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PROF. DR. FUAT SEZGİN’İN HAYATI IŞIĞINDA  

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTE VE BİLİM ÜZERİNE NOTLAR 

 

Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

 

Özet 

Türkiye’de modern anlamda üniversite/yükseköğretim Tanzimat yıllarında, 

devlet eliyle kuruldu ve gelişti. Bilim zihniyeti ve pratiği, ilmî özerklik, iktidar-akademi 

ilişkisi gibi yapısal meseleler başlangıçtan bu güne devam etti. Profesör Fuat Sezgin’in 

1943’te başlayan ve Almanya’da devam etmek zorunda kaldığı üniversite hayatı ve 

bilim mücadelesi Türkiye’de üniversite ve bilim geleneğinin özgün örneklerinden birini 

yansıtmaktadır. Yaşadığı bireysel sıkıntılarla bilimsel çalışmalarını yurtdışında 

sürdürmeye mecbur kalması ve orada dünya çapında, kelimenin tam anlamıyla bir 

“âlim” olarak şöhret bulması üzerinde dikkatle durulması gereken olgudur. Sezgin, 

Şark/İslam dünyasının son iki yüz senedir yaşadığı yetersizlik, yenilmişlik, bezginlik ve 

atalet unsurlarından silkinme yolunda çığır açıcı çalışmalara imza atarak, aşılması 

imkânsız bir miras bırakmıştır. Bunun yanında dünyanın öğrenilmiş çaresizliği haline 

gelen Batı merkezci sarsılmaz doğru kabul edilen bilgilerden de şüphe edilebileceğine 

ve oryantalist etiketlemelerin tersine çevrilebileceğine dair güçlü tezler üretmiştir. 

Ortaya koyduğu olağanüstü çalışmalarla dünya bilim sahasına birinci sınıf bir katkı 

yaparak, seleflerinin özgüven kazanmalarını sağlamıştır. 

Bu bildiride bilimler tarihçisi Fuat Sezgin’in akademik tecrübelerinden hareketle 

Türkiye’deki bilim/üniversite hayatının bazı sorunlu alanlarına vurgu yapılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Prof. Dr. Fuat Sezgin, akademi, bilim üretimi, oryantalizm. 
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İSLAM İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ 

 

Prof. Dr. Sabri Orman 

TCMB Meclis Üyesi 

 

Özet 

İslam entelektüel tarihinin çok erken bir tarihte ortaya çıkmaya başlayan ilk 

yazılı kaynakları arasında iktisadi hayata dair eserler de yer alır. Bunun örnekleri olarak 

Ebu Yusuf’un (113-182/731-798) Kitabu’l-Harac, Şeybani’inin (132-189/749-804) 

Kitabu’l-Kesb ve Ebu Ubeyd’in (154-224/770-839) Kitabu’l-Emval isimli eserleri 

sayılabilir. İlginçtir ki bunlar belli bir iktisadi konuya tahsis edilmiş müstakil kitaplardır. 

Diğer bir ilginç nokta iktisadi konular üzerine bu şekilde başlamış olan düşünce 

üretiminin daha sonra da kesintisiz bir şekilde devam etmiş olmasıdır. Nitekim aynı 

konularda yukarıda adı geçen kitapları takip eden başka eserler de yazılmış ve zamanla 

adeta anılan konulara tekabül eden literatür aileleri teşekkül etmiştir: Harac Literatürü, 

Kesb Literatürü ve Emval Literatürü gibi. Başka iktisadi konular üzerinde de benzer 

gelişmelerin olduğunu eklemek gerekiyor. Yine ilginçtir ki bu tür gelişmeler esas 

itibariyle içsel dinamiklerin ürünü olan otantik şeylerdir ve bu sebeple ulum-i dahile 

kapsamında yer alırlar. Nihayet, medeniyetler arası ilişkiler kapsamında dışsal etkilerle 

tetiklenmiş olan iktisadi düşünce ürünleri ve onların teşkil ettiği düşünce gelenekleri de 

vardır ki bunun örnekleri arasında İlm-i Ahlak, İlm-i Tedbir-i Menzil ve İlm-i Tedbir-i 

Medine’nin ilgili kısımları yer alır. 

HISTORY OF ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT 

Summary 

Among the earliest written records of Islamic intelectual tradition are there some 

books on economic subjects. Examples of these books are Abu Yusuf’s (113-182/731-

798) Kitabu’l-Kharaj, Shaybani’s (132-189/749-804) Kitabu’l-Kasb and Abu Ubayd’s 

(154-224/770-839) Kitabu’l-Amwal. It is interesting to note that these are independent 

books devouted exclsusively to an economic topic. What is also interesting the 

intelectual activity that thus started has continued for centuries without an interruption 

so much so that it eventually ended up with the formation of different families of 

literatüre on economic matters such as Kharaj, Kasb and Amwal. It must be added that 

similar developments are also true of some other economic topics such as trade, pricing, 

money and Hisba. Another interseting point is that these developments are the 

consequence of genuinely internal gdynamics of Islamic civilization—that is why they 

are considered as part of ulum ad-dakhiliyya, i.e. internal sciences. Lastly, there are 

some other tarditions of economic thinking that are the result intercivilizational 

interaction. Examples are the related parts of Ilmu’l- Ahlak, Ilm Tadbir al-Manzil and 

Ilm Tadbir al-Madina. 
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BİLİM TARİHİNE YENİ BAKIŞLAR IŞIĞINDA TARIM TARİHİ 

 

Prof. Dr. Murat Erman 

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 

 

Özet 

Tarım, insanlık tarihi ile başlayan dünyanın en eski ve ilk mesleklerinden 

birisidir. Arkeolojik araştırmalar, yeryüzündeki ilk medeniyet merkezinin Orta Doğu 

olduğunu ve bunun milattan dokuz bin yıl öncesine kadar uzandığını göstermektedir. 

Tarımı daha erken keşfeden toplumlar daha erken yerleşik hayata geçmişlerdir. Elde 

edilen deliller, tarım başlangıcının, Yakın Doğu’da, milattan takriben dokuz bin yıl 

öncesine uzandığını göstermektedir. Arpa, buğday, mercimek, nohut, bezelye ve burçak 

gibi tahıl ve baklagillerin ilk kez kültüre alındığı bu dönemde, üretim için çeşitli basit el 

aletleri de geliştirilmiştir. Bundan binlerce yıl sonra tarımdaki en büyük gelişmeyi 

Sümerlilerin keşfettiği saban oluşturmuş, M.Ö. 4.000’lerden itibaren tarımda hayvan 

gücünden yararlanılmaya başlanmıştır. Roma İmparatorluğu döneminde sabandan 

hareketle geliştirilen pulluk ise daha verimli bir toprak sürme aracı olarak ortaya 

çıkmıştır. Diğer taraftan Orta Çağda İslam dünyası oldukça ileri bir uygarlığa sahipti. 

Bu dönemde Orta Doğu ve çevresinde tarım büyük ilerleme kaydetti. Hidrolik ve 

hidroskobik tekniklerle çalışan pompalara imza atan Araplar, bu sistem sayesinde 

üretimde atış sağladı. Su değirmenleri aracılığıyla suyu rahatça taşıyabilen müslüman 

çiftçiler bu sayede kuraklığın önüne geçti. Günümüz modern tarımına yönelik ilk 

gelişmeler dünyayı sanayi devrimine hazırlayan erken modern Avrupa’sında ortaya 

çıkmıştır. Sanayinin gelişmesiyle birlikte, dökümden yapılan tırmıklar, oraklar, saban 

silindirleri kullanılmaya başlanmış, saklama yöntemleri gelişip, ürünlerin taşınmasında 

kullanılan yollar geliştikçe elde edilen hasatlar çok daha uzak bölgelere ulaştırılmış, 

tarımsal ticaret başlamıştır. 1800′lü yılların sonuyla 1900′lü yılların başlangıcında, 

buhar gücüyle çalışan traktörler üretilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Aynı dönemde 

geliştirilen tohum ekme ve harman makineleri gibi teknolojiler, tarım alanında gerçek 

bir devrim yaratmıştır. 1970′lerden sonra toprak işlemesiz tarım teknikleri gündeme 

gelmiş. 1990′lı yılların başından sonra bilgisayarların hayatımıza daha çok girmesiyle 

birlikte, kontrol sistemleri yaygınlaşmıştır. 

Tarımın geleceği önümüzdeki yıllar ile birlikte farklı boyutlara ulaşacaktır. 

Ülkelerin, artan nüfuslarına karşılık mevcut tarım alanlarından daha yüksek verim elde 

etmeleri kaçınılmazdır. Bu verim artışı, teknoloji ürünü kontrol sistemlerinin otomasyon 

ile birlikte üretimde yaygın olarak kullanılması neticesinde gerçekleşecektir. Bu 

kapsamda uygulayacağımız tarım tekniğini, birbiriyle bağlantılı tarım makineleri 

yürütecektir. Internet of things (IOT) olarak adlandırılan sistemden tarım sektörü de 

kendi payına düşeni zaman ilerledikçe alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tarım tarihi, 

 

 



FUAT SEZGİN ANISININA BİLİM TARİHİNE YENİ BAKIŞLAR SEMPOZYUMU 

8 MART 2019 - MARDİN 

6 
 

KİMYA TARİHİNDE BİR GEZİNİN KİLOMETRE TAŞLARI 

 

Prof. Dr. Zeki TEZ 

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 

 

Özet 

 Bu bildiride resimler eşliğinde çağlar boyu kimya biliminde yaşanan önemli ve 

ilginç gelişme ve buluşlar sunulmaktadır. Bu bağlamda kimyanın simyasal kökenleri, 

kimya alanında Doğu ve Batı dünyasında yapılan önemli çalışma ve buluşlar, kimyasal 

madde ve özellikleri, sonu hüsranla biten simya çalışmaları ve simyasal simge ve 

kavramlar sergilenmektedir. Ayrıca çağdaş kimya yolunda kuramsal ve uygulamalı 

çalışmalardan ve rastlantısal buluşlardan görüntüler tartışılmaktadır.  

 

 

MİLESTONES OF A TOUR İN THE HİSTORY OF CHEMİSTRY 

 

Abstract 

 

In this article, important and interesting developments and inventions in the 

chemical science are presented with paintings through the ages. In this context, the 

alchemical origins of chemistry, the important works and inventions in the field of 

chemistry in the East and West, the chemical materials and their properties, the 

alchemical studies ending with frustration and the alchemical symbols and concepts are 

presented. Moreover, the perspectives of the theoretical and practical studies and the 

accidental or unintended scientific discoveries in the direction of contemporary 

chemistry are discussed. 
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“MÜFRED DEVÂ” KİTAPLARI BİZE NE ANLATIR?  

NİZÂMÜ’L-EDVİYE ÖRNEĞİ 

 

Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın 

Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel Murad 

Amasya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

Özet 

Klasik dönem Osmanlı tıp metinlerinin belirli bir kompozisyon dahilinde kaleme 

alındığını ve bu biçimsel ayniliğin bir ölçüde içerikte de karşımıza çıktığını söylemek 

mümkündür. Sözgelimi eser, genel bir tıp kitabı olarak hazırlanmışsa hastalıklar vücutta 

ortaya çıktığı uzuvlara göre, baştan ayağa doğru olmak üzere tasnif edilerek teşhis ve 

tedavileri anlatılır. Ancak her eser, müellifinin içinde yaşadığı kültür ve zihniyet 

dünyasından izler taşır. Dolayısıyla tıp metinleri, müellifinin metni inşa ederken ortaya 

koyduğu tıp ve eczacılıkla ilgili bilgi birikimini, dönemin tıbbi anlayışını 

aksettirmelerinin yanı sıra farklı konularda umulmayacak türden bilgiler de 

bulabileceğimiz eserler olarak karşımıza çıkarlar. 

Genel tıp kitapları yanında tıbbi bilgiler içeren bir kitap türü de müfred deva 

veya müfredat dediğimiz eserlerdir. Tedavide kullanılan basit yani başka maddelerle 

karıştırılmamış ve işlem görmemiş veya çok az işlem görmüş ve/veya çok az miktarda 

başka maddelerle karıştırılmış bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli maddelerin fiziki 

özelliklerini ve tedavide kullanılış usullerini veren bu eserlerde de dönemin tıp ve 

eczacılık bilgileri dışında botanik, jeoloji, zooloji, coğrafya, ziraat, astronomi, edebiyat 

gibi çeşitli bilim dallarına ve kültür tarihine dair çeşitli bilgiler bulunmaktadır.  

Bu tebliğde, 17. yüzyıl Osmanlı tıbbının meşhur hekimlerinden Sakızlı İsa 

Efendi’nin Nizamü’l-Edviye adlı kitabında yer alan farklı konulardaki bilgileri aktararak 

bir müfredat eserinin bitkisel, hayvansal ve mineral kökenli basit devalar dışında neler 

anlattığını örneklerle ortaya koymaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: 17. yüzyıl, tıp metinleri, müfret deva, Sakızlı İsa Efendi, 

Nizâmü’l-Edviye. 
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WHAT DO THE “SINGULAR MEDICINE” BOOKS TELL US?  

“NİZÂMÜ’L-EDVİYE CASE” 

 

Abstract 

 

It is possible to say that the classical Ottoman medicine texts were written in a 

certain composition and this formal similarity appeared to some extent in the content. 

For example, if the work is prepared as a general medical book, diseases are classified 

according to the parts in which they occur in the body, and they are classified and 

evaluated. However, each work carries traces of the world of culture and mindset in 

which the author lives. Hence, medical texts appear as works that reflect the medical 

and pharmacy knowledge of the author while constructing the text, reflecting the 

medical understanding of the period, as well as other kinds of information that cannot 

be expected in different subjects.  

In addition to general medical books, a book type that contains medical 

information is also called the singular medicine -müfret deva- or müfredat. It is used in 

the treatment of simple substances that are not mixed with untreated and unprocessed or 

very little and / or very little processed in the material, animal and mineral origin of the 

physical properties of substances and treatment methods used in these works in the 

period of medicine and pharmaceutical information in the period of botanical, geology, 

zoology, geography, agriculture, astronomy and literature. 

In this paper, the knowledge of the different subjects in the book Nizamü’l-

Edviye will be given by the famous physician of 17th century Ottoman medicine Sakızlı 

İsa Efendi. It will be tried to explain with the examples of what a medical book tells 

other than simple devas from vegetable, animal and mineral origin. 

Keywords: 17th century, medical texts, singular medicine, Sakızlı İsa Efendi, 

Nizâmü’l-Edviye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUAT SEZGİN ANISININA BİLİM TARİHİNE YENİ BAKIŞLAR SEMPOZYUMU 

8 MART 2019 - MARDİN 

9 
 

NERGİSÎ (Ö. 1044/1636) VE İSHAK HOCASI AHMED EFENDİ (Ö. 1120/1708) 

ÖRNEKLEMİNDE OSMANLI'DA TERCÜME NAZARİYESİ 

 

Sadık Yazar 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 

 

Özet 

 

Türkler İslam dinini benimsedikten sonra bu dinin merkezinde oluşup gelişen 

medeniyete dahil olup eklemlenirken en önemli araçları tercüme idi. Doğu sahasında 

başlamakla birlikte asıl yoğun ve uzun süreli tercüme faaliyetleri Anadolu sahasında 

gerçekleşti. Erken dönemde (XIII. Yüzyılın sonu ile XIV yüzyılın tamamında) Anadolu 

sahasında kurulan beylikler döneminde yapılan tercümeler XV. Yüzyılla birlikte 

Osmanlıların himayesinde Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılına kadar devam etti. 

Yaklaşık altı asır boyunca kesintisiz olarak devam eden tercüme faaliyetlerinin 

kaynaklarını, arada birkaç istisna olmakla birlikte, XVII. Yüzyıla kadar daha ziyade 

Arapça ve Farsça oluştururken bu yüzyıldan itibaren buna bazı Batı dilleri de 

eklenmiştir. XIX. yüzyıla gelindiğinde, Batı medeniyetinden yapılan tercümeler önemli 

oranda artarken bu tercümeler yoluyla Türkler artık yeni bir medeniyete eklemlenmeye 

başlamışlardır. 

Tercümenin önemli rol oynadığı farklı dönemlerde (Roma dönemi, Abbasiler 

dönemi, Toledo okulu ve Rönesans dönemi gibi) olduğu gibi Osmanlı dönemi tercüme 

geleneğinde de bir taraftan tercüme faaliyetleri gerçekleşirken bir taraftan da daha 

ziyade bu tercümeleri gerçekleştiren mütercimler tarafından tercümeye dair görüşler 

serdedildiği görülmektedir. Osmanlı döneminde tercüme olgusunu müstakil bir çalışma 

ile sorunsallaştıran bir mütercim ya da müellif olup olmadığını bilmiyoruz. Zira böyle 

bir çalışmanın bulunabileceği yazma eserlerin kataloglanma faaliyeti henüz sona 

ermemiş olup her an her disiplinde keşifler yapılabilmektedir. Ancak kimi 

mütercimlerin gerçekleştirdikleri tercüme faaliyetlerinin başında, özellikle tercüme 

stratejilerine dair görüşlerini ortaya koydukları görülmektedir. Bu çalışmada, Osmanlı 

döneminde yaşamış olan iki önemli mütercim olan Nergisî ve Aydınlı İshak Hocası 

Ahmed Efendi’nin çeviri stratejisine dair görüşlerini derleyip bu alanda oluşan literatür 

bağlamında yorumlamaya çalışacağız. 
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THE THEORY OF TRANSLATION IN THE OTTOMAN ERA: NERGİSÎ (Ö. 

1044/1636) VE İSHAK HOCASI AHMED EFENDİ (Ö. 1120/1708) SAMPLES 

 

Abstract 

After the Turks had embraced the religion of Islam, their most important tool to 

be articulated with the civilization that formed and improved at the core of  this religion 

was the translaiton phenomenon. Although it started in the eastern area, the intensive 

and long-term translation activities took place in the Anatolian area. In the early period ( 

the last XIII
th

 and XIV
th

 century) translation activities into Turkish were made under the 

auspices of the principalities spread in the different regions of Anatolia. Then it 

continued until 1923 when the Republic was established under the auspices of the 

Ottomans. The source languages/texts of this translation activities, which continue for a 

period of almost six centuries, were the Arabic and Persian to the XVII
th

 Century 

despite a few exceptions. However some Western languages have been added to it since 

this century. By the XIX
th 

century, the translations from Western civilization increased 

significantly and through these translations the Turks began to be integrated into a new 

civilization.  

As in different periods (such as Roman period, Abbasid period, Toledo school 

and Renaissance period) where translation plays an important role, in the Ottoman era, 

on the one hand, while translation activities are carried out, on the other hand, it is seen 

that interpreters who perform these translation activities explain their opinions about the 

translaiton phenomenon. We do not know if there is a translator or writer who 

problematizes the translation phenomenon in the Ottoman period with an independent 

study. Because the cataloging process of manuscripts in which such a study can be 

found, has not yet ended. However, it is seen that some of the translators have their 

opinions about translation strategies at the beginning of their translation activities. In 

this study, we will try to interpret the opinions of the two important scholars who lived 

in the Ottoman period, namely Nergisî and Aydınlı Ishak Hocasi Ahmed Efendi, on the 

translation strategy. 
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TÜRK COĞRAFYA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ:  

DÜN-BUGÜN-YARIN 

 

Prof. Dr. Osman GÜMÜŞÇÜ 

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 

 

Özet 

Türk coğrafya çalışmalarının eleştirel bir bakış açısıyla genel bir çerçeveden 

değerlendirildiği bu yazıda, yapılan coğrafya eserleri çeşitli niteliklerinden hareketle 

kronolojik bir tasnif kapsamında incelenecektir. İlgililerce bazı farklı görüşler ileri 

sürülse de, Türk coğrafya çalışmaları aşağıdaki gibi tasnif edilerek, coğrafyanın 

sorunları yanında, araştırmaların geleceğine yönelik bazı fikirler de dile getirilecektir. 

1- Klasik Osmanlı/Türk coğrafyası: Başlangıcından Katip Çelebi’ye, 

2- Batılılaşma/modernleşme yolunda Türk coğrafyası: Katip Çelebi’den 1914’e, 

3- Modern Türk coğrafyasının kuruluşu ve kurumsallaşması: 1915-1940, 

4- Örgütlenme, kısmi gelişim ve dünyadan kopuş: 1941-2000. 

5- Yaygınlaşma ve yeni arayışlar: 2001’den bugüne. 

Bu tasnif çerçevesinde, kökenlerini İslam medeniyetinin yetiştirdiği büyük 

coğrafya eserlerinden alarak uzun süre onların izinde yürümüş olan Türk coğrafyası, 

Anadolu sahasında hazırlanmış erken tarihli coğrafya eserlerini günümüze 

ulaştıramamıştır. En başından beri İslam coğrafya geleneği içinde kalan ve günümüze 

ulaşan ilk örnekleri XV. yüzyıl başlarından itibaren üretilen Osmanlı harita ve coğrafya 

çalışmaları, Avrupalıların üstünlüğünün kabul edilerek Batılılaşma çabalarının ortaya 

çıkışına kadar sürdürülmüştür. Coğrafya bilimi için bu bağlamda bir dönüm noktası 

olan Katip Çelebi, Ortaçağ İslam coğrafya eserlerinin eskide kaldığı ve artık ihtiyaca 

cevap vermediğini fark ederek, Batılı coğrafya eserlerinin çevirilerini yapma yolunu 

açmıştır. Öncelikle askeri bilgi ve teknolojilerin alınarak ülkemize getirilmesi ile 

başlayan Batılılaşma/modernleşme süreci, özellikle Tanzimat sonrası dönemde yönetim, 

sosyal ve ekonomik sahalar ile eğitim ve bilimin de içerisinde olduğu pek çok alanda 

devam etmiştir. Bu çerçevede, Batı’daki modern coğrafyanın ülkemize getirilmesi 

amacıyla, çeviriler yanında Batılı modern okulların kurulması, dışarıdan uzman 

getirilmesi, yeni dersler konulup çevirilerle kitapların hazırlanması ve yurt dışına eğitim 

için öğrenci gönderilmesi gibi çeşitli yöntemler uygulamaya sokulmuştur. 

Tüm bu iyimser çabalar neticesinde, bazı işler başarılmışsa da istenilen seviyeye 

çıkılamamış, ülkemizde modern coğrafyanın ortaya çıkıp kurumsallaşması, ancak 1915 

yılında İstanbul Darülfünun’da Coğrafya Darülmesaisi’nin açılması ile 

başlatılabilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra, yeni bir heyecan ve şevk ile atılan bazı 

adımlar kapsamında, Ankara’da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 1935’de bir 

coğrafya bölümünün kurulması ile kuvvetlenen kurumsallaşma, 1941 yılında bir 

coğrafya kongresi ve ardından gelen diğer adımlarla örgütlenmeyi de tahkim etmiştir. 

Bu ılımlı şartların sürdüğü 1960’a kadar Türk coğrafyasının modernleşme yolunda 
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önemli gelişmeler kaydettiği ve coğrafyanın pek çok sahasında halen kullanılan 

temel/kaynak kitap ve çalışmaların yapıldığı dikkati çeker. Fakat belirtilen tarihten 

sonra sık sık yapılan askeri darbeler ve yaşanan ekonomik krizler nedeniyle, ülke geneli 

gibi coğrafyacılar da büyük sıkıntılar çekmiş ve ne yazık ki, Batı coğrafyasının 

gerisinde kalınmaya başlanmıştır. Bu durumu pekiştiren nitelik kayıpları ve 

yükseköğretimdeki değişiklik ve sorunlar, coğrafya çalışmalarında ciddi bir kaosa 

sebebiyet vermiş ve neticede Türk coğrafyası içine kapanarak uzun süre uluslararası 

arenada yer bulamamıştır. 

Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan bazı kırılma ve gelişmelere bağlı olarak, 

2000’lerden itibaren değişerek dönüşen faktörlerden küreselleşme, Avrupa Birliği ve 

Bologna süreçleri ile iletişim ve internet imkanları sayesinde, önemli yenilikler ortaya 

çıkmaya başlamış, Türk coğrafyasının Batı ile entegre olma çabaları kuvvetlenmiştir. 

Bu şartlarda, yenilikçi coğrafyacılar sayesinde uluslar arası yayınlar artmaya, 

uluslararası kongrelere gidilmeye, nitelikli araştırmalarla eskiye göre önemli aşamalar 

kaydedilmeye başlansa da, henüz alınması gereken uzun bir yolun varlığını inkar etmek 

mümkün değildir. Türkiye eğitim ve bilim hayatındaki genel hususlar yanında, coğrafya 

için halen etkili durumdaki içsel kurumsallaşma, geçmişten kalan coğrafya mirası, 

kolaycılık, liyakat ve metot sorunları çözülebilirse, coğrafyadaki hızla yaygınlaşma 

doğru yöne gidebilecek ve Türk coğrafya bilimi Dünya’da hak ettiği yeri alabilecektir. 

Anahtar kelimeler: Coğrafya tarihi, Türk coğrafyası, coğrafyanın sorunları, 

Darülfünun, coğrafya bölümleri 
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TÜRKİYE’DE BİLİM HİKMETİNİN İHMAL EDİLMİŞ DİSİPLİNİ:  

BİLİM FELSEFESİ 

 

Prof. Dr. Halil Rahman Açar 

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

Felsefe Bölümü 

 

Özet 

Bir araştırma yöntemi olarak bilim, araştırılması gerekene ilişkindir. Modern 

bilimsel bilgi Batı’nın büyük bir entelektüel başarısı gözükmektedir. Bilim hikmeti; 

tarihi ve felsefi birçok boyutlara sahiptir. 

Bilim tarihinde, bilim tarihçileri bilimin nasıl ortaya çıktığını, uygulandığını, 

geliştiğini ve toplumsal bağlamlarıyla ilgilendiler. Bilim felsefesinde ise bilim 

felsefecileri felsefi gözden geçirmelerin ışığında bilimi anlamaya çalıştılar. Bilim 

felsefecileri bilimin mahiyeti ve teorilerin nasıl açıkladığı ve nasıl pekiştirdiği gibi 

bilimsel etkinlikleri soruştururlar. 

Bilim felsefesi ve tarihi arasındaki ilişkiler bilim tarihçileri ve bilim felsefecileri 

arasında tartışıldı. Bugün Bilim tarihi ve Bilim felsefesi pek çok bölümlerde ayrı 

disiplinler olarak sürmektedir. 

Bilim tarihinin aksine, özel bir disiplin olarak bilim felsefesi temel ön 

varsayımları ortaya çıkarır ve bilimsel etkinliklerin amacı, hedefleri, süreçleri, 

yöntemleri eleştirel bakış açısı çerçevesinde test etme, kestirimde bulunma ve benzeri 

felsefi sorunlarla uğraşır. 

Bildirimde,   esasta bilim felsefesinin eğitim sistemimizdeki önemi ve yerini 

vurgulayarak, bu disiplinin ülkemizdeki gelişimini yayımlanan kitap ve makalelere 

gönderimde bulunmak. 

Bilimcilik ve popüler bilimin olumsuz etkilerine karşı, ihtiyaç duyulan bilimi ve 

bilimsel bilgiyi öğrencilere abartılı iddialar olmaksızın felsefi bağlamda sunmaktır. 

 

Anahtar kelimeler: Bilim, Modern bilim, bilim tarihi, bilim felsefe 
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THE NEGLECTED DISCIPLINE OF WISDOM OF SCIENCE IN TURKEY:      

PHILOSOPHY OF SCIENCE 

 

Abstract 

 

Science as a method of inquiry is about something to be researched. Modern 

scientific knowledge seems to be the major intellectual accomplishment of the Western. 

The wisdom of science has many dimensions: historical and philosophical aspects. 

In the history of science, historians of science deal with how the sciences 

originated, practiced, developed and related to their social contexts. In the philosophy of 

science, philosophers of science try to understand the sciences in light of philosophical 

examinations. They investigate the nature of science and scientific activities such as 

how theories explain and how they confirmed, etc. 

The relations between the History and Philosophy of Science have been 

discussed among the philosophers and the historians of science. Today History of 

Science and Philosophy of Science continue as separate disciplines in many 

departments. 

Unlike history of science, philosophy of science as a special discipline brings 

into light the underlying presuppositions and questions the methods, procedures, goals 

and purpose of science activities under critical outlook dealing with philosophical 

problems for instances, prediction and testing etc. 

In my paper, I would like mainly to emphasize the place and importance of 

philosophy of science discipline for our education system through development of this 

discipline, pointing out the publications and articles in our country. 

Against negative influences of popular science and scienticism, what is needed 

is to present science and scientific knowledge to students, without exaggerated claims, 

within philosophical context. 

 

Key words: Science, modern science, history of science, philosophy of science 
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FELSEFENİN TARİHİNDEN GELECEĞİN FELSEFESİNE 

 

Doç. Dr. Ömer Bozkurt 

Mardin Artuklu Üniversitesi 

İslam Felsefesi 

 

 

Özet 

 

Bu çalışmada felsefenin mahiyeti ve onun nasıl işlediğine dair temel kriterler 

tarihsel süreçten yararlanılarak belirlenmiş ve bu kriterlerle geleceğin felsefesinin 

mahiyetine dair bir çerçeve çizilerek içeriği oluşturulmuştur. Modern dönemde 

bilimlerin kendisinden ayrılmasıyla felsefenin bir bunalım yaşadığı iddiasından 

hareketle, bunun Türkiye’deki etkisinin daha büyük olduğuna dikkat çekilen bu 

çalışmada şu ana değerlendirmeler yapılmıştır: Türkiye’de felsefe büyük oranda tarihsel 

çalışmalara hasredilmiş, fakat diğer bilimlerle olan ilişkisi, bilgelik boyutu, bir tavır 

oluşu, farklı ve özgün fikirler üretmesi, günceli ele alması, meta bakışıyla sağladığı 

değerlendirme imkanı vs. gibi hususlar göz ardı edilmiştir. Bu doğrultuda bir öneri 

mahiyetinde “geleceğin felsefesi” kavramsallaştırmasıyla esasında felsefenin esas 

işlevine geri dönmesi istenmiştir. Geleceğin felsefesinden kast edilen büyük oranda 

gelecekte felsefenin ne yapması gerektiği ve ne yapacağıdır. Gelecek henüz 

yaşanmayan ve az sonra yaşanacak an olup bu açıdan şimdiyi ve geleceği ifade 

etmektedir. Dolayısıyla geleceğin felsefesi demek, şimdinin ve geleceğin nasıl bir 

felsefe ile muhatap olacağı ve felsefenin gelecek için neler yapması gerektiğini ifade 

eder; geleceğin zamansal olarak felsefi bir bakışla ele alınmasını değil. Böyle bir bakış 

açısıyla şimdi ve gelecek zaman dilimi içerisinde ne tür sorunlar varsa felsefenin de bu 

sorunlara bakması ve bunlar üzerinde çaba sarf etmesi gerekir. Dahası öngörülemez ve 

hayal edilemezmiş gibi olan bazı sorunları tespit etmek, bunlara dair yorumlarda 

bulunmak, ütopya veya distopyalar kurgulamak da bu çabaya dahil edilmelidir. Böyle 

bir çerçevede felsefenin temel disiplinleri olan ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji 

üzerinden hareket ederek, şimdi ve gelecekte felsefeyi ne tür sorunlar beklemektedir 

sorusu en temel tartışma alanını oluşturacaktır.   
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MODERN DÖNEMDE BİLİM-FELSEFE-DİN İLİŞKİSİ 

 

Prof. Dr. Caner Taslaman 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

Felsefe Bölümü 

 

Özet 

Günümüzde hem bilimin hem de dinin geniş kitleler üzerinde yüksek bir etkisi var. Bu 

iki alanın birbiriyle ilişkisinin nasıl kurulacağı birçok kişiyi ilgilendiren önemli bir 

problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada, bu iki alan arasında ilişkinin nasıl 

kurulacağı modern bilimin ön plana çıkan teorileri ele alınarak değerlendirilecektir. Big 

Bang teorisi, evrim teorisi, kuantum teorisi, izafiyet teorisi genelde teizm açısından ve 

de özellikle İslam dini açısından değerlendirilecektir. Ayrıca Kuran’ın inşa ettiği 

zihinsel yapının, bilimsel faaliyet yapmayı teşvik eden önkabuller sunduğunu dile 

getiren tezimi sunmaya çalışacağım.    

 

SCIENCE-PHILISOPHY-RELIGION RELATIONSHIP IN THE MODERN ERA 

 

Abstract 

Both science and religion have a great influence on the masses in our time. How 

to built a relationship between these two areas is one of the most crucial and debated 

issues. Here, I will discuss how to do it by evaluating the leading theories of modern 

science. Big Bang theory, theory of evolution, quantum theory and theory of relativity 

will all be evaluated from the perspective of theism and particularly Islam. Furthermore, 

I will try to present that the scientific mind the Quran constructs offers presuppositions 

which promote scientific activities.  

 

 

 

 

 


