osmanlı ilmi çevrelerine aktı . Bu bilgi
ler devletin siyasi arayışlarıyla birleşince 
ortaya geçmişten kopuşu dert edinme
yen, yeni bilgileri de kaynakları bakımın
dan sorgulamayan, yalnızca sonuçlarını 
kuiianım cihetinden dikkate alan yeni bir 
zihniyet yavaş yavaş ortaya çıktı. Tanzimat 
sonrası dönemde klasik metafizikten kop
muş çok sayıdaki Osmanlı münewerine 
karşılık eski geleneği dikkate alarak yeni 
ile eski arasında kavramsal düzeyde ter
kibe gitmeye çalışan az sayıdaki düşünür 
ana damarı belirleyemedi. Bu dönemde 
daha köktenci bir durum alan siyasal ara
yışla toplumsal sorunlar kavramsal ana
lizle nedensel düşünceyi ve eleştirel tavrı 
ihmal ettiğinden nazari düşünce geri pla
na çekildi. Ferdi bunalım, pratik toplum 
sorunları için üretilen özdeyiş niteliği ağır 
basan edebi düşünce kök saldı. Batı Av
rupa' daki felsefi ve ilmi düşünceyi yüksek 
seviyede temsil etmeye çalışan Vidinli Hü
seyin Tevfik Paşa. Salih Zeki, bu düşünceyi 
kendi tarihi birikimiyle beraberce dikkate 
almayı deneyen Cevdet Paşa ile oğlu Ali 
Sedad ve kızı Fatma Aliye gibi düşünürler 
ise çabalarında sürdürülebilir ciddi bir kar
şılık bulamadılar. Bütün bu arayış ve bu
nalımlarla sorun ve çözümlerin oluşturdu
ğu bilgi stoku her şeyiyle beraber Cumhu
riyet dönemine aktarıldı. 

Na zari Düşünce: Met afizik, Tabia t Fel
sefesi ve Mantık. Osmanlı fikir hayatı, İs
lam medeniyetinin tabii bir devamı olarak 
kendisinden önceki hemen bütün düşün
ce akımlarını tevarüs etmiş ve bu akımlar 
arasındaki etkileşimlerden kaynaklanan 
yeni oluşurnlara da imkan sağlamıştır. İbn 
Sinacı Meşşal ilahiyat yanında İşrakiler'in 
nur metafiziği, tasavvuf düşüncesi, özel
likle de varlığın birliği fikrine dayalı vah
det-i vücild metafiziği ve nihayet Allah'ın 
varlığı ile birliğini konu alan kelam ilminin 
akli ilahiyatı ile ABah'ın sıfatları gibi diğer 

konuları inceleyen sem"i ilahiyatı hem bu 
alana ilişkin konuları ele almış hem de Al
lah-alem ilişkisini köken, süreç ve müda
hale kavramları çerçevesinde incelemiştir. 

Her yaklaşım kendine has yöntemlerle ken
di kavramsal alanını araştırırken kendile
rine ait olan teorik dilin sebep olduğu so
runları çözmeye çalışmış , karşılıklı eleşti

rilerle birbirlerinin zayıf yanlarını göstere
rek teorik dillerinin yeniden ele alınmasını 
sağlamış ya da çıkmazları aşmak için da
ha üst terkipiere girişmiştir. Özellikle or
tak bir varlık kavramına dayalı varlık me
tafiziği için Meşşai mantık teknikleriyle 
başta nahivciler olmak üzere dilbilimcile
rin teknikleri arasında Selçuklu dönemin
de vuku bulan uzlaşmanın Fahreddin er
Razi çizgisinde kazandığı ivme Osmanlı 
döneminde devam ettirilmiş, Moiia Fenari 
ile okulunun oluşturduğu ortamda Seyyid 
Şerif el-Cürcani'nin Şerl}.u '1-Meva]fıf ii 
'ilmi'l-keldm adlı eseri çerçevesinde son 
döneme kadar sürmüştür. Ayrıca Meşşai
kelami çizginin varlık tasavvuru, nazari ta
savvuf bilhassa vahdet-i vücild dilinde ye
niden formüle edilmiştir. Sadreddin Kone
vi'nin gerçekleştirdiği bu terkip, Davüd-i 
Kayseri ve Moiia Fenari üzerinden Ahmet 
Avni Konuk'a kadar uzun bir süreçte de
vam etmiştir. 

Her bir çizginin yalnızca Tanrı merkezli 
varlık metafiziğini değil tabiat felsefesini 

Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Cerriihiyye-i İlhiiniyye adlı 
eserindeki, XV. yüzyıl Osmanlı tıbbı ve cerrahlığının seviye
sini yansıtan minyatürlü bir sayfa (Millet Ktp. , Tıp, nr. 79/ 
353, vr . 24') 



de yakından ilgilendiren Tanrı-fılem ilişki

sini temeliendirmesi özel bir dikkati ge
rektirmiştir. Bu çerçevede her yaklaşım

da varlık metafiziğiyle ilgili varlık, yokluk, 
mahiyet, imkan, zorunluluk, imtina, birlik, 
çokluk, nedensellik gibi kavramlar farklı 
sistemler kuracak biçimde temellendiril
miştir. Tanzimat'tan itibaren yeni tabiat 
felsefesinin ana kavramları ile temel iddi
alarının Osmanlı düşünce ortamına girme
siyle başlayan tartışmalar eski dönemden 
beri sürüp gelen metafizik yaklaşımların 
eleştirisine sebep olmuş, özellikle natüra
list ve materyalist düşünceleri benimse
yen son dönemin bazı Osmanlı düşünür

leri, metafizikteki varlık kavramı yerine var 
olanı merkeze alan bir yaklaşımı öne çı
karmıştır. Bu tartışmalar hem iddiaların 
hem karşı iddiaların Batı Avrupa merkezli 
olması, dile getirilen tez ve karşı tezlerin 
tarihi bağlamının iyi bilinmemesi sebebiy
le verimli sonuçlara yol açmamıştır. Haki
kat yerine siyasetin merkeze alındığı bu 
dönemde Abdüllatif Harputi gibi kelam
cıların kadim çerçeveden yeni olana ba
kışları ile Ahmed Cevdet Paşa başta ol
mak üzere oğlu Ali Sedad ile kızı Fatma 
Aliye'nin yeni olanı kadim olanın bir deva
mı gibi görmeye çalışarak değerlendirme

de sürekliliğe önem vermeye çalışmaları 
doğurgan bir senteze ulaşma ümidini bes
lerneye kafi gelmemiş, bunun yerine kök
tenci bir kopuş tercih edilmiştir. 

Osmanlı devrinde İbn Sinacı tabiat fel
sefesi hem klasik dönemde yazılmış hem 
de sonraki yeni eserlerle canlı tutulmuş

tur. Bu tür eserlerde hareket, mekan, za
man, madde, cisim gibi bütün var olan
ları ilgilendiren temel kavramların analizi 
yanında gökyüzü cisimleri ile yeryüzü ci
simlerinin bütüncül bir sistem içinde ele 
alınması mümkün olmuştur. Öte yandan 
İşraki tabiat felsefesi ışığa verdiği önem 
sebebiyle bir yandan optiğe ilişkin konula
rı öne çıkarmış, öte yandan İbn Sinacı teo
rileri sıkı bir eleştiriye tabi tutmuştur. An
cak bu konuda tıpkı astronomide olduğu 

gibi İbnü'l-Heysem'in Kutbüddin-i Şirazi 
ile Kemaleddin el-Farisi tarafından gelişti

rilen yaklaşımı takip edilmiş, neticede Mi
rim Çelebi, Hasan Dihlevi, Kehhfıl Musa b. 
İbrahim el-Yeldavi üzerinden Takıyyüddin 
er-Rasıd eliyle İslam optik bilimi en son 
sınırlarına taşınmıştır. Kelami tabiat fel
sefesinde de ele alınan optik konuları mo
dern optik teorilerinin İshak Hoca eliyle 
sistematik bir biçimde Osmanlılar'a giri
şine kadar sürekliliğini korumuştur. 

Osmanlı döneminde -deyiş yerindeyse
resmi tabiat felsefesi kelami tabiat felse-

fesidir. Osmanlı medreselerinde ders ki
tabı olarak okutulmasına karşılık madde
suret ayırırnma dayanan, sürekli niceliği, 
dolayısıyla mekanın hendesi kavranışını 
esas alan İbn Sinacı tabiat felsefesi değil, 
monad (zerre, cüz" la-yetecezza) kavramına 
dayalı, süreksiz niceliği, dolayısıyla atomik 
mekan ve zaman anlayışını temel alan ke
lami tabiat felsefesi benimsenmiştir. Mad
de, cisim, mekan, zaman, hareket, yön, ne
densellik gibi pek çok kavramla ilgili ola
rak farklı görüşlere ulaşan kelami tabiat 
felsefesi başından beri İbn Sinacı sistem
den farklı bir varlık felsefesine sahipti. Bu 
sebeple İbn Sinacı tabiat felsefesiyle ke
lami tabiat felsefesi arasında pek çok kav
ram etrafında vuku bulan tartışmalar Os
manlı döneminde de zengin bir literatür 
oluşturacak şekilde devam etmiştir. Bu 
tartışmaların astronomi ve matematik 
başta olmak üzere değişik disipliniere yan
sıması ile Avrupa'ya aktarılması bilhassa 
üzerinde durulması gereken hususlardır. 
Her iki ontolojinin dışında kalan, daha çok 
sayı ilkesine dayalı (adedi) bir varlık tasav
vurunu benimseyen Müneccimbaşı Ahmed 
Dede'nin yaklaşımı, istisnai de olsa Lale 
Devri'nden itibaren Osmanlı coğrafyasına 
girmeye başlayan Batı Avrupa kökenli, ale
min, dolayısıyla tabiatın niceliksel tasav
vuruna giden yolda bir hazırlık aşaması 
olarak değerlendirilebilir. 

Mantık, nazari hikmetin bir aracı ola
rak günümüzdeki matematiğin konumu
na benzer biçimde en çok işlenen konular
dan biridir. Lafız ve anlam arasındaki ilişki
yi inceleyen delalet teorisi mantığı dil ilim
leriyle ilişki içine sokmuştur. Rasyonel dil 
teorisinin kelamcılar tarafından vaz' ilmi adı 
altında kurulmasıyla başlayan süreç. Ali 
Kuşçu'nun bu disiplini hem medrese müf
redatına sokması hem de bu sahada pek 
çok eser kaleme almasıyla olgunlaşmış, bu 
durum, rasyonel dil teorisini XX. yüzyılın 
ilk yarısına kadar temel uğraşı alanların
dan biri haline getirmiştir. Mantıktaki kav
ram ve tanım teorisi beş tümel ile kate
goriler araştırmasıyla birleşerek aynı za
manda bir ontoloji soruşturmasına dönü
şecektir. Mantığın tasawurat kısmını oluş

turan kavram ve tanım teorisi, dil felse
fesinin bir konusu olarak belagatla usul-i 
fıkıh sahalarında da geniş biçimde ele alın

mıştır. Mantığın tasdikat kısmını oluştu

ran önerme ve yargı teorisinde ise öner
menin unsurları. konu, yüklem, bağlaçla 
konunun ve yüklemin niceliği, bağlacın on
tolojisi, tutarlılık, çıkarım ile çıkarırnın doğ
ruluğu ve yanlışlığı, doğruluk değeri ve de
receleri incelenmiştir. Öte yandan öner-
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mede zamanı dikkate alan temporal man
tık, zorunluluk, imkan ve ihtimali dikkate 
alan moda! mantık, mantıkla gerçeklik 
ilişkisi, bu bağlamda "nefsü'l-emr" teorisi, 
var olmanın antolajik hiyerarşisi gibi pek 
çok konu araştırılmıştır. Osmanlı coğraf
yasında Molla Fenari'ye kadar geri giden 
bu araştırmalar XX. yüzyıla kadar kesin
tisiz devam etmiş, son dönemde bile Ab
dünnfıfi İffet Efendi (ö 1890) gibi önem
li mantıkçılar yetiştirmiştir. XVIII. yüzyılın 
ilk yarısında ortaya çıkan arayışlara para
lel biçimde İbn Sina öncesi mantık eser
lerini dikkate alarak mantıkta yeni bir atı
lımı gerçekleştirmeyi hedefleyen Osman
lı mantıkçıları İsmail Gelenbevi örneğinde 
görüldüğü gibi başarılı olmuşlardır. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında Batı Avrupa'da 
üretilen çalışmalardan faydalanarak ter
cüme ve telif eserler vermeye başlamış, 
Ali Sedad gibi hem modern sembolik man
tığı anlayan hem de eleştirebilen isimler ye
tiştirmişler. ancak Salih Zeki ile modern 
sembolik mantığa tam bir geçiş yapmış

lardır. 

Matematik. İslam medeniyetinde hem 
dini hem idari hem de içtimai hayatta he
deflenen mükemmellik, dolayısıyla dini ve 
içtimal meşruiyet bir yönüyle matematik 
bilimiere dayanır. Bu çerçevede kadim de
virde matematiğin üç yönlü bir işieve sa
hip olduğu söylenebilir. Birincisi aritmetik 
yahut geometrik yaklaşımları esas alan 
felsefi tavırdır. Bu tavır varlığı sayısal (ade
di) veya geometrik (hendesl) tasawur et
meye yöneltmiş, bu da başta sayısal ya 
da geometrik sayılar teorisi olmak üzere 
pek çok matematik teoremin ortaya çık
masına sebep olmuştur. İkincisi, sayısal ve 
geometrik matematiğin başta astrono
mi olmak üzere diğer bazı disipliniere uy
gulanmasıdır. Bu yön, özellikle astronomi 
disiplininin gerektirdiği pek çok yeni ma
tematik tekniğin ortaya çıkmasına yol aç
mıştır. Üçüncüsü matematiğin hem arit
metik hem de geometri yönünün sosyal ve 
siyasi hayatta arazi ölçümü, vergi siste
mi, mesafe ölçümü gibi pek çok konuda 
kullanılmasıdır. 

Fetihten önce her üç yönün bilgisinin 
mevcut olduğu, özellikle bu konuda Ana
dolu'daki birikimin kullanıldığı söylenebilir. 
DavGd-i Kayseri'nin Tokat Niksar'da gör
düğü yüksek seviyedeki matematik eği
tim, eserlerinde temsil cihetinden verdiği 
matematik örneklerle İtJ:ıdtü's-Süleyma
ni ii 'ahdi'l-Or1Jani'de konuyla ilgili kay
dettiği bilgiler buna delil teşkil eder. Os
manlı öncesinde kaleme alınmış, ancak bu 
dönemde Anadolu ve Osmanlı coğrafya-
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sında istinsah edilmiş doğrudan matema
tik sahasına ait eserlerle Aydınlı Hacı Pa
şa'nın kelam çalışmalarında görülen ma
tematik bilgiler öncesiyle sonrası arasın
daki sürekliliğin mevcudiyetine küçük bi
rer işarettir. Aşık Paşazade'nin Tarih'inde 
zikrettiği "defter tutma" uygulaması, Ka
ramanlı alimierin bu alandaki geçmiş tec
rübelerini Osmanlılar'a aktardığını göste
rir. Yıldırım Bayezid döneminde Ali b. Hi
betullah'ın kaleme aldığı Ijulaşatü'l-min
hac ii 'ilmi'l-J::ıisab adlı eserle Abdurrah
man b. Muhammed el-Bistami'nin divan 
katipleri ve muhasipler için yazdığı eser
ler, Osmanlı matematiği alanındaki oluşu
mun toplumsal ve siyasal gelişimle para
lel gittiğine bir delildir. Matematiğin sos
yal ve siyasal hayattaki tezahürü hem mu
hasebe hem mesaha ilmine dair eserler
de açıkça görülür. Hacı Atmaca'nın Mec
mau'l-kavaid'iyle sistemli olarak başla
yan muhasebe matematiğinin Türkçe ka
rakteri bütün Osmanlı Devleti boyunca de
vam etmiş, bilhassa 1480-1600 yılları ara
sında en önemli eserlerini vermiştir. Mat
rakçı Nasuh'un eserleriyle ilerleyen bu sü
reç, Ali b. Vell b. Hamza el-Cezairl el-Mağ
ribi'nin Tuhfetü'l-a'dad li-zevir'r-rüşd 

ve's-sedad'ıyla zirveye ulaşmış. algoritmik 
hesap teknikleri yanında cebir, mesaha 
gibi ilmi disiplinler de özellikle uygulamaya 
dönük yönleriyle Türkçe olarak üretilmiş

tir. Bu eserlerde sistemin pratik karakte
rine uygun biçimde kullanılan "Harezmiy
yat" farklı kültür ve bölgelerden devşiri

len bilgilerle zenginleştirilmiş, ayrıca mü
ellifler kendi yaratıcılıklarıyla bu pratik içe
riğe katkıda bulunmuştur. öte yandan Ali 
b. Vell el-Mağribi'nin çalışmasında olduğu 
gibi bazı eserler sosyal ve siyasal hayata 
ilişkin problemierin çözümünde teorik kat
kıları tetiklemiş, adedi sayılar teorisine kat
kıda bulunulmasını sağlamıştır. Muhase
be matematiği eserlerinin bir bölümü ola
rak işlenen mesaha ilmi, öneminden do
layı Y0/. yüzyılın sonlarına doğru Fatih Sul
tan Mehmed'e sunulan el-İ]fna' ii 'ilmi'l
misaJ::ıa adlı eserle bağımsız bir disiplin 
haline gelmiş, Emri Çelebi eliyle Y0/l. yüz
yılda Türkçeleşmiştir. Hem muhasebe ma
tematiği hem mesaha tekniklerinin yay
gın uygulama alanı bulduğu Osmanlı dö
neminde Batı Avrupa'dan Y0/lll. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren yapılan tercüme
lerin bu alanlarda olması bir tesadüf de
ğildir. Eğinli Nurnan Efendi'nin Tebyinü 
a'mali'l-misaha ile Osman b. Abdülmen
nan'ın Hediyyetü'l-mühtedi adlı eserleri 
yanında Hüseyin Rıfkı Tamanl. Kuyucaklı

zade Mehmed Atıf Efendi ve Ahmed Tev
hid Efendi'nin çalışmaları bu duruma bi-
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rer örnektir. Bu eserlerde bütün geomet
rik şekil ve cisimlerin çevre, alan ve hacim 
formülleriyle uzaklık. yükseklik, derinlik 
gibi mesafe ölçümleri, bazı eserlerde mi
nerallerin özgül ağırlıkları gibi konular in
celenmekte, bazı eserlerde ise mesaha il
minin temel kavram ve önermeleriyle il
gili geometrik felsefe bilgileri verilmekte
dir. Mesaha ilminin problemleri yalnızca 
sayısal olarak değil cebirle de çözülmekte, 
cebir ilminin uygulamalı yönü öne çıkarıl

maktadır. öte yandan mesaha ilminde 
kullanılan değişik ölçü ve tartı değerleriyle 
bunun için kullanılan aletlerin tanıtımı da 
yapılmaktadır. 

Yukarıda kısaca özetlenen ve pek çok 
yeni pratik tekniği içeren Türkçe hesap ve 
mesaha ilmine dair kitapların yanında Os
manlı medreselerinde okutulan yahut Os
manlı matematikçilerinin kaleme aldığı 
Arapça ve Farsça eserler de söz konusuy
du. Bu eserler Hindl, heval ve sittlnl arit
metik, bilinmeyen niceliği tesbit için ge
liştirilmiş cebir ve çift yanlış hesabı, dört 
orantılı sayı gibi tekniklerin yanı sıra me
saha ilmini de içerirdi. Bu sahalarda kale
me alınan pek çok ana metin ispatsız iken 
şerh ve haşiyeler zikredilen kuralların hem 
misall hem hendesl ispatlarını verirdi. Baş
ta Ali Kuşçu'nun er-Risaletü'l-MuJ::ıam 

mediyye fi'l-J::ıisab'ı olmak üzere temel 
ders kitabı olan Bahaeddin Arnili'nin Hu
laşatü'l-J::ıisab'ı, bu eser üzerine yaz~lan 
onlarca şerh ve haşiye, ayrıca diğer birçok 
metin aritmetikle uygulamalı geometrinin 
ne kadar yaygınlaştığını göstermektedir. 
Semerkant okulu mensubu Gıyaseddin 
Cemşld el-Kaşi'nin ileri seviyede okutulan 
MiftaJ::ıu '1-J::ıüssab'ı hem teorik hem pra
tik kuralları içeren, ondalık kesirler hak
kında ilk bilgileri veren, mimari matema
tik konularını da ele alan bir eser olarak 
teorik karakteri yanında pratik matema
tiği beslemiş ve etkilemiştir. 

Eskiçağ'dan beri musikinin bir matema
tik bilimi sayılması musikinin adedi sayılar 
teorisinden, özellikle oran-orantı kavram
larından hareketle kurulmasından dolayı
dır. Bu sebeple oran-orantı teorisi genel 
hesap kitaplarında ve müstakil yazılan pek 
çok risalede ele alınmıştır. Sayılar teorisiy
le alakah diğer sahalar ilm-i vefk ile korn
binatör analizdir. Bilhassa İbrahim b. Mus
tafa el-Halebi'nin kombinatör analiz konu
sundaki çalışması hem bu konudaki İsla
mi geleneğin İbn Sina'dan itibaren gelen 
sürekliliğini gösterir, hem de sudur gibi 
felsefi bir teorinin matematiksel dille na
sıl incelendiğine işaret eder. Genel hesap 
kitapları içerisinde ele alınan sayılar teo-

risi Osmanlı öncesi telif eserler yanında 
Muhammed eş-Şebramellisl, Müneccim
başı Ahmed Dede ve Demenhurl gibi bazı 
isimler tarafından müstakil eserlerde in
celenmiştir. 

Ce bir bir ilim olarak genel hesap kitap
larında, bir teknik olarak da muhasebeye 
dair eserlerde ele alınmış olup ayrıca bu 
alanda pek çok müstakil çalışma yapılmış
tır. Osmanlı cebir okulu -deyiş yerindeyse
Endülüs-Mağrib-Mısır-Suriye - Bağdat

İran-Türkistan çizgisini birleştiren kavşak 
noktasında durmaktadır. Esas konusu te
mel cebirsel ifadeler, polinomlar hesabı ve 
denklemler olan Osmanlı cebiri analitik 
(aritmetik) bir karakter gösterir, bu sebep
le geometrik cebire fazlaca yer vermez. 
Uygulama yönünün belirleyiciliğinden ötü
rü genelde ikinci derece denklemlerle sı
nırlı olmasına rağmen cebire dair pek çok 
eserde daha yüksek dereceli denklemle
rin varlığına da işaret edilmiştir. Osmanlı 
cebirinin en önemli karakterlerinden biri 
de Endülüs ve Mağrib okullarından devral
dığı cebirsel notasyon ve semboller konu
sunda en gelişmiş geleneği temsil etme
sidir. Nitekim Mustafa Sıdkı ve öğrencileri 
eliyle hem Osmanlı cebiri hem genel ola
rak matematik sözel karakterinden kur
tulma yoluna girecektir. 

Osmanlı döneminde teorik geometri, 
Naslrüddln-i Tusi'nin TaJ::ıriru uşuli'l-hen
dese'si ile İbn Sertak'ın el-İkmal fi'l-hen
dese'si çerçevesinde ele alınmıştır. Geo
metrinin mesaha, hiyel ve astronomiyle 
ilgisi sebebiyle daima dikkate alındığı açık
tır. Ancak bundan daha önemlisi, İbnü'l
Heysem'den itibaren geometri mantıkla 
beraber doğru ve kesin bilginin bir aleti 
olarak okutulmaktaydı. Bilhassa hem İbn 
Sinacı hem de kelaml tabiat felsefelerinin 
farklı geometrik tasavvurlara dayanması, 
sistemlerini temellendirmek için büyük 
oranda geometrik delilleri kullanmaları bu 
disipline özel bir önem verilmesine sebep 
olmuştur. öyle ki varlık ve evren üzerine yü
rütülen pek çok iddia hen des! temsillerle 
gösterilmekteydi. Bundan dolayı geomet
ri Osmanlı medreselerinde daima dikkate 
alınmış bir disiplindir. Kadızade-i Rumi'nin 
ŞerJ::ıu Eşkali't-te'sis'i ve üzerine yazılan 
pek çok haşiye, Ebu İshak el-Kirmani'nin 
İlhd]fu'l-İsJ::ıd]f'ı, Müneccimbaşı Ahmed 
Dede'nin Tahrir'i, Yanyalı Mehmed'in şer
hiyle Mustafa Sıdkı'nın pek çok esere yaz
dığı tahrir ve tehzibi bu sahada yazılan 
müstakil eseriere örnektir. 

Batı Avrupa'da yeni tabiat felsefesinin 
mekanik-matematik karakteri Newton 



eliyle teşekkül edinceye kadar matematik 
yukarıda özetten en siyasi. içtimal ve dini 
uygulama alanları dışında astronomi ilmi
nin diliydi; bu sebeple matematik teori ve 
teknikleri büyük oranda astronomi araş

tırmalarında ortaya çıkmıştır. Gezegenler 
teorisi için vazgeçilmez nitelikteki kinema
tik-geometrik modellemelerle bu model
Iere göre çalıştığı düşünülen evren siste
minde bulunan gök cisimlerinin hem bü
yüklüklerini hem ilişkilerini hem de hare
ketlerini hesaplamak ve model içerisinde 
öngörülerde bulunmak kaçınılmaz olarak 
düzlemsel ve uzay geometrisinin gelişti
ritmesini zorunlu kılıyordu. Bu sebeple bil
hassa küresel astronomi kosinüs, sinüs, 
tanjant gibi trigonometri hesap ve teknik
lerinin gelişmesinde önemli bir yer tut
maktadır. Küre araştırmalarının da bu çer
çevede öne çıkması kaçınılmazdı. Nitekim 
Kadızade-i Rumi, Ali Kuşçu, Mlrim Çelebi, 
Kehhfıl Musa. Takıyyüddin er-Rasıd ve Ab
bas Vesim Efendi gibi alimierin konuyla 
ilgili bütün çalışmalarının astronomi ala
nında verdikleri eserlerde görülmesi sa
hanın bu karakteriyle ilgilidir. Bazı trigo
nometri problemlerinin cebirle çözülmesi 
cebirin astronomide dahi uygulama alanı 
bulduğunu gösterir. Öte yandan Mustafa 
b. Ali el-Muvakkit ile sistematik bir durum 
alan matematiksel coğrafya ile deniz ast
ronomisi ve coğrafyası da matematik tek
nikiere bağlıydı. Matematikyapıların uygu
lama alanı bulduğu, hem düzlemsel hem 
küresel geometri tekniklerinin kullanıldığı 
diğer bir alan da usturlap, rub'-i mücey-
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yeb, rub'-i mukantara. küre vb. astrono
mi aletleriyle ilgilidir. 

Daire, hiperbol, parabol ve elips gibi ko
ni kesitleri büyük oranda ileri seviyedeki 
umumi hesap kitapları içinde ele alınmak
taydı. Bu sahada İbnü'l-Hawam. Kema
leddin el-Farisl. imadüddin el-Kaşl gibi Os
manlı öncesi müelliflerin eserlerinin kul
lanılması yanında Osmanlı döneminde te
lif edilen pek çok hesap kitabında da bu 
konulara yer verilmiştir. Ali b. Veli'nin Türk
çe Tuhfetü'1-a'd{ıd'ında geniş bir biçim
de ele alınan koni kesitleri alanında başta 
Semerkant matematik okulunun ürettiği 
metinlerle klasik İslami dönemde kaleme 
alınan çalışmalar göz önünde bulundurul
muştur. Bu sahada Osmanlı matematiğin

de müstakil olarak yazılan tek eser Seyyid 
Ali Paşa'nın KutU u '1-mahrutat'ıdır. Seyyid 
Ali Paşa'nın önsözde konunun hep cebir 
açısından ele alındığından şikayet edip ge
ometriye dair saf bir eser yazdığım vurgu
laması dikkate değerdir. 

Osmanlı döneminde trigonometrik de
ğerlerin cebirle hesaplanmaya çalışılması, 
Gıyaseddin Cemşld el-Kaşl'nin bu konuda
ki öncü çalışmalarını takip eden Kadıza

de-i Rumi, Ali Kuşçu. Mlrim Çelebi, Takıy
yüddin er-Rasıd, Abbas Vesim Efendi gi
bi pek çok isimde görülmektedir. Ancak 
Takıyyüddin bu konuda genel astronomi 
ve matematik tarihinde bir devrim yap
mıştır. Bu devrim de astronomik zlclerde 
ve trigonometrik fonksiyonlarda Mezopo
tamya'dan beri kullanılan altmışlık (sittlnl) 
sistemin terkedilerek ondalık konumsal 
sisteme dayalı ondalık kesirierin kullanıl
masıdır. Bu hem hesap anlayışı ve teknik
lerinde bir dönüşümü öngörmüş hem de 
hesaplarda dakikliği arttırmıştır. Batı Av
rupa'ya aktarılmasına rağmen içerdiği tek
nik, sembolik ve ifade ile gösterim zorluğu 
yüzünden Osmanlılar'da takip edilmeyen 
bu anlayış Ahmed Tevhid Efendi'nin Nuh
betü'1-hisCıb adlı eserine kadar unutul
muştur. 

Matematiğin hendese ve hesap yönü
nün uygulama alanı bulduğu diğer bir sa
ha da ilm-i hiyel denilen mekanik ilmidir. 
Beni Musa ve İsmail b. Rezzaz el-Cezerl'
den beri devam eden çalışmalar Osmanlı 
döneminde de sürdürülmüştür. Alaeddin 
el-Kirmanfnin Fatih Sultan Mehmed'e sun
duğu Bed {ıyi' u '1- 'ame1 ii şanô.yi'i'1-]Ji
yel'i ve Ali Kuşçu'nun et-Teıkire'si ile Ta
kıyyüddin er-Rasıd'ın hem klasik geleneği 
izleyen el-AWtü'r-rul;ô.niyye, hem de me
kanik-otomatik saatleri ele alan e1-Kevô.
kibü'd-dürriyye ii vaz'i'1-benkemô.ti'd-
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devriyye adlı eserleri bu konuda İslam 
dünyasındaki en ileri aşamayı temsil eder. 
Bu eserlerde yalnızca farklı mekanik alet
ler tasarlanmamış, bu aletlerin dayandığı 
fizik. mekanik ve geometrik ilkeler de uy
gulamalı biçimde gösterilmiştir. Anılan 

eserler antik dönemden beri tanınan alet
ler hakkındaki bilgiler yanında yeni aletler 
icat edildiğini de ortaya koymaktadır. 

Modern matematiği yoğun biçimde Os
manlı ülkesine aktaran Başhoca İshak 
Efendi'nin Mecmua-i Ulum-i Riyô.ziyye 
adlı eseriyle beraber matematiğin uygula
ma alanının geliştiğinin ve matematiğin 
yeni tabiat felsefesinin dili olduğunun far
kına varıldı. Öte yandan Hüseyin Rıfkı Ta
manl'nin geometri alanında tercümele
riyle İshak Efendi'nin diğer eserleri saye
sinde modern matematiğin sayılar teori
si, analitik geometri, diferansiyel ve en
tegral hesap gibi yeni tekniklerinden ha
berdar olundu. Emin Paşa'nın Fransızca 

önemli matematik eserleri kaleme alması 
ve Cambridge Üniversitesi üyeliğine kabul 
edilmesi Osmanlı matematikçilerinin, is
mail Gelenbevi'nin erken bir tarihte loga
ritma sahasında yaptığı gibi modern ma
tematik alanında üretime erken bir ta
rihte başladığını gösterir. Nitekim Vidinli 
Hüseyin Tevfik Paşa, Mehmed Nadir ve 
Salih Zeki gibi isimterin çalışmaları bunu 
destekler mahiyettedir. 

Astronomi. Geleneksel bilgi tasnifinde 
nazari hikmetin bir dalı olan astronomi 
kozmoloji ve gök cisimleriyle ilgili olduğu 
gibi gündelik hayatla da ilişkilidir. Bundan 
daha önemlisi, modern tabiat felsefesinin 
hayat bulmasından çok önce matematik
sel olarak inşa edilen en önemli ilmi disip
lin dir. Muhtevası Sumer-Babil'de aritme
tik, Grekler'de geometrik bir dille tasvir 
edilen bu disiplin felsefi tartışmaların da 
merkezinde yer almıştır. Modern tabiat 
felsefesinin yükselişinin astronomiyle ya
kından atakalı olması bunun bir gösterge
sidir. Nitekim klasik İslam dönemiyle Sel
çuklu-Osmanlı döneminde antik ilmi sis
temle kelami tabiat felsefesinin en sıkı tar
tıştığı ve çatıştığı alan astronomi alanı ol
muştur. Söz konusu tartışmaların ötesin
de Osmanlı Devleti'nde ibadet zamanları
nın ayarlanması, kıblenin geometrik-tri
gonometrik yönünün tayin edilmesi, baş
ta ramazan ayı olmak üzere dini ve siyasi 
açıdan önemli olan ay, gün ve yılların baş
langıç ve sonlarının belirlenmesi gibi bir
çok konunun devletin başşehrine göre dü
zenlenmesi için gerekli astronomik, geo
metrik-trigonometrik tablo ve tekniklerin 
geliştirilmesi ve mevcut aletlerin daha doğ-
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ru ve kullanışlı hale getirilmesi, dakik he
saplamaların yapılması gerekiyordu. öte 
yandan gemilerin seyrü seferi, mesafe öl
çümü, güzergah tayini, hatta astroloji gibi 
konular kısmen matematik ve usturlap, 
rub'-i müceyyeb vb. astronomi aletlerine 
dayanıyordu. 

Kuruluş döneminde medreselerde teo
rik astronomi okutulmasına, kelam ve fel
sefe eserlerinde astronomiyle ilgili pek çok 
konunun ele alınmasına rağmen Ahmed-i 
oaı (ö. 824/142!'den sonra) örneğinde gö
rüldüğü üzere astronomi çalışmaları büyük 
oranda toplumun ihtiyaçlarına paralel bi
çimde başta takvim olmak üzere uygula
malı astronomi alanına aitti. Ancak Ab
dülvikid b. Muhammed'in (ö. 838/1435) 
Kütahya'da rasat yapması az da olsa göz
leme yönelik astronomi çalışmalarının var
lığına işaret eder. Bazı astronomi cetvel
leri (zlc) üzerinde şerhler yazılması, uygu
lamada kullanılan usturlap, rub'-i mücey
yeb gibi astronomi aletleri hakkında eser 
telif edilmesi, bu dönemdeki astronominin 
pratik karakterini göstermesi açısından 
dikkate değerdir. 

Semerkant'ta Uluğ Bey'in kurduğu med
resenin başmüderrisi olan ve rasathane
nin bir dönem müdürlüğünü yapan Ka
dızade-i Rumi, Osmanlı ülkesi dışında ya
şamasına rağmen o dönemdeki Osmanlı 
başşehri Bursa' dandır. Aynı zamanda Os
manlı ilmiye teşkilatını düzenleyen Molla 
Fenar'i'nin öğrencisi olup teorik astrono
mi alanında kaleme aldığı eserler ve yetiş
tirdiği öğrencilerle Osmanlı teorik astro
nomi geleneğini belirlemiştir. Kadızade'
nin önde gelen öğrencilerinden Fethullah 
eş-Şirvani hocasının eserlerine şerhler yaz
mış, ayrıca Nasirüddin-i Tusl'nin astrono
mi tarihindeki önemli teorik eseri et-Te~
kire ii <ilmi'l-hey'e üzerine bir şerh ka
leme almıştır. Ancak Osmanlılar'da hem 
teorik astronomi ve gezegen astronomisi 
hem de pratik astronomi İstanbul'da Ka
dızade ile Uluğ Bey'in öğrencisi, Semer
kant okulu mensubu Ali Kuşçu ile arka
daşları ve öğrencileri tarafından inşa edil
miştir. Teorik astronomi ve gezegen astro
nomisi büyük oranda Meraga ile Semer
kant okullarının birikimine dayanırken pra
tik astronomi ve özellikle ilm-i mikat, XIV. 
yüzyılda Şemseddin el-Haım ve İbnü'ş-Şa
tır eliyle Şam'da zirvesine ulaştırılan kla
sik İslam ilm-i mikat geleneğine bağlıydı. 
Matematik ilimlerinden Hermetik-Pisagor
cu mistisizmi, astronomi ve optikten Aris
tocu fizik ve metazifık ilkeleri temizlerneye 
çalışan Ali Kuşçu, Merkür'ün hareketleri 
konusunda yeni bir kinematik-geometrik 
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model önermiştir. Ayrıca Regiomontanus 
üzerinden Copernicus'a giden yolda gü
neş merkezli bir kozmoloji-astronomi için 
hayati öneme sahip, hem iç hem dış ge
zegenler için "felek-i tedv'ir" (epicycle) mo
delleri yerine eksantrik bir model geliştir
miştir. Ali Kuşçu'nun bu teorik çalışmaları 
Molla Ahaveyn ile torunu Mirim Çelebi ta
rafından sürdürülmüş, Bireendi tarafından 
eleştirilmiş, İbnü'n-Nakib el-Halebi tara
fından İbnü'ş-Şatır'ın yeni astronomisi te
mel alınarak radikal bir teklife dönüştü
rülmüştür. Osmanlı astronomlan, Fahriza
de el-Mevsıll ve Kuyucaklızacte Mehmed 
Atıf örneklerinde görüldüğü gibi Meraga 
matematik-astronomi okulunda köklerini 
bulan bu teorik sorunlarla XIX. yüzyılın ilk 
yarısına kadar uğraşmaya devam etmiştir. 

Pratik astronomi alanında Şeyh Vefa'
nın uzun yıllar kullanılan devr-i daim tak
vimi yanında Mehmed Konevi, Osmanlı 
Devleti'nin yükselme döneminde yaşadı
ğından bu dönemin astronomik ihtiyaçla
rını dikkate alarak faaliyet göstermiştir. 

Helenistik ve İslam astronomi mirasını İs
tanbul'a göre yeniden düzenleyen Meh
med Konev'i, Türkçe kaleme aldığı eser
lerle bilhassa pratik astronomi alanında 
söz konusu mirasın XVI. yüzyılın başların
dan itibaren Arapça ve Farsça'dan Türk
çe'ye aktarırnma giden yolu açmış, böylece 
kendisinden sonra gelen astronomi alim
lerine örnek olarak astronomi dilinin Türk
çeleşmesine zemin hazırlamıştır. Özellik
le halefi Mustafa b. Ali el-Muvakkit elin
de Osmanlı ilm-i mikat geleneğiyle pratik 
astronomi ve matematiksel coğrafya ger
çek anlamıyla İstanbul merkez alınarak 
yeniden Türkçe olarak üretilmiştir. Bu sü
reç Seydi Ali Reis eliyle hem ilk Türkçe teo
rik astronomi metninin telifine yol açmış, 
hem de İbn Macid ile Süleyman el-Meh
ri'nin eserlerinin dikkate alınmasıyla deniz 
astronomisi ve coğrafyasının gelişmesini 
sağlamıştır. 

Klasik İslam mirasına dayalı olarak Os
manlı Devleti'nde gelişen teorik ve pratik 
astronomi, Meraga ve Semerkant ile Ka
hire-Şam matematik-astronomi okulları
nı şahsında birleştiren , İstanbul Rasatha
nesi'nin kurucusu, matematikçi, astro
nom, fizikçi ve mekanik bilimci Takıyyüd
din er-Rasıd tarafından zirveye ulaştırıl
mıştır. Takıyyüddin eski rasat aletlerini ge
liştirmiş, pek çok yeni alet icat etmiş, me
kanik-otomatik saati ilk defa rasat faali
yetinde kullanmıştır. Hazırladığı astrono
mi cetvelleriyle yine tarihte ilk defa, Ba
bil' den beri kullanılan altmış tabanit he
sap sistemini terkederek astronomi tri-

gonometride ondalık kesirieri kullanmış, 
bu hesaba uygun sinüs ve tanjant tablo
ları hazırlamıştır. En önemli amacı mate
matiksel dakiklik olan Takıyyüddin çalış
malarıyla Semerkant astronomi okulunun 
eksikliklerini tamamlamıştır. Avrupa'daki 
çağdaşları Copernicus ve Thyco Brahe'
nin çalışmalarıyla kıyaslandığında Takıy
yüddin'in bazı aletler, hesapta dakiklik ve 
yeni tesbitlerde onlardan ileride olduğu 
görülür. 

Osmanlı Devleti'nde rasada dayalı astro
nomi çalışmaları yalnızca Takıyyüddin'in 
inşa ettiği İstanbul Rasathanesi'yle sınırlı 
değildir. Kaynaklar Sultan ll. Bayezid dö
neminde istanbul'da güneş rasadı yapıl
dığını kaydederken Bireendi'nin Trabzon'
da küçük çaplı bir rasathane kurarak göz
lernde bulunduğu bizzat kendisi tarafın
dan kaleme alınan eserde ayrıntılı biçim
de anlatılmıştır. XVI. yüzyıldan sonra teo
rik ve pratik astronomi çalışmaları klasik 
çerçevede normal olarak devam etmiş, 
Osmanlı astronomları pek çok konuda teo
rik ve pratik eserler vermeyi, birçok astro
nomi aletini konu alan risaleler yazmayı 
XX. yüzyılın başına kadar sürdürmüştür. 

1660-1664 yılları arasında modern astro
nomi İbrahim Efendi'nin tercümesiyle Os
manlı astronomi dünyasına girmiştir. Bu 
süreç coğrafyacı Ebu Bekir b. Behram ed
Dımaşki'nin çevirileriyle devam etmiştir. 
İbrahim Müteferrika'nın çalışmalarıyla ka
muoyuna iyice yerleşen yeni astronomi bil
gileri Osmanlı zihniyetinde Batı Avrupa'
da olduğu gibi bir çatışmaya yol açma
mış, yeni bilgiler teknik birer ayrıntı gibi 
görülmüştür. Osman b. Abdülmennan'ın 
tercümeleriyle devam eden bu süreçte Os
manlı astronomları Avrupalı pek çok astro
nomun cetvellerini Türkçe'ye çevirmeye 
başlamış ve Osmanlı Devleti'nde takvim
ler artık bu yeni cetvellere göre hazırlan
mıştır. 1773'te kurulan yeni yüksek eğitim 
kurumları mühendishanelerde ders veren 
Hüseyin Rıfkı, Seyyid Ali Paşa , özellikle 
Başhoca İshak Efendi bu bilgilerin yerleş
mesine katkıda bulunmuştur. İshak Efen
di, döneminin bütün alanlarındaki yeni bil
gileri içeren Mecmua-i Ulılm-i Riyaziy
ye adlı eserinde konuyu ayrıntılı biçimde 
ele almış, böylece kadim astronomi res
men terkedilerek yeni astronomi benim
senmiştir. Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed 
Muhtar Paşa, Salih Zeki gibi isimlerle de
vam eden astronomi çalışmaları , Meh
met Fatin'in (Gökmen) Rasathane-i Amire 
( 1868) müdürlüğüne tayiniyle yeni bir bo
yut kazanmış, kendisi Kandilli Rasathane
si'nin gelişim sürecinde Osmanlı birikimi-



ni Cumhuriyet' e taşıyarak Osmanlılar'dan 

Cumhuriyet' e geçişte astronomi çalışma
larının sürekliliğini sağlamıştır. 

Ahlak ve S iyaset Düşüncesi. Arneli hik
metin ahlak, toplum ve siyaset gibi üç ana 
sahasında Osmanlı döneminde yapılan ça
lışmalar büyük bir yekün tutmaktadır. Bu 
çalışmalardan bir kısmı tercüme-telif olup 
arneli hikmetin klasik formunda ve Meş
şal çizgisini takip ederken bir kısmı klasik 
Hint-İran çizgisinde siyasetname gelene
ğini izlemektedir. Kelaml ahlak eserleri ise 
XIII. yüzyıldan sonra kaleme alınmaya baş
lanan Pahreddin er-Razi çizgisindeki ras
yonel ahlak anlayışını takip ederek Meş
şal felsefesinin erdem öğretisiyle birleşir. 

Erdem kavramı, nazari hikmetteki varlık 
kavramı gibi Meşşal ve kelaml çizgilerdeki 
arneli hikmeti birleştirmiştir. Osmanlı ta
rihinde arneli hikmetin temel kavramları
nı irfanl geleneğe bağlayan çalışmalara da 
rastlanır. Vahdet-i vücudcu geleneğe ait 
insan-ı kamil kavramının Kınalızade'nin 

Ahldk-ı Aldf'sinde de görüldüğü üzere 
erdem öğretisiyle birleştirilmiş olması bu
nun tipik bir örneğidir. Meşşaller'deki er
dem öğretisinin benimsenmesi büyük 
oranda Naslrüddln-i Tasi'nin AJ].lô.]f-ı Nô.
şırisi ile Celaleddin ed-Dewanrnin AJJ.lô.]f-ı 
Celô.lf'sinde temsil edilen formun takip 
edilmesiyle olmuştur. Ancak bu öğretinin 
saf Meşşal formalarının kelaml hassasi
yetler dikkate alınarak yeniden şekillendi
ği görülmektedir. Adudüddin ei-İd'nin ke
laml ahlak eseri, Taşköprizade ile M ünec
cimbaşı Ahmed Dede başta olmak üzere 
birçok Osmanlı düşünürü tarafından şer
hedilmiştir. 

Hem Meşşal hem arneli hikmete dair 
eserlerin Osmanlı ilim hayatında önemli 
bir yekün tuttuğu diğer bir alan ise siya
settir. Türk devlet geleneğini kısmen tem
sil eden Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bi
lig adlı eseriyle eski İran devlet geleneğini 
esas alan Nizamülmülk'ün Siyô.se tnô.me'
si ve diğer nasihatname türü eserler da
ha İstanbul'un fethinden önce tercüme
telif yoluyla hazırlanmaya başlanmış, bu 
sahada manzum pek çok eser kaleme alın
mıştır. Bu türün dışında dinl-fıkhl görü
nüm arzeden Gazzaii ve İbn Teymiyye gibi 
düşünürlerin siyasetle ilgili eserlerini ta
kip eden telif eseriere de rastlanmaktadır. 

XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kendi 
ben-idrakinin gelişmeye başlamasıyla be
raber ivme kazanan bu çalışmalar aynı 
yüzyılın sonunda yine devletin sorunlarıyla 
paralel biçimde yeni bir form kazanmış, 
ele alınan sorunlarla ele alış biçimleri gün
celleştirilmiştir. XVII. yüzyılda başta sul-

tanlar olmak üzere diğer devlet adamları
na sunulan ısiahatname türü eserler pra
tik sorunlara ilişkin çözüm önerileri geti
rirken genel kurallar koymaktan da çekin
mez. Yenileşme döneminde Batı Avrupa'
dan gelen yeni ahlaki, içtimal ve siyasi 
değerler Tanzimat'ın ilanının doğurduğu 

zihniyetle birleşince XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında psikolojiyle bağlantılı ahlak eserleri, 
tarih ve sosyolojiyle ilişkili toplumsal çalış
malar ve ideal devlet kavramı ile çağdaş 
devlet teorilerine bağlı yeni arayışlar gün
deme gelmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde hayat anlayışı farklı 
tarzlarda şekillenmiştir. Özellikle dergah ve 
tekke gibi kurumlar tasawufun bilfiil ya
şandığı alanlar olarak görülebilir. Bunun ya
nında aşıklık geleneğiyle ozanlık ve başta 
divan edebiyatı olmak üzere pek çok edebi 
türde görülen şairlik yaşama felsefesinin 
değişik türlerini temsil eder. Ahilik teşkila
tı ile diğer esnaf kuruluşları da bu pratik 
hayat felsefesinin diğer tezahürleridir. 

Osmanlı dönemi söz konusu olduğunda 
tarih bir yönüyle dini ilimlerin, diğer yö
nüyle arneli felsefenin bir şubesi olarak 
görülebilir. Geçmişten ibret almak şeklin
de düşünüldüğünde ahlak, toplum ve si
yasetin içerisinde değerlendirilebilecek ta
rih çalışmaları bir varlık alanı biçiminde id
rak edildiğinde ise nazari karakter kazan
mıştır. Sistematik olarak İbn Haldun'un 
eserinin başlattığı bu çizgi Kafiyeci ve öğ
rencisi Şemseddin es-Sehavi ile belirli bir 
olgunluğa ulaşmıştır. Osmanlı tarih yazı
cılığında farklı şekillerde tezahür eden bu 
anlayış İbrahim Karaman!, Katib Çelebi ve 
Naima üzerinden geçerek Mu]faddime'
nin mütercimi Piriziide Mehmed Sahib 
Efendi'ye, buradan Ahmed Cevdet Paşa 
ile Gelenbevizade'ye ulaşmaktadır. Bu dü
şünürler için toplumların tarihi süreçte ne 
tür yasalar çerçevesinde yol aldığı, nasıl 
oluştuğu , geliştiği ve yok olduğu sorusu 
yalnızca bir merakın değil aynı zamanda 
bir kaygının da ürünüdür. İçerisinde yaşa
dıkları toplumların geleceklerini öngörmek 
için tarihi yasaları araştırmak esasen onlar 
için bir bakıma insanı da araştırmak an
lamına geliyordu. 

Sonuç olarak Osmanlılar tabii mirasçısı 
oldukları İslam medeniyeti içerisinde bil
giyi örgütlemiş, kütüphaneler kurarak ko
rumuş, istinsah yoluyla yaymış, başta med
reseler olmak üzere inşa ettikleri eğitim 
kurumlarında okutarak toplumsallaştır
mış, ayrıntılarda geliştirmiş ve yeni katkı
larda bulunmuştur. Osmanlılar, tarım top
lumundan sanayi toplumuna geçerken Ba
tı Avrupa'da gelişen yeni bilgi birikimiyle 
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karşılaştıklarında ilk elde, matematik-me
kanik-deneysel yeni tabiat felsefesinin 
kendisiyle değil yarattığı sanayi devrimi ve 
sonuçlarına muhatap olmuşlardır. Grek 
ve klasik İslam medeniyetinde kökenierini 
bulan ortak zihniyete rağmen yeni tabiat 
felsefesi ve bilimle, merak değil kaygı sa
ikiyle ve hakikat arayışının değil siyasetin 
pratik amaçları doğrultusunda ilişki kur
muşlar, ancak kısa zamanda yeniye nüfuz 
edip katkıda bulunma sürecini başlatarak 
modern bilim ve felsefeyi içinde hayat bul
duğu zihniyetiyle birlikte Türkiye Cumhu
r iyeti'ne aktarmışlardır. 
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2. Edebiyat. Coğrafi genişlik, ortaya ko
nulan eser yoğunluğu, nazım şekil ve tür
lerindeki çeşitlilik bakımından bir mede
niyeti temsil eden Osmanlı edebiyatı şiir 

merkezli bir edebiyat olup Osmanlı Dev
leti'nin kuruluşundan Cumhuriyet döne
mine kadar geçen sürede üç koldan iler
lemiştir. Sanatçıların kullandığı nazım şe

killeri, türleri ve kısmen muhtevaları ile 
birbirinden ayrılan bu kollar medrese çev
resindeki eğitimli zümre ile aydınlar ara
sında teşekkül eden, Arap ve özellikle Fars 
edebiyatının etkisiyle kuralları belirlenip za
manla klasik bir üslfıba erişen divan şiiri, 
tasavvuf çevrelerinde meydana getirilen 
tekke şiiri ve merkezden uzakta, öğrenim 
görmemiş "halk şairlerinin saz eşliğinde 
söyledikleri manzumeler" olarak tanımla
nan halk şiiri adlarıyla bilinir. Bunun yanın
da Osmanlı edebiyatının bilhassa son dev
rede Tanzimat, Servet-i Fünfın, Fecr-i Atı 
gibi zaman dilimlerine ve edebiyat anlayış
Iarına göre tasnif edildiği görülmektedir. 

a) Divan Şiiri . Osmanlı Devleti'nin ku
ruluşundan itibaren şairterin yüzyıllar bo
yunca edindikleri sanat tecrübesiyle siya
sal ve sosyal değişimleri İslam medeniyeti 
içinde yağurarak aruz vezniyle meydana 
getirdikleri edebiyat bugün klasik Türk 
edebiyatı veya daha yaygın bir ifadeyle 
divan edebiyatı adıyla bilinir. Türk mille
tinin Osmanlı tarihi sürecindeki kültür 
ve sanat birikimini konu edinen bu kural
cı, şekilci ve seçkin edebiyat estetik ve 
sanat örgüsü, vezni, kafiyesi, yayıldığı sa
halar, etki alanları, nazım şekilleri, türle
ri, kaynakları, konuları, muhtevası ve üs
lfıbu, mazmunları, mecazlarıyla başlı ba
şına Türk medeniyetinin sözcüsü olmuş
tur. Osmanlı edebiyatı İslam medeniyeti 
birikiminin ilhamıyla XIII. yüzyılın ikinci ya
rısında teşekkül etmeye başlamış ve Os
manlı Beyfiği'nin kuruluşundan Fatih Sul
tan Mehmed zamanına kadar (XV. yüzyıl 
ortaları) belli bir olgunluk seviyesine ulaşa
rak hazırlık devrini tamamlamıştır. Bu dö
nem eserlerinde sonraki dönemlere oran
la daha çok Türkçe kelime kullanıldığı, an
cak aruz vezninin Türk diline henüz tam 
uygulanamadığı dikkat çekmektedir. Yerli 
örnekleri olmadığı için daha ziyade tercü-

me ve uyarlama yoluyla meydana getiri
len eserlerin çokça görüldüğü bu devri, şiir 
sanatında önemli ileriemelerin kaydedil
diği Yavuz Sultan Selim zamanına kadar 
(XVI. yüzyıl başları) süren bir geçiş devri 
takip eder. Ardından yaklaşık bir asırlık 
ihtişam devri, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde başlayıp I. Ahmed zamanına 
kadar (XVII. yüzyıl başları) uzanacak bir 
klasik çağ yaşanır. Osmanlı edebiyatının 
olgunluk devri denilebilecek bu dönemin 
başlarında Türkçe kelimelerle şiir yazma 
esasına dayanan Türkl-i basit, sonlarına 
doğru da aşırı süs ve sanatın, fikri gizle
menin, uzayıp giden tamlamaların ve in
ce hayallerin öne çıkarıldığı sebk-i Hindl 
akımı kendini göstermiş, IV. Mehmed za
manına kadar (XVIII. yüzyıl ortaları) sü
ren bu dönemin ardından Osmanlı edebi
yatı, şairterin ancak şahsi üslfıplarıyla öne 
çıkabildikleri bir sürece girerek Tanzimat 
yıllarına kadar devam etmiştir. Tanzimat 
sonrasında şekil ve üslfıp bakımından di
van edebiyatma itibar edenler çıkmışsa da 
bunların eserleri genelde eski ustaları tak
lit veya yeniliğe açılan fanteziler olarak kal
mıştır. 

Anadolu beyliklerinin devletleşme ve si
yasi mücadele çağı olan XIV. yüzyılda, ede
biyat ve sanat faaliyetleri siyasi güç ve ik
tidar etrafında kümelenen sanatçılar ta
rafından beylik merkezleriyle saraylarda 
yürütülmüştür. Bir kısmı Türkçe'den baş
ka dil bilmeyen yöneticilerin çevresinde 

Divan şair lerinden Gelali'nin meclisini tasvir eden bir minya
tür (Aşık Çelebi, Tezkire, Millet Ktp., Ali Emiri, Tarih, nr. 
772, vr. 93') 


