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Avrupada Fransızca olarak yazılmış 
olan bu kitap 1 939 da Pariste neşre
dilmişti. Bu defa da genişletilerek 
ve düzeltilerek Türkçeye çevrildik
ten sonra Maarif Vekilliği matbaa-
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Dördüncü bap: Burada 16 ncı as
rın İlmî hareketleri ile deniz coğraf
yacılığı gözden geçiriliyor ve müspet 
ilimlere olan temayülün daha azaldı, 
ğı görülüyor ve sebebi aranıyor. Sul- 
ian Süleymamn mimarî âbidesi olan

ı 1 1  c sahîfe olarak basılmıştır, camisi etrafında biri riyaziyat, dığe- 
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geçm iş zamanlar zarfında yetişen adlı esen etrafındaki incelemelerle 
Osmanh Türk âlimlerinin bahis mev-1 bunun nasıl meydana getirilmiş o

ı “ u liriilivnr duğu belirtildikten sonra bu husus-
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eserin birinci babında 1 4 . 1 5  incij Partulom a dau olan ^Şuncdenn 
asır1 arda Batı Türkleri hâkimiyetinin yersizliği gostenııyor ve düzeltmeler 
Selçuklulardan Osmanlılara geçmesi; yapılıyor. Aralarında orijinal değen
sıralarında İznikte ve Bursada açılan olduğu söylene« müteaddit hesap ve 
ilk medreselerle bunlarda yetişen  cebir kitaplarından başka, beydi
Osmanlı âlimleri ve bilhassa İznik Ali Reis ve eserler, ile Tunusıu Ha- 
medresesinin yetiştirdiği meşhur cı Ahmedin ve Alı Macar Reis lerm 
Molla Fenarî’ den sonra, Bursa med- j ve başkaların haritaları gözden ge- 
resesini bitirince bilhassa riyaziye ve çizilirken bazı yanlışlıklar duzelhl- 
astronomi tahsilini tam am lam ak j miş. bu devre ait dl&er f ° ^ afl Ve 
üzere Horasan ve Sem erkand’ a ka- ziraî bir takım eserler hakkında ma- 
dar giden, bilâhare Sem erkand’ daki ilÛmat verilerek inceleme ve töakıd- 
rasathanenin müdürlüğüne kadar 1er yapılmıştır. Bu devirde Şamn. 
yükselmiş olan K adızade ile onun yahut Mısırlı astronom Takıyed- 
eserleri tilmizleri, tilmizlerinden din’ın mühim eserler: gözden geçı- 
bilhassa riyaziyeci Ali Kuşçu ve baş- ' rildikten sonra bu zatın uğraşması 
ka muasır tabipler üzerinde durul- neticesi olarak bütün aletleri ve ku- 
maktadır jyusu ile yeni kurulmakta olan Tasat-
"^ikinci bapta Fatihin şahsı ve dev- 'hanenin o zamanın ulemayı rusu- 
rinin fikrî ve İlmî durumu ele alını- j mundan bir Şeyhislâmm fesatlı jur- 
yor. Müellif, bab ’a başlarken A. j nalı üzerine yıktırıldığı gösteriliyor. 
H. nin «Tarifi yerde bitmez arşa D oğuda matbaacılığın çoktan kuıla- 
çıkan kibarına» mısraı yazılıyor, nılmağa, ilim ve fikir cereyanlarının 
Fatihin A rapça ve Farsçadan  başka dolup taşmağa başladığı bu devirde, 
.Lâtince ve Y unanca'bildiği hakkın- matbu eserlerin bile Türkiyeye gır- 
daki nakillere kuvvetli bir inceleme 'inesi memnu olduğu, fikir hareketle
n e l i ’ şüpheli nazarla bakıldık- | rinden dolay, üç âlimin idam edildi, 
fan kütüphanesindeki kitapla- ği, 80 kadar medresenin 6000  ka
ra ve doğruluğu muhakkak sayılan ! dar talebesi arasında zevk, safa
rivayetlere göre bilgisinin felsefe, 
kelâm ve bilhassa müspet ilimlere de 
şamil ve her halde ilmi seven ve

ve tembellik modasının alıp yürü
mesinden imtihan mecburiyeti ko

şama ve ııeı umuF ...... . . . .  . - nulduğu belirtiliyor. Tıbbın da eski
âlimleri himaye eden serbes fikirli ol- j çerçevesinden bir türlü ayrılamadı- 
duğu neticesine varılmıştır. Yalnız ğı ve hattâ gerilediği görülüyor. Hal- 
felsefe ve kelâma olan temayülü ve^buki bu devirlerde Doğuda da yenı- 
diğer dinleri anlamak hususundaki lik ve ilerlemeye karşı atılan ham
merakı, her halde yanlış olarak sep
tik olduğu ve yahut daha çok yan-

lelerin, çokluk tahkir ve istihzalarla 
karşılandığı, hattâ meselâ RomadaLifk. UlUUgU vc — ------J --------- j --------X----------------=» »

lış olarak başka bir din aradığı ze- | bir filozofun yeni fikirlerinden do- 
habını uyandırmıştır. Fatihin camisi layı yakılarak öldürüldüğü sıralarda 
etrafında kurduğu «Medresei sema- ! oranın cesur ve hadesli âlimleri her 
niye» ve «Tetimme» leri ve bunla- , şeyi göze alarak, ilerlemeye engel 
nn vakfiyeleri dikkatle gözden geçi- olan çizgileri aşıyor, beşeriyete yeni- 
riliyor. Müellif, bu babın sonunda o likler hâzinesi bulmağa can atıyorlar- 
devirde Batıdaki ilim hareketleri ile | dı. Felsefede yeni fikriler, astronomi- 
ilâhiyattan başka aklî, tabiî ve riya- de büyük keşifler yapılıyor, modern 
zî ilimler ve serbes fikir hareketleri riyaziyatın kapısı açılıyor, talebeleri- 
başlıyarak artık hümanizm ve röne- ne ölüler üzerinde teşrih dersleri 
sans yolunun açıldığını, bizde henüz gösteren Vesalius teşrihin temelini 
bu yolun bilinmediğini kaydettikten | kuruyor, ve yeni madenler - ilmine 
sonra, Fatih devri âlimlerinden Sa- doğru yürüyor. İlim, beşeriyetin or- 
buncuoğlu Şerefeddin’in Arapçadan , tak malı olduğundan, devlet, din 
tercüme ettiği bir cerrahî kitabını, ¡hudutları ile kapanamıyacağmı ileri 
kendi eseri gibi neşrettiğini ortaya • süren Paracellus araştırma seyahat- 
koyuyor. j leri yapıyor ve tıpta yeni bilgiler bu-

Üçüncü bapta, 1 5 inci asrın sonu hıyor, Vinci gibi âlimlerin de Ca- 
ve 16 ncı asrın başı aralarında ge- j lillee’nin yetişmesi yolunu hazırla- 
çen devrin ilmi durumu gözden ge- j mağa muvaffak oldukları tesbit edi- 
çiriliyor. Riyaziyeci Sinan paşanın ve i Iiyor.
Ali Kuşçu’nun tilmizlerinden olup j Beşinci bapta, 1 2 - 1 8  inci asır.

lar içinde yetişen âlimler ile en çokbayii istidat göstere« ve ağîebi ihti
mal Bizans membalarından mülhem 
olarak yazılan «Taz’if-i mezbeh» in 
başka eserlerin müellifi ve her halde 
ilmine ve fikrine yenilikler katması 
ümit olunan Tokatlı Molla Lûtfi, ef
kârı umumiyenin hilâfına olarak Al
lahtan korkmıyan müteas3ip bir fet- 
vapenahm tezvirli fetvasile idam 
ediliyor. Bu devrin meşhur riyaziye
ci ve heyetçisi Mirim Çelebi, Batlam- 
yus’un El-Macestî üzerine müesses 
malûmata göre telifle meşgul iken 
aynı devirerde Copernic Garpta Bat- 
lamyus’un nazariye!erini artık yıkma
ğa uğraşıyor ve yerine yeni nazariye- 
1er ortaya koyuyordu. Bizde bu dev
rin de ilim bakımından çok ağır git
tiği ve hamlesiz yürüdüğü görülüyor.

büyük Kâtip Çelebi üzerinde duru
luyor. Bu devirde umumî tedris iş
lerde müspet ilimlere hattâ tıp sa
hasındaki gidişin daha çok durakla
dığı ve bazı zatlar tarafından yapı
lan şikâyet ve lâyihaların fayda ede
mediği ve bazı fikir yıldızlarının da 
söndürüldüğü kaydedildikten ve as
rın kahramanı Kâtip Çelebi’nin hal 
tercümesi ve eserleri hakkın
da uzun malûmat verildikten 
sonra bunun hakkında «Tür. 
kiyenin ilim inkılâpçısı diye ya- 
dedemezsek bde ilim rönesansınm 
mübeşşiri gibi sayabiliriz» deniyor. 
Sonra Evliya Çelebi ve onun mühim 
eserleri gözden geçiriliyor. Sonra 
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