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Dünyanın üç kıt’asını fethedip dördüncüsüne el 
attığımız ve millî şahsiyetimizi temsil eden bir me- 
deniyyet kurup düşmanlarımızı bile imrendirdiğimiz 
devirlerde sarsılmaz bir üstünlük şuûrumuz vardı. 
Bizi tarihin tahtına çıkarıp asırlarca dünyaya hâkini 
vaziyette tutan en mühim kuvvetimiz, bütün Türk
lüğe eşsiz bir gayret veren o millî şuûrumuzdu. Gü
zel san’atlarımızda, edebiyatımızda, tarihimizde, m i
marîmizde ve hattâ birçok örf ve âdetlerimizde o 
mukaddes şuûrun sonsuz tezahürleri gözler kamaş
tırır dı. Nihayet Avrupa’nın bile kabule mecbur oldu
ğu «Türk üstünlüğü» muâhedelere bile geçmiş ve 
beynelmilel bir düstur olmuştu.

Tereddi ve inhitâtımız, işte bu muhteşem üstün
lük şuûrumuzun nihayet sarsılıp zayıflamasıyla baş
lamış oldu. O sarsıntı devam ettikçe varlığımızın 
muazzam binâsı içerden, dışardan mütemadiyen yı
kıldı. Maddî ve mânevî bünyemiz küçüldükçe her 
şey bize bizden büyük görünmeye başladı. Asırlarca 
bütün dünyayı kendimize dar gördükten sonra, ni
hayet en küçük düşmanlarımızı bile büyütmeye, bü
tün yabancı milletlere hürmet ve haşyetle bakıp hay- 
rân olmaya ve bizden olmayan her şeyi kendimizden 
üstün tutmaya başladık! Bilhassa On dokuzuncu as
rın başlarından itibaren millî ruhumuza hâkimiyeti
ni her gün artıran «aşağılık duygusu» işte böyle te
şekkül etti. Nihayet «Üstünlük şuûrumuz» gibi «Aşa



ğılık duygumuz» da tekâmül ve inkişâf mm son mer
halesine erdi ve bize kendi benliğimizi unutturdu ve 
hattâ inkâr ettirdi. Bu hazin merhalenin bize millî, 
tarihî ve hattâ coğrafî hüviyetimizi unutturan en acı 
tezahürü «Garplılaşma», «Garpçılık» ve «Garplılık» 
iptilâsiyle ortaya çıktı.

Biz «Garplı» mıyız? Gülünç olmayı göze alma
dan öyle bir iddiada bulunabilir miyiz? Orta Asya’
dan kalkıp Yakın Şark’a gelmiş Şarklı bir millet de
ğil miyiz?

Coğrafyayı inkâr-etmeden Avrupalı olduğumuzu 
nasıl iddiâ edebiliriz? Büyük Asya’dan Küçük Asya’
ya gelip yerleşmiş ve yerlileşmiş bir kütle değil mi
yiz?

Üstünlük şuûru devrindeki atalarımızın haklı bir 
istihfâf ile «Frenk» dedikleri Avrupa ırklarından mı
yız? Tabiî değiliz! Biz Asya’nın bütün dillerine des
tan olmuş muhteşem Türk ırkına mensubuz.

«Garp» dediğimiz Avrupa, Ehl-i Salip zihniye
tiyle lekeli Hıristiyan Avrupa’dır. Biz Hıristiyan mı
yız? Tabiî değiliz! Bin yıldır Müslümanız ve İslâmın 
başına geçip onu hem müdafaa eden, hem genişleten 
iki büyük milletten biriyiz.

Bu vaziyete göre biz cihet itibariyle «Şarklı», 
kıt’a itibariyle «Asyalı», ırk itibariyle «Türk» ve din 
itibariyle «Müslüman» bir millet olduğumuzu nasıl 
unutabilir veyahut inkâr edebiliriz? Fakat ettik ve 
etmekteyiz: Tarihimizi istihfâf ettik; atalarımızı 
Şarklı ve Asyalı diye hor gördük; niçin bizden evvel 
Garplılaşmadılar diye tenkit ettik; nihayet medeni
yeti alafrangalık zannedecek derecelere düşerek îs- 
lâmiyete «Çöl kanunu» dedik! Bunları inkâr edebilir 
miyiz?

Unutmamalıyız ki, fert için tâbiiyyet değiştirmek
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ne demekse, millet için de hüviyet değiştirmek o de
mektir.

Azamet devrimizde bizim silâh kuvvetiyle mah- 
vedilemiyeceğimizi anlayan Avrupa’nın mütaassıp 
Hıristiyan müelliflerinden bir çokları Türk milleti
nin ancak «Garplılaştırılmak» suretiyle imha edile
bileceğine hükmetmişler ve eserlerinde bu noktayı 
büyük bir ehemmiyetle tebarüz ettirmeye çalışmış
lardı. Bunların içinde nadir olmakla beraber, ırkî ve 
millî meziyetlerimizi takdir edenler de vardı. Bilhas
sa On dokuzuncu asırdan itibaren körükörüne Garp
lılaşmaya başladığımızı gören bu gibi Garplı dostla
rımız bizi îkaz edecek ihtarlarda bile bulunuyorlar
dı.-Meselâ meşhur Ehl-i Salip müverrihi (Michaud) 
nun «Correspondance d’Orient» külliyatının ikinci 
cildinin 1833 Paris tab’ının 302 nci sahifesinde işte şu 
tüyler ürpertici ihtara tesadüf edilir :

«Osmanlı imparatorluğunun yeniden kuvvetlen
mesini temenni edip bizim medeniyetimizin o bünye
ye hulûl edebileceğine hükrnedenleri müteessir ede
cek nokta, bu medeniyetin Türk seciyye ve kaabili- 
yetiyle imtizâcına kat’iyyen imkân olmadığını gör
mektir. Müslümanların bizim anladığımız medeniyet 
seviyesine ermeleri için son derece tefessüh etmele
rinden, kendi örf ve âdetleriyle dinî an’anelerini kat’î 
surette unutmalarından başka çare olmadığını söyle
mek gayet doğru oluı. Öyle bir fedakârlığa mâl ol
muş bir medeniyet, barbarlıktan bin beter değildir 
de nedir?>

Eğer millî benliğimizi büsbütün yok olmaktan 
kurtarmak istiyorsak, şunu bilmeliyiz ki «Garp me
deniyeti» demek, Garb’ın bir örf ve âdet halitası de
ğil, ilimleriyle san’atlarından mürekkep bir kültür 
mecmuası demektir ve onun da Garp’la ve Garplı
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lıkla hiç bir alâkası yoktur. Çünkü o herşeyden ev
vel bir İslâm eseridir ve bu mvıhteşeın İslâm kültü
rünün teşekkülünde de, Hind âlimlerinden (Asaf 
Feyzî) nin Fransızca nüshası 1956 da neşredilmiş 
oİEin «Conferences sur l’İslâm> ismindeki eserinin 
18 inci sahifesinde söylediği gibi, Türklerle İranlIla
rın hissesi diğer Müslüman milletlerin hepsinden 
fazladır. Bugünkü Garb’m bütün ilimleri o işte far
kında bile olmadığımız İslâm kültürünün mahsulle
ridir. Bu nokta, bilhassa On dokuzuncu asırdanberi 
Garp âlimlerinin bütün teferruatiyle tesbit ve i’tiraf 
ettikleri bir hakikattir. Eğer bugünkü Garp medeni
yetinden İslâm ilimleri kaldırılacak olsa. Atom sana
yii derhal durur, tayyâreler yere düşer, fabrikalar iş
lemez olur, bankalar derhal kapamr ve hastahâneler 
mezarlık hâline gelir! Bundan sonraki yazılarımızda 
vesikalariyle gözden geçireceğimiz bu ilmi hakikat 
karşısında, örf ve âdet bakımından «Garpçılık» gay
retim bir medeniyet hamlesi zannetmenin millî hü
viyet değiştirmekten başka bir netice vermiyeceğini 
artık anlamak mecburiyetindeyiz.

Bize lâzım olan şey, Garp’a intikâl etmiş olan 
kendi ilimlerimizi bir an evvel oradan toplamaya 
çalışmaktan başka bir şey değildir. Her halde unut
mamalıyız ki; biz geriledikçe kendimizi kaybedip 
Garplılaştık; şimdi ancak ilerledikçe kendimize gelip 
Şarkhlaşablleceğiz. Çünkü Garp medeniyeti hakikat
te Şark medeniyetidir.
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Yeryüzünde insanlığı ilme sevkeden ve onu ibâ
detten bile üstün tutan yegâne din, İslâm dinidir. Bu 
bakımdan Islâmiyete «İlim dini» denilmelidir. Müs
lümanlık ırklar, milletler ve .fertler arasında mutlak 
bir müsavat ilân etmiş olduğu halde, Kur’an-ı Kerîm 
yalmz âlimle câhili müsâvî tutmamış ve bu kat’î hük
münü (Zümer) sûresinin 9 uncu âyetinin işte şu ulvî 
ibâresiyle insanhğa ilân etmiştir :

«— Bilenlerle bilmiyenler hiç müsâvî olur mu?» 
Bu yolda yığınlarla hadîs de vardır. Bunların 

İçinde ilmi ibâdetten üstün tutanlardan bâzılan şöyle 
sıralanabilir:

«— İlim herkesi, ibâdetse ancak âbidi alâkadar 
eder.»

«— Bir saat düşünmek, yetmiş sene ibâdet et
mekten evlâdır.»

«— Sofu ile âlim arasında yetmiş derece vardır.» 
<■— Câhil sofu, değirmenin eşeği gibidir.»
İşte bundan dolayı İslâmın ulu Peygamberi, ilim 

tahsilini her şeyden, hattâ ibâdetle gazâ ve cihaddan 
bile üstün tuttuğunu şu muhteşem hadîs-i şeriflerle 
ifâde buyurmuşlardır:

«— İlim Çin’de bile olsa, gidip tahsil edin!»
«— Beşikten mezara ilim tahsil edin!»
«— Evlâdın babadan alacağı en kıymetli miras, 

iyi bir tahsildir.»



«— Tahsil, hem kadm için, hem erkek için mec
burîdir.»

«— İlmimi artırmayan güne lânet olsun!»
«— Her gün seviyesi yükselmiyenin vay geldi 

başma!»
«— Tahsil, cihâd-ı mukaddestir.»
«— İlim tahsil edin: Zira tahsil, bizim düşman

larımıza karşı silâhımızdır.
«— tlim tâlibi, İslâmın desteğidir.»
«— îhtiyar, gencin önüne oturup ders almaktan 

utanmamalıdır.»
«— Dünyada ihm neşri kadar takdire şayan hay- 

rât olamaz.»
«— ÎHmler hazînelerdir; sualler de onların anah

tarlarıdır.»
«— Âlim ol, yahut âlimlerin talebesi, yahut din

leyicisi veyahut dostu ol; fakat beşinci bir vaziyette 
bulunmamaya dikkat et! Çünkü mahvolursun!»

Hakikî ilim adamlannın îslâmiyetteki kıymet ve 
ehemmiyetini hiç bir devirde ve hiç bir cemiyette 
misli görülmemiş derecelere yükselten hadîslerin en 
meşhurlan da şöyle sıralanabilir :

«— Âlime hürmet eden Allah’ına hürmet etmiş 
olur.»

«— Âlimlere hürmet eden, bana hürmet etmiş 
olur.»

«— Âlimlere hürmet edin! Çünkü onlar Allah’ın 
nazarında yeryüzünün büyükleridir.»

«— Ümmetimin âlimlerine hürmet edin: Çünkü 
onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.» »

«— Ümmetimin âlimleri Benî Îsrâîl Peygamber
leri ayârındadır.»

«— Âlim, yeryüzünde Allah’ın mu’temedidir.»
«— Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir.»
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«— Âlim, yeryüzünde kudret-i ilâhij^renin mü
messilidir: Onun aleyhinde bulunan mahvolur.>

«— Bir âlimin ölümü, bütün bir milletin ölümün
den daha büyük bir kayıptır.»

«— Câhiller içinde bir âlim, ölüler içindt bir diri 
demektir.»

«— timinden istifâde edilen âlim, bin zâhitten 
evlâdır.»

«— îüm lütbesi en yüksek rütbedir.»
«— Alimden yüksek hiç bir şey yoktur. Zirâ hü

kümdarlar alelâde fâniler hakkında hüküm verirler; 
âlimler ise hükümdarları da muhâkeme ederler.»

«— Âlimin uykusu, câhilin ibâdetinden evlâdır.»
«— Âlimlerin mürekkebiyle şehitlerin kam tar

tıldı ve birincisi İkincisinden ağır geldi.»
«— Âlimleri sık sık ziyâret etmek, ibâdet yeri

ne geçer.»
«— Her şeyin bir yolu vardır, cennetin yolu da 

ilimdir.»
«— Dâima bildiğiniz şeylere âit kitaplar yazınız.»
îşte bütün bunlardan dolayı şu hadîs-i şerîf mu

cibince îslâmiyette:
«— İlim men’edilemez.» »
Çünkü, diğer bir hadîse göre ;
«— Cehâletten müthiş fakirlik olamaz.»
Bundan on dört asır evvel Şarkta işte böyle bir 

ilim dini doğup dünyayı aydınlatmaya başlarken, ye
dinci asrına girmiş olan ilim ve fikir düşmanı Hıris
tiyanlık, garbı koyu bir cehalet karanlığı, hattâ Obs- 
curantisme denilen karanlıkçıhğı içinde tutuyor ve 
ilmi men’edip âlimleri cezalara çarparak İslâmm ay
dınlığına karşı asırlarca sürecek bir mücadele devri
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ne giriyordu. Meselâ 15-16 ncı asırlarda yaşamış olan 
Lehli (Copernic — Kopernik) İslâm ilminden aldığı 
feyz ile dünyanın hem kendi mihveri etrafında, hem 
güneşin etrafında döndüğünü tesbit ettiği zaman, Hı
ristiyan karanlıkçılığına karşı büyük bir suç işledi
ğini hissettiği için kanaatini ölünceye kadar bir sır 
gibi saklamak mecburiyetinde kalmış ve «De Revo- 
lutionibus orbium ceelestium» ismindeki meşhur 
eseri ancak 70 yaşında öldüğü gün neşredilip ortaya 
çıkabilmişti! Fakat bu bedbaht eser on sekizinci asra 
kadar kilisenin men’ettiği kitaplar listesinde kaldı. 
16-17 nci asırlarda yaşıyan büyük İtalyan âlimi (Ga- 
lilee) de Kopernik’i te’yit eden eserinden dolayı yet
miş yaşında Engizisyon mahkemesine verilmiş, «Ki- 
tab-ı mukaddesse mugayir bir eser yazdığından dola- 
jn İlmî davasım diz-üstü red ve inkâra mecbur edil
miş ve kendi kendini resmen tekzip eden sözlerini 
açık sesle söylerken hafif sesle de dünyanın her şeye 
rağmen döndüğünü:

«— E pur si mueve!»
Yani, «Bununla beraber dönüyor!» diye kendi 

vicdanına ilân edip durmuştur! Zavallı (Galilee) nin 
çektiği ceza bundan ibaret değildi: Ölünceye kadar 
bir eve kapatılıp hürriyetinden mahrum yaşatıldı ve 
74 yaşında öldüğü zaman da cenazesi Hıristiyan me
zarlığına gömdürülmedi! Bütün bunlara rağmen, 
Tecrübî-fizik ilminin müessisi sayılan bu bedbaht 
adam Hıristiyan karanhkçılığının elinden ucuz kur
tulmuş demekti. Çünkü kendisinden bir müddet ev
vel 15 inci asırda Kopernik nazariyesine istinaden 
kâinatta birçok dünyalar bulunduğunu ve bu dünya
ların ruhu da Allah olduğunu ileri süren meşhur İtal
yan filozofu (Jordano Bruno), Roma Engizisyon mah
kemesinin karariyle diü diri yakılarak idam edilmişti.
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Şark’tan do|an ilim dininin aydınlığı Garp hıris- 
tiyanlığının bu fecî karanlığını ve karanlıkçılığını 
tedricen ortadan kaldırdığı için bugünkü dünya me
deniyeti bundan sonra gözden geçireceğimiz Garp 
âlimlerinin ifadeleriyle de sâbit olduğu gibi nihayet 
bir îslâm eseri olarak teşekkül etti. Yani insanlığı 
Garp değil, Şark kurtardı.
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iptidaî ve karanlık Garp-Hıristiyanlığının umu
mî kültür bakımından biraz aydınlanmaya başlaması, 
Milâdın 10-14 üncü asırları arasında dört yüz yıla 
yaklaşan uzun bir devri işgal etmiş şaşılacak bir 
vaziyettir. Bunun sebebi, fikirle ilmin yegâne inti
şar vasıtası olan kâğıdın o zamanki Avrupa’da mev
cut olmamasıdır. İptidaî Garp âlemi kâğıdı da, kâ
ğıtçılık sanayiini de Şarktan almış ve ancak işte bu 
sayede o karanlık âlem biraz aydınlanmaya başla
mıştır. Hem medeniyet tarihinin, hem İslâm tarihi
nin bugünkü Garplı âlimleriyle mütehassısları bu 
meselede müttefiktir.

Evvelâ şu noktayı tesbit edelim: Asırlardanberi 
bütün dünyada kullamlan ve bütün ilimlerin teşek
kül ve tekâmülünde âmil olan kâğıt, bir İslâm ica
dıdır. Beşeriyetin kültür tarihinde en büyük inkılâp 
sayılan bu îcaddan evvel Sümer medeniyetinde «Tab
let» denilen tuğla, eski Mısır’da kamıştan yapılmış, 
«papyrus» ve Yakın Şark’ın diğer taraflarında da 
dana, koyun, keçi ve ceylân derilerinden istihsal edi
len «Parchemin =  Tirşe» kullamimıştır. Lisaniyyât 
âlimlerinden (Albert Dauzat) nın «Dictionnaire ety- 
mologique» ismindeki eserinin 1938 Paris tab’ının 
530 uncu sahifesinde Yunancanın «Mısır kattıışı» ma
nâsına gelen «papuros» kelimesinin «papyrus» şeklin- 

, de Lâtinceye geçmiş olduğundan ve Lâtincenin «Ber
gama kâğıdı» manâsına «pergamena charta» tâbiri



nin on birinci asırda fransızcaya «parchemin» şek
linde girdiğinden bahsedilir. îşte bundan da anlaşı
lacağı, gibi «parşömen» eski Anadolu’da icad edilmiş 
ve başka memleketlere oradan yayılmıştır. Fakat Mı
sır kamışıyla hayvan derisinden yapılan bu ilk kâğıt 
taslakları süs eşyası kabilinden pek nâdir ve gayet 
pahalı şeylerdir; ilmin onlar üzerinde teşekkül ve 
intişarı işte bundan dolayı mümkün olamamıştır. 
Uzak Şark’ta Çinlilerin ipek kozasından istihsal et
tikleri bir nevi kâğıt vardır: Milâdın 105 tarihinde 
nisbeten geç ortaya çıkan bir kâğıt da çok pahalı ol
duktan başka, ipek kozasiyle ipekçilik sanayii o za
man Çin’le Orta Asya’ya münhasır olduğu için Garp 
memleketlerinde tamamiyle meçhul bir nesnedir. Da
ha sonraları Semerkant Türkleri de ipek yerine ke
tenden kâğıt istihsal etmişlerse de,̂  onlar da ucuza 
mâl edememişlerdir.

Bu vaziyete göre, İslâm medeniyeti ortaya çıkın
caya kadar beşeriyet düşündüğünü ve bildiğini kay
dedecek bir vasıtadan mahrum yaşamış demektir.

İslâmiyetin insanlığı öyle hayatî bir vasıtaya 
nasıl kavuşturmuş olduğunu Paris İslâm Enstitüsü 
Profesörlerinden (Jacques Risler) 1955 de neşredilen 
«La civilisaton arabe» ismindeki eserinin 170-171 in
ci sahifelerinde işte şöyle anlatır :

«İslâmiyetin Avrupa’ya getirdiği en hayırlı ni
metlerden biri de kâğıt olduğunda hiç şüphe yoktur. 
Dana vesaire derilerinden yapılan tirşe ile parşöme
nin yerini tutacak bir hamur yapmak üzere keten 
döğme san’atını Arapların Semerkand’da öğrenmiş 
oldukları malûmdur. Ondan sonra ketenin yerine el- 
cezire ile Mısır’da pek bol yetişen pamuğun ikaame- 
sini düşündüler. İşte bunun üzerine kâğıtçılık sana
yii sür’atli ve fevkalâde bir inkişaf gösterdi. Bunun
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sebebi, İlmî malûmat iktisabımn başlıca zarurî şartı 
olan kitap imalâtım, kâğıdın son derece kolaylaştır
mış olmasıydı. Kâğıt, kültürün inkişaf âleti olmak 
itibariyle onun maddî şerâitini temin etmiş olur; ha
kikate varmak için zarurî olan fikrî faaliyetin de dai
mî surette kendini taşıyacak bir nakil vasıtasına ih
tiyaç vardır.

Parşömen yahut papirüsten yapılmış kitaplann 
fiatı, taâmmümlerini son derece tahdit edecek ka
dar yüksek olmak itibâriyle, hiç bir mübalâğa kor
kusuna kapılmamak şartiyle denilebilir ki, ucuz kâ
ğıdın ortaya çıkması yeni bir devre başlangıç teşkil 
etmiştir. Bununla beraber, yeni icadın Garb’a dayan
ması için çok zaman geçmesi lâzım geldi, kâğıdın dün
yaya dağılmasından bir mebde noktası teşkil edecek 
olan Semerkand fethi 712 tarihindedir. İlk imalâtha
ne ancak 794 tarihinde Bağdad’da kurulabildi. Ondan 
sonra sıra Mısır’a geldi ve orada da 900 tarihinde 
imalâta başlandı: onu da nihâyet 1100 tarihinde Fas 
takip etti. Avrupa’mn hakikî kâğıt üzerine yazılmış 
en eski vesikası Sicilya Kralı Roger’in karisi tarafın
dan 1109 Yunanca ve Arapça yazılmış bir emirnâ- 
medir. Hakikatte ise On ikinci asırda Garbi-Avrupa’- 
nın ihtiyacını, Endülüs’ün Xativa fabrikası temin 
ediyor ve Şarkî Avrupa’da muhtaç olduğu kâğıdı 
doğrudan doğruya Şarkdan alıyordu. Kâğıt imalâtı 
usulü gittekçe Ispanya’dan Fransa’ya ve Sicilya’dan 
da İtalya’ya geçti...»

Medeniyet tarihi mütehassıslarından Will Du- 
rant)ın «Histoire de la civilisation» külliyatımn «L’âge 
de la fol =  İman çağı» serisinin Fransızca nüshası 
1952 de Paris’de neşredilen birinci cildinin 304 üncü 
sahifesinde İslâm icâdı olan kâğıdın iptidaî ve ka
ranlık Garb’a hangi tarihlerde nasıl geçmiş olduğu 
işte şöyle anlatılır:
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«İslâm âleminde ilk kâğıt imalâthanesi Milâdın 
794 tarihinde Hârûn-ür-Reşid’in vezirinin oğlu olan 
(El-Fazi) tarafından Bağdad’da açıldı. İmalât usûlü 
Araplar tarafından Sicilya ile İspanya’ya sokuldu ve 
oradan da İtalya ile Fransa’ya geçti. Milâddan sonra 
105 tarihlerinden itibaren Çin’de kullanıldığını gör
düğümüz kâğıdı 707 tarihinde Mekke’de, 8000 tarihin
de Mısır’da 950 de Ispanya’da, 1100 de Bizans’da, 1102 
de Sicilya’da, 1228 de Almanya’da ve 1309’da da İngil
tere’de görüyoruz. Bu yeni icad her gittiği yerde kitap 
imalâtını kolaylaştırdı. «(Yakubî)nin izahına göre 
kendi devrinde, yani 891 tarihinde Bağdat’ta yüzden 
fazla kitapçı dükkânı vardı...»

Bütün ilimlerle beraber kâğıtçılığın da inkişâfı 
sayesinde İslâm âleminin umumî ve hususî kütüpha
neleri içinde Avrupa’nın bütün kütüphanelerinin 
mecmûundan daha zengin olanlar bile vardı. (Will 
Durant) ayni sahifede bu mühim noktayı da şöyle 
anlatır:

«(Meşhur müverrih) El-Vâkıdî öldüğü zaman 600 
sandık kitabı kaldı; bunların her biri iki kişinin ta
şıyabileceği kadar ağırdı. Onuncu asırda yaşayan 
(Sâhib ibni İbâd gibi) ümerâmn tekmil Avrupa kü
tüphanelerinde bulunanların mecmûuna muâdil sa
yıda kitapları vardı.»

Cezâyir Üniversitesi Fransız profesörlerinden 
(E. - F. Gautier)nin «Moeurs et coutumes des Musul- 
mans» ismindeki eserinin 1955 Paris tab’ımn 249-250 
nci sahifelerinde şu izahata tesadüf edilir :

«Ucuz kâğıt olan pamuk kâğıdını bizim Garba 
Müslümanlar sokmuşlardır. Milâdın 12 nci asrında En
dülüs’ün Xativa fabrikası Garbî-Avrupa’mn ihtiya
cını temin etmiştir. Şarkî-Avrupa ise «Charta damas- 
cena =  Şam kâğıdı» tâbirinin de delâlet ettiği veçhi
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le İhtiyacını doğrudan doğruya Şarkdan tedarik edi
yordu. O devir, Arap kütüphanelerinin azamet dev
riydi; Arap müelliflerini mehaz ittihaz eden (Gustave 
Le Bon) der k i : (Kurtulja’daki halife ikinci El- 
Hakem’in kütüphanesinde altıyüzbin kitap vardı ve 
bunların kırk dördü yalnız kataloğa aitti). Gene (Le 
Bon) sözüne şöyle devam etmektedir: (O tarihten 
dört yüz sene sonra Beşinci Charles, Fransa kralhk 
kütüphanesinde dokuzyüz ciltten fazla eser toplaya
mamıştı.) İşte bu muazzam kütüphanelerin mevcudi
yeti İslâm medeniyyetindeki ilmî vesaitin fazladan 
bir delilidir.

Gene aym müelhf 250 nci sahifesinde İslâm kâ- 
ğıdımn yeni bir medeniyyet devri açmış olduğtmu 
söyledikten sonra şu neticeye varmaktadır :

«Hulâsa, parşömeni ortadan kaldırmış olan kitap 
kâğıdını Müslümanlar icad etmişlerdir. Eğer İslâm 
medeniyyetinin kitap, barut ve pusla gibi mirasları 
elinin altında bulunmasaydı, bizim Rönesans’ın nasıl 
bir şey olacağını biraz göz önüne getirmeliyiz.»

Bundan sonra da (Libri) inin (Gustave Le Bon) 
tarafından da iktibas edilmiş olan şu meşhur sözü 
kaydedilmektedir:

«Tarihten Müslümanları silerseniz, ilmî Röne- 
sansımız asırlarca geri kalmış olur.»

Kâğıt gibi matbaacıhk da o karanhk Garb’a İs
lâm medeniyyetinden geçmiştir; Paris İslâm Enstitü
sü profesörlerinden (Risler) yukarda bahsettiğimiz 
«La civilisation arabe» ismindeki eserinin 171 inci sa
hifesinde bu tarihî hakikati şöyle anlatır:

Kumaşların üstüne tahta kalıplar basma usulü
nü Haçlılann Mısır’da öğrendikleri ve MısırMann 
çoktanberi vâkıf oldukları bu san’atın da Avrupa’da 
matbaacılığın teşekkülünde âmil olduğu muhakkak
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tır. o  sırada aynı san’at Endülüs’de çok ileri gitmiş
ti. Kurtuba’da (Abdurrahman)ın kâtibi, resmî vesi
kaları henüz mekanizması keşfedilememiş olan ipti
daî bir matbaa sayesinde teksir ediyordu. Bu müna
sebetle şunu da hatırlatmak lâzımdır ki daha akıllı 
davranmış olan Cenevizler, onüçüncü asırda banknot
ların elle dizilen harflerle tab-ı sırrını îran hâzinesi
nin iflâsı üzerine ortadan kalkmasından evvel işte 
oradan getirmiye muvaffak olmuşlardı.

Princeton Üniversitesi Profesörlerinden (Philip 
Hitti)nin Tahran Üniversitesi sabık profesörlerinden 
(Maurice Planiol) tarafından «Pecis d’histoire des 
Arabes) ismiyle Fransızcaya terceme edilen eserinin 
1950 Paris tab’ının 147 nci sahifesinde de yazı kâğı
dının Avrupa’ya İslâmiyyet tarafından ithal edilmiş 
olduğundan bahsedildikten sonra, şu izahat verilmek
tedir :

«Fransa ilk kâğıt imalâthanelerini gayet hak
sız olarak iddia edildiği gibi Haçlıların Şark’dan av
detine değil, Endüliis’e medyundur. Bu sanat işte 
oradan da bütün Avrupa’ya yayılmıştır. (Abdurrah- 
man)ın kâtiplerinden biri resmî evrakı evinde yaz
dıktan sonra hususî bir teksir dairesine yollamak iti- 
yadındaydı. Bu (Tab) dairesi her halde bizim meka
nizmasını bilmediğimiz iptidaî bir matbaa mahiyetin
deydi; resmî evrak hükümet memurlarına işte ora
dan tevzî edilirdi.

Yalnız ilmin tesbit ve neşir vasıtaları olan kâğıt
la matbaacılık değil, bundan sonra gene Garp vesi
kalarına istinaden gözden geçireceğimiz bütün yeni 
ilimler karanhk ve karanlıkçı Garba hep Şark’ın muh
teşem İslâm medeniyy etinden intikal etmiş ve dün
yanın bugünkü seviyyesi sırf işte o sayede vücuda 
gelebilmiştir. Medeniyyeti -  F: 2
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IV

Bugünkü dünya medeniyyetinin kurulmasını te
min eden İslâm ilimlerinin karanlık ve aşağılık 
Garb’a nasıl aksetmiş olduğunu Garp âlimlerinin 
kendi ifadeleriyle tesbite başlamadan evvel, iki mü
him noktanın tavzihine mecburuz:

1 — Hıristiyanhk taassubiyle Ehl-i Salip zihniy- 
yetinin devamından ve ayni zamanda ırkî hislerin te
sirinden dolayı Garp milletleri îslâm medeniyyetin- 
den aldıkları, ilimlerin menşe ve menbaim itirafa 
asırlarca yanaşmak istememişler ve hattâ o kadarla 
da iktifa etmiyerek îslâmiyyeti mütemadiyen istihfâf 
etmişlerdir! İşte bundan dolayı ilim sahasında o bü
yük hakikatin itirafına bilhassa ondokuzuncu asırdan 
itibaren başlanabilmiştir. Meselâ ömürlerini İslâm 
ilimlerini ve Garp medeniyyetinin teşekkülünde bu 
ilimlerin nasıl âmil olduğunu tetkike hasretmiş olan 
(Sedillot)ların o husustaki himmetleri ilim tarihine 
aksedecek kadar mühimdir. Bunlardan (L. P. E. A. 
Sedillot)nun «Materiaux pour servir a I’histoire 
comparee des sciences mathematiques chez les Grecs 
et les Orientaux» ismindeki meşhur eserinin 1845-1849 
Paris tab’ımn birinci cildindeki mukaddimenin 3-4 
üncü sahifelerinde İslâm kültürünün azametinden 
bahsedilirken, karanhk Garp hıristiyanlığının onu is- 
tihfâfına da işte şöyle temas edilmektedir:

«Dokuzuncu asırdan onüçüncü asra kadar dünya
nın en geniş edebiyyat dairelerinden birinin teşekkül



etmiş olduğu görülmektedir; birçok kültür mahsulle
riyle kıymetli keşifler fikrî faaliyetlerin ne mükem
mel olduğunu gösterdikten başka, Hıristiyan-Avrupa 
üzerindeki tesirlerini de hissettirmek suretiyle Müs-, 
lümanların her hususta bizim hocalarımız olduğu 
hakkındaki telâkkiyi hakh göstermiş sayılabilir. Bir 
taraftan Ortaçağ tarihi hakkında baha biçilemiyecek 
kıymette vesikalar, seyahatnameler ve hayırlı bir 
icad olan kaamûsül-a’lâmlar, diğer cihetten misli gö
rülmemiş sanayile muazzam bir tertip ve inşa eseri 
olan binalar ve Güzel Sanatlar sahasında da birçok 
mühim keşifler sıralanır: Çok uzun zamanlar istihfaf 
etmiş olduğumuz bu camiayı artık gözlerimizde bü
yütmesi icap eden şeyler işte bunlardır.»

Bu hakh ve güzel itirafın sahibini takip eden di
ğer (Sedillot), yani (L. A. Sedillot) da «Histoire 
generale des Arabes» ismindeki eserinin 1877 Paris 
tab’ımn birinci cildinin birinci sahifesinde şu haki
kati ilk söz olarak tesbit etmektedir :

«Müslümanları ve onların bütün Orta Çağ bo
yunca yeni medeniyyet üzerine icra ettikleri tesiri 
unutulmaya mahkûm etmekte her halde hususî bir 
kasd olsa gerektir.»

Bu Garp nankörlüğünün sebeplerinden biri de 
İslâm inhitatımn eski muhteşem devirlerimizi unut
turacak dereceleri bulmuş olmasında gösterilir; Ce
zayir Üniversitesi Profesörlerinden (E. F. Gautier)- 
nin «Moeurs et coutumes des Musulmans» ismindeki 
eserinin 1955 Paris tab’ımn 235 inci sahifesinde bu 
nokta şöylq izah edilmektedir:

Gözlerimizin önünde Islâmın bugünkü hali bu
lunduğu için, biz onu medeniyyetin en esaslı âmili 
tasavvur etmekte güçlük çekiyoruz.»
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Ayni müellif, ayni eserinin 251 inci sahifesinde 
de Garp nankörlüğünün ırkî cephesini şöyle anlatır:

«Rönesansın ilk kekeleme anları öyle bir devre 
tesadüf etti ki, barbarlıktan uyanmakta olan Avru
pa, İslâm medeniyyetine bitkin bir hürmetle bak
maktaydı : Taklidine imkân olmayan bu örnek kar
şısında cesaretini kaybeden Garb’ın kolları sarkıyor
du. Her halde biz bugün de tamamiyle aksine bir if
rata düşüyoruz. Irkî dalaletlere dayanan bu sersem
ce nankörlüğümüzden dolayı kendi kendimizi ne ka
dar ayıplasak yeridir.»

Gene aynı menbaın 282 nci sahifesinde de şu sa
tırlara tesadüf edilir :

«Bizim Rönesansımız İslâm medeniyyetinin hatı
rasını çabuk unuttu; halbuki ona karşı çok büyük 
minnetleri vardı. Buna rağmen klâsik Eski çağa çıl
gınca ve mahviyetle bağlandı. Bu tercih, nankörlük
ten başka bir şey olmamakla beraber mazur görüle
bilir; çünkü derin sebepleri tamamiyle seçilebiliyor. 
Yunanla Roma’nın Garp medeniyyeti o derin manâ- 
siyle biz Garplılar için Müslümanların Şark medeniy- 
yetinden çok daha kolay anlaşılabilecek bir şeydi.

«Muazzam bir mazinin vârisi ve yeryüzünün en 
eski medeniyyetinin mümessili olmak korkunç bir 
şeydir : îslâmın şanlı mazisiyle bugünkü aşağılık ha
linin tarifi işte budur.»

Hıristiyan Garbın bu tarihî nankörlüğü bilhas
sa ondokuzuncu asırdanberi, tedricen azalmakta ve 
birçok büyük müellijler bugünkü Garp medeniyye
tinin hakikatte Yunan-Roma kültüründen değil, doğ
rudan doğruya îslâm medeniyyetinden doğmuş oldu
ğunda artık ittifak etmektedir.

2 — Dikkat edilecek mühim bir nokta vardır. 
Avrupa’da İslâm medeniyyetinden umumiyetle «Arap
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medeniyyeti» şeklinde bahsedilir ve hattâ İslâm ta
rihine de çok defa «Histoire des Arabes =  Arap ta
rihi» denilir. Bunun sebebi, îslâmiyyetin menşei 
Arabistan ve Kur’an’ın lisanı da Arapça olmasıdır. 
İşte bundan dolayı «Arabe» kelimesi gittikçe «Müs
lüman» mefhumunu da ifadeye başlamıştır. Buna mu
kabil, OsmanlI İmparatorluğunun azamet devrinde ya
zılmış eserlerde de Islâmiyyet «La religion des Turcs 
=  Türk dini» ismiyle amlmış, fakat inhitat devrimiz
den itibaren bu isim artık unutulmuştur. «Arabe» 
kelimesinin bugün halâ «Müslüftian» manâsına kulla
nılmasındaki'mahzûru nazar-ı i’tibâra alan Garp mü
ellifleri, İslâm riıedeniyyetinin ırkî ve millî manâsiy- 
le bir Arap medeniyyeti olmadığını ehemmiyetle te
barüz ettirmektedirler. Meselâ medeniyyet tarihine 
ait külliyatiyle meşhur (Will Durant) bu mühim 
noktayı şöyle anlatır (Histoire de la civilisation kül
liyatı «L’age de la foi» serisi, François Vaudou’nun 
birinci cilt Fransızca tercemesi, 1952 Paris tabı, 
s. 305) ;

«Fâtihler öyle bir müsamaha gösteriyorlardı ki, 
o sırada Arapçayı dünyanın en edebî ve en İlmî li
sanı haline getirmiş olan şairler, âlimler ve filozof
lar içinde Arap kanından olanlar ancak küçük bir 
ekalliyet teşkil ediyordu.»

(Arthur Pellegrin) in «L’îslam dans le monde» 
ismindeki eserinin 1950 Paris tabının 92 nci sahife- 
sinde de şu izâha tesadüf edilir :

«Eğer Arap münevver kütlesi yalnız kendi im
kânlarına bırakılmış ve işgal edilen memleketlerin 
yeni mühtedîlerinden feyz almış olmasaydı, belki de 
o kadar ileri gidemez ve o kadar yükselemezdi. Yu
nan - Lâtin kültürüyle son derece meşbû olan o yeni 
Müslümanlar Arap fikriyyâtına usul, vuzûh ve derin
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tedkik itiyatlannı soktular; Kur’an tefsiri, bundan 
geniş bir nisbette istifade etti: Çünkü, malûm oldu
ğu veçhile, Kelâm-Ullahın mukaddes metni her tür
lü fikir hamlelerinin ilham kaynağı idi. İşte bunun
la da sabittir ki, Kur’ân-ı Kerîm esas itibariyle insan 
fikrinin en yüksek nazariyyelerini beslemiye kâfi ge
lecek fikirlerle hislerden mürekkep bir servet ihtivâ 
etmektedir.»

Profesör (Gautier) nin yukarıda bahsettiğimiz 
«Moeurs et coutumes des Musulmans» ismindeki ese
rinin 230 uncu sahifesinde:

«Bedevi aşiretlerde medeniyyet tohumları yok
tur.»
denildikten sonra, 231 inci sahifesinde de İslâm me- 
deniyyetinin ihtida etmiş gayri-arap milletlerin müş
terek eseri olan bir Şark medeniyyeti olduğundan ve 
Arap kavminin işte bu medeniyyete ancak zemin ha
zırladığından bahsedilir.

Bu yazılarımızın birincisinde de şöylediğimiz gi
bi Hind âlimlerinden (Asaf Feyzi) nin Fransızca nüs
hası 1956 da neşredilmiş olan «Conferences sur 
L’İslâm» ismindeki eserinin 18 inci sahifesinde İslâm 
medeniyyetinin teşekkülünde en fazla Türklerle 
İranlIların' âmil oldukları tesbit edilmiştir.

Bundan sonra İslâm ilimlerinin karanlık Garb’a 
nasıl aksedip bugünkü dünya kültür ve medeniyye
tinin işte o sayede nasıl kurulmuş olduğunu Garp 
âlimlerinin kendi ifadeleriyle tesbite çalışırken on
ların metinlerinde sık sık tesadüf edilen ve mecazî 
manâsiyle kullanılan «Arabe» kelimesini işte bu va
ziyetten dolayı «Müslüman» şeklinde terceme etmek 
mecburiyyetindeyiz.
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Hıristiyan Garb’ın bazı meşhur müellifleri Hic
retin 114 ve Milâdın 732, tarihinde Fransa’daki Poiti- 
ers muharebesinde İslâm ordusunun başında bulunan 
Endülüs Valisi (Abdurrahman İl-Gafikî) ye karşı 
Hıristiyan ordusunun başında (Charles Martel) in 
muzaffer olması cehlin ilme karşı zaferi şeklinde 
tarif edip Avrupa için bunun büyük bir felâket ol
duğunu, çünkü o felâket olmasaydı İslâm fütûhatı- 
nın o karanlık Garb’ı daha o zamandan itibaren 
muhteşem kültür ve medeniyetiyle tenvir etmiş ola
cağını yana-yakıla anlatırlar. Tıpkı bunun gibi, ilk 
İslâm ordularının Bizansı fethedip Avrupa’ya geçe
memiş olmalarından ilim ve medeniyyet namına mü
teessir olan Garp müellifleri de vardır. Bunlar Hic
retin 34-165 ve Milâdın 655-782 tarihleri arasında 
Emevîlerle Abbasîlerin İstanbul’a karşı giriştikleri 
beş seferin neticesiz kalmış olmasım Garb’ın bir an 
evvel aydınlamasına mani olmuş bir vaziyet şeklin
de tasvir etmektedirler; meselâ (Emmanuel Beri) in 
«Les impostures de I’histoire» ismindeki eserinin 1959 
Paris tabının 104 üncü sahifesinde İslâmiyyetin se
kizinci asırdaki İlmî ve askerî üstünlüğünden bahse
dilirken bu nokta şöyle izah edilir :

«Arap rakamlarıyla Garbın bilmediği ve İslâ- 
miyyetten öğrendiği Cebir ilmi, Câmi’-i Ömer’in ve 
ondan sonra da Fas camiinin inşası İslâm kültürünün 
ihtişamım göstermeye kâfi idi. O zaman İslâmiyyet



yalnız kuvvet değil, ayni zamanda fikir demekti. 
Eğer Müslümanlık Bizans’ta muzaffer olsaydı, (Tu
na), (Rhin), (Meuse) ve (Oise) boylarından bütün 
Avrupa’ya kıymeti âşikâr bir siyasî sistemle beraber 
daha dört asır boyunca kâinatın en parlak medeniy- 
yeti vaziyetini muhafaza edecek bir kültür sokmuş 
olacaktı.»

tslâmiyyetin işte o ilk asırlarında bütün Avru
pa’yı fethedememiş olması Garbın medenî kalkınma
sını bir müddet geciktirmiş olmakla beraber, Müslü
man ordulanmn kiyafetsizlik yüzünden temin ede
medikleri fütûhatı nihayet îslâm ilimleriyle san’atla- 
rının temin etmiş olduğunda bugünün Garp âlimleri 
müttefiktir. Bu ilimlerin başında ulu Peygamberimi
zin en çok ehemmiyet verdikleri ve din ilimlerinden 
bile üstün tuttukları Tıp ilmi gelir.

GARP TIBBININ MENŞEİ OLAN İSLÂM TIBBI

Eski çağ tıbbının müessisî sayılan ve isminin baş 
harfi her nedense halâ reçetelerin başına yazılan 
(Hippocrate =  Hippokratis) e mukabil, yeni tıbbın 
vâzıı da şahsiyyetinden ayrıca bahsedeceğimiz muaz
zam İslâm allâmesi (îbni Sînâ) dır. Fakat îslâm tıb- 
bımn tarihinde AvrupalIların (Avicenne) dedikleri 
(îbni Sinâ) yı yetiştirmiş olan bir ilk devir vardır 
ki bunun menşei, tababet sahasına ait hadîslerden 
mürekkep olan «Tıbb-ı Nebevî» ye dayamr; meselâ 
(Buharî) ve (Müslim) gibi en büyük muhaddislerin 
müttefikan kaydettikleri şu hadîs-i şerîf işte o cüm
ledendir :

— Bir yerde veba olduğunu işitirseniz oraya gir
meyiniz ve eğer bulunduğunuz yerde zuhur etmişse 
oradan çıkmayınız.
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Sirayet ve karantina meselelerini bir vecize şek
linde tesbit eden bu mvıhteşem hadîs gibi insanı hay
retler içinde bırakan yüzlerce tıbbî hadîsi îslâm tabâ- 
betinin menşei gösteren Garp tedkikatı mühim bir 
yekûn tutacak kadar ilerlemiştir. Meselâ Paris îslâm 
Enstitüsü Profesörlerinden (Jacques C. Risler) in 
«La civilisation arabe» ismindeki îslâm medeniyyeti 
tarihinin 1955 Paris tab’ımn 176 ncı sahifesinde baş- 
hyan «Tıp» fashnda şu izahata tesadüf edilir :

«Müslümanlar tababette en yüksek mevkiî işgal 
edip beş asırdan fazla dünya tıp ilminin başında bu
lunmuşlardır. Hazret-i Peygamber’in bir hadîsine gö
re tabâbetle ilâhiyyat, ilmin en esaslı şubeleridir. 
Hazret-i Muhammedden intikal eden tıbbî hadîsler 
takriben üç yüzü bulrnaktadır. Bunlar (Tıbb-ı Nebe
vi) ismindeki eserler külliyâtında toplanmıştır. Bu 
tıp esasları umumiyyet itibariyle yemeklerde kanaat 
ve itidâl tavsiye etmekte ve hıfzıssıhhaya’ riâyeti mec
burî tutmaktadır; hem mahirâne, hem şâirâne bir şe
kilde tedvin edilmiş olan bu hadîsler halk tabâbetin- 
de halâ büyük bir mevki işgal etmektedir. 622 den 
661 tarihine kadar süren Hicret ve Hulefây-ı Eâşidîn 
devirlerindeki hekimler daha o zamandan yaralara 
pansuman yapma san’atım, dağlamayı, kan almayı 
ve hacamat tatbikatım biliyorlardı.»

(Hippocrate), (Galien), (Rufus) vesaire gibi es
ki Yunan tıb âlimlerinin Arapçaya tercüme edilen 
eserlerinin îslâmiyyet sayesinde Garba intikal etti
ğinden bahseden profesör (Risler), ayni eserinin 177- 
178 inci sahifelerinde de îslâm tıbbının o eski Yunan 
eserlerinden değil, Müslüman hekimlerin kendi ted- 
kikleriyle tecrübelerinden doğmuş olduğunu da şöyle 
anlatır:

«... Biraz sonra âHm seleflerini bir tarafa bira-
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karak eski Yunanlıların hiç bilmedikleri yollara ko
yuldular ve bu suretle tıbbın. terakkisine büyük bir 
nisbette iştirak ettiler. Sabırlı, sebâtkâr ve inceden 
inceye müdekkik oldukları için, tıbbî müşahedelerini 
hiç yorulmadan biriktirdiler. O devirden itibaren ta- 
bâbet artık tecribı bir mahiyyet aldı: (Ali îbni Ab- 
bâs) kendi tedkiklerinin kitaplarda yazılı an’aneler- 
den değil, hastahanelerderi toplanrmş olduğunu tasrih 
etmektedir. Tıb tedrisatı, bilhassa hastahanelerde ya
pılırdı ve (C. Cumston) un dediği gibi (Müslümanlar 
klinik tıbbim tesis edip patoloji denilen ilm-i-emrâzı 
gittikçe zenginleştiriyorlardı)... İşte o devirden itiba
ren medreselere Fen Fakülteleriyle Tıb Fakülteleri 
ve laboratuarlar ilâve edildi.>

Amerika’nın bütün dünyaca meşhur âlimlerinden 
(Will Durant) ın Fransızcaya terceme edilen mede- 
niyyet tarihi külliyatının «L’age de la foi» serisinin 
1952 de neşredilen birinci cildinin 315-316 ncı sahife- 
lerinde de şu izahata tesadüf edilir:

«îlk dispanserle eczahaneleri Müslümanlar tesis 
ettiler; Orta-çağın ilk eczacı mektebini onlar kurdu
lar ve eczacılığa ait muazzam eserler yazdılar. îslâm 
hekimleri bilhassa ateşli hastalıklarda buhar banyo
suna soıj derece taraftardılar. Bugün onlann çiçek ve 
kızamık tedavisindeki talimatlarını tâdil etmek kolay 
değildir. Bazı ameliyyatlarda nefes yollarından his ip. 
tâlini de temin ederlerdi; haşhaş ile diğer bir takım 
ilâçlar derin bir uyku teminine yarıyordu. O devirde 
İslâm âleminde otuz dört hastahane tesis edilmişti: 
Bunlar Acemlerin (Cünd-i-şâpûr) akademisiyle has- 
tahanesi örnek ittihaz edilerek yapılmış olsa gerek
tir. Bağdat’ta bizim bildiğimiz en eski hastahane Hâ- 
rûn-ür-Reşîd tarafından tesis edilmiş ve onuncu 
asırda da gene orada beş hastahane daha yapılmıştır-
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918 tarihinde gene Bağdat’ta bir hastahaneler müdü
ründen bahsedilir. İslâmın en meşhur hastahanesi 706 
tarihinde Şam’da tesis edilmiş olan «Bîmaristan» dır; 
978 tarihinde bu müessesede yirmi dört hekimden 
mürekkep bir heyet vardı. Tıb tedrisatı bilhhassa has- 
tahanelerde yapılırdı. Bir imtihan geçirip devlet şe- 
hadetnamesi almadan kanunen hiç kimse icray-ı ta
babet edemezdi; eczacılar, berberler ve ortopedistler 
de devlet nizamnameleriyle hükümetin teftişine tâ
bi idi. Hekim olan vezir (Ali İbnî îsa) 931 tarihinde 
şehirden şehre gidip hastaları tedavi edecek doktor
lardan mürekkep bir heyet teşkil etmişti; bazı he
kimler her gün hapishaneleri ziyaret ederlerdi; bil
hassa deliler için gayet İnsanî bir tedavi usulü tatbik 
edilirdi... 931 tarihinde Bağdat şehrinde 860 hekim 
vardı.»

(Arthur Pellegrin) in «L’îslam'dans le monde» 
ismindeki eserinin 1950 Paris tab’ının 97 nci sahife- 
sinde de şu satırlara tesadüf edilir :

«Bütün Orta-çağ boyunca Müslümanlar bilhassa 
tıb sahasında inkârına imkân olmayan bir üstünlük 
göstermişlerdir. Hakikî ilim adamları olan îslâm he
kimleri hastalıkların menşeiyle seyrini klinik müşa
hedeleri ve belki de teşrih ameliyyatlanyla derinden 
İierine tedkik etmişlerdir. Cerrahlariyle, göz mütehas
sısları ekseriyya san’atlannda üstad adamlardı.. Bun
ların hepsi Şarkda da, Garb’da da salâhiyyetleri tes
lim edilmiş müelliflerdi: Garpdaki (Saleme) ve 
(Montpellier) tıbbiyeleri uzun zaman ve doğrudan 
doğruya İslâm tıb nazariyyelerinin tesir ve nüfuzu 
altında kaldı.>

(Georges Rivoire =  H. Bammate) ın 1946 da 
Lausanne da neşredilen «Visages de I’îslam» ismin
deki eserinin 150 nci sahifesinde İslâm tıbbının bil
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hassa cerrahî şubesindeki muvaffakiyetleri şöyle an
latılmaktadır :

«İslâm hekimlerinin temin ettikleri en mühim 
terakkiler cerrahî sahasındadır. Onlar daha on birin
ci asırda göz akı (cataracte) nın indirme veyahut 
billûrî tabakayı çıkarma suretiyle tedavisini, mesane 
taşlarım kırma ameliyyatını, kan ziyaımn soğuk su 
ihtıkâniyle tedavisini, yakıcı maddelerle (=  caus- 
tiques) fitil yakısımn kullâmimasını ve ateşle dağla
mayı biliyorlardı. Umumiyyetle yeni bir usul zanne
dilen his iptali (=  anesthesie) tatbikatı da îslâm cer- 
rahlanmn bilmedikleri bir şey değildi. Iztıraplı bir 
ameliyyata başlamadan evvel ekseriyya karamuk 
(=  ivraie) kullanarak hastayı tamamiyle hissiz bir 
hale getirirlerdi. îslâm cerrahlanmn en büyüğü Kor- 
tobah (Ebu’l-Kaasım Khalef İbnî Abbâs) dır. Meşhur 
fizyoloji âlemi (Haller) Ebu-l-Kaasım’ın (eserlerinin 
ondördüncü asırdan sonra yetişen bütün cerrahların 
malûmat aldıkları müşterek ve umumî bir menba ol
duğundan) bahsetmektedir. Birçok cerrahî aletlerini 
tabâbet Ebu-l-Kaasım’a medyundur ve onun eserle
rinde bunların resimleri vardır.»

L. A. .Sedillot) nun «Histoire generale des Ara- 
bes» ismindeki eserinin 1877 Paris tab’ımn îslâm ilim
lerinden bahseden ikinci cildinin 71 inci sahifesinde 
de şu fıkraya tesadüf edilir:

«îskenderiyye mektebinde (Dioscoride) in gökle
re çıkararak methettiği tıbbî maddeler tedkikatı ilmi 
şekliyle bir îslâm icadıdır: Kimyevî eczacılığı Müs- 
lümanlar icad etmişlerdir Bugün (dispensatoires) 
demlen ilâç iptidaî maddeleri hakkındaki muazzam 
ahkâm onlardan kalmış ve daha sonraları bunlar 
(Salerne) tıbbıyesinden Cenubî Avrupa’ya yayılmış
tır. Tedavi sanatının ilk iki ihtiyacım teşkil eden ec
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zacılıkla tıbbî madde aynı zamanda nebatat ve kim
ya tedkikatına da iki muhtelif yol açmıştır.»

Bugünün tıbbim îslâmiyyet işte böyle kurmuş 
ve bundan sonra göreceğimiz gibi, insanlığı kurtaran 
bu yeni ilim o karanlık Garba bütün şubeleriyle be
raber îslâm medeniyyetinden intikal etmiştir.
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VI

Bugünkü tıbbın Müslüman müessisleri — Avrupa 
medeniyetinin esas ittihaz ettiği îslâm tıbbim (Hip- 
pocrate), (Galien) vesair Eski Çağ hekimlerinin tem
sil ettiği Yunan tıbbının devamı zannedenlerin bu 
esassız nazariyyesi hiç bir ilmî kıymeti haiz değildir : 
Bundan evvelki yazımızda profesör (Jacques Risler)in 
«La civilisation Arabe» ismindeki İslâm medeniyyeti 
tarihinin 177-178 inci sahifelerinden naklettiğimiz bir 
fıkrada tasrih ve tesbit edildiği gibi, îslâm tıbbımn 
büyük müessisleri eski Yunan nazariyyelerini bir ta
rafa bırakarak doğrudan doğruya kendi ilmî tecrübe
lerine müstenit yeni bir tababet kurmuşlardır. Zaten 
İslâm medeniyyetinin ilk tercemeler devrinde yalnız 
eski Yunan tıbbı değil, profesör (Brockelmann) ın 
Fransızca nüshası 1949 da neşredilmiş olan «Histoire 
des peuples et des etats islamiques» ismindeki eseri
nin 112-113 üncü sahifelerinde izah edildiği gibi, An
takya ve Harrân merkezlerindeki Süryânî, Hind ve 
bilhassa Sâsânîlerin Güne-i-Şâpûr’da tesis ettikleri 
Tıbbıyede temerküz eden İran tıp esasları da tedkik 
edildikten sonra, bütün bu eski nazariyyelere muka
bil klinik tecrübelerine müstenit ilmî esaslardan vü
cuda gelen yeni İslâm tıbbı eski zamanların klâsik 
tıb an’anelerini tamamiyle unutturan bir sistem şek
linde ortaya çıkmıştır. Bugünkü Amerika’nın meşhur 
medeniyyet tarihi mütehassısı (Will Durant) ın «His
toire de la civilisation» ismiyle Fransızcaya terceme



edilen külliyyâtının «L’âge de la foi =  îman çagı> 
serisinin 1952 de neşredilen birinci cildinin 305 inci 
sahifesinde İslâm ilimleriyle âlimlerinden bahse baş
lanırken şanlı isimlerine karşı «Minnet» afzedilip 
eserleri «Selâmlanmak» suretiyle sözü başlandıktan 
sonra, 319 uncu sahifesinde de tıp sahasında en büyük 
müellif olarak (tbni-Sînâ) dan, en büyük hekim ola
rak (Ebûbekir Râzî) den ve en büyük kimyager ola
rak da (Câbir) den bahsedilmektedir. Profesör (Philip 
Hitti) nin «Pr6cis d’histoire des Arabe» ismiyle 
Fransızcaya terceme edilen eserinin 1950 Paris tab’ı- 
mn 119 uncu sahifesinde bunların ilk ikisi hakkında 
şu kayda tesadüf edilir ;

«... Râzî ile İbni-Sînâ’mn resimleri bugün Paris 
Tıb Fakültesinin büyük holünde hürmet mevkiini iş
gal etmektedir.» »

Bunun sebebi, Hıristiyan-Garb’ın bile artık me- 
deniyyet hocaları bildiği bu muazzam îslâm allâme- 
lerine karşı minnet ve şükranının izharını İlmî, İn
sanî ve medenî bir vazife bilmiye başlamış olmasıdır.

Bilhassa işte bu iki büyük adamın bugünkü tıb
bı kurmuş olan eserleri Avrupa tıbbiyelerinde asır
larca ders kitabı olarak okutulmuştur. Profesör (Ga- 
utier) nin «Moeurs et coutumes des musulmans» is
mindeki kıymetli eserinin 1955 Paris tab’ının 245 inci 
sahifesinde bu nokta şöyle izah edilir :

«... Orta-çağ ve Rönesans Avrupası (Hippocrate) 
la (Galien) den fazla İslâm hekimler mektebini ta
kip etti. 850-932 tarihlerinde yaşamış olan (Râzî) elli 
sene Bağdat’ta hekimlik etmiştir. Eserleri 1509, 1528, 
1548 ve 1745 tarihlerinde tekrar tekrar Lâtinceye ter
ceme edilmiştir. 980-1036 tarihlerinde yaşamış olan 
(Tıbbın Sultam) İbni-Sînâ daha mühimdir; (Kanun) 
ismindeki eseri Avrupa dillerinin ekserisine terceme
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edilmiş ve onyedinci asra kadar birçok defalar neşro
lunmuştur. 1617 tarihli bir üniversite nizamnamesin
den anlaşıldığına göre, Râzî ile İbni-,Sînâ’mn eserleri 
Onyedinci asırda Louvain Üniversitesinin tıb tedri- 
satımn esasını teşkil etmiştir. İbni-Sinâ tercemeleri 
tam altıyüz sene Avrupa üniversitelerinde ders kitap
ları olarak tedris edilmiştir.»

Geçen asrın meşhur müsteşriklerinden profesör 
(L. A. Sedillot) da «Histoire generale des Arabes» is
mindeki eserinin 1877 Paris tab’ının İslâm ilimlerin
den bahseden ikinci cildinin 78 inci sahifesinde (îbni- 
Sînâ) nın Avrupa tıbbına olan tesirini şöyle anlatır;

«Tam altı asır boyunca mekteplere mutlak suret
te hakim oldu. Beş kitaptan mürekkep olan (Kanun) 
ismindeki eseri birçok defalar terceme ve tab edile
rek Fransa ve İtalya üniversitelerinde tedrisata esas 
ittihaz edildi.»

Amerikah CWiU Durant) ın yukarıda bahsi ge
çen cildinin 316 ncı sahifesinde Avrupalılarm (Rha- 
zes) dedikleri (Ebubekir Râzî) nin Avrupa tıb tari
hindeki rolü hakkında şu izahata tesadüf edilmekte
dir :

«Tahran civarındaki Rey’de dünyaya gelen Râzî 
kimya, simyâ ve tıb ilimlerini Bağdat’ta tahsil etmiş 
ve yansı tabâbete ait olmak üzere takriben 131 ki
tap te’lif etmişse de ekserisi kaybolmuştur. (Kitâb- 
ül-hâvî) ismindeki yirmi ciltlik eseri tıbbın bütün şu. 
belerine şâmildi. (Liber Continens) isnıiyle Lâtince- 
ye terceme edilen bu eser asırlarca beyaz ırk âlemi
nin belki en çok hürmet besleyip, en fazla istifade 
ettiği menba oldu; 1395 tarihinde Paris üniversitesi 
tıb fakültesi kütüphanesinin bütün mevcudunu teşkil 
eden dokuz kitaptan biri de, işte bu eserdi. Râzî’nin 
çiçek ve kızamık hastalıkları hakkındaki eseri doğ
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rudan doğruya tedkik ve müşâhede ile klinik tahlil
lerine istinat eden bir şâheserdi; intânî hastalıklar 
hakkında ilk vâzıh tedkik eseri ve o iki hastalığı tef
rik hususunda ilk gayret mahsulü işte buydu. Yaptı
ğı tesirle kazandığı şöhretin derecesini 1498 den 1866 
ya kadar yalnız İngilizce 40 tercemesi neşredilmiş ol
masından anlıyabiliriz.»

Ayni cildin 318 inci sahifesinde de Avrupalılann 
(Avicenne) dedikleri Buharah (Ebu-Ali Hüseyn İbni- 
Sînâ) nin muhtelif ilim ve felsefe sahalarında yüz 
kadar eser telif ettiğinden bahsedildikten sonra şu 
kayda tesadüf edilir;

«Madenler hakkındaki eseri onüçüncü asra kadar 
Avrupa tabakaat ilminin başlıca me’hazı olmuştur. 
Bilhassa dağlann teşekkülü hakkındaki mülâhazaları 
bir vuzuh örneğidir.>

Gene ayni cildin 319 uhcu sahifesinde de (İbni- 
Sînâ) mn muhtelif hastalıklar sahasında tesbit ettiği 
tıbbî esaslardan bahsedildikten sonra şu neticeye va
rılmaktadır :

«On ikinci asırda Lâtinceye terceme edilen (Ka
nun) ismindeki eseri Avrupa tıbbıyelerine hakim bir 
ders kitabı haline gelerek Râzî’yi tıbbın tahtından 
indirdikten başka Gaüen’i bile devirdi; bu eser onye- 
dinci asrın ortasına kadar (Montpellier) ve (Louvain) 
Üniversitelerinde okunması mecburî vaziyetini mu
hafaza etti.»

Paris İslâm Enstitüsü Profesörlerinden (Jacques 
Risler) in «La civilisation arabe» ismindeki eserinin 
1955 Paris tab’ının 186 ncı sahifesinde de (İbni-Sinâ)- 
nın «Kanun» u hakkında şu kayda tesadüf edilir : 

«On ikinci asırda bu eserin Lâtince metni neş-
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redilir edilmez (Galien) in eserini bile itibardan dü
şürdü. Onbeşinci asrın son otuz senesi içinde onbeşi 
Lâtince ve biri îbranice olmak üzere mevcut dille
rin ekserisine terceme edilen (Kanun) altıyüz senê  
den fazla bir zaman Avrupa’da en esaslı ders kitabı 
vaziyetinde kaldı. Bu eser tıbbın hakikî bir Kitab-ı- 
Mukaddes’i oldu ve bazı kısımları daha son zaman
larda bile İngilizceye terceme ve neşredildi.»

Ayni eserin 187-192 nci sahifelerinde de Hıristi
yan-Avrupa tıbbının teşekkül ve teessüsünde âmil 
olmuş daha birçok İslâm hekimlerinden bahsedilir.

îslâm tıbbının Avrupa’ya girişi İtalya ve Fransa 
üzerindendir. Meşhur İngiliz müverrihlerinden (Char
les Mills) in «Histoire du Mahometisme» Fransızcaya 
terceme edilen İslâm tarihinin 1825 Paris tab’ımn 
441 inci sahifesinde bilhassa İtalya’daki Salerno tıb- 
bıyyesinin bu husustaki ehemmiyetinden işte şöyle 
bahsedilmektedir:

«Daha dokuzuncu asırda (Charlemagne) tarafın
dan Salerflb’da bir mektep tesis edildi ve bu müessese 
tıb tedrisatı yapan ilk Hıristiyan üniversitesi oldu. 
Ondan sonraki üç asır boyunca eski müelliflerin tâbi
riyle (Tıbbın menbaı) olan Salerno Üniversitesi, Av- 
rupa’mn her tarafından bu ilmi tahsil edenlerin yı
ğınlarla akın ettikleri meşhur mektep haline geldi.»

Cezayir Üniversitesi Profesörlerinden (Gautier) 
nin yukarda bahsettiğimiz «Moeurs et coutumes des 
Musulmans» ismindeki eserinin 245 inci sahifesinde 
de bu nokta şöyle anlatılır:

«Eğer (Montpellier) tıb fakültesi Fransa’da hu
susî bir ehemmiyet kazanmışsa, bunun sebebi vaziye
tinin İslâm tesirlerini almaya çok müsaid olmasıydı. 
Onbirinci asnn ortasından itibaren Norman istilâsı
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Üzerine Avrupalılaşnuş olan Salemo mektebi ise esa
sen bir Arap müessesesiydi.»

Râzî ile (İbni-Sînâ) nın Şarkdan ve felsefede 
olduğu kadar tabâbette de büyük bir üstad olan En
dülüslü (İbni-Rüşt) ün de Garbdan hulûl eden tesir
leri nihayet bugünkü Avrupa ve dünya tıbbının te
şekkülüyle neticelenmiştir. İşte bundan dolayı bugü
nün tıbbı bir İslâm ilmidir, bir Hıristiyan-Garb ilmi 
değildir.
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Tıpkı tababet gibi, muhtelif şûbeleriyle Rıyâzıy- 
yat da bir İslâm eseridir. Zaten bugünün Garb âlim
lerince tslâm kültürü bütün ilimlerin menşeidir. 
(Arthur Pellegrin) in «L’İslâm dans le monde» ismin
deki eserinin 1950 Paris tab’ımn 97 nci sahifesinde bu 
nokta şöyle itiraf edilmektedir :

«Müsümanların sanayi, ziraat ve ilim sahaların
daki hisseleri muazzam mahiyyetini muhafaza ettiği 
için, Islâmiyyet gayet meşrû bir iftihar hakkını haiz
dir.»

Mukayeseli Rıyazıyyât tarihinin meşhur müte
hassısı profesör (L.P.E.A. Sedillot) da «Materiaux 
pour servir a I’histoire compare des sciences mathe- 
matiques» ismindeki eserinin 1845-1849 Paris tab’ının 
ikinci cilt mukaddimesinin 2. sahifesinde îslâm nya- 
ziyyecilerinin ilim tarihinde bir aralık inkâr edilen 
muhteşem mevkiini bundan bir asır evvel işte şöyle 
anlatmıştır:

«Sarfedilen sebatkârane gayretler sayesinde bu
gün artık Müslümanlar rıyazî ilimler tarahinde haiz 
oldukları mevkii yeniden işgal etmektedirler; eski 
İskenderiyye mektebiyle yeni Garb mektebi arasın
da ebediyyen devam edecek gibi görünen ve asırlar 
tutan fasılayı onların eserleriyle doldurmuş oldukla
rını teslim etmekte artık ittifak edilmektedir.»

İslâm rıyazıyyatının Hıristiyan-Garba yayılma
sından evvel Avrupa kültürü bilhassa o sahada o ka-
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dar iptidaîdir ki, bir rakam sisteminden bile mah
rumdur: Bunun sebebi, Greko Romen denilen eski 
Yunan-Lâtin kültürünün rakamsızlığıdır! Roma me- 
deniyyetinde sayılar rakamla değil, harfle ifade edil- 
miştfr; bilhassa asırların sayısıyla bazı fasıl ve sahi- 
fe adetlerinin tesbitinde bugün halâ kullanılan ve 
«Chiffres Romains =  Roma rakamları» denilen bu 
iptidaî sistemde her sayı bir harfle ifade edilir: Me
selâ bir (i) harfi «bir» adedini, iki (ii) «iki» adedini 
ve üç .(İÜ) «üç» adedini, (V) harfi «beş» adedini, (X) 
harfi «on» adedini ve (C) harfi de «yüz» adedini gös
terir! Fakat bu kullamşsız sistemde en zarurî rakam 
olan «sıfır» yoktur: Bu bakımdan Roma rakamları 
îşlâm şi’rinde kullamlan «Ebced» hisabına benzetile
bilir! Sıfırsız «Ebced» harfleriyle hesap yapılamıya- 
cağı gibi, sıfırsız Roma rakamlarıyla da rıyazî ilim
ler kurulamıyacağı tabiîdir. Profesör (Risler) in «La 
civilisation arabe» ismiyle 1955 de neşredilen eserinin 
161-162 nci sahifelerinde bir îslâm icadı olan sıfırın 
keşfi işte şöyle izah edilir;

«Her halde bu bir dahiyane icaddı ve hiç bir lâ- 
tifeye kapılmadan denilebilir ki (sıfır), ın icadı insan 
cinsinin en büyük keşiflerinden biriydi.»

• Ötedenberi ileri sürülen ve hattâ bugün de bazı 
taraftarları bulunan çürük bir nazariyyeye göre îs
lâm medeniyyeti, bugün bütün Garb âleminde kulla
mlan rakam sistemini eski Hind medeniyyetinden al
mıştır. Fakat bu telâkkinin yanlışlığı daha ondoku- 
zuncu asırdan itibaren birçok İlmî delilleriyle mey
dana çıkmış olduğu da unutulmamalıdır. Meselâ riya. 
ziyyat tarihinin yukarda bahsettiğimiz meşhur müte
hassısı profesör (Sedillot), ayni eserinin ikinci cildi
nin 460 ıncı sahifesinde bu noktayı şöyle tesbit et
miştir :



<Şu hususa dikkat edilmiştir ki Hindistan’da ra
kam kullanmıya başlanması, bu i’tiyadın İslâm âle
mine de girmiş olduğu da dokuzuncu asırdan daha 
evvelki devirlere çıkmamaktadır; hemekadar Müslü- 
manlar bizim (Chiffres arabes =  arap rakamları) de
diğimiz sisteme (chiffres indiens =  Hind rakamları) 
diyorlarsa da, bu vaziyet o rakamlann menşeini Hin
distan sajnmamıza kâfi bir sebep değildir; çünkü Müs- 
lümanlar (Proclus) un tarif ettiği bir alete de (cercle 
indien =  Hind çenberi) ismini vermişlerdir. Zaten 
Arap rakamlanmn şekil itibariyle Hind rakamların
dan büsbütün başka türlü olduğu da tesbit edilmiş
tir...»

Profesör (Risler) de yukarda bahsettiğimiz ese
rinin 161 inci sahifesinde rakam sisteminin en zarurî 
esası olan sıfırın bir îslâm icadı olduğunu şöyle an
latır :

«Milâdın 976 tarihinde (Muhammed tbni Ahmed) 
«Mefatih ül-ulûm» ismindeki eserinde eğer aşerât ha
nesinde hiç bir sa3n mevcut değilse sıtayı muhafaza 
için küçük bir daire kullamimasım ileri sürüyordu. 
İşte, bu daire Arapçanın (boş) manâsına gelen (sıfır) 
kelimesindfen Lâtinceye geçen (Zero) nuh menşeidir. 
Şuna dikkat etmelidir ki, ne keskin zekâlarına rağ
men eski Yunanhlar, ne de fennî seviyyelerine rağ
men Romalılar henüz bir rakam sistemi keşfedeme
mişlerdi. Eski insanlar hep parmaklariyle sayı saydık- 
lan için, Garb âleminde hesap ilmi (îbni Ahmed) in 
keşfinden ikiyüzelli sene sonra sıfır kullamlıncaya 
kadar inkişaf edememiştir.»

Medeniyyet tarihi külliyatiyle meşhur (Will 
Durant), «Histoire de la civilisation» ismindeki Fran
sızca tercemesinde «L’âge de la foi» serisinin 1952 de 
neşredilen birinci cildinin 309-310 uncu sahifelerinde
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İslâm rakam sisteminin bir daire şeklinde tesbit ettiği 
«sıfır» kelimesinin Avrupa dillerine nasıl girmiş ol
duğunu şöyle anlatır:

«Müslümanlar bu daireye (boş) manâsına gelen 
(sıfır) ismini vermişlerdir: Bizim (Chiffre) kelime
miz işte bundan çıkmıştır; Lâtince mütehassısları (sı
fır) kelimesini (Zephyrum) şekline kalbettikleri için, 
îtalyanla^ da onu kısaltarak (Z^ro) şeklinde sokmuş
lardır.»

Princeton Üniversitesi profesörlerinden (Philip 
Hitti) nin Fransızca nüshası «Precis d’histoire des 
Arabes» ismiyle 1950 de neşredilen eserinin 150 nci 
sahifesinde onuncu asırda teşekkül eden İslâm ra
kamlarının karanlık Garbe ne kadar geç ve güç gir
diği işte şöyle anlatıhr:

«İslâm rakamlarımn gayri-Müslim Avrupa’ya ya. 
yılması her şeye rağmen inanılmıyacak kadar ağır 
oldu. On üçüncü asrın ortalarına kadar Hıristiyan 
rıyaziyyecileri Roma rakamlarıyla (Araque =  Aba- 
ka) denilen hesap aletini kullanmakta ve en fazla 
işte o iki sistemin telifinde inat etmişlerdi. Tatbikat 
zaruretlerinden dolayı yeni rakamlar ilk defa olarak 
İtalya’da kullanılmıştır. Şimalî Afrika’da seyahat et
miş ve bir Müslüman muallimden ders almış olan 
Pizalı (Leonarda Fibonacci) 1202 tarihinde en mühim 
hususiyyeti İslâm rakamlarının kullanılmasından 
ibaret bir eser neşretti. Avrupa nyaziyyâtımn başlan
gıcı işte bu eser oldu. Eski rakam sistemiyle bazı sa
halarda hiç bir riyazi tekâmüle imkân yoktu: Çünkü 
bizim bugün bildiğimiz hisap ilminin temehtaşları sı
fırla İslâm rakamlarıdır.»

İşte bundan dolayı profesör (E. F. Gantier), 1955 
de neşredilen «Moeurs et coutumes des Musulmans»



İsmindeki eserinin 238 inci sahifesinde şu kat’î hük
münü vermektedir:

«Hiçbir itiraza imkân yoktur: Hernekadar 
(Euclide) in ismi büyükse de, bizim Rönesansımızın 
rıyaziyye hocaları Yunanlılar değil, Müslümanlardır.»

Bundan sonra gözden geçireceğimiz rıyazî ilim
lerin karanlık Garba îslâmiyyetten intikal etmiş ol
duğunu bir an için bir tarafa bırakalım: Yalnız şu 
on şekilden ibaret rakam sistemimizi, bugünün dünya 
kültüründen kaldıracak olursak, acaba ortada şu atom 
medeniyyetinden ne kalır?..
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Bundan evvelki yazımızda «Greko-Romen» deni
len eski Yunan-Lâtin jnedeniyyetinde bir rakam sis
temi mevcut, olmadığı için, îslâm medeniyyetinin 
Garba tesir ettiği devre kadar Avrupa’da riyazi ilim
lerin teşekkül bile edememiş olduğundan ve bu ilim
lerin ancak «Chiffres arabes» denilen bugünkü ra
kam sisteminin îslâmiyyetten intikali üzerine ortaya 
çıkabildiğinden bahsetmiştik. Fakat rakam gibi ri
yazi ilimler de İslâm medeniyyetinden Garba intikal 
etmiş olduğuna göre, Hıristiyan-Avrupa’nın yaptığı 
iş, riyâzıyyât sahasındaki îslâm ilimlerini Müslüman 
rakamlariyle inkişaf ettirmekten ibaret demektir.

Netice itibariyle tababet sahasında olduğu gibi 
rıyazıyyât sahasında da Hıristiyan-Garp, Müslüman- 
Şarkın talebesi ve yetiştirmesi vaziyetindedir. Geçen 
asrın mukayeseli rıyazıyyât tarihi mütehassısların
dan meşhur profesör (L.P.E.A. .Sedillot) nun «Mate- 
riaux pour servir â l’histoire comparee des sciences 
mathematiques chez les Grecs et les Orientaux» »is
mindeki eserinin 1845-1849 Paris tab’ımn birinci' cil
dinin 365 inci sahifesinde İslâm rıyazıyyâtından bah
se başlamrken bu fevkalâde mühim nokta şöyle anla
tılır :

«Müslümanlar Hey’et ilmiyle uğraştıkları için, 
nyâzıjryâtın muhtelif şubelerine karşı hususî bir alâ
ka göstermeleri pek tabiî idi; filhakika, o yolda mu
azzam gayretler sarfettiler; bu itibarla diyebiliriz ki, 
bizim hocalarımız işte onlardır. Yalnız hendese, hisap



ve cebir değil basariyyât (=  optique) ve mekanik (=  
mecanique ) ilimleri de onlann elinde çok mühim te
rakkiler kaydetmiştir.»

İşte bundan dolayı îslâm rıyazıyyâtımn büyük 
âlimleri yalnız Müslüman-Şarkın değil, Hıristiyan 
Garbın da, bütün dünyanın da hocaları sayılır. «Müs- 
temlekât ilimleri akademisi» âzasından (Arthur Pel- 
legrin) in «L’îslâm dans le monde» ismindeki eseri
nin 1950 de neşredilen ikinci tab’ının 96 ncı sahife- 
sinde ilim tarihinin bu büyük şahsiyyetlerinden ba
zıları hakkında şu izahata tesadüf edilir:

«Orta-Çağın Hıristiyan âlimleri rıyâzıyyât ilim
lerini Müslümanlardan öğrenmişler ve çok geçmeden 
hocalarını geride bırakmışlardır. îslâm rıyâzıyyecile- 
rin en meşhurları işte şunlardır: Garplıların (Alka- 
rismi) dedikleri (Muhammed îbni Mûsa-l-Hârizmî) 
dokuzuncu asırda yaşamıştır; nyâzıyyâtta işaretleme 
usulü manâsına kullanılan (Algorithme) kelimesi bu
nun isminden gelir. 1029-1087 tarihlerinde yaşayan 
(Ez-Zerkalî) usturlâbı icad etmiştir. 929 tarihinde 
vefat eden (Ebu-Abdullah Muhammed il-Battânî) 
ayla güneşin harekâtım tesbit etmiştir. (Abbas îbni 
Finas) da billûr yapmaya muyaffak olmuş ve bir ne
vi uçak icat ederek havada bir miktar mesafe katet- 
miştir. Heyetşinaslar içinde de onuncu asırdaki (Ebu- 
Yûnus) la (Ebu-l-Abbas il-Fergaanî) den bahsedi
lir.»

Bu fıkrada ismi geçen rıyâzıyyecilerin en mühim- 
mi Hârizmli (Muhammed İbni Mûsâ) dır; Medeniy- 
yet tarihiyle meşhur (Will Durant) ın külliyatındaki 
«L’âge de la foi» serisinin birinci cildinde bu büyük 
âlimin muazzam şahsiyyeti şöyle anlatılır (Vaudou’- 
nun Fransızca tercemesi, 1952 Paris tab’ı s. 310) :

«Cebir sahasının büyük siması ve belki de Orta
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Çağ nyâzıyyâtının en büyük şahsiyyeti (El-Hârizmî) 
lâkabiyle meşhur (Muhammed îbni Mûsâ) dır. 
(780-850); Hazar Dezinin şarkında bugün Hîve de
nilen Hârizmde doğmuş olduğu için (El-Hârizmî) de
nilir. Tam beş ilmin inkişafına hizmet etmiştir: Hint 
rakamlannı tedkik etmiştir; (Zîc) denilen heyet cet
vellerini tertip etmiş ve bunlar Endülüs Müslüman
ları tarafından gözden geçirildikten sonra Kortuba’- 
dân Chang-an’a kadar asırlarca bütün heyetşinaslar 
tarafından örnek ittihaz edilmiştir; malûm olabilen 
en eski müsellâsat cetvelleri onun eseridir; altmış- 
dokuz âlimle elbirliği ederek halife (El-Memûn) için 
bir coğrafya ansiklopedisi tertip etmiştir; (Kitâb-ul- 
Cebri ve-l-Mukaabele) ismindeki eserinde ikinci de
rece muadelelerin tahlilî ve hendesî hal şekillerini 
göstermiştir. Arapça nüshası bugün mevcut olmayan 
bu eser Milâdın onikinci asrında (Gerard de Cremo- 
ne) tarafından terceme edilerek onaltmcı asra kadar 
Avrupa üniversitelerinde esas ittihaz edilmiş ve gar
ba (El-Cebr) kelimesinin (Algebre) şeklinde girme
sine sebep olmuştur.»

Cebir ilminin keşfini işte bu (Hârizmî) ye izafe 
edenler olduğu gibi, aksini iddia edenler de vardır; 
fakat onlar bile pek iptidaî bir vaziyette bulunan bu 
ilmin (Hârizmî) tarafından bugünkü mütekâmil şek
line sokulduğunda ve Avrupa’nın cebr’i ondan öğren
miş olduğunda ittifak etmektedir. (Georges Rivoire) 
ın «Visages de L’İslâm» ismindeki eserinin 1946 Lau- 
sanne tab'ımn 136 ncı sahifesinde bu mesele şöyle 
izah edilmektedir:

«Cebir ilminin keşfi bile, görünüşe göre, çok hak
lı olarak, Müslümanlara izafe edilir. Bazı müellifler 
bu ilmin rakamlar sistemiyle beraber Hindistan’dan 
gelmiş olduğunu iddia etmişlerse de, kat’î deliller
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gösterememişlerdir. Diğer bazı müelliflerde o şerefi 
Yunanlılara bahşetmişlerdir! Herhalde muhakkak 
olan bir nokta vardır: İslâm âlimlerinin temin ettik
leri tekâmüller cebir ilmini baştan başa değiştirmiş
tir. Cebrin hendesey.e tatbikini de Müslümanlara 
medyûnuz : Bu da 900 tarihinde vefat etmiş olan (Sâ- 
bit îbni Karra) nm eseridir.»

Profesör (Risler) in «La civilisation arabe» is
mindeki İslâm medeniyyeti tarihinin 1955 Paris tab’ı- 
nın 162 ncı sahifesinde de cebir ilmi hakkında şu iza
hata tesadüf edilir:

« (Algebre) kelimesi Arapçânın (El-cebr) tâbirin
den gelir ve bir muadelenin tarafeynine aynı bir ifa
denin konulabileceğine delâlet eder. Cebir sahasında 
bugün halâ rıyaziyyecilerin en büyüğü (Muhammed 
İbni Mûsa-l-Hârizmî), yani Hind rakamlariyle meş
hur (Khwarizimi) dir. (Kitâb ul-Cebri ve-l-Mukaa- 
bele) ismindeki eserinde ikinci derece muadelelerin 
tahlilî ve hendesî hal şekillerini gösteren işte odur. 
Onikinci asırda (Gcrard de Cremone) tarafından ter- 
ceme edilmiş olan bu eser onaltmcı asra kadar Av
rupa üniversitelerinde metn-i esâsî ittihaz edilmiştir. 
(Ömer Hayyâm) ın 1857 tarihine kadar mükerreren 
Fransızcaya terceme edilmiş olan cebir kitabı da 
(Hârizmî) ile Yunanlılara nisbetle bir terakki temin 
eylemiştir. (Hayyâm) tetkikatına devam ederek di
ğer bir cebir kitabında da (Euclide) in davalariyle 
tarifleri hakkında kendi tenkitlerini neşretmiştir.»

Bundan sonraki yazımızda görüleceği gibi, yalnız 
cebr’i değil, diğer nyazî ilimleri de Avrupa kültür 
dairesi Islâmiyyetten almış olduğu için, bugünkü 
garb rıyazıyyatı hakikatte îslâm rıyazıyyatıdır.
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IX

Fransa Enstitüsü azasından (Frantz Funck-Bren- 
tano) nun 1941 de 31 inci tab’ı neşrolûnan «La Renais- 
sance» ismindeki meşhur eserinin 427-428 inci sahife- 
lerinde son söz olarak şu fıkraya tesadüf edilir:

«Rönesans devrine hasrettiğimiz bu esere bir 
nokta ile son vermeden evvel, buraya kadar mevzû- 
umuzu teşkil eden devirde ve Eski Çağla İtalyan te-, 
sirlerinin yanında, Müslümanlarla Arapların mede- 
niyyetimiz üzerinde icra etmiş oldukları tesir ve nü
fuzu meydana çıkaran yeni eserler hakkında da bir
kaç söz söylemek isteriz. Bu ifademizle (E. F. Gau- 
tier) nin (Mgeurs et coutumes des Musulmans) ismin
deki son eserim kastediyoruz. Bizim medeniyyetin 
Müslümanlara medyum olduğu şeylerin hepsi pek ko
lay unutulmaktadır : Onların bize Çin’den nakletmiş 
oldukları pusula ile kâğıttan başka barutu, Hey’et 
ibninde yaptıkları ve Kopernik’in keşiflerine zemin 
şeklinde temin ettikleri terakkileri unutuyoruz; kim
yayı ilk defa olarak ilmî esaslara istinat ettirenler de 
onlardır; ■ cebir ilmini de bize Müslümanlar vermiş
lerdir. îşte bundan dolayı (E. F. Gautier) şu neti
ceye varmaktadır;

— Kitap, barut, pusula: Eğer İslâm medeniyye- 
tinin bu mirasları elinde olmasaydı, bizim îUjnesan- 
sımızın ne biçim şey olacağım biraz gözlerimizin önü
ne getiriverelim!

İslâm medeniyyetinin tekâmül hareketi durduğu



zaman, biz işte onun vardığı neticelerden istifade 
ederek yeni bir medeniyyet kurmaya başladık: Bu 
hal, eski zaman koşucularımn mukaddes meşaleyi el
den ele vermelerini andırır.»

«La Renaissance» müellifinin bu büyük hakikati 
umumî surette itiraf ederken, Rıyazıyyât sahasında 
yalnız cebir ilminden bahsetmesi her halde tek bir 
misal ile iktifa etmek istemesinden mütevellit olsa 
gerektir. Çünkü, bundan evvelki yazımızda de söyle
diğimiz gibi, yalmz cebri değil, diğer rıyazî ilimleri 
de Avrupa kültür dairesi İslâmiyyetten almış olduğu 
için, bugünkü Garp rıyâzıyyâtı hakikatte İslâm nyâ- 
zıyyâtından başka bir şey değildir.

(Funck-Brentano) nun me’haz ittihaz ettiği Pro
fesör (Gşutier) nin (Moeurs et coutumes des Musul- 
mans) ismindeki eserinin lâ55 Paris tab’ımn 237 nci 
sahifesinde Cebirden başka bugünkü Müsellesat il
minin de bir îslâm eseri olduğu şöyle anlatılır:

«Cebrin hendeseye tatbiki, müselleslerin hallini 
bir takım ana-davalara ircâ etmek suretiyle kürevî- 
müsellesata yepyeni bir şekil vermiştir : Bu ana- 
davalar bugün o sahada halâ esas ittihaz edilmekte
dir. Mümâsların müsellesata ithalini de Rıyâzıyyât 
âlimi (Chasles) işte şöyle izah etmektedir :

— Meçhûlün Ceyb ile Teceybi gibi mürekkep ve 
gayri-müsait ifadeleri ortadan kaldırmak suretiyle 
ilimde yapılan bu inkılâp ancak beşyüz sene sonra 
yeni ilme girmiştir.»

Paris İslâm Enstitüsü Profesörlerinden (Jacques 
Risler) de «La civilisation arabe» ismindeki îslâm 
medeniyyeti tarihin 1955 Paris tab’ımn 162 nci sahi
fesinde Müsellesat ilminin vâzıından şöyle bahset
mektedir :

«Yeni müsellesatın hakikî niücidi, Avrupalılann
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(Albalegnius) dedikleri Ebu-Abdullah il-Battânî’dir 
(Milâdî 929).»

(Risler) bu noktayı tesbit ettikten sonra, ayni sa- 
hifesinde ilim tarihi mütehassıslarının üzerinde itti
fak ettikleri ikinci bir noktayı da şöyle izah etmek
tedir :

«Bizim Rönesansımızın Rıyâzıyyât hocaları Yu
nanlılar değil, Müslümanlardır.» »

Garp âlimlerinin üzerinde ittifak ettikleri bu ne
ticeden de anlaşılacağı gibi, Avrupa kültür dairesi 
yalmz cebir ve müsellesat ilimlerini değil, bütün n- 
yâzî ilimleri îslâm medeniyyetinden almıştır.

Mukayeseli Rıyâzıyyât tarihinin meşhur müte
hassısı (L. P. E. A. Sedillot) nun bundan evvelki ya
zılarımızda da bahsettiğimiz «Materiaux pour servir 
â l’histoire compar^e des sciences math^matiques» is
mindeki eserinin 1845-1849 Paris tab’ının birinci cil
dinin 377 nci sahifesinde müsellesat meselesi şöyle 
izah edilir;

«Müslümanların eski Yunan eserlerini terceme 
ile iktifa etmemiş olduklarını itirafa mecburuz; bu
gün biz (Apollonius)un, (Archimede)in, (Theodore)- 
un vesairenin birçok kitaplarım muhafaza etmiş ol
malarından dolayı Müslümanlara karşı ne derece 
minnettar olmakla mükellefsek, kürevî-müsellesata 
vermiş oldukları şekil de kendileri için aym derecede 
mûcib-i şereftir. Onlar eski usullerin yerine daha sa
de hal şekilleri ikame ettiler ve bizim yeni müselle- 
satımızın esasını teşkil eden iki-üç nazarî davayı on
lar ortaya koydular.»

(Georges Rivoire =  Haydar Bammate) ın 1946 da 
Lausanne’da neşredilen «Visağes de l’islâm» ismin
deki eserinin 137 nci sahifesinde İslâm rıyâzıyyâtında
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müsellesat ilmine verilen ehemmiyetin sebebi şöyle 
izah edilmektedir:

«Müsellesat, Heyet ilnii sahasmdaki tatbikatın
dan dolayı Müslümanların azamî itina ile tetkik et
tikleri Rıyâzıyyât şubelerinden biridir. İşte bundan 
dolayı müsellesat ilmi terakki ve tekâmüllerinin bir 
çoklarım onlara medyundur; onlar bu ilme yeni bir 
şekil vermişler ve eski Yunanlılar için yapılması çok 
güç bir takım tatbikata müsait bir hale getirmişler
dir.»

(Will Durant) ın İngilizceden Fransızcaya terce- 
me edilmiş olan Medeniyyet tarihi külliyyâtının 
«L’âge de la foi =  iman çağı» serisinin 1952 de neş
redilen birinci cildinin 310 ımcu sahifesinde de şu 
izahata tesadüf edilir;

«Rakka’lı bir sabiî olan ve Avrupa’da (Albateg- 
ni) ismiyle anılan Ebu-Abdullah il-Battânî (850-929) 
Müsellesât ilmini (Hipparque) ile (Ptolemee) ye da
yanan menşelerine nazaran pek çok ileri götürüp 
(PtoMmee) nin murabba hal şekilleri yerine müselles 
hal şekillerini ikame etmiş ve (Hipparque) ıh veter- 
leri yerine de Ceybi koymuştur. Müsellesât nisbetle- 
rini de tamamiyle bizim bugün kullandığımız şekle 
sokan odur.»

Bu vaziyete göre, bugünkü cebir gibi Müsellesat 
ilmini de Garp kültür dairesi İslâm medeniyyetinde 
hazır bulmuş ve olduğu gibi alıp kullanmış demektir.
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Bundan evvelki yazılarımızda Hıristiyan Avru
pa kültür dairesinde İslâm medeniyyetinden intikal 
etmiş olduğunu son Garp müelliflerinin itiraflarıyla 
tesbit etmiş olduğumuz Cebir ve Müsellesât ilimleri 
gibi, bugünkü heyet ilmi de o karanlık daireye Islâ- 
miyyetten intikal etmiştir. Eski Yunan-Lâtin kültürü 
bu sahada bir takım nazariyyelerden başka bir şey 
kuramadığı için, (Astronomie =  Heyet ilmi)ni tarassut 
ve tetkike müstenit tecribî ve müsbet bir ilim mer
tebesine'çıkarmış olmak şerefini İslâm âlitaleri ihraz 
etmişlerdir. Profesör (Brockelman)ın «Histoire des 
peuples et des- Etats İslamiques» ismindeki eserinde 
bu nokta şöyle ifade edilir (Tazerout’nun Almanca- 
dan Fransızcaya tercemesi, 1949 Paris tab’ı, s. 113- 
114) :

«Halife (El-Memûn) Heyet ilminin tecribî tatbi
katından da anladığı için, (Ptolemee =  Batlamyos)un 
zayiçelerini ayni zaıpanda hem Bağdat’ta, hem Şam’
da yapılmış olan tarassutlara istinaden tashih ettirdi 
ve nısf-un-nehârm bir de.recesini de ölçtürdü.»

Yalnız Abbasî halifelerinden (El-Memûn) değil, 
birçok İslâm halifeleriyle padişahları Heyet ilmine 
fevkalâde ehemmiyet verip rasadhahneler kurdurmuş
lar ve işte bu suretle bugünkü tecribî Heyet ilminin 
kurulmasında âmil olmuşlardır. (H. Bammate =
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Georges R ivoire ın «Visages de l ’İslâm » ism indeki 
eserinde bu vaziyet şöyle izah edilm ektedir (1946 
Lausanne tab’ı, s. 126-127) :

«İslâm  âlim lerinin  alâkasmı celbeden ilk  ilim, 
H ey ’et ilm i oldu. Şarkm  ve Endülüs’ün bir çok hali
feleri ve daha sonraları da b irçok  Selçukî sultanla- 
riy le Çingizilerin ve T îm ûrîlerin  m uhtelif hanları bu 
ilim le alâkadar oldular. İslâm ülkesinin nem en bütün 
büyük şehirlerinde b irer rasadhane vardı. B unlafın  
en meşhurları da Bağdat, Kahire, K urtuba, Toledo ve 
Sem erkand rasadhaneleriydi.»

G ene ayni m üellif, 127 nci sahifesinde de Eski 
Ç ağ nazariyyelerinin  nihayet o sayede yıkılıp  taras- 
sud ve tedkike istinat eden yeni h ey ’et ilm inin işte 
şöyle kurulduğunu anlatır :

«Eskilere körükörüne hürm et hissi Garp âlim le
rinin İlmî tedkiklerine çok  ağır bir tesir icra ettiği 
halde, İslâm m üdekkiklerinin fik ir hürriyetlerini pek 
fazla bir zaman ihlâl edem em iştir. Onlar, Eski Çağ 
kaidelerinden çok erken kurtuldular. (Ptolem ee =  
Batlam yos) nazariyyeleri kuvvetli b ir tenkide uğra
dı. Tam  bir fik ir hürriyeti içinde yapılan tedkikler 
H ey ’et ilm ine m ühim  keşifler tem in etti.»

M ukayeseli R ıyâzıyyât tarihinin m eşhur m üte
hassısı (L.P.E.A. Sedillot) nun «M ateriaux pour servir 
â l ’histoire coparee des sciences m athem atiques» is
m indeki eserinin 1845-1849 Paris tab ’ının birinci cil
dinin 273 üncü sahifesinde Paris «U lûm  akadem isi»n- 
de okunm uş ilm i b ir layiha m etni başlam aktadır; bu
nun başında şu m ühim  rok ta  tesbit edilir :

«Şark ’ın bazı yazma vesikalarının derinden deri
ne tedkikinden öğrendiğim ize göre, M üslüm anlar 
H ey ’et ilm ini Yunanlılardan aldıkları şekilde m uha
faza ve devretm ekle iktifa etm em işlerdir. Hisap usul
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lerin i tekâm ül ettirm işler ve  yeni usuller keşfetm iş
lerdir.»

îslâm  heyetşinasları tarafından yapılan  işin aza
m etini anlam ak için, A m erika ’nın m eşhur m edeniy- 
yet tarihi mütehassısı (W ill D urant) ın  şu satırlarım  
ibretle okum ak kâfid ir (H istoire de la civilisation, 
«L ’âge de la fo i»  serisi, C. I. François V audou ’nun 
İngilizceden Fransızcaya tercem esi, 1952 Paris tab ’ı, 
s. 310-311) :

«H alife (E l-M em ûn) tarassutlar yapıp  zayiçeler 
tertip  etm ek, (Ptolem ee =  Batlam yos) un  keşfiyya- 
tını tahkikten geçirm ek ve  güneş lekelerin i tedkik 
etm ek üzere heyetşinaslardan m ürekkep b ir .heyet 
teşkil etti. A rzın  küreviliğinden em in olan bu  âlim 
ler,- güneşin vaziyetini ayni zam anda hem  (Palm yre =  

‘ Tedm ür) den hem  Sincar sahrasından tesbit etm ek 
suretiyle b it arz derecesini ölçtü ler; bunların  mesa
hası 56 2 /3  m il ç ık t ı : Y ani bizim  bugünkü hisabım ız- 
dan ancak yarım  rail fazlaydı. İşte bu suretle elde et
tikleri neticelere göre arzın m uhitini 35.000„ k ilom et
re hisap ettiler. Bu heyetşinaslar tam am iyle İlmî esas
larla hareket ediyorlardı. Tecribe ile sabit olm ayan 
hiç b ir şeyi kabul etm ezlerdi. Bunlardan M âverâün- 
nehirli (E bu-l-Ferganî)n in  M ilâdî 860 tarihlerine 
doğru  te lif ettiği heyet kitabı A vrupa  ile  G a rb î-A sy a - 
da yedi yüz senç esas ittihaz edildi.»

Bundan sonra m uhtelif İslâm  heyetşinaslarım n 
keşfiyyâtından bahseden (W ill D urant), onlar için  
«çok  pahalı a letler yapılm ış* olduğunu da ehem m i
yetle  kaydeder. Bilhassa ayni cildin  313 üncü sahi- 
fesinde (E l-B îrûnî) den bahsederken de şu m ühim  
noktayı anlatır :

«Bîrûnî, dünyanın yuvarlaklığın ı h iç tereddüt 
etm eden kabul etm ekle beraber, (her şeyi arzın m er
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kezine doği’u çeken cazibe) yi de tesbit etti ve h ey ’et 
esaslarının, hem  küre-i arzın her gün kendi m ihveri 
ve her sene güneş etrafında döndüğünü, hem  aksini 
tasavvur etm ekle izah edilebileceğini ileri sürdü.»

P rofesör (Jacques R isler) in  «La civilisation 
arabe» ism indeki İslâm  m edeniyyeti tarihinin 1955 
Paris tab’ının 163 üncü sahifesinde çok  m ühim  bir 
hakikati tesbit eden şöyle bir cüm leye tesadüf edilir : 

«İslâm  heyetşinaslarının bizim  Rönesansımız 
üzerindeki tesiri, R ıyâzıyyât âlim lerinin tesirleri de
recesindedir.»

Gene ayni eserin 164 üncü sahifesinde de şöyle 
b ir fıkra vardır :

«(İbrahim  üz-Zerkalî) nin m eşhur eserine m evzu 
teşkil eden (astrolab'e =  usturlâb) vaktiyle M üslü- 
m anlar tarafından tasavvur ve im al edildikten sonra, 
onuncu asırda A vrupa ’ya getirilm iş ve onyedinci as
ra kadar gem iciler tarafından kullanılm ıştır. On- 
birinci asırda güneşin zevâl noktasının yıldızlara nis- 
betle inhiraf ettiğini ilk  defa olarak ispat eden de işte 
bu  Toledolu  (İbrahim  üz-Zerkalî), dir. Seyyarelerin  
hareketlerine ait (T oledo cedvelleri) uzun zaman A v 
rupa heyet ilm inde esas ittihaz edilm iştir.»

Profesör (P. H itti) nin «Precis d ’histoire des 
Arabes» ism indeki eserinin 1950 de neşredilen Fran
sızca nüshasının 149 uncu sahifesinde de şu m ühim  
kayda tesadüf edilir.

«Lâtin G arb ’ı (A strologie =  ilm -i nücûm ) kadar 
(Astronom ie =  H ey ’et ilm i) ni de tedkike sevkeden 
gayret, Endülüs tarikiyle M üslüm anlardan intikal 
etmiştir. Bu sahalardaki İslâm eserlerinin başlıcaları 
İspanya’da Arapçadan Lâtinceye tercem e edilmiştir.»

Gene ayni sahifede diğer b ir m ühim  nokta da 
şöyle anlatılm aktadır:
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«Avrupa dillerinin ekserisinde yalnız yıld ız isim
leri îslâm  m enşelerine bağlanmakla kalm ıyor, ayni 
zamanda (A zim ut), (Zen ith ), (Nadir) vesaire gibi 
b irçok fennî tâbirler de Arapçadan geçm ek suretiyle 
İslâm iyyetin H ıristiyan-A vrupa’daki ilm i mirasının 
ne kadar zengin olduğunu gösterm iş oluyor.»

İşte bundan da anlaşılacağı gibi, ilim  sahasında 
Avrupa, îslâm ın muazzam servetine varis oluverm iş 
bir m irasyediden başka b ir şey değildir.
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XI

İslâm  ilim lerin in  tasnifinde m usikî, rıyâzî ilim 
lerden sayılır. M eselâ (K âtib  Ç elebi) nin (K eşf-üz- 
zunûn» ism indeki m eşhur eserinin 1311 İstanbul t a b 
ının ik inci cildin in  568 inci sahifesin4e başlıyan «ilm  
ül-M usikî» faslının başında bu nokta ehem m iyetle 
tasrih edildikten  başka, (Taşköprülü-zâde A hm ed 
E fendi) nin «M evzûat ul-ulûm » ism indeki kıym etli 
eserinin oğlu  (K em alüddin M ehm ed E fendi) tarafın
dan tercem e edilen  eski Türkçe nüshasının 1313 İs
tanbul tab’ım n birinci cildinin 402 nci sahifesinde 
başlayan «Ulûm -i rıyâzıyye» faslının başında da R ı- 
yâzıyyâtın  dört kısma ayrıldığından bahsedildikten 
sonra, bu dört ilim  sahası şöyle sıralanm aktadır ;

«E vvelk i H endesedir, İkincisi H ey ’ettir, üçüncü- 
A deddir, dördüncü M usikîdir.»

M eşhur A bbâsî halifesi (H ârûn-ür-Reşîd) in  o 
m uhteşem  hilâfet devrinde M usikî ilm inin gerek na
zarî, gerek  am elî sahalarda ne büyük bir inkişafa 
m azhar olduğundan bahseden Fransız m üelliflerin 
den (G abriel A u disio), İslâm  âlim lerince «seslerin 
telif sanatı» sayılan bu  ilm in  mütehassıslarını «Ha- 
roun-al-Raschid» ism indeki eserinin 1930 Paris tab ’ı- 
nın 81 inci sahifesinde şöyle tasvir e tm ek ted ir :

«O nların C ebir ilm indeki dehaları musikî saha
sında en çılgınca inceliklerine m eydan bulm uş olur
du. O  büyük m üellifler, aynı zamanda büyük notacı- 
lardır.»



M usikî riazariyyâtının rıyazî ilim lerden sayılm a
sı, «H ikm et-i tabîiyye =  Fizik» le alâkasından m üte
vellit gösterilir ; îşte bundan dolayı Irak tarihçile
rinden (A bbas-ü l-A zâvî) nin 1951 de neşredilen «El- 
M usikî-l-Irâkıyye» ism indeki eserinin 5 inci sahife- 
sinde bu ilim  hem  «G üzel Sanatlardan», hem  «Rıyâzî 
ilim lerden ve H ikm et akşamından» diye tarif edil
m ektedir.

Bütün ilim ler gibi, bunu da inkişaf ettirenler İs
lâm  ve bilhassa M üslüm an-Türk âlim leridir. Zaten 
îslâm  musikîsinin m enşei eski Türkistan musikîsidir. 
«B eynelm ilel D im ler Tarihi Akadem isi» azasından 
(A. M azaheri) nin «La v ie  quotidienne des M usul- 
mans au M oyen âge» ism indeki eserinin 1951 Paris 
tab’ının 153 üncü sahifesinde başlayan «M usikî» fas
lının başında bu nokta şöyle anlatılır :

«Tarım ’dan yani Ç in-Türkistan’ından K ırım ’a 
kadar im tidâd eden yerlerdeki İskit kazaklarının son 
derece zengin musikîsi m ilâdın beşince asrından iti
baren fo lk lor sahasından çıkıp İlmî seviyeye yüksel
di. Filhakika, A sya ’nın İslâm iyyetten evvelk i m uhte
l if  m illetleri işte o devre doğru bu sahadaki Çin na- 
zariyyeleriyle H ind tekniğini tam am iyle benim sem iş
lerdi. A ltıncı asır o İskit m illetler için  klâsik musikî 
devrinin başlangıcım  teşkil etti.»

A yn i eserin 159 uncu sahifesinde bu eski Tür
kistan musikîsinin b ir H ind-İskit kabilesi tarafından 
İslâm kültür dairesine ithalinden de şöyle bahsedil
m ektedir :

«A rapların  (Ez-Zutt) dedikleri (G itan) ların 
musikî usulleri inkişaf ettirildi. H ind-İskit m enşeine 
m ensub olan bu kabile daha beşince asırda Sind va
disinden İran’a g e lm işti: 421-439 tarihlerinde salta
nat süren Sasânî hüküm darı Beşinci Vahram  (çok
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durgun . İnsanlar olan bizim  Farsh lan  neşelendirm ek 
için ) diye bu kabileyi m em leketine çağırdı. M usullu 
b ir  K ürt olan m eşhur musikîşinâs ve zarafet m üte
hassısı Zaryâb (789-857) işte bu m usikîyi K urtuba ’ya 
ithal e t t i : G itan lann  =r Zutti’lerin  zam anım ıza ka
dar m uhafaza ettikleri Endülüs havalan  halâ işte 
onu hatırlatm aktadır.»

G ene ayni m enbaın 93 üncü sahifesindeki izaha
ta göre, A rapların  (Zuttî) ve  İspanyolların da (G i- 
tan) dedikleri H ind-îskitleri bu m usikîyi, erkekli ka
dınlı dansları ve  dans k ıyafetleriy le beraber yalnız 
Endülüs’e değil, m ilâdın yedinci asrından itibaren 
bütün îslâm  ülkelerine ithal etm işler ve nihayet En
dülüs’le Fransa’nın Provence eyaletine kadar yaym ış
lardır.

îşte böy le  b ir ahenk ile  başlamış olan M üslüm an- 
Şark m usikîsini hakikî ve m üdevven bir ilim  haline 
getiren  ve  netice itibariyle G arp m usikîsinin teşekkül 
ve tekâm ülünde âm il olan îslâm  allâmesi de, m uhte
lif  ilim  sahalarında yalnız kendi mensup olduğu Türk 
ırkına değil, bütün insanhk tarihine şeref veren  bi
zim  şanlı (Fârâbî) mizdir. Türkistan’daki m enşein- 
den dolayı Şark’da (Fârâbî) de G arb ’da (A lfarabus) 
denilen (Ebu-Nasr M uham m ed ibni Uzluğ ibni Tar- 
han) ın  m usikîyi eski Çin, H ind v e  bilhassa Yunan 
dalâletleriyle hurafelerinden tem izliyerek yeni bir 
ilim  haline getirm esi, profesör (Jacques C. R isler) in  
«La civilisation arab'e» ism indeki İslâm  m edeniyyeti 
tarihinin 19Î5 Paris tab ’ının  100-101. sahifelerinde 
şöyle anlatılır :

«Seyyarelerin  m usikîsiyle yıldızların ahengi hak
kında (Pythagore =  Fisâgûr) m ektebinin icad etm iş 
olduğu yanlış telâkkileri ortadan kaldırm ış olan (K i- 
tâb ül-M usikî) y i onuncu asırda yaşamış olan Fârâ-
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bî’ye medyunuz. Hava ihtizazlarından hasıl olan ses 
hâdisesinin fizik izahını yapan ve ihtizaz nisbetleri- 
nin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığım  ilk  izah 
edenlerden biri de odur. Bu tecrîbi keşif sayesinde 
Fârâbî, musikî aletlerinin im âlinde ihtiyaç olan za
rurî kaideleri tesbite m uvaffak oldu. M usikî ilm ine 
usul m efhum unu sokanlar da M üslümanlardır. Bütün 
bu fennî terakkiler, netice olarak îspanya ile Porte
k iz’de halk musikîsinin inkişafını tem in etti.»

G ene ayni m enbaın 100 üncü sahifesindeki izaha 
göre de «piyanonun ceddi olan kanun» ile d iğer bü
tün musikî aletlerini G arbî-A vrupa’ya M üslüm anlar 
ithal etmişlerdir.

(W ill Durant) m  «H istoire de la civilisation» is
m iyle Fransızcaya tercem e edilen m edeniyyet tarihi 
külliyyâtının «L ’âge de la foi» serisinin 1952 de neş
redilen birinci cildinin 358 inci sahifesinde de şu m ü
him  nokta tesbit edilm ektedir :

«M üslüm anlar daha yedinci asırdan itibaren usu
le m üstenid musikî eserleri yazm ışlardır; Bu tarzın 
1190 tarihine kadar A vrupa ’da m eçhul olduğu anla
şılmaktadır. İslâm notaları her sesin yükseklik de
recesiyle m üddetini de‘ tesbit ederdi.»

G ene ayni sahifede orkestralardaki şef asâsının 
ilk  defa olarak M edineli (S urya j) ism inde b ir musiki
şinas tarafından kullanılm ış olduğu kaydedildikten 
sonra, A bbasî hilâfetinin azamet devrinde b ir musikî 
m erkezi haline gelm iş olan Bağdat sarayının unutul
maz b ir gecesi şöyle tasvir edilm ektedir :

«H alife (El-Em în) bir gece sabaha kadar birçok 
rakkaselerle m uganniyelerden m ürekkep b ir baleyi 
bizzat idare etti.»

Princeton üniversitesi profesörlerinden (Philip 
K. H itti) nin «Precis d ’histoire des Arabes» ism iyle
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Fransızcaya terceme edilen eserinin 1950 Paris tab’ı- 
nın 131 inci sahifesinde de (Hârûn-ür-Re§id) devri
nin musikî ihtişamından bahsedilirken şu satırlara 
tesadüf edilmektedir:

«Halifenin tertip ettiği bir şenliğe ikibin hanen
de iştirak ettiğinden bahsedilir. Hârûn’un oğlu (El- 
Emîn) in tertip ettiği bir gece âleminde de sarayın 
erkek, kadın bütün mensupları şafak sökünceye ka
dar dans etmişlerdi.»

Buraya kadar gözden geçirdiğimiz izahattan an
laşılacağı gibi, bugün bizim «Garp musikîsi» diye de
rin bir aşağılık duygusu içinde imrendiğimiz nesne, 
bilhassa onikinci asrın sonlarından itibaren İslâm 
musikîsinin tesiriyle teşekkül etmiş bir san’attan baş
ka bir şey değildir : Fakat, «Majeur» ve «Mineur» de
nilen iki esas makama dayanan bu san’at, bizim on üç 
ana makama istinat eden musikîmize bilhassa kabi
liyet ve imkân bakımından halâ yetişememiş de
mektir.
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XII

Bilhassa ondokuzuncu asırdan beri yapılan tet
kikler, M üslüm an-Şark edebiyyatm ın H ıristiyan - 
Garp m illetleri üzerindeki derin tesirlerini artık ta- 
m am iyle m eydana çıkarm ıştır. M eselâ «K afiye» nin 
bile Garp kültür dairesine İslâm iyyetten intikal et
miş olduğundan bahsedilir. İngiliz m üelliflerinden 
(Charles M ills) in «H istoire du M ahom etism e» ism in
deki Fransızca nüshası 1925 tarihinde Paris’te neşre
dilmiş olan İslâm tarihinin 438 inci sahifesinde : 

«Edebiyyat, İtalya ile İspanya’dan diğer A vrupa 
m em leketlerine yayıldı. Endülüs m ekteplerine Hıris
tiyanlığın her tarafından gelen talebe devam  ederdi» 
denildikten sonra, 439 uncu sahifesinde de -mesele 
şöyle izah e d il ir :

«Eski İspanyol rom anları tam am iyle İslâm fik ir
lerinin tesiri altındadır. Aradan üç asır geçtikten son
ra Fransa’nın Provence eyaleti, Barcelone kontu 
(Raim ond Berenger) nin idaresine geçip  Katalanlarla 
Provanslılar artık tek bir m illet haline gelince, Şarkın 
adetleriyle hisleri Hıristiyan âlem inin boydan boya 
her tarafında derhal ve doğrudan doğruya tesirini 
gösterm iye başladı. Provans şairleri en güzel tasvir
lerinden bazılarını İslâm edebiyyatından almış olduk
ları feyze m edyundurlar. Fransız halk şairlerinin ifa 
de ettikleri şeref m efhum ları, aşk cezbesi, fik irle his
sin ihtilât ahengi, örflerle adetlerin efsanevî zarafeti 
ve kadınların tabiatleriyle seciyyeleri, Şark şi’rinin



umumî evsafına tamamiyle tevâfuk etmektedir. Yeni 
nazm usulünün başlıca hususiyyetlerinden birini teş
kil eden kafiyeyi de işte o destancılar îslâm şi’rinden 
almışlardır.

Aym eserin 441 inci sahifesinde de Arap haki- 
miyyetinin Napoli havalisine yayıldığından, bahsedi
lirken, İspanya ilfe Fransa gibi İtalya’nın da boydan 
boya İslâm edebiyyatının tesiri altında kaldığı şöyle 
anlatılır:

«Müslümanlarlia Hıristiyanlar gittikçe birbirleri
ne kanştılar ve işte bu suretle İslâm edebiyyatı İtal
ya’ya da yayılmış oldu.»

Gene ondoküzuncu asrın Fransız müelliflerinden 
(J. Barrau) da 1842 tarihinde Paris’te neşredilmiş 
olan «Histoire politique des peuples musulmans» is
mindeki eserinin birinci cildinin 156 ncı sahifesinde 
Avrupa şövalye destanlarımn teşekkülünde âmil olan 
îslâm kahramanlık ruhunun Garp âlemine nasıl tesir 
etmiş olduğunu şöyle anlatır :

«İslâmiyyet mertlik ruhunu dine bağladı ve işte 
bu ebedî ruhu bütün Müslüman milletlere yaydığı 
gibi, daimî temas neticesi olarak Avrupa Hıristiyan- 
larına da telkin etmiş oldu.»

Gene geçen asrın meşhur müelliflerinden (L. A. 
Sedillot) nun «Histoire generale des Arabes» ismin
deki İslâm tarihinin 1877 Paris tab’ının ikinci cildi
nin 106 ncı sahifesinde İslâm hamâsiyyâtının Endü
lüs’te İspanyol şairleri tarafından nasıl terceme ve
yahut taklit edildiği anlatıldıktan sonra, Müslüman 
şairierin ne büyük bir yekûn tuttuğundan ve bilve
sile kafiye meselesinden şöyle bahsedilir:

«Ekserisini halâ bilmediğimiz şairlerin yalnız 
isimleriyle eserlerinin serlevhaları bile ciltler doldu
rabilir. Provanslılaf, en eski devirlerden beri Müslü-
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manlann kullanmakta oldukları kafiyeyi işte bunla
rın divanlarından iktibas etmişlerdir.»

(Will Durant) ın «Histoire de la civilisation» is
miyle Fransızcaya terceme edilen Medeniyyet Tarihi 
küUiyyâtınm «L’âge de la foi» serisinin 1952 de neşre
dilen birinci cildinin 338 inci sahifesinde Sicilya üze
rinden İtalya’ya ve İspanya üzerinden de Fransa’ya 
geçen İslâm şi’rinin birçok Garp dillerine terceme 
edilerek yürekler yaktığından bahsedilir. Paris İs
lâm Enstitüsü profesörlerinden (Jacques Risler) de 
«La civilisation arabe» isımndeki İslâm Medeniyyeti 
Tarihinin 1955 Paris tab’ının 154-155 inci sahifelerin- 
de İslâm medeniyyetinin şiir sahasında karanlık 
Garb’ı nasıl aydınlatmış olduğunu işte şöyle anlat
maktadır :

«Endülüs’te şiir ibtilâsı çok şiddetliydi, bizzat 
hükümdarlar bile şiir yazarlardı ve kelimelerin ses 
âhenginden herkes zevk alırdı. Şiir alevi (Kurtuba 
=  Cordoue) da parlamış, (İşbiliyye =  Seville) de da
ha çok alevlenmiş ve (Gırnâta =  Grenade) da bu 
alev uzun zaman devam etmişti. Gazellerle aşk şiir
lerinde beliren romantizm Orta Çağ şövalyeliğinin 
ilk işaretleri gibi parhyor ve lirik Arap şi’ri İspanya 
Hıristiyanlanm temsil etmekte o kadar müessir bir 
âmil oluyordu ki (Kaştale =  Castille) halk şi’riyle 
Hıristiyan İlâhilerinden halâ izleri görülüyor. Milâdın 
sekizinci asrından beri plâtonik ve hissî aşk, Arap şi’
rinin muayyen bir mevzuû haline gelmiş olduğuna 
göre, bu mevzûun on birinci asır sonlarında fevka
lâde bir inkişaf ve ihtişam ile Cenubî Fransa’da inti
şar etmiş olduğunun tesbiti herhalde şâyân-ı-dikkat 
bir mesele olmak lâzımgelir. İşte bu suretle Fransız 
halk şairleri Kurtuba’daki (Zecâcile =  Zadjals) mu
gannilerini aynen taklit ettiler. Şövalyelerin harbe
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giderken m ızraklarıyla asil b ir hanım ı selâmlamala
rı ve onun bayrak rengini taşımaları şeklinde takar
rür eden kadına hürm et an’anesi hakikatta Endülüs 
M üslüm an şi’rinin b ir hatırasından başka b ir şey de
ğildir.

M ilâdın 1080 tarihinde ortaya çıkan ve ilk  Garp 
edebiyyatının bir abidesi olan (Chanson de R oland), 
m evcudiyyetin i Pyrenees dağlarının her iki yakasın
da cereyan etmiş harplerdeki tem aslara m edyundur. 
(B occace), (Chaucer) ve birçok  A lm an hikâyecileri 
de Endülüs tarikiyle İslâm  tesirine maruz olm uşlar
dır. (Tennyson) la (B row ning) in en güzel şiirleri 
de hep aynı İslâm m enbaından ilham  almıştır. (Dan- 
te) nin (Com edie divine =  İlâhi kom edi) si de on 
üçüncü asırdaki filozo f ve m utasavvıf (îbn -ü l-A rabî) 
ye çok şeyler m edyundur. Fazla olarak, bu ölm ez 
manzûm enin o esrarengiz Cennet ve  Cehennem  âlem 
lerine yapılan seyahate ait kısım ları İslâm m  edebî 
tasvirleriyle doludur.

İspanyolların külhanbeylik rom anlarına gelince, 
tesir derecesi (L e Sage) ın  taklitlerinden kolayca an
laşılabilecek olan bu  çığır da b ir m asal kahram am m n 
m aceralarını anlatarak ahlâk dersleri verm ek için  
m üsecca A rap nesriyle yazılm ış olan bir kıssanın ay 
ni gibidir. A vrupa m uhayyilesi, kendini zincirliyen 
dar ve sert kaidelerden ancak Şark tarzının tesiri sa
yesinde kurtulabilm iştir ve bu da h ey ’et-i um um iy- 
yesiyle m ühim  bir yardım  dem ektir. (D on Q uichotte) 
kıssası da İslâm  m enşeinden ç ık m ış tır ; C ezayir’de 
m ahbus kalmış olan (Cervantes) bu eserinin aslı 
A rapça yazılm ış olduğunu ikide b ir tekrar edip dur
muştur. (D aniel F oe) nin (R obinson Crusoe) ism in
deki kitabı da (İbn i-T u fey l) in  (H avy ibni Yaqdhan) 
ism indeki fe lsefî rom anından m ülhem dir.»
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Profesör (Hitti) nin «Precis d’histoire des Ara- 
bes» ismiyle Fransızcaya terceme edilen İslâm tari
hinin 1950 Paris tab’ımn 144-146 ncı sahifelerinde de 
bu hakikatler hemen aynen ve kâmilen i’tiraf edil
mektedir. Bir zamanlar Avrupa Hıristiyanlığmı çok 
müteessir eden bu gibi i’tiraflar artık tabiî görülmek
tedir. Fransız Akademisi azasından (Louis Gillet), 
«Revue des deux Mondes» un 15 Ağustos 1942 nüsha- 
sımn 419-429 uncu sahifelerinde çıkan ve meşhur 
(Pascal) ın bizim Gazâlî’yi nasıl istismar etmiş ol
duğundan bahseden «Pascal et Ghazzali» ismindeki 
yazısında bir münasebetle «Divine Comedie» den de 
bahsederken bu noktayı şöyle anlatır ;

«îslâm menbalarından ilham alan bu en büyük 
Hıristiyan şi’ri çerçevesini, renklerini ve o kadar 
medhedilen mimarisini Müslümanlardan almıştır ve 
bu hal tıpkı bizim katedrallerin camlarındaki nakış
lan Şarka medyun olmaları gibi bir şeydir! Bu keşif 
ilk önce büyük bir gürültü köpardıysa da, sonradan 
hakikat teslim edildi. Bugün artık münakaşa bile 
edilmiyor.»

İşte bütün bunlardan anlaşılacağı gibi. Garp kül
tür dairesi şi’riyle, kafiyesiyle, hikâyesiyle, romaniy- 
le beraber bütün edebiyyâtının teşekkülünü İslâm 
medeniyyetine medyun demektir.
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Mimarî meselesi. —  Câmi, İslâm m im ârîsinin en 
m ühim  abidesi ve Müslüman şehrinin en muhteşem 
zîneti sayılır. On dokuzuncu asra kadar bu dînî âbi
denin mim ârî menşei hakkında ileri sürülen nazariy- 
yeler, um um iyyetle bu tarzı eski m edeniyyetlerin  bü
yük eserlerinden m ülhem  gibi gösterm ekte ittifak et
miştir. Meselâ m eşhur (L. A. Sedillot) nun «Histoire 
generale des -Arabes» ism indeki İslâm tarihinin 1877 
Paris tab’ınm  birinci cildinin 121 inci sahifesinde bu 
nokta şöyle izah edilir :

«K ayserili (Eusebe) in (V ie de Conştantinople) 
ism indeki eserinde avluları, rivâkları, çeşm eleri ve 
papaz hücreleriyle tasvir ettiği kiliselerin Suriye, Fi
listin ve  M ısır cam ilerine örnek olduğunda şüphe 
yoktur; bütün bu  cam ilerde Bizans san’atkârlarınin 
m ozaiklerine tesadüf edilm ektedir.»

Bazı tezyinatm  umumî üslûba ihtiyatsızca teşm i
linden doğan bu indî nazariyyeye mukaabil, ayni İs
lâm  abidelerini eski İran, Yunan vesaire eserlerinden 
m ülhem  gösteren iddialar da ileri sürülmüştür. Geçen 
asrın bütün bu m ütenâkız nazariyyelerine mukaabil, 
yirm inci asır âlim leri İslâmın Güzel San’atlarında se
zilen eski Y unan tesirini tereddütle karşılamakta ve 
meselâ Londra Üniversitesi Profesörlerinden (B er- 
nard Lew is) in  «Les Arabes dans l ’histoire» ism iyle 
Frânsızcaya tercem e edilen eserinin 1958 Brüksel



tab ’ının 123 üncü sahifesinde îslâm  eserlerinde görü
len eski Y unan iz le r in in :

«Â râm î ve Hıristiyan tesirleri altında yarı-yanya  
şarklılaşmış b ir Yakın Şark elenizm i» sayılabileceğin , 
den bahsedilm ektedir; fakat bu telâkki bile ancak 
bazı tezyinat eserlerinin izahında ileri sürülebilecek 
bir nazariyye m ahiyyetindedir. Dinî abidelerin esa
sını teşkil eden bina plânlarını böyle  b ir nazariyye 
ile izaha imkân yoktur. M eselâ m im arî sahasında 
«îslâm ın ilk büyük m uvaffakiyeti» sayılan Şam  (Em e- 
v î Cam ii) nin um um î çizgilerinin  doğrudan doğruya 
M edine’deki «M escid-i Saâdet» den m ülhem  olduğu 
tesbit edilm iştir. (Arthur P ellegrin ) in «L ’îslâm  dans 
le m onde» ism indeki eserinin 1950 Paris tab ’ının 98- 
99 uncu sahifelerinde bu m ühim  nokta şöyle izah ed i
lir :

«Hazret-i M uham m ed (H icrette) M edine’ye vasıl 
olunca satın aldığı bir arsanın üstündeki insan ke
m ikleriyle hurm a ağaçlarını kâm ilen kaldırttıktan 
sonra her d ıl’ı yüz kulaç veya takriben elli m etre tu
tan bir m urabba çizip üstüne güneşte kurutulm uş k il
den tuğlalarla duvarlar çektirdi. Bu duvarların b irin
de, yani cenup tarafındakinde b ir cüm le kapusu yap
tırdı. D ılı’ların birinde de zevceleri için  3 m. 50 X
3 m. 50 nisbetinde hücreler kurdurdu. Bu suretle re 
fikalarının hurm a ağaçlarıyla kilden yapılm ış tavan- 
lao:la kaplı birer hücreleri o ldu ... Hazret-i M uham m ed 
eshabını avlunun b ir köşesinde bir halı üzerine otu
rarak kabul ederdi. Yağm ur nadiren yağdığı için, ik 
lim in açık havada yaşamaya müsait olmasından do
layı avlu, Arap ikam etgâhında fevkalâde bir ehem 
m iyeti hâizdir. Bununla beraber, yağm urun nâdir ol-
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masına m ukabil hararet çok şiddetlidir. İşte bundan 
dolayı Hazret-i Peygam ber namazlarda sıcaktan şi
kâyet eden esbabım  güneşten korum ak için bir sığı
nak inşasına lüzum  gördü. Bunun üzerine avlunun 
içinde şimal tarafındaki duvara dayanan ve hurma 
ağaçlariyle kilden yapılan bir tavanı sırıklara istinat 
ettirdi. Namazda (K â ’be) ye teveccühü tem in eden 
cenuba tesadüf eden K ıbleye alâmet olarak da, av
lunun cenubundaki cüm le kapısını ördürdü ve onun 
yerine başka bir duvarda kapu açtırdı. îşte bu su
retle örülm üş kapıdan hasıl olan çıkıntı o tarihten 
itibaren K ıble alâmeti ( =  M ihrâb) oldu. Bütün ter- 
tibatiyle beraber işte bu nûrânî avlu  M üslüm anlar 
için b ir ana plân o ld u : Onlar bunu M edine’den alıp 
götürdüler ve fethedip yerleştikleri her yerde teces- 
süm ettirdiler. Netice itibariyle cam i plânı bir K u r’an 
nassıyla değil, Sünnet-i Seniyye ile ta’m im  edilm iş 
oldu. Hazret-i M uham m ed ibâdet için  (K â ’be) den 
başka hiç bir m erkez gösterm em iş olm ak itibariyle 
cami plânında işte onun esas olması akla yakın ge
lirse de öyle olmamış, M edine’deki «M escid-i Saadet» 
tercih ed ilm işti: Zaten yeni dinde A llah ’a ibadetin 
(Salât =  Nam az) denilen şekline orası daha müsait 
geliyordu.»

İşte bu suretle Islâmın dinî mimârisi, Paris İs
lâm Enstitüsü Profesörlerinden (Jacques C. Ris- 
1er) in 1955 de neşredilen «La civilisation arabe» is
m indeki İslâm m edeniyyeti tarihinin 155 inci sabi
sinde söylediği gibi, Fahr-i Kâinat’ın M edine’ye h ic
ret buyurdukları zaman yerin  üstüne bizzat çizmiş 
oldukları bir plâna istinat ediyordu. İslâm âleminin 
m eşhur cam ileri arasında üslûb itibariyle m em leket
ten m em lekete ve  kıt’adan kıt’aya değişen hususiy- 
yetler bulunduğunu herkes bilir. Fakat ana-hatlar

66 GARP MEDENİYYETİNİN MEMBAI OLAN



birdir. (A rthur P elleg rin ), yukarda bahsettiğim iz ese
rinin  102 nci sahifesinde bu  noktayı da şöyle tesbit 
e tm ek ted ir :

«A ralarındaki tehâlüflere rağm en bu abideler 
arasında çok  vazıh bir karâbet havası vardır ve o da 
üslûplarını ilhâm  etm iş olan İslâm  an’anesinden m ü
tevellittir.»

İslâm  fütûhât dairelerindeki eski m edeniyyet 
eserlerinin bu  dinî m im arîm iz üzerindeki tesirlerini 
araştıran profesör (R isler) de aynı eserinin 156-157 
nci sahifelerinde vardığı neticeyi şöyle anlatır :

«N etice, m ağlûp m illetlerin  san’at telâkkilerini 
körü-körüne taklitten ibaret olamazdı. Bilâkis, bir 
asrı .bile bulm ayan az bir zaman içinde M üslüm anlar 
kendilerine mahsus ve m uayyen b ir san’at ibdâ ede
rek yeni hâlet-i rûhiyyelerinden doğan bediî tem â- 
yü llerin i taşla ifade etm işlerdi. Bu netice, görüp be- 
ğenm iye ve sevip inanm aya 'm uvaffak oldukları her 
şeyi ifade eden parlak bir terkip dem ekti.»

Bu m uhteşem  san’atın asliyyet ve asâletini Ce
zayir Üniversitesi profesörlerinden (F. E. Gautier 
de «M öeurs et coutum es des Musulmans» ismindeki 
eserinin 1955 Paris tab ’ınm  264-265 inci sahifelerinde 
şöyle tavzîh etm ektedir ;

«O zarif İslâm  m im ârisinin mazî ile hiç b ir alâ
kası olm adığı anlaşılmaktadır. Eski M ısır mezarları 
ve  m abedleriyle h iç b ir münasebeti yoktur; (A che- 
m enides — K eyâniyân) m  Louvre müzesinde eski .şe
killeri yeniden tesbit edilm iş olan İran saraylarıyla 
da kat’iyyen  alâkadar değildir; hattâ kendisine m en
şe olan Bizans m im ârîsiyle de hiç bir alâkası yoktur: 
O b ir ibda eseridir.»

A vrupa ’da «G otik» denilen dinî mimarînin te
şekkülünde Fahr-i Kâinatın çizdiği çizgilerden doğan
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bu yüksek İslâm  san’atı âm il olmuştur. B ir m üddet 
Cezayir m üzesi m üdürlüğünde de bulunm uş olan 
Fransa Enstitüsü azasmdan (G eorges M arçais) nin 
«L ’art de L ’îslâm » ism indeki eserinin 1946 Paris tab ’ı- 
nm  60 ıncı sahifesinde İslâm m im arîsiyle yakm iık  
gösteren eski san’atlardan bahsedilirken bu nokta 
şöyle anlatılır :

«Bizans, eski Mısır, Ş im alî-A frika ’nın Hıristiyan 
ve İspanya’nın W isigoth san’atlarıyla karabet göste
ren ve hattâ bizim  Lâtin san’atım ızın da kardeşi, fa 
kat büyük kardeşi olan bu İslâm  san’atı öyle  eserler
le ifade edilm iştir ki bunlar bize kendilerinden iki- 
üç asır sonra Fransa toprağında ortaya çıkan kated
ralleri hatırlatmaktadır.»

Fransa İlm i Araştırm alar M illî Merkezi m ütehas
sıslarından (Jean Paul R ou x) nun 1959 senesi başla
rında neşredilen «L ’İslâm en O cident» ism indeki ese
rinin 141-142 nci sahifelerinde İslâm  mim ârîsinin te
siriyle m eydana çıkan A vrupa katedrallerinden bazı
ları hakkında da şu izahata tesadüf edilm ektedir ;

«Ispanya’nın (Toledo =  Tolaytola) şehrindeki 
(Santa-M aria-Blanca) gibi kiliseler, H ıristiyan dinî 
binalarında Endülüs M üslüm an şekillerinin m unta
zam surette kullanıldığını gösterm ektedir. İslâm m i
m ârîsinin büyük m uvaffakiyetleri yalnız hayâsızca 
taklit edilm ekle kalm ayıp yeni abidelerin inşasında 
Müslüman esirler de kullanılm ıştır : (Leon) krallı
ğında ortaya çıkan bu san’at oradan K atalonya’ya ve 
nihayet Pyrenees dağlarının her iki tarafına yayıldı. 
Garbî-İslâm  san’atının m üm eyyiz b ir vasfını teşkil 
eden at-nalı şeklindeki sıra-kem erler Cenubî Fran
sa’da halâ görülm ektedir. Müslüm an m im arların us
talığı kadar Santiago ziyaretgâhı da İslâmın inşaat 
usullerini Fransa’nın bir hayli içerlek yerlerine ka
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dar sokm akta âm il oldu. K oyu  ve açık renkli taşları 
sırayla dizm e zevki B urgonya’m n Vezelay şehrindeki 
(M adeleine) kilisesinde bile kendini gösterm ektedir 
G üzelliği ondan aşağı kalm ayan Pü-en-V elay kated
ralinde b ir M üslüm an-İspanyol san’atkânnın çalış
mış olduğuna m uhakkak nazarıyla bak ılm aktad ır: 
Cephelerle yan-kapu kem erlerinin bu şehirdeki diğer 
abidelerde de tesadüf edilen tezyinatını hep aynı 
san’atkâr yaptırm ıştır.»

îslâm ın cam ileri gibi m inareleri de Hıristiyan- 
Garp m im ârîsine örnek olm uştur; profesör (R isler), 
yukarda bahsettiğim iz İslâm m edeniyyeti tarihinin 
157 nci sahifesinde bu  noktayı şöyle a n la tır :

«İslâm san’atınm  Garba tesiri araştırılırken dik
kat edilecek noktalardan biri de çan kuleleriyle H ı
ristiyan burçlarının  um um îyyetle Şarkın minare esa
sını tem sil etm ekte olmasıdır.»

Bütün bunlardan çıkan netice şudur : Müslü- 
man-Şarkla H ıristiyan-Garbın dinî m imarîleri, Fahr-i 
Kâinat’ın  nûrânî eliyle çizm iş olduğu bir bina plâ- 
m ndan doğm uş demektir.

İslâm  m edeniyyetinin A vrupa mimârîsine tesiri 
yalnız dinî m im ârîye de münhasır değildir : Gene 
(R isler) in  aynı eserinin aynı sahifesinde başlayan 
izahata göre Garbın askerî mim ârîsi de Ehl-i Salip 
devrînde H açlıların Şarkda gördükleri İslâm eserle
rini taklid etm elerinden doğm uştur; meselâ Fransa’
nın (A igues-M ortes) istihkâmları M ısır’daki Dim yat 
tahkimatından m ülhem dir.

G arbın sivil mim ârîsinde bile Müslüm an-Şarkın 
çok  m ühim  tesirleri vardır; meselâ apartman tarzı, 
soğuk-hava tertibatı, evlere su isalesi ve birçok katlı 
yüksek binalar inşası gibi hususiyyetler A vrupa ’dan 
çok  evvel İslâm âleminin birçok  yerlerinde tatbik
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edilm iştir : Bunlar hakkında (A . M azaheri) nin on 
altıncı tab ’ı 1951 de Paris’te neşredilen «La vie quoti- 
dienne des M usulm ans Su M oyen âge» ism indeki ese
rinin 27, 80, 81 ve 172 nci sahifelerinde bir hayli ta f
silât vardır.

Netice itibariyle asırlar geçtikçe iptidaî Garp, 
şarklılaşmış ve daha doğrusu şarklaşm ış dem ektir.
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XIV

N etice .—  Bugün artık ilim  âlem ince reddedilen 
eski bir telâkki v a rd ır ; A sırlarca bu yanlış telâkkiye 
inanmış olanlar nazarında bugünkü Garp m edeniy- 
yeti (G reco-R om ain) denilen eski Yunan-Lâtin kül
türünün mahsûlüdür! Halbuki İslâm m edeniyyetin- 
den çok eski olan o kültürün daha eski devirlere ait 
olan Hitit, Fenike, Mısır ve Bâbil m edeniyyetlerinin 
mahsûlü olduğu ve onların da Süm er m edeniyyetin 
den olduğu Garp ilm inin son tedkikleriyle artık sa
bit olmuş b ir hakikattir. Geçen asrın ortalarında keş
fedilm iş olan ve yazının îcadıyle insanlığı hayvanlık
tan ayıran Süm er m edeniyyetinin de bir Türk eseri 
olduğu hakkında şim diye kadar m uhtelif G arp dille
rinde yazılm ış olan eserler çok  büyük bir yekûn tut
maktadır. N etice itibariyle bugünün Garp m edeniy- 
yeti, en eski menşei bakım ından da bir Şark m ede
niyyetinin devam ından başka bir şey değildir.

Bir ilim  h ey ’etinin başında yaptığı Süm er haf- 
riyyatından elde etmiş olduğu büyük neticelerle m eş
hur olan (Sir Leonard W oolley ) nin «Les Sumeriens» 
ism iyle Fransızcaya tercem e edilen eserinin 1930 Pa
ris tab’ının 194 üncü sahifesinde bu nokta şöyle tes- 
bit e d il ir :

«Henüz ilk barbarlık çağında yaşayan bir dün
yayı tenvir etmiş olm ak i ’tibariyle Süm er m edeni
yeti bir ibdâ eseri m ahiyyetindedir. Bugün biz bütün 
san’atların m enşeini Yunan m edeniyyetine bağlayan 
devri artık aşmış vaziyetteyiz.»



A ynı eserin 195 inci sahifesinde de bu k ıym etli 
ve mütehassıs m üellif, varm ış olduğu İlmî neticeyi 
şöyle ifade etm ektedir ;

«Biz kendi benliğim izin bir kısmını Süm erlilere 
m edyunuz; onlar bizim  fikrî dedelerim izdir ve işte 
bu sıfatlarından dolayı hem  tedkiklerim ize, hem  hay
ranlığım ıza lâyıktırlar.»

Bununla beraber, Süm er m edeniyyetinden doğ
muş olan Hitit, Fenike, B âbil vesaire m edeniyyetle- 
riyle onlardan çıkan eski Yunan-Lâtin kültürü bu
günkü Garp m edeniyyetinde doğrudan doğruya âmil 
vaziyetinde değildir : Bugünkü G arb ’ın bütün ilim 
leri, eski kültürleri tedkik ettikten sonra tecribî usû
le ehem m iyet verm iş olan M üslüm an-Şark m edeniy- 
yetinin eserleridir. Bu hakikat, bilhassa on dokuzun
cu asırdan itibaren Garp âlim leri tarafından da i ’ti- 
raf edilm iştir; meselâ meşhur (Dr. Gustave Le B on )un  
«La civilisation des Arabes» ism indeki İslâm m ede
niyeti tarihinin 1884 Paris tab’ının 614 üncü sahife
sinde M üslüm anların Garp âlem indeki ilm î ve edebî 
tesirlerinden bahsedilirken :

«Avrupa, m edeniyetini onlara m edyundur» denil
dikten sonra, bu İslâm te ’sirinin bilhassa «ilm î, edebî 
ve m anevî sahalarda muazzam» olduğu tarihî bir ha
kikat olarak i ’tiraf edilm ektedir. Fakat uzun zaman 
o gaafil ve aşağılık Garp bu muazam hakikatin far
kında bile olm am ıştır; (L e B on) gene ayni sahifede 
bunu da şöyle i’tiraf etm ektedir :

«A vrupa uzun zaman o kadar müthiş bir barbar
lık içinde yaşamıştır ki, sırf işte o yüzden kendi bar
barlığını görem em iştir!»

Bundan evvelk i fasıllarda um um î b ir fik ir ver
m ek üzere ancak en m ühim lerinden bazılarını gözden 
geçirm iş olduğum uz bu İslâm ilim lerinin Garp dille-
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rinde bıraktığı izler lisaniyyat bakımından ayrıca 
tedkik edilmiş ve bunların çok mühim bir yekûn teş
kil ettiği tesbit olunmuştur. Bu yazılarımızda me’haz 
ittihaz ettiğimiz Garp menbalarının müellifleri bu 
noktada ittifak etmektedir.

Fransa’mn meşhur lisâniyyatçılarından (Albert 
Dauzat) nın «Histoire de la langue française» ismin
deki eserinin 1930 Paris tab’ımn 176 ncı sahifesinde 
İslâm kelimelerinin bilhassa Ehl-i-Salîp devrinden 
i’tibaren Şarkla temas artınca çoğalmaya başladığın
dan bahsedildikten sonra, bunların en fazla İspanya 
(=  Endülüs) ve İtalya üzerinden Garp dillerine ya
yılmış olduğu şöyle anlatılır:

«İlk Arap kelimeleri daha Ehl-i-Salîp seferlerin
den evvel Ispanya’dan gelmiştir; bir kısmı İtalya’dan 
intikal etmiş ve bazıları da doğrudan doğruya Şark’- 
dan alınmıştır; fakat çoğunda İspanyol damgası var
dır.»

Bu gibi kelimeler içinde Garp dillerinin de bir
birlerinden alıp verdikleri tâbirler vardır. Bunlar iki 
kısma ayrılmaktadır: Bir kısmı İslâm medeniyyeti- 
nin üstünlüğünden dolayı muhtelif mefhumlarla 
Garb’ın Şark’dan aldığı eşyaya ait medenî tâbirler
dir ve bir kısmı da muhtelif sahalara ait ilmî ıstı- 
lâhlardır.

Çok mühim biı* yekûn tutan ve medenî tâbirlere 
misal olarak gösterilen kelimelerden bazıları şöyle 
sıralanabilir :

1 — Acemceden Arapçaya geçmiş olan ve Arap- 
çada «Hüccet» ve «Senet» manâlarına gelen (Sakk) 
kelimesi Garp’da (Ch^ue =  Çek) şeklini almıştır;

2 — Gene Acemceden Arapçaya geçen tâbirler
den (Dîvân) kelimesi îtalyancada (doana/dogana) ve 
Fransızcada (douane =  gümrük) olmuştur;
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3 — Kadınların giydikleri (jupe), Arapçanın 
(cübbe) kelimesinden gelir;

4 — Tıpkı bunun gibi, îtalyancanın (mussolina) 
ve Fransızcanın (mousseline) kelimeleri de bu kuma
şın menşei olan «Mûsul» şehrinin isminden iştikaak 
etmiştir;

5 — «Çiçekli Şam kumaşı» manâsına gelen (Da- 
mas) kelimesiyle ondan iştikaak etmiş olan (Damas- 
quiner) ve (Damasquinage) tâbirleri de (Damas =  
Dimeşk) yani (Şam) şehrinin isminden türemişlerdir;

6 — Meşhur ipekli kumaşın Almanca ismi olan 
(Atlas) kelimesi de Arapçayla Türkçeden geçmedir;

7 — Fransızcanın ayni manâya gelen (Satin) ke
limesi de bu kumaşın menşei olan Çin’in «Tsia-Tung» 
şehrinin Arapçaya (Zeytûnî) şeklinde giren isminin 
İspanyolcada (Aceituni) ve îtalyancada (Setino) şe
killerini almasından mütevellittir;

8 —  Tıpkı bunlar gibi, A cem cenin  (Tâfte) şek
lindeki ipekli kumaş ismi (Tafta) şekliyle Türkçe’ye 
geçtikten sonra îtalyancada (Taffetâ) ve nihayet 
Fransızcada (Taffetas) olmuştur;

9 —  Bizim  (Şal) kelim em iz de ö y le d ir : A cem - 
ceyle Türkçeden İngilizceye (Shaw l) ve Fransızcaya 
(Châle) şeklinde intikal etm iştir;

10 — Arapçanın (El- Kubbe) kelimesi (Alcoba) 
şeklinde îşpanyolcaya ve «Yatak yeri, yataklık» ma
nâsına (Alcove) şeklinde de Fransızcaya geçmiştir;

11 — Gene Arapçanın «boyun kemiği içindeki 
murdar-ilik» manâsına gelen (Nukhâ) kelimesi de 
(Nuca) şeklinde Lâtinceye geçtikten sonra Fransız- 
cada «Ense» manâsına (Nuque) şeklini almıştır;

12 — A rapçanın «Şeker» manâsına (Sükker) ke
lim esi de îtalyancada (Zucchero) istihâlesine uğra
dıktan sonra (Sucre) şeklinde Fransızcalaşmıştır;
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13 —  Bizim  Arapçadan gelen (Şerbet) İtalyanca- 
da (S orbetto) olm uş ve  ondan m uharref olarak da 
(S orbet) şekliyle Fransızcalaşm ıştır;

14 —  Gene Fransızcada «Şurup» manâsına gelen 
(S irop) kelim esi de A rapçanm  «İçki» manâsma (Şa- 
râb) tâbirinden ilk  önce (Sirupus) şeklinde Lâtince- 
ye ve ondan da Fransızcaya geçm iştir;

15 —  A rapçanm  «Atılacak, serilecek yer» manâ
sma gelen  (M atrah) kelim esinin (M aterasso) şeklin
de îtalyancaya ve ondan da «Şilte» m anâsiyle (M ate- 
las) şeklinde Fransızcaya geçm iş olması her halde 
kolay tahm in edilecek şeylerden değildir;

16 —  A cem ceden Orta-çağ Lâtincesine (Azzurum ) 
şeklinde geçen  (L âciverd) kelim esinin de nihayet 
Fransızcada bir taraftan _ «M avi», «M avi carrt» ve 
«G ök» manâlarına (A zu r) ve  bir taraftan da «Lâci- 
verd-taşı» manâsına (Lapis-lazuli) şekillerini alması 
da ayni m ahiyettedir;

• 17 —  A rapçanm  (El-K aadî) kelim esi îspanyolca- 
da «M ahkem e reîsi» manâsına (A lca lde) şeklini al
dıktan sonra (A lcade) şeklinde Fransızcalaşmıştır;

18 —  (Türk) ism inden de «K oyu  m avi» manâsına 
İtalyanca (Turchino) ve Fransızca (Turquin) keli
m eleriyle «Fîrûze» manâsına (Turquoise), «M ısır- 
buğdayı» manâsına (Turquet) ve «K asık-otu» manâ
sına (Turquette) tâbirleri türem iştir;

19 —  Bu m addî m efhum lara mukaabil, m anevî ve 
m ecazî m efhum lar ifâde eden kelim eler de v a rd ır : 
Meselâ Fransızcanın (A m an) kelim esi A rapçanm  
(Em ân) tâbirinden ve  «Tesadüf» manâsına (Hasard) 
kelim esi de tavladaki (Z ar) kelim esinden g e l ir : Bu 
son kelim e (A zar) şeklinde İspanyolcaya da geç
miştir.

Bu gibi m isâller daha pek çok  sayılabilir.
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M evzûum uz i ’tibariyle İslâm m edeniyyetinden 
kalan İlmî tâbirlerle ıstılâhlar daha mühimdir. Bu 
tâbirlerin um um iyyetle Arapçadan geçm iş olması, 
Arap dilinin bütün İslâm âlem inde ilim  dili haline 
gelm iş olm asm dandır : Bu vaziyet, Lâtincenin A vru 
pa ’da asırlarca oynadığı role  benzetilebilir. Bununla 
beraber, İslâm m edeniyyetinden Garp dillerine inti
kal eden kelim eler içinde Türkçe ile A cem ceden 
A rapçaya geçm iş tâbirler de vardır. (Jean-Paul 
R oux) nun 1959 da Paris’de neşredilen «L ’İslâm en 
Occident» ism indeki eserinin 141 inci sahifesinde bu 
nokta şöyle anlatılır :

«... Bugün Sâmî m enşe’leri m alûm  olan birçok 
kelim eler ilkönce Lâtin iştikaakıyla îzâh edilmişti. 
D iğer b ir kısım  tâbirlerin de Yunanca olduğu m u
hakkak olm akla beraber, Fransızca ile İtalyancadaki 
şekillerinin A rapça vasıtasıyla geçip  geçm ediği henüz 
m alûm  değildir. Şu da var ki bu İlmî tâbirler için 
deki ıstılâhların bir m iktarını da A raplar bilhassa 
A cem lerle Türklerden ve  Şark’ın daha başka b ir ta
kım  m illetlerinden almışlardır.»

Rıyâzıyyâta ait tâbirlerden (A lgebre) in Arapça 
(E l-Cebr) den, (Z ero ) ile (C hiffre) in (S ıfır) keli
m esinden ve  (A lgorithm e) in de (El-Hârizm î) nin is
m inden iştikaak etm iş olduğunu bundan evvel izah 
etm iştik; H ey ’et ilm i sahasında da İslâm iyyetten 
G arb’a intikal etmiş ıstılâhlar m ühim  bir yekûn tut
maktadır. Princeton  Üniversitesi profesörlerinden 
(Philip  H itti) nin «Precis d ’histoire des Arabes» is
m iyle Fransızcaya tercem e edilen eserinin 1950 Paris 
tab’ım n 149 uncu sahifesinde bu nokta şöyle tesbit 
ed ilm ek ted ir:

«G ökyüzünde M üslüm anların mesaisinden kalan 
ölm ez izleri derhal farkedebilm ek için,, bir sema kü
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resinin üstündeki yıldız isim lerim  okuyuverm ek kâ
fidir. A vrupa dillerinin ekserisinde yıldız isim lerinin 
asılları Arapça olduktan başka, (A zim u t), (Şenit), 
(Nadir) vesaire gibi birçok  fennî ıstılâhlar da A rap- 
çadan intikal etm ek suretiyle İslâm iyyetin Hıristi- 
yan-Avrupaya bıraktığı İlmî mirasın azametini gös
term ektedir.»

Kim ya ile eczacılığa ait ıstılâhlar da çok  büyük 
bir yekûn teşkil edebilir : Meselâ A rapçanın (El- 
K im yâ) kelimesi (A lch im ie) ve (C him ie), «El-enbîk» 
kelim esi (A lam bic), «E l-köhl =  sürme» kelim esi ma
nâ değiştirerek (A lcoo l), «El-İksîr =  îksir» kelimesi 
(E lix ir), A cem cenin  «G ülâb» ından A rapçaya geçm iş 
olan (Cullâb) kelim esi (Ju lep), kim yevî b ir m adde 
ismi olan «El-kalî» kelim esi (A lca li), «K âfûr» keli
mesi (Cam phre), «îsm id =  Sürm e-taşı» kelim esi (An- 
tim oine), «Talk» kelim esi aynen (Talc) ve «lAnber» 
kelim esi de (Am bar) şeklinde Lâtinceye geçtikten 
sonra (A m bre) şeklinde Fransızcaya geçm iş ve bütün 
bunlar biraz değişik şekillerle diğer Garp dillerine de 
intikal etmiştir.

Güzel San’atlar sahasında da böyle birçok  misal
ler gösterilebilir: Meselâ Arapçanın (El-ûd) kelimesi 
«Luth», (Rubâb) kelim esi eski Fransızcada (Rebebe) 
ve yeni Fransızcada (R ebec) ve «Tabi» yahut «Tın- 
bâr/Tunbûr» kelim esi de (Tam bour) şeklini almıştır.

K üçük bir fik ir verm ek için  ancak bazılarını m i
sal olarak zikrettiğim iz bu ilm î tâbirler husûsî bir 
lügat teşkil edebilecek kadar büyük b ir yekûn tut
maktadır. Bunun sebebi, eski karanlık ve  aşağılık 
G arb’ın bütün ilim lerle beraber birçok ilm î ıstılâhları 
da îslâm m  yüksek harsiyle m edeniyyetinden almaya 
m ecbur olmasıdır. İşte bu suretle Garp âlemi ilim  ve 
san’at sahalarında şarklılaşarak yükselmiş demektir.
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N etice itibariyle bugünkü dünya m edeniyyeti, İslâm 
m edeniyyetinin  H ıristiyanlar elinde aynen inkişafın
dan başka b ir şey değildir.

G erek eski G reko-R om en devirlerinde, gerek on
dan sonra İslâm  m edeniyyetinin  tesirleri başlayınca
ya kadar H ıristiyanlık devrinde Garp âlemi o kadar 
iptidaîdir ki m edenî b ir k ıyafetten bile m ahrum dur: 
Rom alılarla Yunanlıların  kıyafetleri bugünkü Şim alî- 
A frika ’da olduğu gibi bir göm lekle bir ihram dan iba
rettir : Bugünkü m edenî k ıyafet o iptidaî A vrupa ’ya 
Orta Asya Türklerinden intikal e tm iştir : Bu tarihî 
hakikat, geçen  asrın sonlarından i ’tibaren Rus, İngi
liz, Fransız v e  A lm an ilim  h ey ’etlerinin Çin Türkis- 
tanında yaptıkları hafriyyatın  ortaya çıkardığı en 
büyük hakikattir. O m uhteşem  Türkistan m edeniy
yetinin  m abedleriyle diğer büyük binalarında bulu
nan ve «Fresque» denilen 'duvar resim lerinde o dev
rin  Türk kıyafetleri bütün renk ve şekil hususiyyet- 
lerini olduğu gibi muhafaza etm ektedir. (G rünw edel) 
ve  (V on  le C oq) gibi A lm an m üsteşrikleri bunlara 
ait birçok renkli ve büyük resim  atlasları neşretm iş- 
lerdir. Bilhassa (V on  le C oq) un «B ilder Atlas zur 
Kunts und Kulturgeschichte M ittel-Asiens» ism iyle 
1920 de B erlin ’de neşrolunan resim atlasında ver
diği izahata göre, orta zamanlardan itibaren A vrupa 
kadın ve erkek kıyafetlerinde görülen tenevvüün 
bütün m odelleri Şarkî-Türkistan m edeniyyetindedir.

Bir A lm an h ey ’etinin başında Türkistan’a bizzat 
gidip birçok eserleri m eydana çıkaran (V on  le C oq)u n  
izahına göre, Türkistan’dan A vrupa ’ya m odel olarak 
birçok  hazır elbiseler bile gönderilm iştir. Bugün bizde 
aşağılık duygusuyla im renilen ve «Garp m odası» ya
hut «M edenî k ıyafet» denilen nesne işte budur. Fa
kat, §u hakikati de unutm am alıdır ki eski devirlerin
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O karanlık G arb ’ı bizden yalnız m edenî kıyafeti al
makla iktifa etmemiş, bütün ilim lerim izle san’atlan- 
m ızı da almış ve  ilerletm iştir.

(Dr. Gustave L e B on ), yukarda bahsi geçen  «La 
civilisation des Arabes» ism indeki İslâm m edeniyyeti 
tarihinin 626-627 nci sahifelerinde Endülüs m edeniy- 
yetinin yıkılışından bahsederken, inkârına im kân ol
m ayan bu hakikati çok vecîz bir şekilde işte şöyle 
ifade e tm iştir :

«B ir m illet m ahvedilebilir, kitapları yakılabilir, 
âbideleri yık ılabilir; fakat tem in ettiği nüfuz ve tesir 
um ûm iyyetle tunçtan daha dayam klıdır : İşte onu yı- 
kabilecelc hiç bir beşerî kudret yoktur. Hattâ asırlar 
b ile o işde biraz âciz kalır.»

Buna m ukabil, bize bir hastalık gibi ârız olan 
aşağılık duygusu, G arb ’ın bizden aldığı m edeniyyete 
değil, yalnız kıyafetiy le süsüne ve b irçok lan  iptida
îliğini hâlâ muhafaza etm ekte olan örf ve âdetleriyle 
sefâhatine hayrandır! Bugün bize m illî benliğim izi 
gittikçe unutturan rûhî vaziyetim izin en büyük se
bebi işte budur.
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İSMAİL HAMİ DANtŞMEND (1889- 
1967), Türk yazar ve fikir adamı. Mer
zifon'da doğmuştur. İlk ve orta öğreni
mini özel olarak yapmış, liseyi Beyrut'
ta okumuştur. Sonra Mülkiye (Siyasal 
Bilgiler)'yi bitirmiş (1913), yazı hayatı
na atılmıştır. Kurtuluş savaşının önemli 
hazırlıklarından olan Sivas kongresine 
İstanbul delegesi sıfatıyla katılmış ve 
kongrenin başkanlık divanı üyeliğini 
yapmıştır. Arapça, Farsça, Fransızca, 
l.âtincc ve Sümerce bilen Danişmend, 
çeşitli türlerde eserler bırakmıştır.

Bizler Müslüman Türk olarak körü körüne Batı hayranı oîN^ 
maya ve kendimizi aşağılayan bir düşüne»? ile, geçmişte Bat- 
Dünyasına ışık tutan Müslüman şlimlerinin eserlerini görme
mezlikten gelmeye devam mı edeceğiz? Yoksa bizzat Batılı 
âlimlerin eserlerinde de görı'ıleceği gibi eski Grek ve Lâtin me
deniyetlerini aşan Tıp, astronomi, edebiyat, matematik, (cebir 
geometri), mimarî ve daha birçok dallardaki asırlar süren üs
tünlüğümüzü ortaya koymayacak mıyız?

Üstünlük şuuru devrindeki atalarımızın haklı bir istinfâf jlft 
«Frenk» dedikleri Avrupa ırklarından mıyız? Tabii değiliz! Biz 
Asya’nın bütün dillerine destan olmuş muhteşem Türk ırkına 
mensubuz,

«Garp» dediğimiz Avrupa, Ehl-i Salip zihniyetiyle lekeli 
Hıristiyan Avrupa’dır. Biz Hıristiyan mıyız? Tabii değiliz! Bin 
yıldır Müslümanız ve îslâmın başına geçip onu hem müdafaa 
eden, hem genişleten iki büyük milletten biriyiz.

Bu vaziyete göre biz cihet itibariyle «Şarklı», kıt’a itibariy
le «Asyalı», ırk itibariyle «Türk» ve din itibariyle «Müslüman» 
bir millet olduğumuzu nasıl unutabilir veyahut inkâr edebiliriz? 
Fakat ettik ve etmekteyiz. Tarihimizi istihfaf ettik; atalarımızı 
Şarklı ve Asyah diye hor gördük; niçin bizden evvel Garplılaş
madılar diye tenkit ettik; nihayet medeniyeti alafrangalık zan
nedecek derekelere düşerek İslâmiyete «Çöl kanunu» dedik! 
Bunları inkâr edebilir miyiz?,

İşte hacmen küçük, fakat muhtevası büyük olan bu eser 
bize kendimizi tanıtmaktadır.

V__________M.E.B. tavsiye etm Utir. 7. baskı_______________ ^


