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2- Miisliimanların İlimler Tarihindeki Yeri (**] 

Yazan: Prof Dr. Fuat Sezgin 

İlimler tarihinde farklı çevrelerin ehemmiyeti meselesiy
le ilgilenen ilim tarihçilerince bilinmekte olan hakikatin bila
fina olarak, birkaç asırdır hakim olan şu katı tasavvur, genel 
bilimsel tarih kitaplarında hala mevcudiyetini sürdürmekte
dir: İliınierin gelişmesi, özellikle Akdeniz Havzası'nda, baş
lıca iki merhalede oluşmuştur: . KadirnGrek aşaması ve 'Rö
nesans' olarak isimlendirilen hadiseyle başlayan Batı Alemi 
aşaması ... 

Beşeri düşüncesinin tarihini ortaya koyma hususunda 
son asırlarda yapılan araştırmalar, hafife alınmayacak bazı 
sonuçlara ulaşmıştır. Bu sonuçlar, ilimler tarihçilerinin ilgi
sini çekecek ve tevarus eden mezkfu kanaatin değişmesine 
yol açabilecek önemdedir. · 

Gerçekte Asrımız, 1925' lerden bu yana D animarkalı 
alim Otto Neugeöimer_ tarafından gösterilen ve Greklerin 
ilimler tarihindeki yerinin ta başlarda olmayıp, fakat onların, 
kendilerinden önce yaşamış başka nesillerin bilgilerine mi
rasçı oıdukları düşüncesini benimsetmeye yönelen önemli bir 
çabaya şahit olmuştur. Bu ilim adamı şikayet ederek, şöyle 
demek zorunda kalmıştır: "Greklerin başarılarını, kendilerin
den önceki milletiere bağlııma yönündeki her türlü teşebbüs 
şid~etli bir muhalafet ile karşılaşmaktadır. Kadim Yunan ça-

(] Muhterem Müellifin, ''Mekfuıetiı'l-Müslimln fi Tiiıihi'l-Uliim" 
başlıklı bu yazısı (Muhiidariitfi Tiirfhi'/- 'Uliim, Riyad, 1399/1979, 
s. 9-23), daha önce İ/im ve Sanat, , sayı: 3, Eylül-Ekim 1985, ss. 
65-69 ve Güldeste, sayı: 22, Ekim 1983, Konya,' ss. 21-28 'de 
tarafımızdan neşredilİriiştir. Ayrıca bu konu için bkz. Yakıt, 
İsmail-Durak, Nejdet, İslam'da Bilün Tarihi, Tuğra Matbaası, 
İsparta-2002. (çev.). ' · 
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ğından evvel 2500 senenin geçtiğini ve bu süre içinde, onları 
ilimler tarihinin başına değil de, ortasına koyacak kadar çe
şitli ilmi başarıların bulunduğunu ispat eden bütün araştırma
lara rağmen, Greklerin ilimler tarihindeki alışılmış konumu
nun biçiminitadil etmeye hiç kimse yanaşmamaktadır"372 . 

"Arabların, Kadim Yunan ile Rönesans devrinin başlatı
cıları olan Latinler arasında köprü rolünü oynamaktan ibaret 
bir hizmeti olduğu" şeklindeki mütevazi bir itirafi aşmayan 
ilimler tarihindeki bu yanlış kanaatİn sarsılmasında, Arab 
kökenli ilimler (el-ulı1mu'l-'arabiyye) husus.unda son iki asır 
boyunca yapılan şarkıyat araştırmalarının tesiri olmuştur. 

Ben burada, söz konusu mevzı1da hakikatı gözden ge
çirmek, -hala sınırlı olmasına rağmen- yeni araştırmaların 
ulaşmış olduğu sonuçların hakikata ulaşıp onu ortayçı. koy
maya çalıştığını da itiraf ederek, vakıayı özetle ortaya koy
mak istiyorum. Öte yandan gariptir ki, pütün bunlardan son
ra, Grek Çağı ile Rönesans çağı arasındaki orijinal teşkil ve 
meydana getirme (el-ibda') merhalesini görmezlikten gelen 
ilim tarihçilerini bulabilmekt~yiz. · 

Arabların ilimler tarihinde ortaya çıkışıyla ilgili olarak 
bazı değerlendirmelerde bulunmam, bu sunumumda yerine 
getirilmesi gereken hususlardandır. · 

ı'- "Arablar nezdinde ilimierin doğuş tarihi" meselesiyle, 
~'Bu ilimierin gösterdiği gelişme aşamaları" husüsunda öne 
sürülen fıkirler tutarsızlığını sürdünı'İeye devam etmelçtedir~ 

Benim bu sahadaki çıkış noktam ise, araştırmacıların ço
ğununkinden farklıdır. Ben, İslam'da ilmi düşüncenin mah
sullerini vermeye, hicri birinci asırda başladığı kanaatin
deyim. Ancak burada ben, sayamıyacağım tarihi delillerden 
sarf-ı nazar ederek, nieseleyi derli toplu bir şekilde takdim 
etmekle yetiiıeceğim. 

Hicri birinci asrın ortalarmdan itibaren çeşitli çevreler
den, muhtelif kültürlerden ve birbirinden ayrı . dillerden 

372 Bkz. Kitab-ı Mehrican-ı efram Hımeyn, Bağdad, 1974, s. 447 . 
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oluşmaya başlayan İslam Toplumu, gerçekte daha önceleri 
birbirinden kopuk ve karşılıklı tesirleri hemen hemen yok 
denecek kadar az olan, çeşitli ekol sahiplerinin birbirleriyle 
irtibat kurduğu ve · fıkirlerin birbirleriyle aşılandığı bir alan 
haline geldi. Aradaki ilişkiyi doğuran ve beşeri düşüncenin 
yeni bir çağının dağınasına vasıta olan İslam Toplumu'nun ta 
kendisidir.. İlk müslüman yöneticilerin, yabancı kültürlerin 
hamileri tarafından kendilerine yöneltilen etkiler karşısında 
ilgisiz davranmamış olduklarından asla şüphe etmemekteyiz. 
Bazılarına bu mülahazayı kabul etmek zor gelir. Çünkü onla
ra göre İslam'dan önceki Arablar son derece basit bir hayat 
yaşamaktaydılar; ()yle ki, karşılaştıkları yeni durumlara uyum 
dahi sağlayamamaktaydılar! .. Fakat biz, böyle düşüneniere 
şöyle itiraz edeceğiz: Bizim görüşümüzde çıkış noktası şu
dur: Arablar, Babilli Aramllerin -en azından cağİ'afilc yön
den- varisleridirler ve diğer taraftan onlar, medeniyet sahibi 
komşularından da külliyen ayrı yaşamamışlardır. Ve zaten bu 
gerçeği düşünmeksizin de Cahil! Arab Şiirinin üstün edebi 
gelişmesinin ve göz alıcılığının sırnyla, hicri ikinci asrın ilk 
ve ikinci yarılarında nahiv ilminin göstermiş olduğu erken Vt} 

geniş çerçeveli gelişmenin sırrını; keza, Yunan kitaplarının 
tercüme edilmelerinden ve aynı konularda onlardan etkiten
melerden çok öp.celeri musıki, biyoloji ve botanik gibi bazı 
bilim dallarının göstermiş olduğu şaşırtıcı gelişmenin sırrını 
da anlamamız zorlaşacaktır ... 

2- Burada, müslümanların, başka milletierin ilim ve bil
gilerini hiçbir sakıuca görmeksizin almalarına büyük ölçÜde 
katkıda bulunmuş önemli bir sebep vardır. Bu sebep, Franz 
Rosenthal'ın, "Kadlın Grek İlimlerinin İsHim'da Devam Et
mesi"3?3 adını taşıyan btabında, kısaca belittiğille göre, şu 
şekilde açıklık kazanır: "Yabancı kitapların Arabça'ya çev
rilmesinde gösterilen geniş gayretierin açıklamasını yapabil
mek için, pratik veya nazari olan faydacı sebep yeterli değil
dir. Daha doğrusu, bizatihl İslam Dininin ilme karşı tutumu
nun bilinmesi gerelanektedir. Bu dinin tutumuysa, sırf dini 

373 Bkz. Das Forlleben der Antike im İslam, Stuttgart, 1965, s. 18. 
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yaşantı için değil, ama bütün yönleriyle beşeri hayat için en 
büyük itici güç olmuştur. ilimierin peşinde koşmada ve in
sanlığın ortak malı bilgilere ulaşmak için kapı açmaya en bü
yük sebep, işte İslam'ın bu yaklaşımı olmuştur. Ve şayet İs
lam Dininin yaklaşımı böyle olmasaydı, tercüme faaliyeti sa
dece pratik hayat için zaruri olan şeylerle sınırlı kalacaktı". 

Genel bir ifadeyle tekrarlayalım ki, yabancı ilimlerden 
etkilenme, İslam'ın zuhurundan az bir müddet sonra ecuebi 
kitapların tercüme edilmesi aracılığıyla, bıu ilimiere kendini 
veren kimselerin elinden, hicri ilk asırda başlam1ştır; yoksa, 
birçok araştırıcının sandığı gibi, Abbasi hil~fetinin başlama
sıyla beraber ikinci asrın ortalarından sonra ve Halife el
Me'mün'un kurmuş olduğu "Beytu'l-Hikme"nin kurulmasını 
müteakiben, ikinci asrın sonlarıyla .üçüncü asrın başlarından 
itibaren değil... Zaten "Beytu'l-Hikme"nin İslam akılcılık ta
rihindeki (tarih u' 1-' aklıyyeti' 1-İslami)rye) ehernmiyeti müba
lağa edilmiş ve yeri de tamamen isabetli olmayan bir tari:da 
anlaşılmıştır. 

· Erken bir devirde başlayan ve şaşırtıcı bir biçimde, alı
nan malzemenin özümsenmesi ( et-temessül) istikametinde 
gelişen bu yabancı bilgileri alma (el-ahz) hareketi, hicri 
üçüncü asrın ortalarından itibaren "yaratıcılık ve orijinal şey
ler meydana getiime" (ibda ') merhalesinin başlamasına im
kan verecektir. Hatta, genel karakteri itibariyle "dışardan al
mak ve içerde .özümsenmek" (el-ahz ve 't-temessül) adını 

verdiğimiz bu merhale, İsHim Dünyasının bilginlerine Arab 
şiirinin ölçüsü ilmini (Arüz) kurmak, nahiv ve lügat ilimleri
ni de geliştirrnek imkanını sağlamıştır. Ayrıca buna, kelam, 
felsefe, fıkıh usUlü ve muhtelif kurallar üzerine bina edilmiş 
olan bizatihi fıkıh ilmmin kendine özgü ıstılahlarından müte
şekkil büyük grubu da ilave edebiliriz: Cebir, aritmetiğin bir 
dalı olarak değil, müstakil bir dalı olarak kabul edilirken, ay

. nı şekiİde Arabların, Ekvatorun hassas ölçfunü için, ağırlıklı 
olarak Babillilerden alınan ve doğruluk derecesi tesadüfe 
bağlı ~lan Eratosheiıe'nin ölçme metodundan. farklı bir 
metod bulmaya gayret ettiklerini de görmekteyiz. 
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Artık bu safhada Arab[ça yazan] ilim adamları '(el
'ulemau 'l- 'Ara b) Batlamyus 'un ölçümlerinin ve gözlemleti
nin yanlışlar ihtiva ettiğini ve btinların doğruluk derecesinin 
gözden geçirilip tasruh ve eksiklerinin tamamlanması gerek
tiğini iyice anlamışlardır. 

Aynı şekilde onlar, Ayın farklı evrelerini ölçmek için, 
Greklerce bilinmeyen çeşitli ölçüm metodlarını kullanma 
imkarn bulmuşlardır. 

Yeryüzü coğrafyası hakkında telifler yapmışlar, bir taraf
tan Greklerden kendilerine ulaşan coğrafi sonuçlah gözden 
geçirirlerken, diğer taraftan da yerkürenin ölçüm sistemini tek
rar tekrar kotrol etmişlerdir. Bizzat bu aşamada Arablar, kim
ya ilmini teorik ve pratik bir esas üzerine kurmuşlardır; hem 
de, önemli ve kapsamlı bir terkip elde etmelerine imkan vere
cek hiçbir ilişki ve karşılıklı etkilenim (teessü~) bulunmadığı 
halde, İslam'dan hemen önce, çeşitli milletierin ulaşmış olduk
lan aynı sonuçlara dayanarak .. (Burada, şu olguya, yani kimya 
ilminin müslümanlar nezdinde, ancak hicri dördüncü asırda, o 
da 'llmu's-sına'a adıyla kurulabi.ldiğini söyleyen araştırmacı
ların çoğuna katılmadığıını işaret etmem gerekir). 

"Yabancı bilgilerin alınması ve özümsenmesi" "(Ahz ve 
temessül) sürecinin hicri üçüncü asrın ortalarında "Yaratıcı
lık ve orijinal şeyler meydana getirme" (ibda') safbasma ka
dar uzandığını söylersek, tarihi gerçekiere muhalefet etmiş 
olmayız. Ayıll şekilde, bu safhanın, yani "Yaratıcılık ve ori
jinal .şeyler şeyler meydaı;ıa getirme" (ibda ') sürecinin baş
lamasının genel. etkisini, müslüman ilim adamlarının kendile
rini ibda'ya kadir olduklarını kavramalarında tasavvur edip 
gözlemlernemiz mümkündür. Ayrıca onlar, kendilerini, ken
dilerinden önceki Grekleriı;ı ulaşamadıkları şeylere ulaşınaya 
da muktedir görüyorlardı. Bu algılamaya ·dair bir örnek ver
mek İstersek, Beni Musa diye şöhret bulmuş olan üç kardeşin 
durumlarını hatırlayal~m. Arşimed ve Eblanius hakkında bir 
çalışma yapmakta olan bu üç kardeş 1t (pi) sayısı'mn değeri
ni, kadim Yunanlıların ulaştıklarından daha hassa bir biçim
de tesbit etmeye uğraşıyorlar; ayrıca, açının üç eşit kısma bö-
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lünmesi problemine yeni bir çôzüm getirmeye çalışa,rak, 
Eblanius 'un "el-Mabn1tat" adlı kitabında düşmüş olduğu ha
taları, kendi görüşlerine göre tashih ediyorlardı. 

Yine matematik sahasında el-Mahani'nin, hicn üçüncü 
asrın ortalarına doğru, üçüncü dereceden denldemler için ba
sit bir çözüm yolu bulmaya çalıştığını da hatırlayabiliriz. Tıb 
ve optik sahasında Ebu Bekr er-Raii, "nesnelerin görünmesi, 
gözden eşyaya doğru bir görme kuvvetinin çılanası ile olu
şur" şeklindeki görüşlerinden dolayı Oklit ve Galinus'u ten
kit ediyordu. Er-Razi'ye göre görme fiili ışığın maddeden 
göze ulaşmasıyla gerçekleşmekte ve ayru zamanda göz bebe
ği, kendisine giren ışığın miktarına göre de küçülüp büyü
mekteydi. Keza el-Kindi'nin, Aristoteles ve diğer Yunan bil
ginlerinin Meteoroloji hususunda elde etikleri bilgilerin bü
yük kısmından yüz çevirip, bir. kısmı modern verilerden hiç 
de farklı olmayan önemli görüşler getirdiğini görebiliriz. 

Kanaatimce, "Almak ve orijinal şeyler meydana getir
mek" (el- 'ata' ve ibda ') merhalesinin şu iki önemli karakteri 
olmuştur: Bir kere, hicri beşinci asrın ortalarına kadar, 
müslün:ian alimler kendilerini Kadim Yunanlıların öğrencile
ri gibi addederlerken, artık; ilimierin diğer sahalarında da göz 
alıcı yeni neticeler elde ettikleri bu tarihten itibaren bu alim
ler, başarılarının devamından ötürü, başkalarını değil, kendi
lerini onların mü~lüman hocaları saymaya başlamışlardır. 

"Almak ve· orijinal şeyler meydana getirmek" (el-'ata' 
ve ibda') merhalesinin son sınırlarını tespit konusunda araş
tırmacılara hakim olan görüş şöyle der: "İslami ilimierin do
nuklaşması, hicn altıncı asırda başlamıştır!". Kendimin, bu 
araştırmacıların, donuklukla nitelenen altıncı asırdan sonra 
yaşamış ilim adamlarının başaniarına dair birçok araştırma
nın ortaya koyduğu gerçekiere mutabık olmayan, bu iddiası
na katılmadığıını bildirmem gerelanektedir. 

Arab kökenli ilimierin (el-'ulumu'l-'Arabiyye), hicri 
yedinci ve sekizinci asırda zirveye çıktıklarını ispat etmek 
için fazla delile gerek yoktur. Misal olarak, İbnu'n-Neps'in, 
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kan dolaşımını keşfıni; Lisanuddin ibnu'l-Hatib'in, hastalığın 
bulaşmasını tedavi etmesini; Batılıların, müstakil bir ilim ha
line getirilmesini genel bir düşünce olarak, miladi 15. yüz
yılda yaşamış olan Regiomontanus'a nisbet ettikleri trigo
nometriyi daha önceden Nasiruddin et-Tüsi'nin müstakil bir 
ilim halinde ele aldığını zikredebiliriz. Bütün bunlara sen, 
Şerefiiddin et-Tfisl'nin dördüncü dereceden denklemler dü
zenleyip, bunları çözmesini; Gıyasuddin el-Kaşi'nin mate
matik alanındaki birçok önemli buluşlarını; Kutbuddin eş
Şirazi ve İbnu'ş-Şatır'ın astronomi alanında gösterdikleri üs
tün gayretleri ve yedinci sekizinci asırda sosyoloji ve tarih 
felsefesi ilimlerinin temellerinin atılmasını da ilave edebilir-
. ı 

sın ... 

Ben, eserlerini Arabça yazmış olan ilim adamlarının ba
şarılarını sayıp dökme gayretinde değilim. Zaten böyle bir te
şebbüs de birçok kanferansı gerektirmektedir. Kaldı ki, bu 
alandaki araştırmalar daha yolun başındadır. Benimse ga
yem, ilimler tarihinde Aiablara ait dönemin bazı özelliklerini 
zikretmektir. · 

Kanaatimce, ilimler tarihinde müslüman ilim adamları
nın ortaya çıkmalan çok önemli bir olaya sebep oldu. Bu da 
şu: İçinde, Babillilerden ve Grek'lerden miras kalan ve İs
lam'dan az önce bir şekilde gelişme göstermiş olan ilim mer
kezleri; karşılıklı olarak etkilerne ve etkilenrne imkanlarından 
son derece··yoksun idi. Fakat çok geçmeden bu ilim merkez
leri, İslam toplumunda, kendilerine karşılıklı olarak tesir et
me imkanlarını balışerlecek olan yoğunlaştıncı ve canlandırı
cı un.Suru bulacaktır. 

Ayrıca burada şu çok önemli husus da itibare alınmalı
dır: İslam'dan az önce bazı ilim adamları kendi eserlerini, ta
nınmış kadim ilim adamlarına nisbet etmeye yönetmekte ve 
böylece kendilerini, nisbet ettikleri ilim adamlarının arkasına 
gizlemekteydiler.. Çoğunlukla bu, ya kendilerine olan güve
nin azlığından, ya da onları çoğunlukla, kendi kitaplarını 
başkalarına nisbet etmeye sevkeden başka sebeplerden ileri 
gelmekteydi .. 
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İşte, görünürde tanınmış Grek müellitlerine nisbet .edil
miş olan bu kitaplar, ilim merkezlerinde elden ele dolaşmaya 
ve bundan sonra ilk kaynak olmaya başladılar. Derken, sahte 
kılığa sokulmalarında veya esas müelliflerinden başkalarına 
nisbet edilmelerinde hiçbir müdahalesi olmaksızın, . tercüme 
yoluyla müslümanlara geçtiler. Bu [müellifi] değişik olarak 
belirtilmiş kitaplar aracılığıyla da Grek ilimlerinin .ehemıni
yeti yaygınlaştı ve insanlar onların kahramanlarının ve müel
litlerinin isimlerini tamdılar. 

Müslümanlara gelince, ta baştan beri yabancı ilimleri 
alma tavrı içinde olmaları, onları, manevi hiçbir ızdırap veya 
psikolojik kompleks ya da sıkıntı · duymaksızın, seletlerine 
karşı açık bir tavır içinde bulunmalarını sağlamıştır. Bu bü
yük davranışın kıymeti, onu, kendi Arab üstadiarına karşı 
Latinlerinkiyle karşılaştırdığımızda daha iyi anlaşılır. İlimler 
tarihine girmiş 'açıklık' (sarahet) unsuru olarak isimlendire
bileceğimiz bu vakıa münasebetiyle, onun çok önemli bir. te
sirinden bahsetmemiz mümkün olacaktır ki, bu da, Arabilim 
adamlarının (el-'ulemau'l-'arab), selefierini umumi bir tarz
da tenkit metodudur. 

Hakikat aşkına diyoruz ki, müslüman ilim adamları, se
leflerinden ilim aldılar, onlardan istifade ettiler. Hicri ilk üç 
asırda onlardan almaya ve faydalanmaya mecbfu idiler de. 
Grek'ten, Hind'den ve Süryaniler'den aldılar ve bu yabancı
ların kitaplarını kendi dillerine çevirdiler. Aynı zamanda on
lar, kitapların muhtevasını anlamak için, ilk planda seletleri
nin gerideki nesillerinden yardım alma gereksinimi içindey
diler. Çünkü onlar, bu orta veya aracı topluluklar ve çeşitli 
bilgilere sahip kimselerle aynı cemiyet içinde yaşıyorlardı. 
Yabancı üstatlara karşı · onların gönüllerinden büyüklennie 
düğümünü çözüp alan, böylece onları üstatiarına karşı alçak 
gönüllü yapıp tenkitlerinde teennili davranmaya veya tedbirli 
ve saygılı olmaya çok yakın hususi bir mevkiye koyan sebe
bi, işte buradan anlayabiliriz! .. 

Fakat bu sözden, müslümanların, seletlerini mutiak ma
nada tenkit etmediklerini ve kadim alimleri yargılama gücü
ne sahip olmadıklarını anlamamalıyız. Tam tersine onlar, bu 
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ilimlerle meşgul olmaya başladıkları çok erken tarihlerde se
leflerini kritik etmeye başlamışlardır. Ancak onların tenkitle
ri Arab[ça yazan] (el-'ulemau'l--'Arab) iliı:iı adamlarına mah
sus bir tarzda idi. Bu hususta en az şunu söyleyebiliriz ki, ' bu 
daha çok ahlaki bir üslupla yapılan tenkit idi ve bunu yapan
lar da, ilimierin gelişme prensibinin apaçıklığını (sarahat) bi
len kimselerdi. 

Müslüman ilim adamlarının, seletlerindeki ilmi moti
vasyonu apaçık ve doğru olarak anlamaya yönelmiş prensip
leri, pekçok esasa dayanmaktaydı. Bir kere, sonrakj nesil (ha
lef), bazı yamlma veya hatalara düşmüş olmaları onlar katın
daki değerlerini hiç eksiltmeksizin, geçmiş nesli (selef) sığa
ya çekebilmekteydi. Burada, çürüğe çıkarma ve yanlışını 
bulmada aşırı gitmemek şartıyla, selefın hatalarını dÜZeltme
ye mani olacak hiçbir şey yoktu. Müslüman ilim adamlarının 
inancına göre, ilmi derecesi ne olursa olsun, hatadan masfuı, 
yanılmalardan münezzeh hiçbir ilim adamı mevcut değildir ... 
İşte.bti prensipler müslümanlarda, tenkidin ahlaki karakterli 
esaslarını iyice kökleştirmiş; onları, tenkidi faydalı ve verim
li bir hale getirmeye sevketmiştir. Ne var ki, birçok araştır
macı bu gerçekten habersiz kalmış, vakıayı yanlış. anlaması 
onu, İslam dünyasının ilim ada.II?-larını tenkit gücü az ve eski 
ilim adamları nesiine (selef) körü. körüne bağlılıkla itharn 
etmeye götürmüştür. 

Bu duı;uma bir misal vereceğim. 1956 yılında Bor
deaux'da yapılan bir kongrede, araştırmacılardan birisi,İsHi
ıni ilimierin donukluk sebebi meselesini tartışırken, şöyle bir 
iddiada bulunmuştur: ''Müslüman alimleriı:). bütün gayretleri, . 
üstatlarından öğrendiklerini büyük bir sadakat ve bağlılıkla 
gelecek nesillere aktarmaya hasrolunmuştu". Yine onun iddi
asına göre, "Müslüman ilim adamlarının kendilerine güven 
duygusu az olduğundan, üstatlarından sonra orijinal şeyler 
ortaya koymaya (ibda') gayret etmemişlerdir ... "374

• 

374 H. Ritter, "Hat die religiose Orthoqoxie einen Einfluss auf die De
. kadenz des İslams ausgeubt?", Klassizismus und Kulturverfall, 

1960, s. 136. ' 

146 



Böyle bir iddia her şeyden önce, sonraki asarlardaki öğ
renci durumundaki müslümanların ulaştıkları seviye ile, ken
dilerinden önceki üstatlarının bulundukları seviye arasındaki 
büyük farktan babersizdir... Burada ben, onca kısalığına 

rağmen, ahlaki tenkit esaslarının karakterlerini açıkca 

müşabade ettiğimiz el-Birfinl'nin şu sözünü nakletmekle ye
tineceğim: "Ben de her insan için zaruri olan, 'kendi dalında 
kendisinden öncekinin gayretlerini kabul etmek, şayet mutta
li olunursa hiç kızınadan eksikliklerini gidermek ve, zaman 
itibariyle muahhar olup kendisinden sonra gelenlere bir öğüt 
olması bakımından, ondaki beğendiği · güzel fikirleri devam 
ertirmek (tablid)' işini yaptım!" (el-Kanun, I/4-5). 

Bundan sonra İslami ilimierin bir diğer unsuruna, yani 
nazari ile arneli arasındaki denge ve ahenk prensibine de
ğinmek istiyorum. 

Arab[ça yazan] ilim adamlarının {el-'uılemau'l-Arab) bu 
alandaki durumlarını bilmeyen birçok kimse, potizitif ilim
-lerde araştırmanın esası olan tecrübeye dayalı ilmi metodun 
kurucusu olarak, uzun zamandan beri, Roger Bacon'ı tanı
maktadır. Bu alimin [bu konudaki] önceliğine dair inanç gü
nümüze kadar süregelmiştir. Fakat bir mantık tarihçisi olan 
ve İslami ilimler sahasında da mütehassıs olmayan C. Prantl, 
bu düşünce akımına karşı sesini yükseltir ve der ki: "Roger 
Bacon, tabii ilimlerde kendisine nisbet edilen bütün ilmi so
nuçları Arabiardan almıştır!"375 • 

Yine E: Wiedemann376
, M. Scbramm377 gibi mütehassıs

lar, büyük bir açıklıkla, teorik ve pratik ilmin esaslarını kur
ınada müslümanların yerini ve onların B~con ve Leonardo da 

375 Bkz. Mantık. Tarihi ile ilgili kitabı: Geschicte der Logik, III, Leib
zig, 1927, s. 121. 

376 Bkz. pekçok makalesi ve özellikle, "Die Naturwwissenschaften bel 
den orientalischen Völkem", Eringer Aufsatze aus ernster Zeit, 
1917, s. 42-58. 

377 Bkz. bazı makaleleri ve özellikle, "İbn al Haythams Weg zur Phy
sik", Wiesbaden, 1963. 
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Vinci gibileri üzerinde açık tesirlerini açıklayabilmişlerdir. 
Tartışma götürmeyecek bir şekilde açıkca ortaya çıkmıştır ki, 
müslüman alimierin işi sadece tecrübeye yönelmemiştir. 

Gerçekte onlar, tecrübeden önce teoriğİn mevcut olması ge
rektiği meselesiyle .de ilgilenmişler ve onlar, bu manada, in
celeme ve araştırma esnasında devamlı kullanılan bir araç 
olarak deney yapmışlardır. Wiedemann bütün açıklığıyla, 
'Arabların bu mevzuda önde olduklarını, hatta Bacon'ın 
ulaşmış olduğu bilgilerin kadim Arabiarıokinden oldukça a? 
olduğunu' söyler. . 

Bunlara ilaveten Wiedemann, müslüman alimierin araş-
tırma ve tetkik yöntemlerindeki diğer bir niteliğe daha dikkat 
çekerek der ki378

: "Greklerin elde ettikleri araştırma sonuçları 
'nihai klasik üslubuyla' karşımıza çıkarken, çok istisnai ola
rak bu ilmi neticeterin başlangıcınİ araştırma im.J.canı müm
kün olmaktadır. Fakat Arablardaki durum, tamamen bunun 
aksİJ;ıedir. Arablar, bu gün de bazı araştırmacıların yaptığı 
gibi, yapmış oldukları ilmi faaliyeti safba safba açıklamışlar
dır. Böyle bir izah karşısında bize ancak, onların, ilmi faali
yetlerinin 4er safbasında güven ve sevinçle dolup taştıklarını, 
kullanmış olduklarİ alet edevatın ~ükemmelliği sayesinde 
araştırmalarında başanya ulaştıklarını ve çalışmalarından 

duydukl~ı sanatsal zev~i tasavvur etmek düşmektedir. 

Müslüman ilim adamlarının, tabiatı gözlemleriyle, ast
ronomik müŞahedeleri ve bunları sürdürmeleriyle; gösterdik
leri titizlik ve kendilerinin icad ettikleri alet edevatlarıyla ci
hanın karşısına, selefierine nisbette, çeşitli ilim dallarında 
yeni bir dönemin temsilcileri olarak çıktıkları, araştırmacılara 
çoğu kez gizli kalmaz. 

Onların, yeni bazı ilimler tesis etmelerinden veya, 
'ilmu'l-me'ani olarak isimlendirdikleri 'en-nahvu'l-inşai', 
kimya, optik ilmi, müstakil ilim olarak · trigonometri, tarih 

378 Birçok makaleleri ve özellikle, ''Die Naturwwissenschaften bel den 
orientalischen Völkern'\ Eringer Aııfsatze aus emster Zeit, 1917, s. 
42-58. . 
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felsefesi, sosyoloji gibi bazı ilimleri yeni esaslar üzerine 
oturtmuş olmalarından sarf-ı nazar ederek diyebiliriz ki, on
lar, hicri ikinci asırdan ondokuzuncu asra kadar birçok kere 
ilimleri tanımlamaya ve yeni görüşler doğrultusunda bunları 
yeniden tasnife tabi tutmaya çalışmışlardır. Bütün bunların 

· yanısıra, bir diğer hakikatı açıklamak gerekir. O da, tabiat 
ilimleri ile felsefenin · deyimleri (ıstılahat) .tarihinde müslü
manların önemli bir yeri olduğu, onların başkalarından ken
dilerine ulaşan malumatı pariatmakla yetinmeyip, aksine on
lardan büyük bir kısımını da kurmuş olduklan gerçeğidir ... 
Müslümanların ilimler tarihindeki yerinden ve onların Latin 
Alemi üzerindeki büyük tesirinden söz edlerken, bu tesirin 
sırf Arabça kitapların Latinceye tercüme edilmesiyle veya 
Haçlı savaşlarının neticesi ve Şark dünyasının Garb dünya
sıyla karşılaşması sonucunda oluşmadığıni, ama gerçekte bu 
büyük tesirin, miladi dokuzuncu asırda başlayıp birkaç asır 
devam eden bilgileri alma ve bunların özümsenmesi ( el-ahz 
ve 't-temessül) faaliyetiyle meydana geldiğini hatırlatmak la
zımdır. Öte yandan bu büyük .tesir şu üç yolla tamamlanıp 
kemale ermiştir: İspanya ve Sicilya, İtalya ve Bizans .. 

Benim burada, bu olayı tafsilatıyla anlatmaya gücüm 
yetmez; çünkü gayem bu değildir. Beni ilgilendiren, bazı 
açıklamalarda bulunmaktır. Şöyle: Larinierin [daha sonra] 
yabancı malzemeyi alıp özümsernesi faaliyeti, Arablardaki 
tarzın dışında, başka bir şekilde tamamlanmıştır. Müslüman
lar bu malzemeye, İslam Dinine giren kimsel~r vasıtasıyla 
ve, yabancı kültürlerin hamili konumunda olan kendi vatan
daşları aracılığıyla ulaşmışlardır ... Latinler içinse durum 
farklıydı.. Bir kere .onlar bu bilgileri, çeşitli müesseselerin 
sistemlerini ve Üniversite tarzlannı ve onlarİn proğramlarını, 
kendilerinin siyasi ve dini hasımları olan kimselerden almak 
zorunda kalmışlardı... Şüphesiz ki onlar, endilerinden ilim . 
almış oldukları kimselere karşı düşmanlık ve kin duyuyorlar
dı. İşte bu da ''bilgi alma" ( el-ahz) arneliyesi üzerine; bfr ta
kım psikolojik kapalılıklar olarak yansıdı. Artık bundan son
ra Latinlerin, müslümanların, başkalarından ilim almalarında 
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(el-ahz) asli iki unsur olarak kabul ettiğimiz 'vuzfih' ve 
'sarahet' unsurlarını yitirmeleri tabi olacaktır. 

Hatta daha da fazlası ... Kuşkusuz, Latinlerin Müslüman
lardan ilim alma faaliyeti, tamamen 'kendine mal etme' 
(intihal) şeklini almıştır. Bu gerçeği, çeşitli sahalarda müte
hassıs olan ilim adamlaiı da açıklamıştır. Bu mütehassıslar, 
Latin ilim cıdamlarının, müslüman alimierin kitaplarından al- . 
dıkları araştırmaları nasıl kendilerine mal ettiklerini veya 
kendi dillerine tercüme. edip de, kendi telif ve tasnifleri ola
rak iddia ettikleri bir takım kitaplan nasıl hırsızladıklarını 
(intihal), aynı şekilde, pekçok Arabça kitabı [kendi dillerine] 
aktarıp~ sonra da bunların Aristoteles, Calinus, Rufus vb. 
meşhur Grek bilginlerine aid olduklarını öne sürdüklerini or
taya koymuşlardır. Ben bu eğilim hususunda daha çok misal 
zikretmek, bunun diğer tezahürlerinden bahsetmek ihtiyacını 
duymuyorum. 

· Şu var ki, Latinlerin yaptıklarını küçümsemek niyetinde 
olmadığımı da açıklamalıyım. Benim bütün istediğim şunu · 
söylemektir: Latinler, önceki hocalan olan Arabiardan ilim 
almaya, Arabların [daha önce] onlardan ilim alma güdülerin
den farklı olan bir takım güdüle:de yönelmişlerdir ... Bu özel
likleri zikretmeye beni sevkeden tek neden ise, müslüman 
alimierin Batı alemindeki ilmi merhiılenin gelişmesindeki -
bir çoklarınca bilinmeyen- tesirine dikkat çekmektir. 

·. 
Bu konuda zikretmemiz gereken bir başka husus. daha 

vardır: müslüman alimiere karşı düşmanlık ve kin duygula- . 
nyla muttasıf olan bu Arab [menşe'li] (el-'ulümu'l-'arabiy
ye) ilimleri alma ve bunları özümseme, daha bu Arab [men
şe'li] ilmleri alma meselesi· yarı yolda ve olgunluklarını da 
henüz tamamlamamışlarken meydana gelmiştir. 

Akla şöyle bir soru gelebilir: Tarihçilerin, Arabların, 
Garb ilmi merhalesini asırlarca diri tutmadaki tesirini zikret
mekten gafil olmaları nasıl mümkün oldu?!. Bize göre cevap, 
açıkca, Batı'da uzun asırlardır müslümanlar ve onların ilim
lerine karşı hakim olmuş olan düŞmanlık ruhunun boyutlarını 
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anlamada yatmaktadır379 • Kimi zaman bu durum, kendisine 
nisbet edilen ilmi sonuçları, Latinceye çevrilen Arabca kitap
lardan iktihas eden Bacon (ı 2 ı 0- ı 290) 'a kadar uzanır. Mese
la, M. 13 ı5 yılında ölen Raymundus Lullus, hayatını ve tüm 
gayretini Arab kaynaklı (el-'arabi) olan her şeye mukavemet 
etmeye hasrettikten ve, bir sürü kimya kitabı telif ettikten 
sonra, en nihayet anlaşılmıştır ki, onun telifatının büyük bir 
kısmı Arab kaynaklıdır. Yine aynı şekilde, birçok kimsenin, 
ilimleri Arabların boyunduruklarından kurtarma nidasını da 
unutmayalım380 . · 

Öte yandan Arabları savunmaya·devam eden bazı ilim 
adamlarının mevcudiyeti de gizli değildir. Bunların en ta
nınmışı, İslami ilimleri takdiri ·· kendisini Şark'a göçe 
sevkedip, otuz yıl Dımışk [Şam]' da ikamet ederek tabibiikle 
iştigal eden, sonra M. ı5ı5 . yılında Padua'ya dönen ve 
Arabça birçok kitabı Latince'ye tercüme eden Andreas 
Alpagus'tur. Alpagus'un Latince'ye tercüme ettiği kitaplar
dan bir tanesi de, Michel Servet'in -kendisine nisbet ettiği, 
meşhur İbnu'n-Nefis'in kitabıdır. Fakat baskın çıkan, hakim 
olan ve miladi onaltıncı yüzyıla kadar Almanya, Fransa ve 
İtalya'da devam eden şey, düşmanlık cereyanıdır. Bu cereya
na kendisini vermiş olan tamnmış liderlerden birisi de, 
Tübingen Üniversitesi'nden Leonhart Fuchs'tur. Yine, 
Arablara karşı mücadele eden ve, onların kitaplarını kendile
rine nisbet edenlerden bir tanesi de, meşhur Paracelsus'381tur. 

Arapça yazılı kitaplardan istifade, Arabların onaltıncı ve 
onyedinci asırlarda Batı'daki yerinin ve etkisinili unutulduğu 
bir sırada, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde devam etmesine 
rağmen, ilim tarihçileri bilim tarihine dair eserlerini bu or~ 
tarnda ortaya koymaya başladılar. Bununla· birlikte, içlerin-

379 Bu konuda üstad H. Schipperges, "İdeologie und Historiographie 
des Arabismus", Sudhoffs Archiv, 1961 başlıklı detaylı bir makale 
yazinıştır, 

380 a.g.e., s. ll, 12, 15. 
381 a.g.e., s. 21-22. 
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den çoğu, İslami ilimiere hak ettiği yeri verrneğe ve onu ilim
ler tarihindeki yerine oturtınağa çaba sarfeden müsteşrik.lerin 
ortaya çıkmasıyla birlikte, OD!>ekizinci yüzyıl, Arap menşe'li 
ilimierin (el-'ulılmu' 1-' arabiyye) lehine yeni bir unsur getirdi. 
Bu sahadaki en mühim ve en başta gelen şahsiyetlerden ol
mak üzere, Jakob Reiske zilcredilebilir. Kendisine Kurt 
Sprengel, J.W. Goethe ve Alexander von Humboldt gibi bazı 
ilim tarihçileri yardım etmiştir. Fakat onların gayretleri genel 
eğilime karşı pek tesir icra edememiştir; özellikle de, bilhas
sa ilimler tarihinde şu yeni göıüşün hakim olmay.ıı başladığı 
çağda: "Miladi onbirinci asırdan itibaren gözlenen bütün ilmi 
sonuçlar, Grek ilimleri araştırmalarının bir uyanışı sayılır; 
bunların sonucunda ise '!Rönesans" kavramı ortaya çıkar!?.". 

Muhalif bazı ilim adamlarının bu tavrı, genel ilimler ta
rihinde bu şekilde hakim olmuş ve tesirini de geniş bir ş.ekil
de bu güne kadar sürdürrnüş ise de, öte yandan bazı müsteş
rik.lerin çabaları, özellikle araştırmacıların önceki asırda ça
hşmııya başladıklan ilim dallannda olmak üzere, bazı alan
larda hataların düzeltilmesine yönelebilmiştir. Bu ise onl~ 
için, genel eğilimden ve 19. Yüzyıl düşüncesine egemen olan 
ve Pozitivizm olarak bilinen anlayıştan etkilenmemeleri 
nisbetinde mümkün olmuştur. 

Biz, Arab asıllı ilimierin (el-ulumu'l-'arabiyye) ilimler 
tarihindeki mevkii meselesini sunma meselesinin, yakın ge
lecekte bu gÜnkünden daha doğru ve adil olacağını ümid edi
yoruz. Bu arzunun tahakkuku içinse, İslami kültüre Yaris 
olanların, hakikatleri ortaya çıkarma davasına büyük bir pay
la katılmaları gerekir .. 
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