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B) İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE EĞİTİM VE BİLİM



5.2. İlk Türk İslam Devletlerinde Eğitim ve Bilim Faaliyetleri



• Batı’nın bilime önem vermediği ve insan düşüncesinin 

baskı altında tutulduğu Ortaçağ’da, eğitim ve bilime 

önem veren İslam dini doğmuş, bu din, insanları 

öğrenmeye ve bilimsel çalışmalar yapmaya yöneltmiştir. 

Türkler kalabalık gruplar hâlinde İslam dinine geçince 

İslam dünyası eğitim ve bilim alanında önemli gelişmeler 

göstermiştir. Geniş coğrafyalara hükmeden Türkler, bu 

topraklarda açmış oldukları eğitim ve bilim kurumları ile 

yetiştirdikleri bilim insanları sayesinde bilimin gelişmesine 

büyük katkıda bulunmuşlardır.



• Karahan hükümdarları bilimsel faaliyetleri destekleyince 

yukarıdaki metinden de anlaşılacağı gibi bilim alanında önemli 

gelişmeler yaşanmış, Buhara, Semerkant, Taşkent, Balasagun, 

Kaşgar gibi şehirler bilim ve kültür merkezi hâline dönüşmüştür.

Dünya haritası (Kâşgarlı Mahmud)



• Bilim alanında yaşanan bu gelişmeler, halk ile devlet arasındaki 

ilişkileri düzenleyecek kişilere ihtiyaç duyulmasına yol açmıştır. Yeni 

Müslüman olan kalabalık grupların İslamiyet hakkında bilgi sahibi 

olmasını sağlayacak eğiticilere ihtiyaç duyulmuş, bu ihtiyaçların 

karşılanması amacıyla medreseler açılmış, bu medreselerde dinî 

eğitimin yanında müsbet bilimlere de yer verilmiştir. Bu eğitim 

hamlesiyle birlikte kültür ve sanat alanında önemli gelişmeler 

gösteren Karahanlılarda birbirinden değerli düşünür ve bilim 

insanları yetişmiştir.



• Bu bilginlerden Kâşgarlı Mahmud, ilk Türk haritacısı ve filoloğudur .

Yusuf Has Hacip, bu dönemin diğer önemli düşünürü ve fikir 

adamıdır. “Âlimlerin ilmi, halkın yolunu aydınlatır.” diye bahsettiği 

eseri Kutadgu Bilig, önemli bir siyasetnâme ve nasihatnâmedir.



• Büyük Selçuklular, gerek Türk tarihinde ve gerekse dünya tarihinde 

medeniyete önemli katkılarda bulunmuşlardır. Eğitim alanında yeni 

kurumlar oluşturarak Türklerin eğitimine katkıda bulundukları gibi bilime de 

gereken önemi vermişler, bilginlere ve sanatkârlara büyük saygı 

göstermişlerdir. İlk Selçuklu medresesi 1040 yılında Tuğrul Bey tarafından 

Nişabur’da kurulmuş, Alparslan Dönemi’nde ise medreseler 

yaygınlaştırılmıştır. Selçuklularda öğretim ücretsiz hâle getirilmiş ve 

öğrencilere maaş bağlanmıştır. 



• Ünlü vezir Nizamülmülk, kendi adını taşıyan medresesine önemli 

bilim insanlarını toplayarak çok geniş bir kütüphane kurdurmuştur. 

Selçuklularda eğitim devletin bir görevi olarak algılanmış ve eğitime 

çok büyük yatırımlar yapılmıştır. Alparslan Dönemi’nde Bağdat’ta 

Nizamiye Medreseleri adıyla anılacak ve Türk eğitimini uzun yıllar 

etkileyecek kurumlar açılmıştır.
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• Bu kurumlarda dinî bilgilerle birlikte pozitif bilimler de okutulmuştur. 

Benzer kurumların Avrupa’da daha sonra açılmış olması, bu medreselerin 

dünyanın ilk üniversiteleri olarak kabul edilmelerini sağlamıştır. Bizanslı ünlü 

düşünür Psellos Konstantinos (Piselos Konstantinos); “Bağdat’ta kurulan 

Nizamiye Medreseleri’nde doğan yıldızlar, bir gün Bizans’ın güneşini 

söndürebilirler.” derken bu medreselerin ilerideki rolüyle ilgili çok önemli bir 

gerçeğe değinmiş oluyordu. Bu medreselerde yetişen âlimler sayesinde, 

birkaç yıl içinde Bizans’ın güneşi Selçuklular karşısında sönmeye başlamıştır.



Nizamiye Medreseleri İslam dünyasının dört bir tarafından gelen 

yüzlerce öğrenciyi yetiştirmiş, başarılı devlet adamları ve bilim 

insanları yetiştirilmesinde çok önemli görevleri yerine getirmiştir.

Medreselerde aşağıdaki tabloda gösterilen ders programları 

uygulanmıştır..



• İslam tarihinde medreselerin yanında mescit, ribat, tekke ve 

zaviyeler de eğitimde önemli bir yere sahipti. Hz. Muhammed 

Dönemi’nde Medine’de açılan ilk mescitle birlikte, mescitler İslam 

tarihinde eğitim öğretim merkezi hâline dönüşmüş, daha sonraki 

dönemlerde de eğitim öğretim merkezi olmaya devam etmiştir. 

Ancak zamanla öğrenci sayıları artıp ders programları genişleyince, 

mescitler eğitim öğretim alanında yetersiz kalmıştır.

Ribat



• Özellikle kelam ve diğer bilim dallarının karşılıklı tartışma esasına 

dayanması sonucunda oluşan eğitim tarzı, mescitlerin sessizliğini 

bozmuş, bu nedenle de eğitim öğretim işleri mescit ve camilerden 

medreselere geçmiştir. Medreselerin açılmasına rağmen mescit ve 

camilerde kısmen eğitim öğretim faaliyetleri devam etmiştir.



• Kervansarayların ilk örneği olan ribatlar, büyük merkezlerde sadece 

savaşçılar için yapılmışken daha sonraki dönemlerde İslam ilimleri ile 

uğraşan gençlere de kapılarını açmıştıır. Ribatlarda kalan bu öğrenciler, 

din ilimlerine ait konularda kendilerini geliştirirken ihtiyaç hâlinde 

şehrin savunmasında askerî bir kuvvet olarak da kullanılmıştır. 

Ribatların yanında varlıklarını sürdüren tekke ve zaviyeler ise ibadet, 

eğitim, ziyaret, barınma, beslenme ve temizlenme gibi ihtiyaçların 

karşılanmasını sağlamıştır. 



• Tekke ve zaviyelerdeki eğitim sisteminde, medreselerde olduğu gibi

öğrencinin davranışlarını değiştirerek onları olgunlaştırma amaçlanmıştır. 

Daha çok yaparak ve yaşayarak öğrenme yöntemi uygulanan tekke ve 

zaviyelerde, derviş ile şeyhi arasında birebir eğitim anlayışı 

uygulanmaktaydı. Tekke ve zaviyelerde verilen eğitim, İslam dininin 

yayılmasında ve Anadolu’ya yapılan Türk göçleri sonucu yaşanan toplumsal 

sorunların giderilmesinde önemli rol oynamıştır.



• Selçuklularda tıp eğitimi çoğunlukla şifahanelerde 

yapılıyor, astronomi ise rasathanelerde öğretiliyordu. İlk 

Türk İslam devletlerinde Kıble’nin yönü ve ibadet saatlerinin 

düzenlenmesi açısından astronomi bilimine ayrı bir önem 

verilmiştir. 



• Melikşah Dönemi’nde kurulan rasathanede ünlü astronom ve 

matematikçi Ömer Hayyam çalışmalar yapmış, bu çalışmalar 

sonucunda Celalî Takvimi oluşturulmuştur. Celalî Takvimi, bugün 

kullandığımız Gregoryen (Gıragoryen) takviminden daha dakiktir. 

Gregoryan Takvimi her 3300 yılda bir gün hata yaptığı hâlde, Celalî

Takvimi 5000 yılda bir günlük hata yapmaktadır.
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• Selçuklular eğitime bilimsel açıdan yaklaşmış, her bilimin 

özelliklerini iyi incelemiş ve her bilimi kendine özgü mekânlarda 

gerçekleştirmiştir. Türkiye Selçukluları, Büyük Selçuklularda olduğu 

gibi eğitim öğretime gereken önemi vermiş, Anadolu’da medreseler 

açarak medrese geleneğini devam ettirmiş ve bilimin gelişmesine 

katkı sağlamıştır. 

Gök Medrese (Sivas)



• Çok iyi matematik ve geometri bilgisi gerektiren imar faaliyetlerinde 

bulunarak birçok kervansaray, han, hastane ve cami yaptırmıştır. 

Matematik, astronomi, kimya, fizik ve tıp ile ilgili çalışmalar da 

yapmış, özellikle astronomi bilimine ayrı bir önem vermiştir.
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Caca Bey Medresesi-Kırşehir



Türkiye Selçukluları Dönemi’nde devlet adamları coğrafya bilimine 

de önem vermiş, gittikleri seferlerde günlüklere benzer eserler 

yazmışlardır. Tıp biliminde önemli gelişmeler gösteren Türkiye 

Selçukluları, Anadolu’nun birçok şehrinde şifahaneler açarak 

cüzzamlıları da tedavi etmeye çalışmışlardır.

Amasya Bimarhanesi



• El-Cezeri, bu dönemde mühendislik alanında önemli gelişmeler 

yaşanmasını sağlayan ünlü bir mühendistir. El-Cezeri, günümüzde 

haberleşmede kullanılan denge kurma ve ayarlama bilimi olan 

sibernetikin kurucusu olarak kabul edilir. Otomat adı verilen ve 

kendiliğinden harekete geçip düzenli bir şekilde durduktan sonra 

tekrar hareket edebilen araçlar da üreten El-Cezeri, Kitabül Hiyel

adlı eserinde yaptığı makineleri detaylı bir şekilde tanıtmıştır.
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• Su çarkı ile işleyen tulumba El-Cezeri’nin

yaptığı makinelerden sadece bir tanesidir. 

Bu makine modern mühendisliğin 

gelişmesine doğrudan katkıda 

bulunmuştur. Su çarkı ile işleyen 

tulumbanın çalışma prensibi, buhar 

makinesinin ilk örnekleri arasında yer alır. 

Cezeri’nin en ünlü makinesi filli su 

saatidir. Suyun salınımı ile çalışan saat, 

birtakım objeleri harekete geçirme 

prensibi üzerine çalışmaktadır. 

Görüntüsüyle hayranlık uyandıran bu 

saatin asıl önemi, saatlerin gelişimine 

sağladığı katkıdır.



• Ahilikte Meslek Eğitimi Ahilikte mesleki eğitim ile genel eğitim bir 

bütünlük içerisinde yürütülmüştür. Burada eğitime özel bir önem 

verilmiş, öğretimle üretip eğitimle de asil bir toplum oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Genel eğitimler ahi zaviyelerinde verilmiş, meslek 

eğitimleri uygulamalı olarak kalfalar ve ustalar gözetiminde 

yapılmıştır.



• Mesleki eğitim çocuğun velisinin izni ile yapılır, çocuk on yaşına kadar 

bir ustanın yanında yamak olarak çalışırdı. İki yıl ücretsiz olarak 

yamaklık yapan çocuk, bir törenle çıraklık eğitimine başlardı. Çıraklık

eğitimi üç yıl sürerdi. Çıraklık süresini tamamlayan çocuklar, kendi 

başlarına mesleği icra edebilecek duruma geldikleri zaman, üç usta ile 

kalfalardan oluşan bir kurul karşısında meslekleri ile ilgili bir sınava 

tabi tutulurdu. Bu sınavda başarılı olan çıraklara kalfalık unvanı 

verilirdi. Kalfalık genelde üç yıl sürerdi. 



• Kalfa olan kişi bu süre içerisinde her türlü güveni sağlarsa yaptığı bir ürünle 

ustalar meclisinin karşısına çıkardı. Ustalar kalfanın yaptığı işi beğenirlerse 

kalfa ustalığa yükselirdi. Ustası, mezun olan öğrencisine şed (kuşak) bağlar, 

kendisine şed bağlanan kalfa, dükkan açma hakkına sahip olurdu. Ahilik 

eğitim sisteminde insan bir bütün olarak ele alınmış, kişiye yalnız mesleki 

bilgi değil din eğitimi, ahlak bilgisi ve sosyal bilgiler de verilmiştir. İş başında 

yapılan eğitimin iş dışında yapılan eğitimle bütünleşmesi sağlanmış, eğitim 

bir ömür boyu sürecek bir faaliyet olarak düzenlenmiş, derslerin yetkili 

kişilerce verilmesine de dikkat edilmiştir.



• Kutadgu Bilig ve Dîvan-ı Lügati’t- Türk’e Göre Eğitim ve Bilim İlk Türk İslam 

edebî eseri olarak kabul edilen Kutadgu Bilig’de, mutluluğun temel şartının 

bilgiye bağlı olduğu ifade edilmiştir. Bu kitaba göre insan bilgili olursa uygun 

davranışları anlar ve yapar. Uygun davranışları yapan kişi de mutlu olur. 

Kutadgu Bilig’de bilginin önemi, “Bilgi ile göğe yol bulunur.” sözleri ile ifade 

edilmiş, çocuk eğitimine ayrı bir önem verilmiş, çocuklara erdem ve bilginin 

öğretilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kutadgu Bilig



• Yusuf Has Hacip; “Arapça ve Farsça kitaplar çoktur. Bizim dilimizle bütün 

hikmetleri toplayan (kitap) budur. Bu Türkçe koşukları yazdım sana, 

okurken unutma dua kıl bana.” diyerek Türkçeye verdiği önemi 

belirtmiştir. Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig’de kullanılan kelime 

sayısı üç bin civarındadır. Bu kadar kelime içerisinde dört yüz yirmi Arapça 

ve seksen altı tane de Farsça kelime vardır. Herkesin anladığı bir Türkçe ile 

yazılan bu eser, İslam öncesi Türk dilinin gücünü de göstermektedir.



• Kâşgarlı Mahmud’un yazdığı Dîvan-ı Lügat’it Türk adlı eser, 

Araplara Türkçe öğretmek amacıyla yazılmış ve eğitim 

tarihimizin en önemli eserleri arasında yer almıştır. Bu eser 

sadece bir sözlük değil, Türklere ait ilk haritanın da yer aldığı ve 

kadim Türk kültürünün anlatıldığı bir eserdir. Kâşgarlı Mahmud, 

Türk Dili’nin önemini anlatmak için günlük hayattan, 

atasözlerinden ve manzum eserlerden alıntılar yaparak eserini 

zenginleştirmiştir. 



• Bu eserde 7.500 Türkçe kelimenin Arapça karşılığı verilerek 

açıklanmış, Türkçenin öğretimi konusunda ses düzenine önem 

verilmiştir. Dönemin Türk boylarının şive ve ağızları da yansıtılan bu 

eserde, kelimelerin cümle içinde kullanılmasına yönelik örnekler de 

verilmiştir.
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• Karahanlılar Dönemi’nde yaşayan Yusuf Has Hacip ve Kâşgarlı Mahmud’un

çalışmaları, Türk Dili’nin gelişip zenginleşmesi, dil birliğinin sağlanması ve 

Türkçenin o dönemde bilim dili olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 

Kâşgarlı Mahmud’a göre Türkler bilime bilig derlerdi. Türklerin bilime verdiği 

önem, Dîvan-ı Lügati’t Türk’te, “Devlet alâmeti bilgidir.” şeklinde ifade 

edilmiştir. Dîvan-ı Lügat’it Türk’te kitap yazılması ve okunması ile ilgili kırk 

kadar örnek cümlenin yer alması, Türklerde okuma ve bilgi edinme 

geleneğinin çok eski dönemlerden beri var olduğunu göstermektedir.
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Türk İslam Devletleri Bilim İnsanları

• Harezmi (?-847)

• Cebir biliminin kurucusu olarak kabul edilen Harezmi, matematikçi, 

astronom ve coğrafyacıdır. Avrupa’da Alkarismi olarak bilinmektedir. 

Cebiri geometride kullanarak analitik geometrinin temelini 

oluşturmuştur. En önemli eserleri Kitâbü’l Hisâbi’l-Hindi ve Kitâbü’l

Muhtasar fi hisâbi’l cebr ve’l mukâlebe’dir. 14.02.2021
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• Farabî (870-950)

• Türkistan’ın Farab şehrinde doğduğu sanılan Farabî, iyi bir eğitim görmüş, 

fizik, astronomi, mantık, müzik ve siyaset gibi alanlarda eserler vermiştir. 

Aristo mantığını en iyi kavrayan ve açıklayan kişi olduğu için ikinci 

öğretmen anlamına gelen Muallim-i Sâni unvanıyla anılmıştır. İhsâ’ül-Ulûm 

adlı eserinde bilimleri sınıflandırmış, bu nedenle de İslam dünyasında 

bilimleri sınıflara ayıran ilk kişi olarak tarihe geçmiştir. Musiki kitabı da 

yazmış olan Farabî, Batı dünyasında Alfarabius (Elfarabyus) olarak 

bilinmektedir.
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• İbni Sina (980-1037)

• Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde doğmuştur. 

Eğitimine Kur’an ve edeb ilimlerini öğrenerek başlamıştır. 

Fıkıh, mantık, astronomi ve felsefe de okuyan İbni Sina, 16 

yaşında tıp eğitimine başlamış ve kendisine başarılardan 

dolayı eş-şeyhü’r-reîs unvanı verilmiştir. Batı’da ise 

Avicenna (Avisenna) olarak bilinir. Bulaşıcı hastalıkların 

gözle görülmeyen minik kurtçuklardan (mikrop) 

kaynaklandığını tespit etmiş, kan dolaşımının nasıl 

gerçekleştiğini açıklamış ve başarılı ameliyatlar 

gerçekleştirmiştir. İbni Sina’nın El-kânûn fi’t-tıbb adlı kitabı 

Batı’da uzun bir süre ders kitabı olarak okutulmuştur. 

İnsanlığa büyük hizmetleri dokunan İbni Sina’nın adı, 

günümüzde Ay’da bulunan bir kratere verilmiştir. 14.02.2021www.tariheglencesi.com



• Bîrûnî (973-1048)

• 973 yılında Harezm şehrinde doğmuştur. Astronomi, matematik, fizik, tıp, 

coğrafya ve tarih konularında önemli eserler vermiştir. Batı’da Aliboron

adıyla anılmaktadır. Ayrıca jeodezi (yeryüzü bilgisi) biliminin kurucusu 

kabul edilir. Gazneli Mahmud’un Hint seferlerine katılmıştır. En önemli 

eseri, El Asarü’l Bakiye’dir. Bu önemli eserinde çeşitli toplumların 

kullandıkları takvimleri, ay ve yıllardaki farklılıkları, dinî gün ve bayramların 

tarihlerini incelemiştir.
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• El Hazini (?- 1155)

• XII. yüzyılda İran’da yaşamış olan astronom ve mekanikçidir. Sultan 

Sencer’e sunduğu astronomi kitabında çeşitli şehirlerin enlem ve 

boylamları, yıldızların konumları ve mükemmel astronomi tabloları 

vardır. Yaptığı hassas terazi sayesinde metallerin ve taşların saf olup 

olmadıklarını anlayabiliyor, iki elementten meydana gelen 

alaşımlarda metallerin karışım oranlarını bulabiliyordu. Bu konuyla 

ilgili olarak yazdığı eserinin adı Kitabül Mizanil Hikme’dir.
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Türk İslam Devletlerinde Şifahaneler

• Türk İslam devletlerinde ilk şifahaneler Gazneliler ve Karahanlılar 

Dönemi’nde yapılmıştır. Bu devletlerden bir süre sonra kurulan 

Selçuklular, önemli ticaret yolları üzerinde geniş bir coğrafyaya hâkim 

olmuşlardır. Salgın hastalıkların sivil halk ve ordu üzerinde 

oluşturacağı tehlikenin farkına varan Selçuklular, tıp merkezi 

sayılabilecek hastaneler kurmuştur.
14.02.2021

www.tariheglencesi.com



• Selçuklular Dönemi’ndeki bu şifahaneler, Haçlı Seferleri sırasında 

faaliyette oldukları için dünya hastane tarihi açısından da oldukça 

önemlidir. Bimâristan, mâristan ve dârüşşifa adıyla tesis edilen bu 

hastanelerin dışında, cüzzam hastaları için miskinler tekkesi denilen 

cüzzamhanelerde açılmıştır. Akıl hastalarının Avrupa’da dışlanıp 

kaderlerine terk edildiği dönemde, Türkler bu hastalar üzerinde 

telkin, müzik ve renk ile tedavi yöntemleri uygulamıştır. 
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• Günümüze kadar ulaşabilen önemli Selçuklu şifahaneleri arasında 

Şam’da bulunan Nureddin Şifahanesi, Divriği’de bulunan Turan Melik 

Şifahanesi, Kayseri’de bulunan Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi ve 

Tıp Okulu yer almaktadır. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1204 

yılında inşaatına başlanılan Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi, 1206 

yılında hizmete girmiştir. 1890 yılına kadar eğitim hastanesi olarak 

görev yapan Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi, Anadolu’nun İslami 

döneme ait en eski şifahanesi ve dünyanın ilk tıp fakültesidir.
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Turan Melik 
Şifahanesi 

(Divriği-Sivas)



• Bu şifahanede başhekim, başhekim yardımcıları, en az iki tane cerrah ve dâhiliyeci, 

asistanlar ve bir de eczacı çalışırdı. Bu tıp kurumunda eğitim teorik ve pratik olarak 

yapılır, burada eğitim gören öğrencilere Razi, İbni Sina ve Gallen gibi bilim 

insanlarının kitapları okutulurdu. Burada ve diğer şifahanelerde hasta bakımları ve 

tedavileri parasız yapılırdı. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi’nde müderrislere 

günlük 20 akçe, öğrencilere günlük 8 akçe, vakıf gelirlerini toplayan görevliye 

günlük 2 akçe verilmesi, o dönemde tıp eğitimine verilen önemin göstergesidir.
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Gevher Nesibe 
Hatun 

Şifahanesi



tariheglencesi

Kanalıma abone olup, destek olabilirsiniz.


