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Osmanlı İmparatorluğunun sınırları içerisinde altı asırlık tarihi boyunca meydana gelen 
bilim hareketlerinin, kendine has bir gelişme çizgisi takip ettiği görülmektedir. Bu çizgi, 
Osmanlı İmparatorluğu sınırları dışında kalan diğer İslâm toplumlar ile tarihî miras ve 
gelenek bakımından birçok müşterek unsura sahip olmakla beraber, coğrafî konumu, 
devlet idaresi ve toplumun dinamizmi açısından bazı yönleri ile farklılıklara sahiptir. 
Böylece Osmanlı bilimi, kaynağı bakımından onun dışında kalan İslâm dünyası ile 
müştereklik içinde olmakla birlikte geçirdiği gelişmeler bakımından öncü vasfını taşır. 
Başlangıçta kendisinden daha eski İslâm devletlerinin birikiminden etkilenerek oluşan 
Osmanlı bilimi, çok geçmeden eski bilim ve kültür merkezlerini etkileyecek ve onlara örnek 
olacak bir noktaya ulaşmıştır. Diğer taraftan, XVII. yüzyıldan itibaren Batı biliminin 
etkilerinin Osmanlı dünyasında tedricen görülmeye başlamış olması ve Osmanlılar 
kanalıyla diğer İslâm ülkelerini etkilemeye başlaması bu öncü karakterini vurgulamıştır. Bu 
gelişmeler, İslâm dünyasını bir bütün olarak temsil eden, Osmanlı’yı İslâm ile modern Batı 
arasında kendine has bir sentez oluşturma noktasına götürmüştür. 

Osmanlı kültür hayatındaki büyük değişmeler, geniş bir zaman dilimi içerisinde 
gerçekleşmiştir. Bu yüzden Osmanlı tarihindeki köklü değişmeleri belirli olaylara bağlamak 
veya belli bir tarihten itibaren başlatmak zordur. Genellikle "eski ve yeni” bir arada ve 
birbirine paralel olarak uygulanmıştır. Bu makalede, bir yandan Osmanlı öncesi İslâm bilim 
geleneğine ve daha ziyade Selçukluların mirasına dayanan, ancak İmparatorluğun 
dışından yapılan katkılarla da gelişen, klasik Osmanlı bilim geleneğinin oluşması ve 
gelişmesine kısaca temas edilecektir. Osmanlı tarihinin bu yönü analitik olarak ana 
hatlarıyla ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu başlık altında İmparatorluğun Asya ve 
Avrupa’daki topraklarında yaşayan Hıristiyan mezheplerine mensup Rum, Ermeni, Bulgar, 
Sırp, Macar ve Romenler gibi değişik kavimler ile Yahudilerin oluşturduğu gayrimüslim 
nüfusun Türkçe, Arapça ve Farsça dilleri dışında yazmış oldukları eserler ve bu değişik dil 
ve din muhitlerinde yapılan ilmî faaliyetler yer almamaktadır. Çünkü bu sahada şimdiye 
kadar yapılan çalışmalar, bu unsurların genel çerçeve içine yerleştirilmesini sağlayacak 
yoğunluğa ulaşmadığı görülür. Şüphesiz ki Osmanlılardaki ilmî faaliyetler ile ilgili genel ve 
kapsayıcı değerlendirmelerin, fazla dikkati çekmeyen ve üzerinde layık olduğu ölçüde 
durulmayan bu yönlerinin de ele alınmasıyla daha mükemmel hale geleceği muhakkaktır.1 

A. Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu-Yeni Bir Kültür ve İlim Muhitinin Ortaya 

Çıkışı 

Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu XIII. yüzyılın sonu ve XIV. yüzyılın ilk yarısı Anadolu’da 
siyasî ve sosyal hayatın karmaşık ve çalkantılı bir devrini teşkil etmektedir. Moğol istilası 
ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin iç ve dış siyasetindeki zayıflama ve bağımsızlığını 
kaybetmesi çeşitli bölgelerde yeni yeni bağımsız Türk beylikleri kurulmasına sebep 
olmuştur. Osmanlı beyliği de diğer Anadolu Selçuklu beylikleri gibi tipik patrimonial bir 
devlet olarak ortaya çıkmış ve kurucusunun adını alarak Batı Anadolu’da Söğüt kasabası 
yakınlarında 1299 tarihinde kurulmuştur. Çok karışık bir etnik yapıya sahip olan "uç” 
cemiyetleri gibi Osmanlılar da hareket kabiliyeti büyük göçebelerle merkezden kaçan 
siyasi muhalifler, Rafıziler ve maceracılar gibi değişik unsurlardan meydana gelmiştir.2 

XIII. ve XIV. yüzyıllarda siyasî istikrarsızlığa rağmen Selçuklulardan beri devam eden 
Anadolu’daki kültür ve fikir hayatının canlılığına dikkat çekmek gerekir. Anadolu 
Beyliklerinin hükümdarları ilim adamlarına gösterdikleri ilgi ve her türlü fikir hareketlerine 
karşı hoşgörüleri şehirleri birer ilim merkezi haline getirmekte ve diğer İslam ülkelerinden 

http://www.altayli.net/


OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KLASİK 
BİLİM GELENEĞİNİN TARİHÇESİ 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 3 

âlim ve mütefekkirleri kendilerine çekmekteydi. İbn-i Batuta, Anadolu’daki seyahati 
sırasında ziyaret ettiği hemen her beylikte ilme verilen kıymetten ve ilim adamlarına 
gösterilen hürmetten sıkça bahsetmiştir. Buralardan gelen âlimler ve müderrisler Osmanlı 
devlet teşkilatlanmasını ve bilim geleneğinin oluşmasını sağlamışlardır. 

1. İlim Geleneğinin Oluşması 

Osmanlı Devleti’nin ilk yapılanmasında görev alan vezirler ve yöneticiler genellikle âlimler 
arasından seçilmiştir. Yine Osmanlı Devleti’ne gelen Müslüman âlimler, toplumun sosyal 
ve entelektüel ihtiyaçları için din, hukuk, astronomi, matematik, tıp ve diğer konulardaki ilk 
eserleri vermişlerdir. Diğer bir ifadeyle Osmanlı ilim geleneği, dönemin en ileri kültür 
merkezlerinden olan İran, Mısır, Suriye, Irak ve Türkistan’da eğitim görmüş ve Osmanlı 
topraklarına gelmiş olan bilim adamları vasıtasıyla şekil bulmuştur. Osmanlı toplumu, 
kuruluş ve oluşma safhasındaki kır kültüründen, devlet büyüdükçe yüksek medeniyet 
kültürüne doğru tedrici olarak gelişen bir yapı kazanmasıyla aydınlar grubunu teşkil eden 
âlimlerin etki ve yeri artmıştır.3 

Osmanlıların XIV. yüzyıldan itibaren Anadolu’dan Rumeli’ne geçerek güney-doğu Avrupa 
içlerine doğru fetihler yapmaları, yeni bir kültür mozaiği oluşturduğu gibi İslam kültür ve ilim 
geleneklerinin yeni coğrafyaya yayılmasını sağlamış ve böylece İslâm medeniyetinin eski 
merkezlerinin yanı sıra Bursa, Edirne, İstanbul, Üsküp ve Saraybosna gibi yeni kültür ve 
bilim merkezleri ortaya çıkmıştır. XX. yüzyılın başına kadar geniş toprakların hakimi olan 
Osmanlının kültür ve bilim geleneği, günümüz Türkiye’sinin ve birçok Orta-Doğu, Kuzey 
Afrika ve Balkan ülkesinin kültürel kimliğinin temelini ve bilim mirasının kaynağını 
oluşturmuştur. 

Osmanlı âlimleri, zaman zaman din, hukuk ve adaletle ilgili devlet hizmeti olarak kurulan 
mahkeme ve benzeri müesseselerde görev almakla beraber ulema çevresi esas itibarıyla 
medreselerde oluşmuştur. Medreseler, XII. yüzyıldan itibaren bütün İslam devletlerinde 
olduğu gibi Selçukluların bir devamı kabul edilen Osmanlılarda da din, kültür ve bilim 
faaliyetlerinin kaynağını oluşturan bir kurum olarak görülebilir. Ancak Osmanlı dünyasında 
medreselerin bu temel fonksiyonu yanında değişik etnik menşelerden gelen Müslüman 
halklar mozaiğinin kültür birliğini ve ortak dünya görüşüne sahip olmasını sağlayan bir 
kurum olarak aynı zamanda fertler arasında sağladığı eğitim eşitliği ile toplumdaki değişik 
tabakalar arasında hareketliliği kolaylaştıran sosyal bir fonksiyona da sahip olmuştur. 
Böylece Osmanlı medreseleri, aynı fikrî temele oturan kamu hayatının bir parçası olarak, 
zihniyet bakımından dinî müessesenin güdümünde, yapısı açısından vakıf sisteminin 
içinde, malî yönden ise muhtar bir kuruluş olup hizmetini devletin denetiminde yüzyıllar 
boyu sürdürmüştür. 

Diğer taraftan Ahî tekke ve zaviyeleri, Osmanlının kuruluş, yayılma ve iskan politikası 
çerçevesinde dönemin hükümdarlarından himaye ve teşvik görerek büyük imkanlara sahip 
olmuşlardır. Dinî ve mistik karaktere sahip bu teşkilatlar (tekkeler), aynı zamanda 
Osmanlılarda eğitim faaliyetlerinin başladığı ilk mekanlar olmuştur ve bunların birçoğu 
daha sonraları medrese haline dönüşmüştür.4 

Osmanlılarda formel eğitim, medreselerde yapılmıştır. İlk Osmanlı medresesi, İznik in 
fethinden hemen sonra Orhan Gâzî tarafından, İznik’te (1331) kurulmuştur. Orhan Bey, 
İznik’i fethettikten sonra buradaki bir kiliseyi camiye ve bir manastırı da medreseye 
dönüştürmüştür. Bu medresesinin masraflarını karşılayabilecek kadar vakıfları bağladıktan 
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sonra müderrisliğine ve mütevelliliğine de dönemin en meşhur âlimlerinden Mevlânâ 
Dâvûd el-Kayserî’yi (ö. 1350) tayin etmiştir.5 

Osmanlı Devleti’nde ilk müderrislik görevini üstlenen, bilim ve kültür hayatın ilk önemli 
simalarından birisi olan Davud-ı Kayserî’nin İznik’e geliş sebebi ve Orhan Bey 
medresesine nasıl müderris olduğu hâlâ cevap bekleyen sorular olmakla birlikte, bu ilk 
medrese ve müderrisinin Osmanlı bilim ve eğitim geleneğinin oluşmasındaki rolü 
muhakkak büyüktür. 

Davud-ı Kayserî, Anadolu’da doğup ilk tahsilini aklî ve naklî ilimlerde Kayseri’de 
tamamladıktan sonra, dinî ilimlerde ihtisas için Mısır’a gitmiş ve buradaki âlimlerinden (kim 
oldukları belli değil) ders gördükten sonra, yine o dönemin teamüllerine uygun olarak ilmî 
seyahatlerine devam etmiştir. Davud- ı Kayserî’nin Kemaleddin Abdürrezzak el-Kaşanî (öl. 
1329) ile İran’da görüştüğü, Anadolu’da ise Konya, Aksaray ve Bursa gibi şehirlere 
seyahat ettiği bilinmektedir.6 

Tenkit edici ve sistemleştirici bir zihniyete sahip olan Davud-ı Kayseri, Nihâyetü’l-Beyan fî 
Dirâyeti’z-Zaman adlı felsefeyle ilgili eserinde zamanı "öncelik ve sonralığa göre hareketin 
sayısı” olarak açıklayan Aristo’yu ve zamanı "varlığın sayısı ve müddeti” olarak tarif eden 
Ebu’l-Berekât el- Bağdâdî’yi tenkit etmiştir. Davud-ı Kayserî’ye göre zaman, varlıklardaki 
olguların birbiriyle olan ilişkisi ve bu ilişkinin müddeti ve ölçüsüdür. Bu şekilde yeni bir 
zaman felsefesi geliştirmeyi deneyen Davud-ı Kayserî için fizikî zaman, riyazî bir 
zamandır; bu da varlıklar arasındaki ilişkinin müddetinin ölçümüdür. Ona göre fizikî zaman 
(akşam, sabah, gece ve gündüz, yıl, ay ve gün dediğimiz zamanlama), güneş yüzeyinin 
konumu ve onun hareketinin dünya ufkuna göre olan durumuna bağlı ampirik bir ilişkidir.7 

İbnü’l-Arabî’nin tasavvuf? düşünce yapısının Osmanlı dünyasında ve ötesinde yayılmasını 
ve anlaşılmasını sağlayan Matla’ Husûsu’l-Kelim fî Maânî Fusûsi’l-Hikem adlı eseri ile de 
müderris ve düşünür olarak Osmanlı medreselerinin teşekkülünde ve Osmanlı düşünce 
yapısının şekillenmesinde etkili olmuştur. Bu etki, vefatından sonra da sürmüştür. Davud-ı 
Kayserî’nin vefatıyla çağdaşı olan ve fıkıh, usul, kelam, felsefe ve mantık gibi aklî ilimlerde 
devrin otoritesi sayılan Siraceddin el-Urmevî’nin talebesi olan Taceddin Geredevî (Kürdî) 
İznik Medresesi’nin müderrisi olmuştur. Onun vefatından sonra bu göreve 
Maveraünnehir’de tahsil görmüş olan Afyonkarahisarlı Kara Hoca olarak da bilinen 
Alaeddin Ali b. Ömer (Alaeddin Esved) (1397) getirilmiştir. Gerek Davud-ı Kayserî ve 
gerekse onun halefleri olan bu iki âlim, daha çok fıkıh ve felsefe ile ilgili eserler 
vermişlerdir. 

Osmanlılarda kuruluş safhası diyebileceğimiz bu dönemde daha ziyade düşünce yapısı 
sağlamlaştıran kelamî-felsefî, tasavvufî ve dinî konularda eserlerin verilmiş olduğunu 
görüyoruz. Osmanlı kültür muhitinde aklî ilimlerde ilk eserler, XV. asrın başlarından 
itibaren görülmektedir. Osmanlı âlimleri kuruluşundan yaklaşık bir asır sonra riyazî ve tabiî 
bilimlerde elsine-i selasede (Türkçe, Arapça ve Farsça), eserler vermeye başlamıştır.8 

Kadızâde-i Rûmî, Şerhü Eşkâli’t-Te’sis adlı eserinin mukaddimesinde, "kainatın yaradılışını 
ve sırlarını düşünen filozofların, dinî meselelerde fetva veren fakihlerin, devlet işlerini 
yürüten memurların ve yargı işlerine bakan kadıların geometri bilmelerinin gereği” üzerinde 
durmakta ve böylece felsefî, dünyevî ve uhrevî işlerde riyazi ve tabii bilimlerin lüzumuna 
işaret etmektedir. Kadızâde’nin yukarıda belirtilen bilim anlayışı, Osmanlı âlimlerinin temel 
düşüncelerini oluşturmakta ve bu anlayış modernleşme dönemine kadarki klasik Osmanlı 
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biliminin karakterini yansıtmaktadır. Bundan dolayı Avrupa’da "bilim ve teknoloji vasıtasıyla 
insanın tabiatı hakimiyeti altına alması” şeklinde gelişen Batı düşüncesinin Osmanlı kültür 
muhitine intikal etmeye başlamasıyla bu yeni anlayışın Osmanlı bilim adamları tarafından 
yadırganmış olduğunu tahmin etmek zor değildir. 

2. Osmanlı Biliminin Kaynakları ve İlk Eserler 

Başlangıçta gerek Osmanlı gerekse onun dışında Anadolu Türk hakimiyetinin olduğu 
yerlerde eğitim ve bilim literatürü, genellikle, İslâm medeniyetinin temel dili olan Arapça 
yazılmıştır. Bunun yanında XIV. ve XV. yüzyıllardan itibaren Arapça ve Farsça eserler 
Türkçe’ye tercüme edilmeye başlamış ve böylece aktif bir tercüme hareketi doğmuştur. Bu 
hareket, çok iyi Arapça bilmeyen zamanın idarecilerinin desteği ve tercüme edilen eserleri 
okuma fırsatını elde eden daha geniş bir okuyucu kitlesinin oluşmasının verdiği şevk ile 
yayılmış, İslâm biliminin (matematik, astronomi, tıp, eczacılık, coğrafya konusundaki 
metinler ile ansiklopedik kılavuzlar, rüya tabirleri, müzik ve sözlükler) her konusunda basit 
ve anlaşılır bir Türkçe’yle tercümeler yapılmış ve İslâm kültürü halk arasında yayılma 
imkânı bulmuştur. Bunun yanında orijinal eserler de yazılmıştır. 

Büyük çoğunluğu ders kitabı olan telif ve tercüme eserler ile küçümsenmeyecek ölçüdeki 
orijinal çalışmalardan meydana gelen klasik dönem bilim literatürünün kaynaklarının, 
sırasıyla astronomi matematik, coğrafya ve tıp sahalarındaki eserleri ele alınacaktır. 
Osmanlı müderrislerinin umumiyetle iyi bildiği "elsine-i selase” denilen üç dilde yani 
Arapça, Türkçe ve küçük bir kısmı Farsça dillerinde hazırlanmış olan bu eserlerin çok azı 
incelenmiştir.9 

Astronomi konusunda ilk sırada ele alacağımız eser, XIV. yüzyıl sonu veya XV. yüzyıl 
başında yazılmış olan Ahmed-i Daî’nin Muhtasar fî ‘İlmi’t-Tencîm ve Ma’arifeti’t-Takvîm 
(Tercüme-i Sî Fasl) adlı Türkçe tercümesidir. Bu eser, Nasireddin-i Tusî’nin Si Fasl adlı 
meşhur astronomi kitabının muhtasar bir tercümesidir. Osmanlılarda konusundaki ilk 
Türkçe tercüme olması ve astronomi terimlerinin Türkçe karşılıklarını ihtiva etmesi eserin 
önemini belirlemektedir. Osmanlı astronomlarının uzun yıllar kullandıkları bu Türkçe 
terimler, Osmanlı bilim dilinin oluşmasında da bilinen ilk örneğini teşkil etmiştir. Eserin 
muhteviyatı da aynı şekilde Osmanlı Astronomi geleneğinin oluşmasında öncü olmuştur. 
Söz konusu eser, "cümel hesabı (Ebced) " ile başlamaktadır ve sırasıyla haftanın günleri, 
Arabî aylar, Rumî tarih ayların adları ve kaçar gün oldukları, Farisî tarih ve aylarının adları, 
Selçuklu Sultanı Melikşah tarihi, gezegenler, takvim yıldızları, Güneş ve Ay’ın enlemi ve 
bunların astroloji ile ilgili tanımlarından oluşmaktadır. Ahmed-i Dai eserini herhangi bir 
şahsa ithaf etmemiştir. Eserin hazırlanış gayesi, giriş kısmında "...bu risâle’nin mütercimi 
bende-i sâ’î Ahmed-i Dâ’î.... eydir Risâle-i Sî Fasl kim efdâlü’l-hükemâi’l-müteahhirîn Hoca 
Nasîr-ı Tûsî tâbe serâhu ma’ârifet-i takvîmde düzmüştür bazı mübtedîlere müşkil olduğu 
için Türk diline tercüme eyledik ve heyete ve zice taalluk yerlerinin eşkalini tasvîr eyledik ta 
mütala’â kılanların fehmine karib olup faide tutmak asân ola.” şeklinde açıklamaktadır.10 

Osmanlılardaki bu ilk astronomi eseri, takvim hazırlama, yanında teorik astronomi ve 
astroloji konularını da ihtiva etmektedir. Bu eserin telifinden hemen sonra Osmanlı 
dünyasında istinsah edilmeye başlanan astronomi kitapları teorik astronomi konusunun 
yaygınlaşmasına yol açmıştır. 

Bursalı Kadızâde-i Rumi, (öl. 1440 civarı) Osmanlı bilim geleneği ve literatürünün 
gelişmesinde büyük katkıları olmuş Osmanlı âlimlerindendir. İlk eserini ilmî kariyerine 
başladığı Anadolu’da yazan Kadızâde, daha sonra Semerkand’a yerleşmiştir. Eserleri 
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arasında Muhammed b. Musa b. Ömer el- Çağminî’ el-Harezmi’nin (1221?) el-Mülahhas fi’l 
Hey’e adlı astronomi kitabına yaptığı Şerhü Mülahhas fi’l-Hey’e adlı Arapça şerhi 
Osmanlı’daki ilk müstakil teorik astronomi eserini oluşturmaktadır. Bir mukaddime ve iki 
makaleden müteşekkil eserin birinci makalesi "eflâk” başlığını taşımakta ve beş alt 
bölümden oluşmaktadır. Bu makalenin bölümleri, "Heyetü’l-eflâk, Harekâtü’l- eflâk, 
Devairü’l-eflâk, Kusiyyü’l-eflâk ve Kevakibü’l-Sabite” hakkındadır. Fî Beyâni’l-heyeti’l-arz 
başlığını taşıyan ikinci makale "Arza dâir (tul, arz ve iklimler); ekvator, eşya-yı müfrede” 
olarak üç başlık altında toplanmıştır.11 

Şerhü Mülahhas fi’l-Hey’e’nin Osmanlı medreselerinde astronomi tahsil etmek isteyen 
öğrenciler için temel ders kitabı olduğu anlaşılmaktadır. Günümüze ulaşan 313 adet 
nüshası ile Osmanlılarda en mütedavil eser olma özelliği yanında bu eser aynı zamanda 
Osmanlı âlimleri (12 kişi) tarafından hakkında en çok inceleme (şerh, haşiye, hamişe ve 
tercüme şeklinde) yapılan eser olma özelliğine sahiptir. Eserin nüshalarının istinsah 
kayıtlarına bakıldığında, bunların sırf Osmanlı dünyasında değil, İran, Orta Asya, Hindistan 
ve Fas gibi Osmanlı devleti idaresi dışında kalan diğer İslâm ülkelerinin medreselerinde de 
okutulmuş olduğu anlaşılmaktadır. XV. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar uzanan günümüze 
ulaşan istinsah kayıtları incelendiğinde, bu eserin hemen hemen beş asır boyunca 
Osmanlı ve genel olarak İslâm dünyasında temel ders kitabı olduğu görülmektedir.12 

Kadızâde, Osmanlı Bursa şehrinden Timurîlerin başkenti olan Semerkand’a gidip 
yerleşince Uluğ Bey (ö. 1449) tarafından burada kurulmuş olan Semerkand Medresesi’nin 
ve Rasathanesi’nin başına getirilmiştir. Farsça yazılan meşhur Uluğ Bey Zîci’nin (Zîc-i 
Gürganî veya Zîc-i Hakanî) hazırlanmasına büyük katkıda bulunmuştur.13 Kadızade’nin 
uygulamalı astronomi konusunda da Risâle fî İstihrâc-ı Hatt-ı Nısf al-Nahâr ve Semt al-
Kıbla adlı bir eseri bulunmaktadır.14 

Kadızade’nin Şerhü'l-Mülahhas fi’l-Hey’e’sinden sonra Osmanlılarda en çok işlenen ikinci 
teorik astronomi eseri Ali Kuşçu’nun (1474) al-Fathiya fî’l-Hay’a’sıdır. Eser 1458 yılında 
Farsça telif edilmiş Risale der İlm-i Hey’e’nin 11 Ağustos 1473 tarihinde bazı küçük 
değişikliklerle yapılan Arapça versiyonudur.15 İslam heye’t geleneğinin örneklerinden biri 
olan bu eser, Nasireddin Tusî’nin Tezkire fî İlmi’l-Hey’e’sinden büyük ölçüde etkilenmiştir. 
el-Fethiye, girişte geometriye ve tabiiyata (fizik ve metafizik) ait temel bilgiler ile 
başlamaktadır. "Gök cisimlerinin heyeti” başlıklı birinci makalesinde sırasıyla feleklerin 
sayıları ve sıralanışları, büyük ve küçük dairelerin (feleklerin) adları; dokuzuncu ve 
sekizinci feleğin heyeti ve hareketi; yedi gezegenin felekleri ve heyeti, gezegenlerin 
feleklerinin hareketleri; gezegenlere arız olan haller (tulda, arzda, tulda ve arzda) 
gezegenlerin vaziyetleri gibi konular ele alınmıştır. Eserin ikinci makalesi, heye’t-i arz 
hakkındadır. Bu makalede ise heyet-i arz; hatt-ı üstüva (Ekvator) Afak-ı maile; afak-ı 
mailenin özellikleri; arzları 90 derece olan bölgelerin özellikleri; metal’i-i buruç; derecat-ı 
memer-i şafak ve gurup (bir yıldızın doğuş veya batış noktalarının meridyen düzlemi 
üzerinde yaptığı açı); tarih, yıl ve ay; gölgeler ve son olarak da meridyenler ve kıblenin 
yönü konuları ele alınmıştır. 

Eserin üçüncü makalesinde ise Farsça versiyonunda olmayıp sadece el-Fethiye’de 
bulunan ebat ve gök cisimlerinin ölçümleri konusuna ayrılmış ve Tusî’nin Tezkiresi’ndeki 
gibi altı başlık altında incelenmiştir. Bunlar: yer mesahası; Ay’ın boyutunun ölçülmesi; Ay’ın 
yarıçapının ve güneşten uzaklığının ölçümü; güneş ve Ay’ın yarıçaplarının ölçümü; Güneş 
ve diğer "süfliyîn” gezegenlerin kalan boyutları; ve son olarak da "ulviyîn” ve sabit 
gezegenlerin boyutlarının ölçülmesi konusundadır.16 Ali Kuşçu’nun bu eseri Sinaneddin 
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Yusuf (v. 1506) ve Mirim Çelebi (v. 1525) tarafından şerh edilirken, Seydî Ali Reis ve 
Seyyid Ali Paşa tarafından birincisi onaltıncı yüzyılda ikincisi ise ondokuzuncu yüzyılda 
olmak üzere iki defa da Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Bu tercümelerden ikincisi Mir’at-ı 
Alem adıyla 1823’te İstanbul’da basılmıştır. 

Osmanlılardan önce telif edilen ancak Osmanlılar döneminde en çok işlenen teorik eserler 
arasında sırasıyla Nasıreddin al-Tusî’nin al-Tazkira al-Nasıriyya17 ve Tahrir al-Macestî; 
Kutbiddin-i Şirazî’nin al-Tuhfat al Şahiyya ve Nihayetü’l-İdrak’ı ve son olarak da 
Gıyaseddin Cemşid al-Kâşî’nin Süllam al-Samâ’sını zikredebiliriz. 18 Osmanlı biliminin 
gelişme dönemdeki diğer astronomi kitapları arasında, Çelebi Sultan I. Mehmed devri tabip 
ve astronomlarından olan Abdülvahab b. Cemaleddin b. Yusuf el Mardânî’nin (1421’de 
sağ) Arapça yazmış olduğu Ay’ın doğuşu ve menzilleri ile ilgili Urcuze fi Menazili’l Kamer 
ve’l-Tulûihâ fî Külli Asr ve önemli yıldızların hareketlerinden bahseden Mazume fi Silk el-
Nücum adlı didaktik eserleri sayılabilir. 

XVI. Osmanlı klasik bilim hayatının zirvesini oluşturur. Bu devirde de astronomi gelişme 
kaydeden bilimlerin başında gelmektedir. Dönemin ünlü astronomu Takiyeddin el-Rasıd ve 
kurmuş olduğu İstanbul Rasathanesi, Osmanlı biliminin bir bakıma da İslam biliminin 
ulaştığı zirveye işaret etmektedir. İleride bahsedeceğimiz Takiyeddin el-Rasıd (öl.1585), 
optik, mekanik, matematik, trigonometri sahalarında çalışmış ve eser vermiş olmasına 
rağmen, onun en önemli çalışmaları astronomi sahasındadır. 

Osmanlılar devrinde matematikçiler genellikle, bu ilmin pratikte kullanımı fazla olan hisab 
dalı ile alan ve hacim ölçülerini hesaplamaya yarayan mesaha konularında eserler 
yazmışlardır. Buna rağmen hesap kitaplarının çoğunun sonunda cebir ve çözümü güç 
problemlerden bahseden bölümler de yer alır. 

Matematik sahasında ilk teorik eserleri yine Kadızade-i Rumî ile başlatabiliriz. 19 Onun 
Şemseddin Semerkandî’nin geometri konusundaki Eşkalü’t-Te’sis’ine yazdığı Tuhfat al-
Ra’is Şarhü Aşkal al-Ta’sis adlı kitabı, Konusunda Osmanlılarda en yaygın olanıdır. 
Matematik alanında yazdığı en önemli eserlerden biri de Risale fî İstihraci Ceybi Derece 
Vahide bi Amalin Müessetin alâ Kavâidin Hisabiye ve Hendesiye alâ Tarikati Gıyaseddin 
el-Kaşî adlı risalesidir. Eser, adından anlaşılacağı üzere Cemşid el Kaşî’nin bir derecelik 
yayın sinüsünün hesaplanması için geliştirdiği cebir yöntemi hakkında bir açıklamadır. 
Kadızâde’nin Semerkand’da yetiştirdiği talebeleri olan Ali Kuşçu (ö.1474) ve Fethullah 
Şirvanî (ö.1486) gibi bilim adamları, Türkistan’dan Osmanlı ülkesine gelerek Osmanlı 
biliminin gelişmesine önemli katkıda bulunmuşlardır.20 

Osmanlı Medreselerinde aritmetik alanında genellikle "muhtasar-müfid” denilen orta 
büyüklükteki kitaplar okutulmuştur. Ali Kuşçu’nun el-Muhammediye’sine kadar Osmanlı 
medreselerinde İbnü’l-Haim, Nizamuddin el-Nişaburî, Kemaleddin Farisî ve daha başka 
matematikçilerin kitapları okutulmuştur. Osmanlı âlimleri en çok Ali Kuşçu’nun el-
Muhammediye’si ile Bahaeddin el Amili’nin Hulasât al-Hısâbiye’sini kullanmışlardır.21 

Tıp konusunda ise ilk olarak oluşum döneminde Osmanlı biliminin diğer bir kaynağını teşkil 
eden Mısır’da yetişen ünlü Osmanlı tabibi Hacı Paşa’nın (Celaleddin Hızır) (ö.1417) ve 
Kitabü’t-Teshîl Fi’t-Tıb adında bir Türkçe tıp kitabı ile Şifâ al Askam ve Davâ al-Alam ve 
Kitab al-Talim fi’l-Tıb adlarında iki Arapça eserinden bahsedebiliriz. Bunlardan başka çok 
sayıda Türkçe ve Arapça eseri bulunan Hacı Paşa, Osmanlı tıp biliminin gelişmesine 
önemli katkılar yapmıştır. 
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Tıp konusunda ikinci olarak, Şerefeddin Sabuncuoğlu’nun (ö.1468 civarı) yazdığı eserlerin 
Osmanlı tıp literatürünün gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Onun Cerrâhiyyetü’l-Hâniyye 
adındaki ilk Türkçe cerrahî eseri, Endülüslü bilim adamı Ebü’l Kasım Zahravî’nin (öl. 1013) 
el-Tasrif adlı genel tıp kitabının cerrahî kısmının tercümesi ile kendi yazdığı üç bölümü 
ihtiva etmektedir. Tercümede eserin aslında olduğu gibi cerrahî aletler resmedilmiştir. 
Eser, klasik İslâm tıp bilgilerine ilâveten yazarın kendi tecrübeleri yanında, Türk-Moğol ve 
Uzak Doğu tıbbının etkilerini taşımaktadır. Sabuncuoğlu’nun etkisi, özellikle onun talebesi 
Gıyas b. Muhammed İsfahanî vasıtasıyla Osmanlı sınırlarının dışında ve özellikle Safevî 
İran’da görülmüştür. Bu eserin dünya tıp tarihinde büyük şöhrete ulaşmasına yol açan en 
önemli özelliği cerrahî müdahaleleri minyatürlerle tespit etmesidir.22 

Osmanlılarda coğrafyacılık geleneği, XIX. yüzyıla kadar biri medreseden yetişen âlimlerin 
temsil ettiği Doğu tarzı coğrafya ekolü ve diğeri denizcilerin veya medrese çevresi dışında 
kalan kişilerin temsil ettiği Batı Avrupa’daki kartografyaya ve coğrafî keşiflere dayanan 
ekollerden oluşmaktadır. Bu iki ekol birarada varlığını sürdürmüştür. Medresenin ders 
programında coğrafya bulunmadığı halde, birçok medrese mensubu coğrafya ile 
ilgilenmiştir. Medreselilerin coğrafya konusundaki eserlerini iki grupta toplamak 
mümkündür. Bunlardan birincisi; İslam coğrafya geleneğine dayanan ve onun devamı olan 
eserlerdir. Hellenistik bilim mirasından etkilenen İslamî ilmî coğrafya geleneğinin bu 
dönemdeki en önemli örneği Fatih’in Trabzonlu Amirutzes (öl. 1475) ile oğlu Mehmed’e 
tercüme ettirdiği Batlamyus coğrafyası’dır. Klasik İslam coğrafyacıları tarzında eser yazan 
Osmanlı âlimleri arasında Sipahizade’nin (öl. 1589) Avzâh al-Masâlik’i ile Aşık Muhammed 
b. Ömer’in (öl. 1613) Menâzır al-Avâlim adlı eserler örnek olarak zikredilebilir. Bu tür eser 
yazanlar, derledikleri eski malzemeye kendi zamanlarına ait bilgileri ilave etmişlerdir. 
Osmanlılarda coğrafya ile ilgili eserler, genellikle medrese mensupları tarafından 
verilmiştir. Bu çevre coğrafyacıları, çok sayıda Menzilname kitabı da hazırlamışlardır. 
Bunlar İstanbul, Mısır ve Şam’dan Mekke’ye giden Hac yollarının mil ya da saat hesabıyla 
uzunluğunu ve yol etrafındaki yerleşim bölgelerinin evsafını mümkün mertebe anlatan 
eserlerdir. Bunlar arasında Şemsuddin Muhammed (16. yüzyıl) Menazil al-Harameyn’i; 
Kayıt el- Davudî’nin (öl. 1534) Menazil al-Hac adındaki eseri ve XVIII. yüzyılda yaşamış 
olan Muhammed Edib b. Muhammed Derviş’in Behcet el-Menâzil’i bu konuda dikkati 
çeken eserlerdir. 

Menzilnamelerin bir miktarı ise askerî maksatla yazılmıştır. Bu tarz eserlerin en başında 
Matrakçı Nasuh’un Türkçe yazmış olduğu Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn adlı eseri 
gelmektedir. Bu eser, Osmanlı coğrafyacılığında tavsifî coğrafyanın en iyi örneklerinden 
birisi olup minyatürleriyle de müstesna bir ehemmiyeti bulunmaktadır.23 

Osmanlı coğrafyacılığında ikinci tür ise; ilmî bir kaygıdan çok, edebî bir yaklaşımla, 
eğlendirici, yarı efsanevî tarzda yazılan kozmoğrafya, coğrafya, botanik ve zooloji karışımı 
Acaibü’l-Mahlukat tarzı eserlerin serbest tercümelerinden oluşmaktadır. Bunlar Zakariyya 
al-Kazvinî’nin Acaib al-Mahlukât’ı ile İbn al-Vardî’nin Haridât al-Acaib’nin serbest 
tercümelerine, diğer İslam coğrafya kitaplarından alınan pasajların ve mütercimlerin kendi 
zamanlarına dair bazı bilgilerin ilaveleriyle meydana getirilmiş Türkçe eserlerdir. Osmanlı 
döneminde bu türden 12 kadar eser tespit edilmiştir. Bunların ilk ikisi Ali b. Abdurrahman 
(öl.1398) ile Ahmed Bican (1453’te sağ)’ın aynı adı taşıyan Tercüme-i Acaib al- 
Mahlukat’larıdır.24 

Osmanlı İmparatorluğu’nun aynı zamanda bir Avrupa ülkesi olması ve Batı Avrupa 
ülkeleriyle hem-hudut olması, Osmanlıların Batı bilim ve teknolojisi karşısındaki 

http://www.altayli.net/


OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KLASİK 
BİLİM GELENEĞİNİN TARİHÇESİ 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 9 

tutumlarında güçlü bir imparatorluğun kendi dünyası ve nüfuz alanı dışındaki gelişmeler 
karşısında takındığı seçici tavır şeklinde yorumlanır. İlk asırlarında Osmanlıların sürekli 
genişleyen sınırları, Akdeniz’in kontrolünü ele geçirmeleri, Kızıldeniz, Karadeniz ve Hint 
Okyanusu’nda gerçekleştirdikleri deniz seferleri, onların yeni coğrafya bilgilerine ihtiyaç 
duymalarına sebep olmuştur. Klasik İslâm coğrafya eserleri ve Avrupa’daki çağdaş literatür 
bu konuda kaynak olmuştur. Ayrıca Osmanlı coğrafyacıları, şahsî gözlemlerini ilave 
ettikleri orijinal çalışmalar da ortaya koymuşlardır. "Yenileşme dönemi Osmanlı Bilimi” 
makalemizde değinildiği gibi: XVI. asırda, Osmanlı haritacılığı büyük şahsiyetlerinden Piri 
Reis’in iki adet dünya haritası ve Kitab-ı Bahriye’si; Seydi Ali Reis’in (ö.1562) Muhit ve 
Muhammed b. Emir el-Suûdî el-Niksarî’nin (ö.1591) Tarih-i Hind-i Garbi adlı eserleri, 
Osmanlıları Batı’daki coğrafî keşiflerden haberdar etmişlerdir.25 

XVII. yüzyılda ise Kâtip Çelebi (ö. 1657), Mercator ve A. S. Hondio’nun Atlas Minor adlı 
eserini Levamiü’n-Nur fi Zulmeti Atlas Minör adıyla tercüme etmiştir. Kâtip Çelebi’nin Batı 
ve Doğu kaynaklarından yararlanarak kaleme aldığı Cihannümâ adlı eseri ise Osmanlı 
coğrafyası ve kültür tarihi bakımından kıymetli bir eserdir. Osmanlı kültürünü ve genel 
olarak İslâm kültürünü bibliyografik, biyografik ve tarihî kaynak eserleri ile zenginleştiren ve 
Avrupalı yazarların tarihe ait bazı eserlerini Türkçe’ye tercüme eden Kâtip Çelebi, 
Cihannümâ kitabıyla da kendisinden sonra gelen Osmanlı âlimleri üzerinde büyük bir etki 
bırakmıştır. Piri Reis’le ciddi şekilde başlayan Osmanlı coğrafyacılığı Cihannümâ ile 
gelişmiş ve bu akım kesintisiz olarak XIX. yüzyıla kadar devam etmiştir. 

Osmanlı coğrafyacılarının hem Batı hem de Doğu’ya ait bilgileri elde etmeleri ve o 
dönemde Avrupa’da ise Doğu dünyasına ait haritaların mevcut olmaması bu konuda 
Osmanlılar’ın tahmin edilegelenden daha ileri bir seviyede olduklarını göstermektedir. 
Haritacılık, Osmanlılarda bir meslek halinde teşkilatlanmıştır. XVII. yüzyılda İstanbul ve 
civarında sekiz iş yerinde 15 kişinin haritacılık sanatıyla uğraştığı görülmektedir. 

Evliyâ Çelebi, bu haritacıların birkaç lisan ve özellikle Latince’yi bildiklerini ve Avrupa 
coğrafya eserlerinden istifade ile deniz haritaları hazırlayarak denizcilere sattıklarını 
anlatmaktadır. Özellikle "hükemâ-yı sâlifin* ilm-i hey’et telifatından Atlas Minör ve Papa 
Monte (Mappa Mundi)26 gibi coğrafya eserlerinin kullanılmakta olduğunu belirtmektedir. 
Klasik dönem Osmanlı coğrafya literatürü hakkında bir diğer değerlendirme XVII. yüzyılda 
İstanbul’da bulunmuş olan İtalyan asilzadesi Comte de Marsigli tarafından yapılmıştır. 
Marsigli, Osmanlı haritalarının üstünlüğünden bahsederken o gün için Avrupa’da Türkiye, 
Arabistan, İran ve Türkistan haritalarının bulunmadığını ve bunların elde edilebilmesi için 
Türk coğrafya eserlerinin tercüme edilmesi gerektiğini belirtmektedir.27 

B. Osmanlı Bilim Geleneğinin Tekamülü 

1. Bilim Hayatındaki Yeni Gelişmeler 

Kuruluştan yaklaşık 150 yıl sonra 1453’te Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul’un 
fethi, bu şehrin İmparatorluğun başkenti olması ve İslam kültür geleneğinin güçlenip 
yaygınlaşması yanında özellikle yeni fethedilen topraklardaki Hıristiyan toplumların 
geleneklerinin biraraya gelmesi Osmanlı kültür hayatının zenginleşmesine yol açmıştır. 
Fatih’in bir yandan Hocazâde ve Alaeddin Tûsî gibi Osmanlı âlimlerini kendi ihtisas 
sahalarında eser yazmaları için teşvik etmesi ve onlardan Gazali’nin, Aristo geleneğine 
mensup filozofların metafizik olaylara bakışlarını tenkit eden Tahafütü’l Felâsife’si ile İbni 
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Rüşt’ün ona yazdığı cevap "Tehafütü’t-Tehafüt’ü karşılaştırmalarını istemesi diğer yandan 
meselâ, Trabzonlu Rum âlimi Georgios Amirutzes ve oğluna Batlamyus’un coğrafyasını 
Arapça’ya tercüme ettirmesi ve bir dünya haritası yaptırması bu kültür buluşmasına güzel 
bir örnektir. Diğer taraftan Sultan Mehmed, gelişmekte olan Avrupa Rönesans kültürü ile 
de ilgilenmiştir. Daha şehzâde iken 1445’de Manisa Sarayı’nda İtalyan hümanist Ciriaco 
d’Ancona ve diğer İtalyan âlimlerden Roma ve Avrupa tarihi dersleri almıştır. Gentile 
Bellini’ye resmini yaptıran Fatih, sarayın duvarlarını Rönesans üslubu fresklerle 
süsletmiştir. Patrik Gennadious, Hıristiyan inancını anlatan İtikadname’sini Fatih için telif 
ettiği gibi, Francesco Berlinghieri Geographia, Roberto Valturio ise De re Militari (Verona 
1492) adlı eserini Fatih’e takdim etmek istemiştir. Yanında bulunmuş olan hümanistlerden 
G. Stefano Emiliano, ölümünde Fatih’e mersiye yazmıştır.28 

Fatih döneminin şüphesiz en dikkate değer bilim adamı, Semerkand geleneğinin temsilcisi 
daha önce ele aldığımız, astronomi ve matematik konusunda on iki kitap yazmış olan, Ali 
Kuşçu adıyla anılan Muhammed b. Ali’dir. Dikkate değer bir diğer şahsiyet, Sultan II. 
Beyazıt devri (1481-1512) âlimlerinden Molla Lütfü’dür. Onun bilimlerin tasnifi konusunda 
yazmış olduğu Mevzuatü’l-Ulûm adlı Arapça bir risalesi ve geometrideki kısaca Delos 
problemi olarak bilinen bir küpün iki katına çıkarılması konusunda kısmen Yunanca’dan 
tercüme edilmiş olan Tadif al-Mazbah adlı bir eseri vardır. 

Aynı dönemin meşhur astronom ve matematikçilerinden biri de Kadızâde ile Ali Kuşçu’nun 
torunu olan Mîrim Çelebi’dir (ö.1525). Zic-i Uluğ Bey’e yapmış olduğu şerhle astronomiye 
dair risaleleriyle astronomi ve matematik sahalarında Osmanlı bilim geleneğinin 
gelişmesine büyük katkısı olmuştur. 

Dedesi Hocazade ve Sinan Paşa gibi devrin büyük âlimlerinden akli ve nakli ilimleri 
okuyarak yetişen Mirim Çelebi, Gelibolu ve Bursa Manastır medreselerinde müderrislik 
yapmış, Matematik ve astronomideki bilgisini takdir eden Sultan II. Beyazıt, onu kedisine 
hoca olarak tayin etmiştir. Sultan I. Selim zamanında Anadolu kazaskerliği görevinde de 
bulunmuştur. Astronomi ve matematik sahalarında olduğu kadar edebiyat, tarih 
sahalarında da bilgili bir zat olan Mirim Çelebi Ali Kuşçu’nun el-Fethiye’sini Şarh al-Fathiya 
fi’l-Hay’a adıyla şerh etmiştir. Mirim Çelebi’nin diğer eserleri arasında Rub’-ı müceyyeb ve 
kullanılışı hakkında kaleme almış olduğu ve II. Beyazıt’a sunduğu Arapça Risalat al-Cayb 
al-Cami’a ve yine aynı konuda Farsça yazdığı Risala Fi’l Rub’-ı Müceyyeb’i zikredilebilir. 
Ayrıca Rub’-ı mukantarat, Rub’-ı Şikaze, Usturlab gibi astronomi ve matematik aletleri ile 
ilgili risaleleri yanında Gök kuşağının oluşması ve mahiyeti hakkında Arapça kaleme aldığı 
Risala Fi’l-Hale ve Kavsi Kuzah önemli bir eseridir.29 

XVI. asır boyunca Osmanlı İmparatorluğunun askeri, siyasi ve iktisadi sahalardaki ihtişamı 
bilim sahasında da kendini göstermiştir. Kanunî Sultan Süleyman devri ve sonrasında 
bilhassa astronomi, tıp, coğrafya ve matematik dallarında Osmanlı âlimlerinin büyük çapta 
çalışmaları bulunmaktadır. 

Kanunî Sultan Süleyman devrinde yaşamış ve astronomi sahasında yetişmiş büyük 
Osmanlı âlimlerinden biri de şüphesiz Mustafa b. Ali el-Muvakkit (öl. 1571)’tir. Yüzyılın 
başlarında İstanbul’da doğan, uzun zaman Sultan I. Selim Camii muvakkitliğini yapan Ali 
el-Muvakkit, daha çok Müneccimbaşı Mustafa Çelebi diye meşhur olmuştur. Eserlerinin 
hemen hepsi astronomi ile ilgili olan Ali el-Muvakkit, vakit tayini konusunda çoğu Türkçe ve 
birkaçı da Arapça olan 24 adet eser hazırlamıştır. Buna ilaveten altı kadar eser de 
kendisine izafe edilmektedir. İlk eseri, Kanunî’nin sadrazamı Makbul/Maktul İbrahim 
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Paşa’ya ithaf ettiği ve kendi icadı olan "rub’-ı âfâkî” adlı aletin kullanışından bahseden ve 
Türkçe kaleme aldığı Ferah Fezadır. İkinci olarak 27 Aralık 1531’de tamamladığı ve Ayas 
Paşa’ya ithaf ettiği Hall-i Da’ire-i Muaddilü’l-Nehâr adlı ve İstanbul enlemine göre ekinoks 
dairesinin hesaplanması ile ilgilidir. Rub’-ı mukantarat ile ilgili eseri ise 1529’da telif edilmiş 
ve Kifayetü’l-Vakt bî Ma’arifeti’d-Dâ’ir ve Fazlihî ve’s-Semt adını taşımaktadır. 117 
nüshasının günümüze kadar gelmiş olmasından bu eserin, çok elden ele dolaşmış olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Arapça kaleme aldığı Risâla fi’l-’Amâl bi’l-Rub’ al-Mucayyab ve Risâla fî Ma’arifat al-Sa’at 
adlı eserleri ile yine rub’-ı müceyyeb, usturlab, zatü’l-kürsü gibi astronomi aletleri ve daha 
çok vakit tayini ile ilgili çok sayıda eseri bulunmaktadır.30 Eserleri hakkında müstakil bir 
araştırma yapılmamış bu Osmanlı astronomunun çalışmaları, onun halefi olarak 
müneccimbaşılık görevine getirilen dönemin büyük astronomlarından Takiyeddin el-Rasıd 
için uygun bir zemin hazırlaması açısından da dikkate değerdir. 

Klasik dönem Osmanlılarda bilimlerin tasnifi bir yönüyle bilimde branşlaşmanın boyutlarını 
ve ihtisas alanlarının zenginliğini gösteren önemli bilgiler olduğu muhakkaktır. Bu konuda 
eser veren kişi dönemin en önemli biyograflarından biri olan Taşköprülü-zâde Isameddin 
Ahmed b. Mustafa’dır (1495 Bursa-1561 İstanbul). Osmanlı klasik dönemin kültür ve bilim 
hayatını konu edinen Şakâyıku’n- Nu'mâniyye adlı eserinde zikrettiği, doğrudan telif edilen 
veya öncekiler üzerine sonradan şerh veya haşiye şeklinde yazılan eserler analitik bir 
şekilde incelendiğinde bu dönemin ilmî hayatının özellikleri açık bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Buna göre zikredilen dönemde Osmanlı âlimlerinin doğrudan telif ettikleri 
eserlerin %25,7’sini aklî ilimler, %25,7’sini tarih-edebiyat-ahlak, %22,8’ini tefsir, %14,2’sini 
fıkıh, %8,5’ini tasavvuf ve %2,8’ini akaid eserleri oluşturmaktadır. Osmanlı öncesi 
dönemde telif edilmiş eserlere Osmanlı âlimlerinin yazdıkları şerh, haşiye, talik veya 
tercümelerin ise %26,6’sını fıkıh, %20,8’ini aklî ilimler, %15,8’ini kelâm, %13,5’ini tarih-
edebiyat-ahlak, %9,5’ini akaid, %8,5’ini tefsir, %2,7’sini tasavvuf ve %2,2’sini hadis 
konusundaki eserler meydana getirmektedir.31 Bu değerler, Osmanlı kültür ve bilim 
hayatının ilk 250 yıllık dönemine tekabül etmekte ve Osmanlı âlimlerinin ilgilerinin yoğunluk 
kazandığı konuları açık bir şekilde sergilemektedir. Aynı zamanda Osmanlı kültür ve bilim 
hayatı hakkında da bilgiler veren Taşköprülü-zâde fıkıh, hadis, kelam, edebiyat ve tarih 
konularında olmak üzere 20 eser vermiştir. Taşköprülü-zâde’nin başlıca eseri, ilk on 
Osmanlı padişahı döneminde yaşamış olan Osmanlı âlimlerinden ve şeyhlerinden 
bahseden bir biyografi kitabı olan Şakâyıku’n-Nu'mâniyye fi ulema el-Devleti’l-
Osmâniyye‘dir. Taşköprülü-zâde’nin bu eseri yanında, Miftâh el-Saade ve Misbah el-
Siyâde adlı ilimlerin tasnifi konusundaki eserinde 350 kadar ilim dalı saymış ve bu dallara 
ait önemli eserleri ve müelliflerini tanıtmıştır.32 

2. İstanbul Rasathanesi ve Takiyeddin El-Rasıd 

Osmanlı Devleti’nin yetiştirdiği en büyük astronom ve matematikçisi olan Takiyeddin el-
Râsıd, 4 Ramazan 932/14 Haziran 1526 tarihinde Şam’da doğdu.33 Başta babası olmak 
üzere Şam ve Mısır’daki çeşitli âlimlerden aklî ve naklî bilimleri tahsil etti. Matematik 
sahasındaki hocası Şihâbeddin el-Gazzî’; astronomi sahasındaki hocası ise muhtemelen 
Muhammed b. Ebü’l-Feth el-Sûfî’dir. 

Takiyeddin, tahsilini tamamladıktan sonra, kısa bir müddet Şam’daki medreselerde 
müderrislik yaptı. Miladî 1550 yılı civarında babası Mâruf Efendi ile birlikte İstanbul’a geldi. 
Çivizâde, Ebu’s-Suûd, Kutbeddinzâde Mehmed ve Saçlı Emir gibi âlimlerin meclislerine 
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devam ederek onlardan faydalandı. Daha sonra Mısır’a döndü ve Kahire’de Şeyhuniyye ve 
Surgatmışiyye medreselerinde müderrislik yaptı. Kısa bir müddet için yeniden İstanbul’a 
geldi. Semiz Ali Paşa’nın sadrazamlığı zamanında Edirnekapı Medresesi’nde müderrislik 
yaptı. Bu süre zarfında Ali Paşa’nın özel kütüphanesinden ve saat koleksiyonundan 
faydalandı. Ailesinin Mısır’da oluşu ve Ali Paşa’nın da Mısır’a vali tayin edilmesi üzerine 
tekrar Kahire’ye döndü. Mısır’da müderrislik ve kadılık görevlerinde bulundu. Kazasker ve 
Mısır Kadısı olan Abdülkerim Efendi ve babası Kutbeddin, Takiyeddin’i matematik ve 
astronomi ile uğraşmaya teşvik ettiler. Kutbeddin çeşitli rasat aletleri ve dedesi Ali Kuşçu, 
Cemşîd el-Kâşî ve Bursalı Kadızâde’nin matematik ve astronomi ile ilgili eserlerini temin 
edip Takiyeddin’e verdi; ayrıca onun astronomi çalışmalarına yardımcı oldu. 

Takiyeddin, matematik sahasında beş, astronomi sahasında yirmi, fizik-mekanik 
sahasında üç, tıp ve zooloji sahasında birer eser telif etmiş, ayrıca ölçü ve tartılar ile ilgili 
bir risale yazmıştır. Eserlerinin hepsi Arapça’dır. Astronomi sahasında, ayrıca Takiyeddin 
ile ilgisi olan beşi Türkçe, ikisi Arapça ve birisi Farsça olmak üzere sekiz eser mevcuttur. 
Bu eserlerden özellikle Âlâtü’l-Rasadiyye li Zîc-i Şehinşâhiyye adlı Türkçe eser önemlidir. 

Takiyeddin rasat çalışmalarına Mısır’da iken başlamış ve ilk eserlerini bu sırada vermiştir. 
Onun asıl amacı, Uluğ Bey Zîci’ndeki bazı eksik kısımları tamamlamak ve yeni bir zîc 
hazırlamaktır. İstanbul Rasathanesi’nin tesisi, bu amacına ulaşmasına imkânı tanımıştır. 
1570 yılında yeniden İstanbul’a gelen Takiyeddin, dönemin müneccimbaşısı olan Mustafa 
Çelebi’nin ölümü üzerine Sultan II. Selim tarafından 1571 yılında müneccimbaşı tayin 
edildi. Bu arada dönemin önemli şahsiyetlerinden 

Hoca Sâdeddin Efendi ile dostluk kurdu ve onun himayesini gördü. 1574 yılında Tophane 
sırtlarında bir binada veya Galata Kulesi’nde rasat çalışmalarında bulundu. Bu çalışması 
Sultan III. Murad’ın hocası Hoca Sâdeddin Efendi ve Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın 
dikkatlerini çekti. 1579 yılı başlarında Sultan III. Murad’ın bir fermanıyla, Tophane 
sırtlarında ve bugünkü Fransız Elçilik Sarayı’nın bulunduğu yerde bir rasathane inşasına 
başlandı.34 Astronomi sahasındaki önemli kitaplar ve aletler bu rasathanede toplandı.35 

Takiyeddin’in Rasathane’sinde kullanılan aletler, çağdaşı Avrupalı meşhur astronom Tycho 
Brahe’nin 1576’da Uraienborg’da kurmuş olduğu rasathanedeki aletlerle benzer özelliklere 
sahip olduğu dikkati çekmektedir. Takiyeddin Sidrâtü Muntehe’l-Efkâr adlı Zîc’inde 
İstanbul’daki rasat faaliyetlerine on beş yardımcısı ile birlikte 1573 yılında başladığını 
belirtmektedir. Buna göre rasathane, çalışmaların başladığı 1573 yılından, yıkılış tarihi 
olarak herkesçe kabul edilen 4 Zilhicce 987/22 Ocak 1580 tarihine kadar rasat faaliyetlerini 
sürdürmüştür.36 

Aynı zamanda Takiyeddin icatlarıyla, daha önce İslâm dünyasında kullanılan rasat 
aletlerine yeni aletler ilave etmiştir. Takiyeddin’in rasathanede kullanmış olduğu aletlerin 
bazıları: Batlamyus tarafından icat olunmuş zatü'l-halak, paralaktik cetvel ve usturlap, bir 
kısmı daha önce İslâm dünyasında kullanılan kadran, zatu’s-semt ve’l-irtifa, zatu'ş-
şubeteyn, rub’u mıstar, zatu's-subkateyn, zatü'l-evtâr gibi aletlerdir. Ayrıca Takiyeddin 
tarafından icat edilmiş olan "muşebbehe bi’l-menatık” adlı sekstant aleti, Tycho Brahe’nin 
icat ettiği alete çok benzemektedir. Takiyeddin rasatlarında, rasathanede kurmuş olduğu 
ahşap duvar kadranını ve "saatleri, dakikaları ve saniyeleri gösteren kadranlı bir mekanik 
saat inşa ettik, her dakikayı beşer saniyeye böldük” diye tarif ettiği, kendisinin yapmış 
olduğu mekanik saati kullanmıştır. Bu, daha evvel kullanılan saatlerden daha dakik olduğu 
için, uygulamalı astronomi konusunda, on altıncı asrın önemli icatlarından birisi olarak 
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kabul edilmiştir. 

İstanbul Rasathanesinde yapılan gözlemler sonucunda Takiyeddin, Güneş 
parametrelerinin hesaplanması için yeni bir metot geliştirmiştir. Sabit yıldızların enlem ve 
boylamlarının tespitinde ise Venüs gezegenini ve Aldebaran ile Spica Virginis adlı iki yıldızı 
kullanmıştır. Ayrıca günümüzde 61’’ olarak hesaplanmış olan Güneş’in apojesini 63’’ 
olarak hesaplamıştır. Bu, Kopernik’in 24’’ ve Tycho Brahe’nin 45’’ değerleriyle mukayese 
edildiğinde gerçeğe en yakın değerdir. Takiyeddin’in asıl amacına yönelik olarak da yeni 
gözlemlerine dayanarak, Güneş ve Ay cetvellerini ihtiva eden zicler hazırlamış ve Sultan 
III. Murad’a ithaf etmiştir. 

Şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre Takiyeddin’in matematiğe yaptığı en önemli 
katkı, daha önce el-Öklidîsî ve el-Kâşî gibi İslâm matematikçileri tarafından geliştirilen 
ondalık kesirleri trigonometriye ve astronomiye uygulaması, buna uygun sinüs ve tanjant 
tabloları hazırlaması ve bunları Cerîdetü’d-Dürer ve Harîdetü’l-Fiker adlı zîcinde 
kullanmasıdır. Takiyeddin konunun teorik çerçevesini de Buğyetü’t-Tullab’ın ikinci 
makalesinin dokuzuncu babında oluşturmuş ve bunlarla nasıl işlem yapılacağını örnekleri 
ile göstermiştir. Takiyeddin ayrıca, Osmanlılar’da daha önce Molla Lutfî’nin ele aldığı ünlü 
Delos problemini yeniden ele almış ve bu problemin üç çözüm yolu üzerinde durmuştur.37 

Takiyeddin’in astronomi sahasında ilk önemli eseri, Sidretü Müntehe’l-Efkâr fî Melekûti’l-
Feleki’l- Devvar adını taşımaktadır. Bu eser, Takiyeddin tarafından Uluğ Bey Zîci’nin tashih 
ve ikmali için, Mısır ve İstanbul’daki gözlemlerinin sonuçlarına göre hazırlanmıştır. 
Takiyeddin, eserin ilk kırk sayfasında trigonometrik hesabı inceler. Sonra astronomik 
saatleri, gök dairelerinin vb. konuları ele alır. Daha sonra rasat aletlerinin ve rasat 
usullerinin tarifi, Ay ve Güneş hareketlerinin rasatları ile altmışlık tabana göre hesap 
edilmiş sinüs ve diğer trigonometrik fonksiyonların incelenmesi gelir. Hâtimesi 
bulunmadığından eserin tamamlanmadığı söylenebilir. Sevim Tekeli tarafından incelenen 
bu eserde, trigonometri ve pratik astronomiye ilişkin şu sonuçlar tespit edilmiştir: 
Takiyeddin açıların ölçülmesinde kirişleri değil, İslâm astronomi geleneğine uyarak sinüs, 
kosinüs, tanjant ve kotanjant gibi trigonometrik fonksiyonları kullanmıştır. Diğer taraftan, 
Uluğ Bey’den esinlenerek, Cemşîd el- Kâşî’nin üçüncü dereceden bir denklem şekline 
soktuğu sinüs 1°’nin değerini tespit için farklı bir yöntem geliştirmiş ve bu değeri tam olarak 
bulmaya çalışmıştır. Ayrıca Güneş parametrelerinin hesabında yeni bir yöntem olan ve 
Avrupa’da Kopernik ile Tycho Brahe’nin haberdar oldukları, üç gözlem noktası metodunu 
uygulamış, sabit yıldızların enlem ve boylamlarının hesaplanmasında ise Ay’ın aracı olarak 
kullanılmasını terk ederek yukarıda belirttiğimiz gibi Venüs’ü ve ekliptiğe yakın Aldeberan 
ve Spica Virginis’i kullanarak farklı bir hesaplama usulü geliştirmiştir. 

Takiyeddin’in astronomi sahasında ikinci önemli eseri, Cerîdetü’d-Dürer ve Harîdetü’l-Fiker 
adını taşır. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Takiyeddin, bu eserinde ilk defa, ondalık 
kesirleri trigonometriye ve trigonometrik fonksiyonlara uygulamış sinüs-kosinüs ve tanjant-
kotanjant tabloları hazırlamıştır. Bu eserin ihtiva ettiği konular arasında başta yıldızların ve 
gezegenlerin gökyüzündeki konumlarının belirlenmesi, namaz vakitlerinin tespiti ile ilgili 
(ilm-i mikat), "el-asl” usturlap, rubu tahtası gibi aletlerin çizimi, güneş saatleri, takvimler, 
güneş ve ay tutulması, ziçler ve İstanbul boylamına göre yapılan gözlemler ve tablolar 
gelmektedir. Yine kendisinin hazırladığı Teshîlü’z-Zîci’l-Aşariyyeti’ş-Şehinşâhiyye adlı 
zîcinde olduğu gibi, bu zîcinde de yay ve açıların derece aksamını ondalık kesirlerle ifade 
etmiş ve hesaplamalarını da buna uygun olarak yapmıştır. Ayrıca yine bu zîcte sabit 
yıldızlar tablosu dışında tüm astronomik tabloları ondalık kesirlerle hazırlamıştır. 
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Takiyeddin’in yukarıda zikrettiğimiz üç önemli astronomi eserinin yanında, ikinci derecede 
önemi haiz ve astronominin çeşitli konularına ait başka eserleri de mevcuttur. Bunlardan 
biri olan el- Dustûrü’r-Râcih li Kavâidi’t-Tastih, kürelerin düzlem haline getirilmesini konu 
alır ve kısmen geometri ile ilgilidir. Diğer bir eseri Reyhânetü’r-Ruh fî Resmi’s-Sâat alâ 
Musteva’s-Sutuh adını taşımaktadır ve mermer yüzeyler üzerine çizilen güneş saatlerinden 
ve bunların özelliklerinden bahseder. Eser öğrencisi Ömer b. Muhammed b. EbÎ Bekr el-
FâriskûrÎ (ö. 1018/1609-1610) tarafından Nefhü’l-Füyuh bi Şerh Reyhâneti’r-Ruh adıyla 
şerhedilmiş ve bu şerh XI./XVII. yüzyılın başlarında adı bilinmeyen biri tarafından 
Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 

Takiyeddin, fizik-optik sahasında Euclides, İbn el-Heysem ve Kemâleddin el-FârisÎ’nin 
konu ile ilgili eserlerini inceleyerek Nevru HadÎkatü’l-Ebsar ve Nûru HakÎkati’l-Enzar adlı 
eserini telif etmiştir. Bu eserinde Takiyeddin, ışığın mahiyeti, yayılımı ve kırılması gibi 
konuları ele almış, ışığın küresel yayılımı üzerinde durmuş, ayrıca renk ile ışık arasındaki 
ilişkileri incelemiştir. Takiyeddin’in eserinde dikkati çeken noktalardan biri de dürbünden ve 
kullanımından bahsetmesidir. Eserindeki, 

"Ben uzakta bulunmaları nedeniyle görülemeyen [gözden gizlenmiş olan] eşyayı en ince 
ayrıntılarıyla gösterebilen ve ortalama uzaklıkta bulunan gemilerin yelkenlerini bir ucundan 
tek bir gözle baktığımızda görebileceğimiz ve (daha önce) Yunanlı bilginlerin yapıp, 
İskenderiye kulesine yerleştirmiş olduklarına benzer bir billur (mercek) yaptım”.ifadesinden 
de anlaşılacağı gibi uzağı gösteren bir düzeneği yapması onun mucit kişiliğini açıkça 
ortaya koymaktadır.38 

Takiyeddin mekanik sahasında iki eser kaleme almıştır. Bunlardan en önemlisi, 1558 
yılında Nablus’ta telif ettiği ve mekanik saatleri İslâm ve Osmanlı dünyasında ilk olarak ele 
alan el- Kevâkibü’d-Dürriyye fÎ Vad’i’l-Benkamâti’d-Devriyye adlı eseridir. Takiyeddin, 
eserin ön sözünde, Semiz Ali Paşa’nın özel kütüphanesinden ve hizanesinde bulunan 
Avrupa’dan gelme mekanik saatlerden faydalandığını belirtmektedir. Eserde, Takiyeddin 
mekanik saatlerden, bunların çeşitlerinden ve şekillerinden bahsetmekte ve her tür saati 
ele alıp incelemektedir.39 Takiyeddin’in mekanik sahasındaki ikinci eseri, el-Turukü’s-
Seniyye fi’l-Âlâti’r-Rûhâniyye adını taşımaktadır ve "ilmü’l-hıyel” denilen ve klasik İslâm 
medeniyetinde Mûsâoğulları ve CezerÎ’nin incelediği konuları ihtiva etmektedir.40 

Takiyeddin’in tıp alanında müfredat ilaçları alfabetik olarak incelediği Tercümânü’l-Etibbâ 
ve Lisâni’l-Elibbâ, zooloji alanında ise el-Mesâbihü’l-Müzhire fÎ İlmi’l-Bezdere isimli eserleri 
kaleme almış; ölçü ve tartılarla ilgili olarak da Risâle fÎ Ameli’l-MÎzâni’t-TabiÎ adlı risalesini 
telif etmiştir. Ancak bu eserler henüz incelenmemiştir. 

Klasik Osmanlı bilim geleneğinin en yüksek seviyesi olarak nitelendirilen Takiyeddin’in, 
çalışmalarında İslâm bilim adamlarının konuyla ilgili yazılarını incelemeyi bir esas kabul 
etmiş ve eserlerinde daha önceki astronomi eserlerinin bir kritiğini yapmayı ihmal 
etmemiştir. Şüphesiz onun çalışmaları Osmanlı biliminin zirvesini oluşturmuş ve İstanbul 
Rasathanesi’nin kuruluşundan sonraki faaliyetleri, İslâm astronomi geleneğindeki en ileri 
gelişmeyi sağlamıştır. Rasathanenin devlet adamları arasındaki rekabet ve kıskançlık 
yüzünden bazı bahaneler ileri sürülerek hazin bir şekilde yıkılması, bu gelişmenin sonunu 
hazırlamıştır.41 

Takiyeddin, araştırma ve gözleme dayalı ilmÎ bilgiye ulaşma yanında onun tecrübeye 
dayalı bir metot kullandığına da şüphe yoktur. Eserleri konuları itibarıyla incelendiğinde 
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onun hassas gözlem sonuçlarına ulaşabilmek için, gerek insanın duyu organlarından 
kaynaklanan hataların belirlenmesine gerekse ölçme aletlerinin dakikliğine aşırı titizlik 
göstermiş olduğunu anlamaktayız. Diğer taraftan astronomide teorik çalışmaların 
hesaplanmasında daha doğru sonuçlara daha pratik ulaşmak amacıyla ondalık kesirleri 
astronomiye uygulaması onun ilmî metodolojisini yansıtmaktadır. Eserleri ilmî yönden 
olduğu kadar didaktik üslup açısından da dikkati çeker. 

C. Bilim ile İlgili Faaliyetlerin Yürütüldüğü Vakıf ve Saray 

Kuruluşları 

Osmanlı döneminde genel olarak din ve din dışı ilmî faaliyetleri yürüten âlimler, genellikle 
tek bir ilim çevresine mensup insanlar idi. Bu âlimler, daha önce ifade edildiği gibi medrese 
kurumu çevresinde bulunmaktaydılar. Ancak bu âlimler, daha sonraları ihtisaslaşan 
müesseselerde çalışıp yeni çevreler oluşturmuşlardır. Osmanlılardan önce prototipleri 
değişik İslam devletlerinde özellikle Timurlular, İlhanlılar ve Selçuklularda bulunan 
kurumlar, Osmanlılar döneminde gelişmiş ve daha da belirgin bir yapıya kavuşmuş 
oldukları görülür. Bu bakımdan medreseler yanında Saraya bağlı Hekimbaşılık ve 
Müneccibaşılık gibi müesseseler oluşup kökleşmiş ayrıca büyük camilerin bulunduğu 
külliyelerin temel bir unsuru olan Muvakkithaneler yaygın hale gelmiştir. Dolayısıyla 
medreseler, şifahaneler, daru’t-tıp ve muvakkithaneler gibi umumi karakterdeki vakıf 
kurumları ile Hekimbaşılık ve Müneccibaşılık gibi Saray’a mensup müesseseler, aynı 
zamanda bilimin üretildiği kurumlar olmuştur. Yukarıda bahsettiğimiz ve 1573-1580 yılları 
arasında rasat faaliyetinde bulunan dönemin padişahının himayesinde Takiyeddin el-
Raşid’in kurmuş olduğu İstanbul Rasathanesi, bu konuda özel bir yere sahip olmuştur. 
XVIII. yüzyılda kurulmaya başlanan ve XIX. yüzyılda bütün yönleriyle yaygın hale gelen 
Batı tarzı yeni eğitim kurumlarına rağmen, klasik bilim kurumlarının medreseler ve 
muvakkithaneler gibi birçoğu fonksiyonlarını imparatorluğun sonuna kadar devam 
ettirmişlerdir. 

1. Medreseler 

İlk Osmanlı medreselerinde eğitim, geleneğe dayalı olarak tamamen vâkıfların (vakfı 
kuranların) koymuş oldukları şartlar çerçevesinde tayin olunan müderrislerin inisiyatiflerine 
bırakılmış görülmektedir. Meselâ, İznik Orhan Bey Medresesi’nin vakfiyesinde, Müderris 
Dâvûd el-Kayserî’nin "medresede tâlib-i ilme her gün ders okutacağı” şartı dışında 
bağlayıcı bir ifade bulunmamaktadır.42 Yine 1348’de kurulan Bursa Lala Şâhin Paşa 
Medresesi vakfiyesinde "müderrisi âlim ve ifâdeye kâdir bir kimse olması ve tatil günleri 
dışında şer’î bir özrü olmadığı takdirde dersleri katiyen terk etmemesi” ifadesi yer almıştır. 
1415 senesinde Karamanoğlu Ali Bey’in Niğde’de kurduğu Akmedrese’nin vakfiyesinde 
"bu medreseyi ulûm-ı şer’iyye tedrisiyle meşgul fukahâ ve mütefakkıhaya ve ulûm-ı 
dinîye’nin muhtac olduğu ulûm-ı edebiyye tahsili ile mütevaggil evli, bekâr, leylî ve neharî 
talebe ile Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre olan müderris ve muide vakfetti. Müderrisin her 
gün fıkıh ve usûl-ı fıkıh ve sair umûr-ı şeri’yye ve âlîyeyi takrir etmesini, muidin ise 
fukahânın her gün müzâkere ile dersleri tekrar etmesi....”43 denilmektedir. Bu ibareler 
Fâtih’in kurduğu Sahn-ı Seman Medreseleri öncesinde, geleneğe dayalı medrese 
eğitiminin temel özelliklerini açıklaması bakımından önemlidir. 

Fâtih Sultan Mehmed, İstanbul’u fethettikten sonra, şehre yeni bir şahsiyet kazandırmak 
için imar faaliyetleri başlatmış, etrafındakileri de bu hamleye katılmaları için teşvik etmiştir. 
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Bu faaliyetler neticesinde bazı Bizans binaları mescit, medrese ve hânikâha 
dönüştürülmüştür. Fâtih, yeni başşehrini dârü’l-ilm (ilim ve kültür merkezi) haline getirme 
planına uygun olarak, İstanbul’un bir tepesi üzerinde, daha sonra kendi adı ile anılacak bir 
külliye inşa ettirmiştir. Bu Külliye, Fâtih’in merkeziyetçi tavır ve politikasının bilim ve eğitim 
hayatındaki mücessem abidesidir. 

Fâtih Külliyesi vakfiyesine göre medreseler, Cami’nin etrafında "Sahn” medreseleri diye 
bilinen yüksek sekiz medrese ve bu medreselerin arkasında "Tetimme” adıyla bilinen ve 
Sahn Medreseleri'nin hazırlayıcısı olan sekiz küçük medreseden oluşmaktadır. Böylece 
caminin iki tarafında toplam on altı medrese olup bunların dışında, batı kapısına bakan 
tarafta bir de "dârü’t-tâlim” yani sıbyan mektebi bulunmaktadır. Vakfiye’den bu külliyenin 
mütekâmil bir eğitim merkezi olarak düzenlendiği, bunun için yeme, içme, barınma ve 
tedavi ihtiyaçlarının görüleceği imaret, dârü'ş-şifâ ve kütüphane gibi müesseselerin 
kurulduğu anlaşılmaktadır. 

Yakın zamanlara kadar yapılan bazı modern çalışmalarda, Fâtih’in emri üzerine, kendisinin 
inşa ettirdiği Sahn Medreseleri, Avrupa üniversitelerine benzetilerek Ali Kuşçu, Vezir 
Mahmud Paşa ve Molla Hüsrev tarafından bir ders programı düzenlendiği iddia 
edilmektedir. Ancak son araştırmalarla Fâtih medreseleri ile modern üniversite kavramı 
arasında kurulan benzerliklerin ve Fâtih medreseleri hakkında oluşturulan yanlış imajın 
düzeltilmesine çalışmıştır.44 

Fâtih medreselerinin kurulmasıyla, Osmanlı eğitim hayatında yeni bir dönem başlamış ve 
medreselerin hiyerarşik yapısı yeniden düzenlenmiştir. Nitekim medrese tarihi ile ilgili 
yapılan çalışmalarda medreselerin akademik seviyelerinin, onların başında bulunan 
müderrise ödenen ücretlere ve o medresede okutulması gereken temel ders kitabına göre 
Fâtih döneminde düzenlendiği hususu, XVI. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Gelibolulu 
Mustafa Âlî’nin verdiği bilgiye dayanarak Uzunçarşılı’dan beri kabul görmüştür.45 Âlî’nin 
verdiği bilgiden Yıldırım Bayezid döneminden itibaren eğitim hayatını düzenleyen bazı 
kaide ve usûllerin (genellikle bunlara "kanun” denilmektedir) bulunduğu ve bazılarının Fâtih 
dönemine kadar uygulandığı, ancak onun döneminde bunların bir araya getirilip bir bütün 
olarak derlendiği anlaşılmaktadır.46 

Fâtih Teşkilat Kanunnâmesi’nde, müderrislerin tayini konusunda, medreselerin payeleri 
müderrislerin aldığı yevmiyeye göre yirmi akçeliden başlayan ve beşer akçe artışla yirmi 
beş, otuz, otuz beş, kırk, kırk beş ve ellili akçeye ulaşan bir hiyerarşiye bağlanmıştır. Ellili 
medreseler "Dâhil”, "Hâriç” ve "Sahn” olarak üç ayrı isimle anılmışlardır. Sahn 
Medreseleri’nin yani Fâtih Külliyesi’ndeki üst seviyeli sekiz medresenin müderrisleri de 
ulemânın en ileri gelenleri kabul edilmiş ve resmî teşrifatta sancak beylerinin önüne 
yerleştirilmişlerdir.47 

Fâtih öncesi Osmanlı medreselerinin vakfiyelerinde yukarıda verilen bazı örneklerde de 
görüldüğü üzere genellikle dinî ilimlerin eğitimine işaret edilmektedir. Halbuki Fâtih 
Medreseleri vakfiyesinde ilk defa medreselere tayin edilecek müderrislerin, hem dinî (naklî) 
hem de mantık, felsefe, matematik ve astronomi gibi ilimleri kapsayan "aklî” ilimleri 
bilenlerden seçilmesi şartı getirilmiştir. Yine vakfiyede bu medreselerin temelinin hikmet 
esaslarına dayandığı ve kuruluşunun geometrik kaideler içinde olduğu edebî bir üslupla 
belirtilirken, Sahn-ı Seman’ın daha öncekilerden farkları ortaya konulmuştur. Kanaatimize 
göre Semerkant’ta Uluğ Bey’in çevresinde bulunan ve matematik-astronomi ağırlıklı ilim 
muhitinden gelen Ali Kuşçu’nun tesirini burada aramak gerekir. Onun etkisini bu 
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medreselerin çerçevesini çizen vakfiyede aklî ilimlerin dinî ilimlerin yanında okutulması 
imkânını hukuken sağlamış olmasında aramak lâzım gelir. Bu tesirin, Fâtih’ten sonra 
Süleymaniye Medreseleri’ne kadar artarak uzandığını görmek mümkündür. 

İstanbul’un kurulu olduğu yedi tepeden ikincisine de Kanunî Sultan Süleyman Osmanlı 
kültür, bilim ve eğitim tarihinin zirvesini teşkil edecek olan külliyesini kurmuştur. Kanunî 
devrinin ihtişamını ve Sermimar Sinan’ın dehasını aksettiren bu külliyenin inşası (1550-
1557) Osmanlı eğitiminde önemli gelişme ve yeniliklerin olduğu bir merhaleyi teşkil 
etmiştir. Camiin etrafında eğitimin değişik seviyede ve ihtisaslarda yürütüldüğü mektep ve 
medreseler inşa edilmiştir. Külliyede bir sıbyan mektebi ile Sahn medreseleri adıyla da 
bilinen dört medrese kurulmuştur. Ayrıca Külliyede ihtisas medreseleri olarak da "Dârü’l-
Hadis” in yanı sıra "Dârü’t-Tıb” adıyla da anılan bir tıp medresesi yer almıştır. Bîmarhane, 
İmaret veya Dârü’z-Ziyâfe, Tabhane ile tıp medresesinin yanında kurulan Dârü’l-Edviye 
(eczahane) gibi unsurları bulunan bu külliyenin insanî, dinî, sosyal ve kültürel hizmetlerin 
bir bütün olarak yürütüldüğü Osmanlı külliyelerinin Fâtih Külliyesi’nden sonra tekâmül 
etmiş örneğini teşkil etmektedir. 

Süleymaniye Medreseleri, medrese hiyerarşisindeki üstün yerini daha sonraki dönemlerde 
de korumuştur. Ancak ileriki dönemlerde medrese payelerinde değişiklikler olduğu 
görülmektedir. XVIII. yüzyılın ilk yarısında payeler şu sıraya göre düzenlenmiştir: İbtidâ-i 
hâriç (birinci hâriç), ikinci hâriç, ibtidâ-i dâhil (birinci dâhil), ikinci dâhil, Musıla-i Sahn, 
Sahn, ibtidâ-i altmışlı, ikinci altmışlı, Musıla-i Süleymaniye ve Süleymaniye. Dârü’l-Hadis 
ile birlikte on bir payeli bu sisteme, Musıla-i Süleymaniye ile Süleymaniye medreseleri 
arasında Havâmis-i Süleymaniye adı altında yeni bir pâye daha ilâve edilerek on iki payeli 
bir sistem oluşturulmuştur. On iki payeli bu sistem, İkinci Meşrutiyet’e kadar sürmüştür.48 

İkinci Meşrutiyet döneminde medreselerin ıslahı gayretleri içinde, İstanbul'da bulunan 
bütün medreseler Şeyhülislam ve Evkaf Nâzırı Mustafa Hayri Efendi’nin zamanında 
çıkarılan Islâh-ı Medâris Nizamnâmesi 29 Eylül 1914 ile "Dârü’l-Hilâfeti’l-Âliyye Medresesi” 
adı altında birleştirilmiş ve tâli kısm-ı evvel, tâli kısm-ı sâni ve âlî kısım olmak üzere her biri 
dört yıllık üç seviyede düzenlenmiştir. Taşralardaki medreselerde ise eğitim süreleri beş 
sene olarak ayarlanmıştır.49 

Dârü’l-Hilâfeti’l-Aliyye Medreseleri üstünde "Medresetü’l-Mütehassısin” adı ile bir ihtisas 
medresesi kurulmuştur. Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım Efendi’nin döneminde, 1916’da çıkarılan 
nizamnâme ile bu medreselerin eğitim süreleri yeniden düzenlenmiş ve klasik dönemde 
olduğu gibi ibtidâ-i hâriç, ibtidâ-i dâhil, Sahn ve Süleymaniye isimleriyle anılmaya 
başlanmıştır. 1845’de kadı yetiştirmek için Süleymaniye’de kurulan Muallimhâne-i Nüvvab 
medresesi 1908’de Mekteb-i Nüvvâb, 1909’da ise Medresetü’l-Kuzât adı ile faaliyetini 
sürdürmüştür. İkinci Meşrutiyet döneminde imam hatip ile vâiz yetiştirmek için Medresetü’l-
Eimme ve’l-Hutabâ ile Medresetü’l-İrşad ayrıca 1914’de hat ve onunla ilgili klasik sanatları 
okutmak üzere Medresetü’l-Hattâtin kurulmuştur. Modern üniversite yapısı içinde dinî 
ilimlerin eğitimi için 1900’de tesis edilen Dârü’l-Fünûn-ı Şâhâne’ye bağlı olarak kurulan 
Ulûm-i Âlîye-i Dînîye (İlahiyat) Şubesi, 1914’de çıkarılan Islâh-ı Medâris Nizamnâmesi ile 
Dârü'l-Hilâfeti'l-Aliyye’nin medreselerinin âlî kısmına devredilmiştir. 

Medrese eğitiminde uzun zaman tartışılıp yapılması istenilen bu köklü düzenlemelerden 
beklenen semereler tam olarak ortaya konmadan, 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhîd-i 
Tedrîsat Kanunu ile Osmanlı medreseleri tarihe karışmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Millî 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir İmam Hatip Mektebi ile İstanbul Dârü’l-Fünûnu’nun 
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bünyesinde bir İlahiyat Fakültesi açılıp kısa süre sonra kapatılmıştır. Çok partili demokratik 
hayatın gelmesiyle yeniden açılmaya başlanan İmam Hatip okulları ile İlahiyat Fakülteleri, 
İkinci Meşrutiyet’in bu müesseselerini isimleriyle günümüze taşımaktadır. 

2. Daruşşifalar, Hekimbaşılık ve Süleymaniye Tıp Medresesi 

Osmanlılarda pratik ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygulamalı bilim müesseselerinin 
arasında sağlık hizmeti veren müessesler önemli bir yer tutmaktadır. Genellikle 
“dârüşşifâ”, “şifahane” veya “bîmâristan” olarak adlandırılan bu müesseseler aynı zamanda 
tıp eğitimi verme fonksiyonunu da icra etmişlerdir. Osmanlılar çok önem verdikleri 
dârüşşifâları, devamlılıklarını sağlamak için müstakil birer bina olarak değil daha ziyade 
külliyelerin bir birimi olarak inşa edegelmişlerdir. 1470’te Fatih Sultan Mehmed tarafından 
kurulmuş olan Fatih Dârüşşifâsı, 1481’de II. Bayezid’ın emriyle Edirne’de kurulan Bayezid 
Dârüşşifâsı ve 1550’de tesis edilen Süleymaniye Dârüşşifâsı ile aynı dönemde kurulan, 
Haseki Dârüşşifâsı (1550), Sultan I. Selim’in hanımı Hafsa Sultan’ın Manisa’da kurmuş 
olduğu Hafsa Sultan Dârüşşifâsı (1522-23) bu çeşit önemli yapılardan bazılarıdır. 
Dârüşşifâlar, hasta tedavisi yanında hekimlerin yetişmesinde de önemli bir yere sahiptir. 
Selçukluların kurduğu sağlam temel ve yaygın uygulama anlayışına dayalı olarak başlayan 
Osmanlı Dârüşşifâ geleneği XIX. asrın ortalarında modern hastaneler açılana kadar 
varlığını devam etmiştir. 

Süleymaniye Dârü’ş-Şifâsının karşısında bulunan ve günümüze sadece güneydoğu kanadı 
ile gelen tıp medresesinin girişi Tiryakiler Çarşısı’na açılmaktadır. Dârü’t-Tıbbı’nın 
bulunduğu bina halen mevcut olup günümüzde Süleymaniye doğumevi olarak 
kullanılmaktadır. Yapının kuzey-doğu kanadı, çarşının kemerleri ve dükkânları üzerinde 
yer almaktadır. 

Kanunî Sultan Süleyman tarafından yaptırılan, Süleymaniye külliyesinin bir bölümünü 
oluşturan ve vakfiyesinde “İlm-i tıbb için binâ olunan medrese-i tayyibe” olarak tarif edilen 
Dârü’t-Tıb, Osmanlı Türkleri tarafından inşa edilen ilk tıp medresesidir (1555). Daha önceki 
bazı İslâm devletlerinde rastladığımız tıp medreselerine benzeyen bu kurum, bir külliye 
dahilinde ve düzenli olarak üç yüz yıla yakın eğitim vermesi açısından onlardan farklı bir 
yapı kazanmıştır. Süleymaniye Tıp medresesi, mütehassıs hekim yetiştirmek maksadıyla 
kurulmuş olup Osmanlılarda tıp eğitimi sahasında, tıbbî ihtisaslaşma açısından çok önemli 
bir noktada yer almıştır. Zira daha önce dârü’ş-şifâlarda yapılan tıp öğretimi, bu medrese 
ile müstakil bir yapıya kavuşmuştur.50 

Yukarıda bahsi geçen ve kendi özel vakıflarınca desteklenen müesseseler dışında devletin 
resmî müesseseleri içinde, daha çok padişahın, hanedan mensuplarının ve saray 
görevlilerinin işleriyle ilgili olarak Hekimbaşılık müessesesi de bulunmaktadır. 
Hekimbaşılar, başta padişah ve ailesi olmak üzere saray halkının sağlığıyla ilgilenen 
tabiplerdir. İlmiye sınıfından iyi yetişmiş kimseler arasından seçilen hekimbaşı, aynı 
zamanda imparatorluğun tabip, eczacı, cerrah, kehhal (göz hekimi) ve sağlıkla ilgili bütün 
müesseselerinden sorumluydu. Hekimbaşılık müessesinin sona ermesine kadar (1844), 
bazıları bir kereden fazla olmak üzere toplam 42 kişi bu vazifeye tayin edilmiştir.51 

Osmanlı İmparatorluğu’nda XVI. yüzyılda Hekim Muhiddin Mehmed (öl. 1504) ile başlayan 
XIX. yüzyılda Abdulhak Molla ile sonlanan 350 yıllık dönem içinde görev alan 
hekimbaşıların, hem hizmetleriyle hem de bu sahada hazırlamış oldukları eserleriyle, 
Osmanlılarda tıp ilminin gelişmesinde sürekli katkıları olmuştur. Kuruluş ve gelişme 
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devrinde (1507-1512 ve 1515-1520 tarihleri arasında) iki kere bu göreve getirilmiş 
Hekimbaşı Ahi Çelebi, Risâle-i Hasâtü’l-Kilye, Farsça kaleme aldığı Fevâidü’s-Sultâniye 
fi’l-Kavâidi’t-Tıbbiye ve Türkçe olarak kaleme aldığı Risâle fi’t-Tıbb ile Mesnevî fi’t-Tıbb adlı 
eserleri ile Osmanlıda İslam tıbbı geleneğinin yaygınlaşmasında etkili olmuş hekimlerden 
biridir. Klasik İslam tıbbında eser vermiş bir diğer hekimbaşı, Mısır’da tıp tahsili gören ve 
Kahire Kalavun Hastahanesi’nde uzun süre baştabiplik yapan IV. Murad’ın ünlü 
hekimbaşısı Emir Çelebi’dir (ö. 1639). Onun Enmuzecü’t-Tıb adlı eseri Osmanlı tabipleri 
arasında uzun süre müracaat kitabı olarak kullanılmıştır. 

XVI. asırdan itibaren, başta İstanbul olmak üzere büyük Osmanlı şehirlerinde Avrupa 
kaynaklı birçok salgın hastalığın ortaya çıkması karşısında hekimbaşıların hem yeni tedavi 
ve korunma metotları geliştirdikleri hem de Avrupa kaynaklı tıbbî fikirlere dayalı yeni 
eserler hazırlamış oldukları görülür. Bunlardan uzun süre hekimbaşılıkda bulunmuş, telif 
ve tercüme birçok tıp eseri kaleme almış olan Sâlih b. Nasrullah (ö. 1671) Osmanlı tıp 
tarihinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle Gâyetü’l- Beyan fî Tedbîri Bedeni’l-İnsan adlı 
eseri ile Paracelsus’un eserlerini tercüme ederek Osmanlılarda tıbb-ı cedid akımının 
başlamasına sebep olmuştur. Aynı yüzyılın bir diğer hekimbaşısı Hayâtîzâde Mustafa 
Feyzi Efendi (ö. 1691) de beş risaleden meydana gelen er-Resâilü’l-Müşfiye fî’l Emrâzi’l- 
Müşkile adlı Türkçe olarak kaleme alınan eseri ile Osmanlı tıbbında etkiler meydana 
getirmiştir. XVIII. asırda yetişen önemli hekimlerden birisi de Hekimbaşı Subhizâde 
Abdülaziz Efendi (ö. 1782) dir. Suphizade, Hollandalı Herman Boerhaave’nin (ö. 1738-
1739) Aforizmaları’nı Kıtâat-i Nekâve fî Tercüme-i Kelimât-ı Boerhave adı ile Türkçe’ye 
tercüme ederek bu eserlerin Osmanlı tıp literatürüne kazandırılmasını sağlamıştır. 

Hekimbaşıların Osmanlı İmparatorluğu’nda modern tıp eğitiminin başlamasında ve yeni tip 
tıbbî müesseselerin kurulmasında da önemli roller üstlenmiş oldukları görülür. Bu konuda 
ilk sırada Hekimbaşı Mustafa Behçet Efendi (ö. 1835) ve çocukları Hayrullah Efendi ve 
Hekimbaşı Abdulhak Molla gelir. Behçet Efendi, hem Çiçek Aşısı Risâlesi ve Risâle-i İllet-i 
Efrenç gibi küçük fakat önemli risaleleri ile hem de yeni Tıbbiye’nin açılmasındaki önderliği 
ile Osmanlılarda modern tıp eğitiminin kurucusu olarak tanınmıştır.52 

3. Müneccimbaşılık 

Devletin resmî müesseseleri içinde bulunan, daha çok padişahın, hanedan mensuplarının 
ve saray görevlilerinin işleriyle ilgili olan bir kurum da Müneccimbaşılık idi. Bu kurum XV. 
asrın sonlarına ve XVI. asrın başlarına doğru kurulmuştur. İlmiye sınıfından seçilen 
müneccimbaşılar, sarayda görevli olup astronomi ilmiyle, takvim, imsakiye hazırlama, 
hanedan mensupları ve yüksek rütbeli devlet adamları için zayice çıkarma gibi işlerle 
meşgul olmuşlardır. Müneccimbaşılar kendi sahalarında yazdıkları eserler yanında, diğer 
ilmiye mensupları gibi dinî ve edebî konularda da çeşitli eserler vermişlerdir. 

Müneccimbaşı veya kıdemli yardımcılarından biri sultanların tahta çıkışı, saraydaki düğün 
ve doğum günleri, kızaktan gemi indirilişi gibi önemli hadiseler için, uğurlu gün ve saatlerin 
tespitini yapardı. Ayrıca, astronomi ile ilgili hadiseleri Güneş ve Ay tutulmalarını (kuyruklu 
yıldızlar, gökte görünen cisimler ve saire gibi), zelzele ve yangın felaketlerini takip eder, 
elde ettiği bilgileri kendi yorumları ile Saray'a iletirdi. Yukarıda sözü edilen 
muvakkithanelerin idaresi de müneccimbaşılarının mesuliyetindeydi. III. Murad (1574-
1595) zamanında İstanbul’da kurulan meşhur rasathane Müneccimbaşı Takiyüddin el-
Râsıd'ın (ö.1585) idaresi altındaydı. Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar 37 ilim 
adamı müneccimbaşılık görevini üstlenmişti. Bu müessese Cumhuriyet’in ilanı ile 1924 
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yılında lağvedilmiş yerine 1927’de Başmuvakkitlik kurulmuştur.53 

4. Muvakkithaneler 

Uygulamalı astronomi ile ilgili müesseselerden bir diğeri ise muvakkithanelerdir. 
İmparatorluğun kuruluşundan itibaren şehirlerde ve kasabalarda belirli mescit veya 
camilerin avlusunda kurulan bu yapılar, özellikle İstanbul’un fethinden sonra, külliyelerin bir 
unsuru olarak yaygın bir şekilde tesis edilmiş ve faaliyetlerini külliyenin vakıf gelirleri ile 
sürdürmüşlerdir. Burada özellikle namaz vakitlerinin tayinini yapan bir muvakkit 
bulunmaktadır. Muvakkitler zaman tayini için rubu’ tahtası (quadrant), usturlap, sekstant, 
oktant, güneş saatleri ve mekanik saatler ile kronometre gibi aletler kullanmışlardır. 
Muvakkithaneler zaman ölçme bilgisi dışında matematik ve astronomi öğretilen birer 
merkez olma özelliğine de sahip müesseseler olmuşlardır.54 

5. Mekteb-i Fenn-i Nücum 

XIX. yüzyılın başlarında mühendislik, tıp ve askerlik sahalarında yeni eğitim kurumlarının 
kurulduğu bir dönemde muvakkit yetiştirmek üzere Mekteb-i Fenn-i Nücum adıyla, klasik 
bilim eğitimine yönelik bir okulun kurulmuş olduğunu görmekteyiz. 

Müneccimbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi (öl. 1841) ve müneccim-i sani Sadullah Efendi’nin 
(öl. 1848) gayretleriyle Tanzimat’ın (1839) ilanından önce kurulan Mekteb-i Fenn-i Nücum, 
Sadullah Efendi’nin ifadesiyle: “...zabt-ı sinin-i şuhûr ve ahbâr-ı evkat-ı salat için tahsîl 
olunmakta olan fenn-i nücûmun mebdei ve esası olan rakam-ı takvimin istihracı.” 
maksadıyla kurulmuştur. Kuruluş tarihi ve eğitimi hakkında pek bilgi bulunmayan bu kurum 
ne yazık ki kurucularının gayretleriyle ayakta kalmış ve kısa süre sonra mülga durumuna 
düşmüştür. Ancak kısa süreli de olsa bu kurumun ilk öğrencileri olan Ahmed Eşref Efendi, 
Hasan Efendi, Mehmed Efendi ve Müneccim-i sani Sadullah Efendi’nin oğlu Ahmed 
Muhsin Efendilerin takvim hazırlama konusunda çalışmalarda bulunmuş oldukları 
görülmektedir. Daha sonra öğrenci sayısı altı kişiye ulaşmış olan Mekteb’in ne zaman 
kapandığı bilinmemekle beraber bu tarih 1845’ten sonra değildir.55 

6. Uygulamalı Astronomi ile İlgili çalışmalar 

Yukarıda genel hatlarıyla temas ettiğimiz uygulamalı astronomi ile ilgili müesseseler, başta 
ziçler olmak üzere takvim ve astronomi aletleri hakkındaki eserlerin telif edilmesi 
hususunda da önemli birer merkez olmuşlardır. Osmanlılarda ve genel itibarla İslâm 
dünyasında vakit tayini ve takvim hazırlama, âlimler arasında en fazla ilgi duyulan 
uğraşlardır. Bu sebeple Osmanlı âlimleri daha ilk dönemlerden itibaren astronomi ile ilgili 
çalışmalarını ağırlıkla bu konulara hasretmişlerdir. Osmanlılarda bu sahada gerek şerh ve 
haşiyelerde gerekse tercümelerde Semerkant astronomi ekolünün etkisi açıkça 
görülmektedir. Diğer taraftan 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı’da Batı 
kaynaklı astronomi cetvellerinin tercüme edilmiş olduğu bilinmektedir. Ancak takvim 
hazırlamada Avrupa kaynaklı bu cetvellerin XIX. yüzyıla kadar çok etkili olmadığı da 
muhakkaktır. 

Osmanlılarda takvim hazırlama konusundaki eserlerin başında Nasireddin el-Tusî’nin Si 
Fasl adlı eseri gelmektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu konuda ilk tercüme 
Ahmed-i Dai’nin Muhtasar fi İlm el-Tencim ve Marifet el-Takvim (Risale-i Sî Fasl)’dır. 
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İkinci olarak Şeyh Vefa’nın Ruznamesi’dir. Bu eser, Müezzinzade Ayn-ı Ali (1609’da sağ) 
Efendi ve el-Vanî tarafından şerh edilirken, el-Ankaravî tarafından nazım haline 
getirilmiştir. Takvim konusunda İbn el Mecdî’nin al-Durr al-Yatim’i de Osmanlılar tarafından 
oldukça itibar edilen bir eserdir. Osmanlılarda teorik astronomi eserlerinin çoğunda da 
takvim konusu ayrıca ele alınmıştır. 

Osmanlılarda takvim hazırlamada en çok kullanılan ziç, Uluğ Bey’in Zic-i Hakanî’si 
olmuştur. Ali Kuşçu vasıtasıyla Osmanlı dünyasında tanınmış ve kullanılmıştır. Çok sayıda 
şerhi vardır. Ayrıca Türkçe’ye çeşitli tercümeleri bulunmaktadır.56 Eserin Osmanlı 
Devleti’nde takvimler resmen Avrupa kaynaklı Cassini ve Lalande Ziç’lerine göre 
hazırlanmaya geçildikten sonra bile kullanıldığı görülmüştür. 

Uluğ Bey Zici’nden sonra Osmanlı döneminde en rağbet gören ikinci ziç, İbn el-Şatır’ın (öl. 
1375) al-Zic’idir. Birçok Osmanlı âlimi tarafından şerh, tercüme ve ihtisar edilmek suretiyle 
işlenmiş olan bu ziç de keza XIX. yüzyıl sonlarına kadar kullanılmıştır.57 Osmanlı 
dünyasında daha az kullanılan diğer ziçler de şunlardır. Nasireddin Tusî’nin Zic-i İlhanisi, 
Abu’l-Vefa el Buzcanî’nin (öl. 998) al-Zic al-Vazih ve al-Zic al-Şamil veya al-Zic al-Kamil 
adlarıyla bilinen zicidir. Bu ziç, daha XIV. yüzyılda Ali el-Komamati tarafından şerh edilerek 
Çelebi Sultan Mehmed’e sunulmuştur. Osmanlılarda etkisi sınırlı olmuştur. 

Osmanlı dünyasında yeni gözlemelere dayalı hazırlanan orijinal ziçler de hazırlanıp 
kullanılmıştır. Bunların başında Takiyüddin el-Rasıd’ın İstanbul Rasathanesi’nde yapmış 
olduğu gözlemler neticesinde hazırlamış olduğu ziç gelir. Bu zicin her ne kadar Osmanlı 
dünyasında uzun süreli bir etkisi olmamış ise de hazırlanış tekniği ve dakikliği açısından 
Osmanlılardaki bilim seviyesini gösteren en büyük işaretlerden biridir. 

XVII. asır boyunca Avrupa kaynaklarından tercüme edilen bilim eserlerinin sayısı 
artmıştır. Bu tercümeler vasıtasıyla yeni bilim kavramlarının Osmanlı bilim dünyasına 
tedricî girişinin başladığı görülür. Tespitlerimize göre astronomi konusunda Avrupa 
dillerinden tercüme edilmiş olan ilk eser, Fransız astronom Noel Duret’nin (ö.1650 civarı) 
Paris’te 1641’de basılan Ephemerides Celestium Richelianae ex Lansbergii Tabulis adlı 
zicidir. Bu eser, Osmanlı astronomu Zigetvarlı Tezkereci Köse İbrahim Efendi tarafından 
1660 da Secencelü’l-Eflak fi Gayeti’l-İdrak adıyla tercüme edilmiştir. Bu tercüme aynı 
zamanda Osmanlı’da, Kopernik ve onun güneş merkezli (heliocentric) kâinat sisteminden 
bahseden ilk kitaptır. Bu konu "Yenileşme Dönemi Osmanlı Bilimi” başlıklı makalemizde 
deha detaylı olarak ele alınmıştır.58 

Osmanlı astronomlarının ilgi duyduğu bir diğer saha ise astronomi aletleri olmuştur. 
Osmanlı astronom ve matematikçileri genellikle Rub’-ı Müceyyeb, Rub’-ı Mukantarat ve 
Usturlap gibi hesap ve gözlem aletleri ile bunların yapılışı ve kullanılışı hakkında eserler 
hazırlamışlardır. 

Bir tarafı rub’u’l-müceyyeb bir tarafı da rub’-ı mukantarat olarak kullanılan, Hint dairesi 
veya Türk tahtası olarak da bilinen Rub’ı tahtası, astronom ve matematikçilerin ellerinden 
bırakmadıkları bir alettir. Tahtanın rub-ı müceyyeb tarafı, çarpma, bölme, karekök ve 
küpkök alma gibi matematik işlemler yanında sin, cos, tg ve cotg gibi trigonometrik 
fonksiyonların hesaplanması işi için kullanılır. Rub’ı-mukantarat tarafı ile ise astronomi ile 
ilgili gözlemler (Güneşin irtifaı, yıldızların uzaklığı, öğle vaktinin ve zaman hesaplama ve 
(kıblenin) yön bulma gibi fonksiyonları yerine getirmede kullanılır. 
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Rub’u’l-müceyyeb konusunda en yaygın eser, Sıbt el-Mardinî (v. 1543)’nin al-Risalât al-
Fathiyya fi’l-A’mal al-Caybiyya’dır. Bu eserin şerh, tercüme ve istinsahlarının çokluğu, 
onun ne kadar çok kullanıldığının bir işaretidir. Rub’ı dairenin mukantarat tarafının kullanışı 
hakkındaki eserler arasında ise Osmanlılar arasında en çok kullanılan ve işlenen eser, 
Cemaluddin Abdullah al-Mardinî’nin al- Nucum al-Zahirat’ıdır. Bu konuda ayrıca İbn al-
Mecdî ve Abdülaziz el-Vefaî’nin eserleri sayılabilir. Ali el-Muvakkit’in (öl. 1574) 1529’da telif 
ettiği Kifâyetü’l-Vakt bi Ma’arifet’il-Dâ’ir ve Fazlihî ve’l-Semt adlı eseri Osmanlılarda bu 
sahanın en çok kullanılan kitapları arasında bulunmaktadır. Rub’-ı müceyyeb hakkında 
eseri bulunan Osmanlı âlimlerinden Muhammed b. Katib Sinan al-Muvakkit al-Konavî’nin 
(öl. 1523) mukantarata dair olan eserleri büyük ilgi görmüştür. Bunlar Hadiyetü’l-Mülük, 
Muzih al- Avkat fî Ma’rifat al-Mukantarat Risale fî Ma’rifat al-Mukantarat ve Risala fî 
Ma’rifat vaz’-ı Rub’ al-Dâira al Mavzu alayhi’l Mukantarat adlı eserleridir. 

Usturlap ile ilgili çalışmaların başında Nasireddin Tusî’nin Bist Bab ders Ma’rifet-i Usturlab 
adlı eseri gelir. Sahasında İslam dünyasının en meşhur eseri olan Bist Bab, Osmanlılar 
arasında ilk olarak 1495 yılı civarında Efe-zade Muhammed b. Hacı Süleyman al-Bursavî 
tarafından incelenerek hakkında bir şerh yazılmıştır. Daha sonra XVI. yüzyılda Osmanlı 
himayesine giren Muhammed el- Bircendî (öl. 1528’den sonra) tarafından Farsça olarak 
şerh edilmiştir. Yine aynı asrın ilk yarısında adı bilinmeyen biri tarafından Türkçe’ye 
çevrilen bu eser, hakkındaki çalışmalar XVIII. asrın sonlarına kadar devam etmiştir. Halil 
el-Haddadî, Bist Bab’ın sonunda yer alan "Yirmi Yedi Yıldızın Alametleri” bahsini Türkçe’ye 
tercüme etmiştir. 

Nasireddin Tusî’nin Bist Bab adlı eserinden sonra usturlap konusunda Osmanlılarda en 
çok işlenen eserlerin başında Bahaeddin el Amilî’nin el-Safîha’sı gelmektedir. Aslı Farsça 
yazılmış bu eserin Arapça tercümesi ve şerhleri mevcuttur. 

Osmanlı bilim literatüründe, yeni ortaya çıkarılan bir diğer ilgi çekici katkı, Endülüs’ten 
gelen Müslüman ve Yahudi âlimler tarafından gerçekleştirilmiştir. Sultan II. Bayezid 
zamanında İstanbul’a gelen Endülüslü İliya b. Abraham bu âlimlerden biridir. İhtida ettikten 
sonra Abdüsselam el Muhtedi el- Muhammedî adını alan bu zâtın, Arapça astronomi ve tıp 
kitapları vardır. Önce İbranice yazdığı, 1503’te Arapça’ya tercüme ederek Sultan II. 
Bayezid’e ithaf ettiği kitabında, Batlamyus’un yaptığı "Zatu’l-halak’tan” daha büyük olan 
"el-Dabid” adını verdiği kendi icadı bir astronomi aletinden bahsetmektedir. Bu kitap 
Osmanlı bilim literatürünün henüz çok iyi bilinmeyen bir veçhesini de ortaya koymaktadır.59 

D. Yenileşme Döneminde Klasik Bilim Geleneğinin Devamı 

İmparatorluğun en ihtişamlı döneminde, en iyi eserlerini meydana getiren klasik bilim 
geleneği, yukarıda kısaca temas ettiğimiz bilim adamları ile kurumlar çevresinde oluşan ve 
İslâm bilim geleneği mirası üzerine kurulup geliştirilen bilim muhitlerinde ortaya konmuştur. 
Bu gelenek, "Yenileşme Dönemi Osmanlı Bilimi” makalesinde belirtildiği gibi Osmanlıların 
"Avrupa Bilimi” ile olan ilk temasları sonrasında, Avrupa bilimini tercüme ve aktarma 
faaliyetlerinin yoğunlaştığı safhalarda da devamlılığını muhafaza etmiş ve 20. asra kadar 
bazı temel unsurlarıyla yaşayabilmiştir. 

Kuruluş döneminde olduğu gibi Osmanlı âlimleri, sonraki dönemlerde de ilmî seyahat 
geleneğini devam ettirmişlerdir. Ancak tarihte Türkistan, İran, Suriye, Mısır ve Kuzey 
Afrika’ya doğru gerçekleşen bu seyahatler, Batı’ya İstanbul’a yönelmiştir. 

http://www.altayli.net/


OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KLASİK 
BİLİM GELENEĞİNİN TARİHÇESİ 

Türk Tarihi Araştırmaları http://www.Altayli.Net 

   Sayfa No: 23 

XVI. ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı bilim matematikçileri arasından ilk sırada, eserini Türkçe 
kaleme alması ve dolayısıyla Osmanlı Türkçe’sinin "bilim dili” olması noktasında önemli bir 
yere sahip olan İbn Hamza el-Mağribî ve onun matematik konusundaki çalışmaları 
seçilmiştir. Tam adı Ali b. Veli b. Hamza el-Mağribî olan bu zat, Osmanlı matematikçilerinin 
en önemlilerinden biridir. Nevizade Atai’nin anlattığına göre bu zat Cezayir’de doğmuş, ilk 
tahsilini memleketinde yaptıktan sonra eğitimini tamamlamak için İstanbul’a gelmiştir. 
İstanbul’da ileri gelen âlimlerinden ders almış ve bir müderrise mülazım olmuştur. Haşiye-i 
Tecrid ve Miftah medreselerinde müderrislik yaptıktan sonra Cezayir ve Trablusgarp 
kadılıklarında bulunmuştur. İstanbul’a döndüğünde ilmi rütbesi dahil medresesine terfi 
ettirilmiştir. 1586’da İstanbul’dan tekrar Kuzey Afrika’ya giden el-Mağribî, Mekke’de 
bulunduğu sırada 1591’de Tuhfetü’l-Adâd li zevi’r-Rüşd ve’s-Sedâd adlı eserini kaleme 
almıştır. 

El-Mağribî, bu eserinde Sinan b. el-Feth b. el-Harranî, İbn Yunus el-Mısrî, İbn el-Haim ve 
İbn el Gazzî el-Osmanî gibi büyük matematikçilerden faydalanmıştır. Kitab, bir 
mukaddime, dört makale ve bir hatimeden müteşekkildir. Birinci makalede tam sayıların 
işlemlerinden ve toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeden bahsedilmiştir. İkinci makale ise 
kesirler ve köklere ayrılmış olup, burada kesir sayılar, kesirlerin ortaya çıkarılması ve 
usulü, kesirlerle dört işlem, tamsayıların kök karelerinin çıkarılması, sağır sayılarla dört 
işlem ve sayıların üçüncü ve dördüncü kuvvetten köklerinin çıkarılması konularına 
hasredilmiştir. Üçüncü makalede ise, sırasıyla dört orantı ile, hataeyn yoluyla ve cebir 
yoluyla meçhullerin ortaya çıkarılması konuları ele alınmıştır. el-Mağribî’nin bu 
makalesinde cebir konusunda önemli bir yenilik görülmemektedir. Ancak Salih Zeki’ye 
göre "Birden başlayan müteselsil bir geometrik dizi hanelerinde meydana gelen sayının 
üssü, kenarların üsleri toplamından bir eksiktir. Bir sayının kenarları şu iki adede derler ki, 
bahsedilen hanede bulunan sayı kenar sayılarının birbirine çarpımından meydana gelir. Bir 
hanenin üssü, o hanenin baştan itibaren kaçıncı olduğunu gösteren sayıdan ibarettir”. 

el-Mağribî’nin 

1 2 4 8 16 32 64 128 264... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

dizilerini i’tbara alarak, mesela 32’nin üssü 6’dır. Bunun kenarları olan 4 ve 8 saylarının 
üsleri 3 ile 4’ün toplamından bir eksik olduğunu görebiliriz. Buna dayalı olarak Salih Zeki 
Bey’e göre eğer Hamza el-Mağribî, yukarıdaki geometrik dizi ile onun altındaki aritmetik 
dizi yerine 0’dan başlayan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 dizisini alarak bundaki sayıları benzer 
geometrik dizinin hadlerine üs kabul etmiş olsaydı İskoçyalı Nappier’den 24 yıl önce 
logaritmayı icat etmiş olurdu. 

Eserinin dördüncü makalesini şekillerin ve cisimlerin yüzölçümlerine ve hacimlerine ayıran 
el- Mağribî, bu son makalede sırasıyla dörtgenlerin yüzölçümü, üçgenlerin yüzölçümü, 
daire kesitlerinin yüzölçümü ve kürelerin ve cisimlerin yüzölçümleri ele alınmaktadır.60 

XVIII. yüzyılda da, Batı’dan tercümeler yapıldığı bir dönemde, belki bu dönemin en önemli 
temsilcilerinden biri olan Gelenbevî İsmail Efendi’nin (öl. 1791) eserlerinde de klasik 
matematik geleneğinin devam ettiğini görmek mümkündür.61 Bu gelenek XIX. yüzyılda da 
devam etmiştir. Meselâ medreselerde temel ders kitabı olarak okutulan, hesap, hendese 
ve cebir konularında Osmanlı matematiğinde özel bir yeri bulunan Bahaeddin el-Amilî’nin 
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(öl. 1622)62 Hulâsât al-Hisâb (al-Bahâ’iyye)’nın63 XVII. ve XVIII. yüzyıllarda olduğu gibi64 
XIX. yüzyılda da Türkçe’ye tercüme edilmiş olması buna iyi bir ömektir.65 

Osmanlılarda klasik bilim geleneğinin devamlılığının tek örneği hiç şüphesiz Hulasat al-
Hisab değildir. Astronomi konusunda da benzer örnekleri sıklıkla görmek mümkündür. 
Osmanlıda modern batı biliminin girişini sağlayan kurumların başında gelen 
Mühendishâne-i Berri-i Hümayun’un Başhocalığını yapmış olan Mir Seyyid Ali Bey’in 
(Paşa) (öl. 1846) Ali Kuşçu’nun el-Fethiyesi’ni Mir’at-ı Âlem adıyla Türkçe’ye çevirmiştir. 
Bu tercüme 1843’te İstanbul’da basılmıştır. Eserin mukaddimesinde Seyyid Ali Bey’in 
kainat modellerinden bahsederken Batlamyus’un yer merkezli modelini, Kopernik’in güneş 
merkezli modeline tercih ettiği görülmektedir.66 

XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında yaşamış önemli astronomlardan Gazi Ahmed 
Muhtar Paşa ve Fatin Gökmen, klasik bilim geleneğini devam ettiren son âlimlerdendirler. 
Gerçekten Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yetiştirdiği önemli astronom ve 
takvimcilerden olan Gâzî Ahmed Muhtar Paşa (1838-1919), değişik sahalarda eserler 
kaleme almakla beraber, astronomi sahasında şöhret bulmuştur. Bu sahada beşi Türkçe, 
ikisi Türkçe-Arapça toplam yedi eseri bulunmaktadır. En önemli eseri 1890’da Arapça 
olarak Kahire’de basılan Islâhü’t-Takvim, Réforme du Calendrier (Leiden 1898) adıyla 
Fransızca’ya tercüme edilmiştir. Eser, Doğu’da kullanılan takvimlerin problemlerini ve 
Osmanlı malî takviminin kusurlarını göstererek yeni bir sistem teklif etmektedir. Diğer bir 
önemli eseri ise takvimcilik, vakit tayini ve bunun için kullanılan aletleri modern bir sistem 
içinde inceleyen Riyâzü’l- Muhtar ve Mir’âtü’l-Mikat ve’l-Edvar adlı Türkçe hacimli eseridir. 
Bu eser, Yeğen Şefik tarafından Arapça’ya tercüme edilmiş ve 1885-1886 yılında Mısır’da 
Bulak Matbaası’nda basılmıştır.67 

Klasik astronomi sahasında üzerinde durulması gereken son isim, Mehmed Fatin Gökmen 
(ö. 1955) ’dir. Takiyüddin el-Râsıd (ö. 1585)’den 326 yıl sonra Türkiye’de gözlem ve 
araştırmaya dayalı astronomi çalışmalarını yeniden başlatan Fatin Gökmen, Kandilli 
Rasathanesi’nin kurucusudur. ilk tahsilini Antalya’nın Akseki ilçesindeki medresede 
tamamladıktan sonra İstanbul’a gelmiş olan Fatin hoca, klasik usûlde eski astronomiyi son 
Müneccimbaşı Hüseyin Hilmi Efendi’den öğrenmiştir. Önce Sultan Selim 
Muvakkithanesi’nde çalışmış, sonra Salih Zeki Bey’in teşviki ile de Dârü’l-Fünün Fen 
Fakültesi’ne girerek modern matematik-astronomi tahsil etmiştir. 

Fatin Gökmen, Dârü’l-Fünun müderrisliği esnasında Salih Zeki’nin de yardımıyla, 1867’den 
beri daha çok bir meteoroloji merkezi olarak faaliyet gösteren Rasadhane-i Âmire’nin 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. Rasathaneyi yeniden yapılandıran Gökmen, 1910-1943 
yılları arasında otuz üç yıl müdür olarak rasathanede görevde bulunmuştur. Ayrıca takvim 
çalışmaları yapmış ve Türkiye’de takvim sistemine bir düzen getirmiştir. Fatin Gökmen 
klasik Osmanlı Astronomi geleneğinden yetişen son temsilcilerden biri olmakla beraber, 
Türkiye’de modern astronomi mesleğinin yerleşmesinde önemli şahsiyetlerden biri 
olmuştur.68 

Sonuç 

Bu makalede hedefimiz Osmanlı dünyasındaki ilmî faaliyetler hakkında genel mahiyette 
bilgi vermektir. Şüphesiz büyük bir imparatorluğun bilim konusunda altıyüz yıllık 
faaliyetlerinin tamamını burada ele almamız mümkün değildir. Biz özellikle dinî ve edebî 
bilimler dışında kalan klasik geleneğin içinde değerlendirdiğimiz bilim dallarını ele almaya 
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çalıştık. Bunu yaparken Osmanlı dünyasında yaygınlığı, orijinalliği ve ilmî seviyesi yüksek 
eserleri ve bu eserlerin sahipleri hakkında analitik bir değerlendirme yaparak bazı 
sonuçlara ulaşmayı hedefledik. Bunun yanı sıra medreselere ve bilimle ilgili diğer 
müesseselere de kısaca temas ederek Osmanlılarda bilim dalları ile ilgili sahada kurulmuş 
olan müesseselerin gelişmeleri arasında bir paralellik kurmaya çalıştık. 

Bu makalemizde, İmparatorluğun kuruluşundan itibaren bilim hayatının oluşumu, gelişmesi 
gelenek halini almasındaki safhaları gösterilmiştir. Son yıllarda yaptığımız ve Osmanlı 
astronomi, matematik ve coğrafya literatürünü büyük ölçüde açığa çıkarmış olan 
araştırmalar neticesinde, Osmanlılardaki ilmî faaliyetlerin yoğunluğu açıkça ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. Astronomi Literatürüne bakıldığında XV. yüzyıldan Cumhuriyet'e kadar 
olan dönem içerisinde 582 müellif, astronomi konusunda toplam 2438 eser hazırlanmıştır. 
Bu eserlerin yüzyıllara göre dağılımı şöyledir: 

XV. yüzyılda 52 eser (genel toplam içerisindeki oranı %2), XVI. yüzyılda 300 (%12), XVII. 
yüzyılda 190 (%8), XVIII. yüzyılda 344 (%14), XIX. yüzyılda 267 (%11), XX. yüzyıl 222 
(%9); dönemi bilinmeyen 1063 (%44). Aynı değerlendirmeler Matematik konusundaki 
eserlere göre yapıldığında, tespit edilebilen 491 müellifin toplam olarak 1116 eser 
hazırlamış oldukları görülmektedir. Bu eserlerin yüzyıllara göre dağılımı ise şöyledir: XV. 
yüzyılda 28 eser (genel toplam içerisindeki oranı %3), XVI. yüzyılda 81 (%7), XVII. 
yüzyılda 70 (%6), XVIII. yüzyılda 121 (%11), XIX. yüzyılda 176 (%16), XX. 466 (%41); 
dönemi bilinmeyen 174 (%16). Bu istatistikî bilgilerde Astronomiye ait eserlerin sayıca 
Matematiğe ait eserlerden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum astronomide, 
bilhassa takvimlerin büyük bir yer tutmasından kaynaklanmaktadır. Burada eser sayısında 
XVIII. yüzyıla kadar sürekli bir artış gözlenmektedir. Bu yüzyılda zirveye ulaşan eser sayısı 
daha sonra düşmeye başlamıştır. Matematiğe dair yazılan eser sayısı, XVII. yüzyıl dışında 
devamlı olarak artmıştır. Özellikle XIX. yüzyılda büyük bir artış kaydeden matematik 
eserleri XX. yüzyılda zirveye ulaşmıştır. Ancak her iki konuda hazırlanan eserlerdeki artış 
oranları paralel denebilecek ölçüde birbirine yakındır. 

Başlangıçta Arapça yazılmış olan Osmanlı bilim literatürü, XIV. ve XV. yüzyıllardan itibaren 
Arapça, Farsça eserlerin tercüme edilmeye başlamasıyla, bu iki dil yanında sıklıkla Türkçe 
olarak yazılmaya başlamıştır. Bu durum Türkçe bilim literatürünün zenginleşmesini ve 
değişik bilim dallarında terminolojilerin oluşmasını da mümkün kılmıştır. XVIII. ve XIX. 
yüzyıllarda, Osmanlı bilim literatürünün dili Türkçe ve Arapça’dır. Farsça eserler ise çok 
nadirdir (%1). Türkçe ve Arapça olarak yazılan bütün eserlerin (el yazması ve basma) 
oranları da farklılıklar arz etmektedir. Bu iki yüzyılda hazırlanmış ve İstanbul’da basılmış 
olan modern bilim ve teknolojiye ait eserlerin-birkaç istisna dışında-tamamının Türkçe 
olmasına mukabil, el yazması eserlerin çoğunluğu Arapça’dır. On sekizinci yüzyılda yazma 
ve basma 331 adet astronomi kitabının 221’i Arapça, 101’i Türkçe, 2’si Farsça ve 7 tanesi 
de bu üç dilin karışımı dillerde yazılmıştır. Aynı şekilde on dokuzuncu yüzyılda 
astronomiye ait toplam 263 adet eserin 137’si Arapça, 123’ü Türkçe ve üçü de karışık 
dillerdedir. Gördüğümüz sayılar, Türkçe kullanımının arttığını açıkça ifade ederken, toplam 
adedin azaldığına işaret etmektedir. Bu da XIX. yüzyılda, mekteplerin ve eğitim 
müesseselerinin yaygınlığına bağlı olarak basma eser kullanılmasıyla, kitap konusunda 
doğu yazma geleneğinden modern kitap basma geleneğine geçişin hızlanmasını 
göstermektedir. 

Arap toprakları hariç Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında hazırlanan astronomi kitaplarının 
büyük çoğunluğu Türkçe yazılmıştır. Aynı müşahedelerin Osmanlı Matematik literatürü için 
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de kaydetmek mümkündür. Sonuç olarak XVIII. ve XIX. yüzyıllarda hazırlanan eserlerin 
yazma olanlarının Arapça veya Türkçe, ancak bunlardan basma olanların tamamına 
yakınının Türkçe olduklarını söyleyebiliriz.69 

Astronomi ve matematik literatürü gibi Osmanlı Coğrafya literatürü hakkında da kısa bir 
değerlendirme yapacak olursak, bu konuda öncelikle 458 müellifin toplam 1628 eserinin 
tespit edilmiş olduğunu söylemek gerekir. Bu eserler kitap, atlas, harita ve krokiden 
oluşmaktadır.Toplam coğrafya eserinin 1542’si Türkçe, 84’ü Arapça, biri Farsça biri de iki 
dildedir (Arapça-Türkçe). Konularına göre dağılımına bakacak olursak, toplam 1628 eserin 
255’i umumi kıtalar coğrafyası, 941’i harita, atlas, kroki, haritacılıkla ilgili kitap, 81’i 
seyahatname, 73’ü Osmanlı umumi coğrafyası, 61’i bölgeler, şehirler coğrafyası, 39’u 
tahtit-i arazi (tapu-kadastro), 38’i menzilnâme, 46’sı ülkeler coğrafyası, 32’si denizcilik, 
20’si iktisadî coğrafya 18’i acaib al-mahlukat tarzı, 16’sı askerî coğrafya, 11’i sefaretnâme 
ve 9’u coğrafya lügatidir.70 Bu konuda yapılan kapsamlı tarama ve tahlil çalışmasında 
görüldüğü üzere Osmanlı coğrafya literatürünün temel dili Türkçe olmuştur. 

Yukarıda görüldüğü gibi klasik dönemde Osmanlı bilim faaliyetleri başta medreseler olmak 
üzere, muvakkithane ve daruşşifa gibi tıp, matematik ve astronomi bilimlerinin 
uygulamalarının yapıldığı yerlerde, bu bilimlerin eğitimleri ile birlikte yapılmaktaydı. XVI. 
asrın sonlarında, Takiyüddin Râsıd tarafından kurulan ve eski astronomi aletleri ile birlikte 
yeni aletlerin de kullanıldığı İstanbul Rasathanesi’nde, kısa ömürlü fakat İslâm astronomi 
çalışmalarının devamı niteliğinde, orijinal çalışmalar yapılmış ve bunlar hemen kitap haline 
getirilmiştir. Klasik dönem Osmanlı bilim literatürünün oluşması ise genellikle medrese 
ortamında gerçekleşmiş ve başta dinî konular olmak üzere matematik, tıp ve astronomi 
sahalarında, Arapça, Türkçe ve çok azı Farsça olmak üzere, çok sayıda ilmî eser 
müderrisler tarafından telif tercüme veya yorumlama yoluyla meydana getirilmiştir. 

Burada ortaya konulan önemli sonuçlarından birisi de, Osmanlı bilim literatürünün 
oluşmasında, Osmanlı toprakları içerisinde bulunan kültür mevkilerinde yetişen Anadolulu 
bilim adamları ile bu merkezlerin dışında yetişip Osmanlı himayesine giren âlimlerin 
katkıları olmuştur. Klasik dönem Osmanlı bilim geleneğinin oluşmasında, medreselerin 
kurulmasından eserlerin telifine kadar pek çok konuda padişahların ve diğer devlet 
adamlarının teşviklerinin önemli rolü olmuştur. 

Avrupa’daki ilmî ve coğrafî gelişmelerden de haberdar olan Osmanlılar, özellikle on yedinci 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Batı bilim ve teknolojisine daha fazla ilgi duymaya 
başlamışlardır. 

Bu dönemde özellikle coğrafya, astronomi ve tıp gibi bu makalede ele alınan sahalarda 
Avrupa’dan tercüme ve aktarma yoluyla yakından takip edilmiş ve yeni bir ilgi alanı 
oluşmuştur denilebilir. 

Prof. Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU 

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü / Türkiye 
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