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Dünyanın Oluşumu

Büyük patlama

(13.7 milyar yıl önce) [2]

Süpernova ve Güneş sisteminin

oluşumu

(4.5 milyar yıl önce) [3]
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Hayatın evrimi

Basit hücrelerin oluşumu

(3.8 milyar yıl önce)

Karmaşık hücrelerin oluşumu

(2 milyar yıl önce)

Çok hücreli yaşamın oluşumu

(1 milyar yıl önce) [4]
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Hayatın evrimi

Basit hayvanların oluşumu

(600 milyon yıl önce) [5]

Memelilerin oluşumu

(200 milyon yıl önce) [6]

Modern insanın oluşumu

(200 bin yıl önce) [4]
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Fosiller

Bulunan en eski insan fosili 195

bin yıl öncesine aittir (Afrika).

[7],[4]

Lebombo kemiği

(35 bin yıl önce) [8]

Ishango kemiği

(20 bin yıl önce) [9]
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Sayılar ve 3-4-5 üçgeni

Bazı yerli kabileler sadece tek, çift ve çok kavramları kullanıyorken,

bazıları 10’luk veya 20’lik tabandaki sayıları kullanılıyorlar.

Nil-Şattül Arap-İndüs [10]

Arazi ölçümü [11]
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Sümerler

Yazının bulunması

(MÖ 3500) [12]

Kil tabletler [13]

Gökyüzü haritası [14]
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Sümerler

Bazı dik üçgenler (Pisagor’dan bin yıl

önce), çarpım tabloları, alan ve hacim

hesaplanmasıyla veya bölmeyle ilgili

bazı matematiksel problemler ve

onların çözümleri (M.Ö. 18.yy). [15]

Yıl, ay ve gün kavramları ortaya çıkması,

1 haftada 7 gün olması

(Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn).
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Mısırlılar

Alan ve hacim hesaplamaları ve

matematiksel işlemler,

Pi sayısının dairenin alanını

hesaplamak için kullanılması. [16]

Piramitlerin yapılması

(MÖ 2600-1800). [17]
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Babilliler

Nebukadnezzar’ın yöneticiliği

(MÖ 6.yy) [4]

Birinci, ikinci ve bazı üçüncü dereceden

denklemlerin çözümü [18]

Yaklaşık 19 yıllık güneş ve ayın hareketlerinde

ki dönemsel ilişkinin hesaplanması

1 saattin tanımlanması,

günün 24 saate bölünmesi,

1 saatlik zamanın Sümerler’in 60 lık sayı

tabanına göre 60 dakikaya ve dakikanında 60

saniyelik sürelere ayrılması.
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Antik Yunan-Klasik

Şarap ve zeytinyağı ticareti [19]

Tales’in ve Pisagor’un Mısır’a ve

Babil’e seyahati (MÖ 7-6.yy).

[20]

Aristo’nun yeğeni Kallisthenes

tarihçi olarak katıldığı büyük

İskender’in doğu seferi sırasında

Babil ve Mısır’da karşılaştığı

kitapları çevirerek amcasına

gönderdi (MÖ 4.yy). [21]
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Antik Yunan-Klasik

Tales, her şeyin sudan geldiğini ve suyun değişik biçimleri olduğunu

söyledi(MÖ 7-6.yy).

Anaksimender, her şeyin sınırsız (boundless) bir şeyden geldiğini iddia

etti ama tam olarak neyi ifade etmek istediği bilinmiyor(MÖ 6.yy).

Anaksimenes, her şeyin havanın yoğunlaşmasıyla meydana geldiğini

ileri sürdü(MÖ 6.yy).

Efesli Heraklitus, değişimin önemli olduğunu ileri sürdü ve ateşin

bunda temel rolü oynadığını iddia etti(MÖ 5.yy).

Akragaslı Empedokles, 4 temel elementin (ateş, hava, su, toprak)

sevgi ve kavga (strife) ile değişimleri sonucu diğer nesneleri meydana

getirdiğini öne sürdü(MÖ 5.yy).

Leusippus ve Demokritus, 2 temel şeyin olduğunu bunların da küçük

ve parçalanamaz atom ile atomların bulunduğu boşluk olduğunu

söylediler(MÖ 5.yy).
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söylediler(MÖ 5.yy).
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Antik Yunan-Klasik

Pisagor, pisagorcu okulu kurdu ve

pisagor teoremini gösterdi(MÖ

6.yy). [22]

Dünyanın yuvarlak olduğunu söyledi.

Geometrinin farklı bir önemi olduğunu düşünüyordu ve her şeyi

bununla birlikte yorumluyordu.

Pisagorcular atomların farklı geometrik şekillerde dizilişinin nesneleri

meydana getirdiğini ileri sürdüler.
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Antik Yunan-Klasik

Eflatun (Platon), Akademi’yi kurdu ve

astronominin geometrik modellerle

çalışılabileceğini söyledi. Bunun yanı sıra

Aristo ile birlikte felsefe tartışmaları

yaptı (MÖ 4.yy). [23]

Aristo, yeğeninin gönderdiği bilgileri kullanarak çalışmalar yaptı.

Aristo daha sonra doğa üzerine olan yapıtında bazı temel elementler

olduğunu ileri sürdü (ateş, hava, toprak, su, boşluk) ve elementlerin

hafif olanlarının evrenin merkezinden uzağa doğru, ağır olanlarının ise

evrenin merkezine doğru hareket etmesinin maddelerin doğasında

olduğunu söyledi.

Aristo’nun görüşleri Galileo’nun itirazına kadar batıda resmi görüş

olarak kabul gördü.
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Antik Yunan-Hellenistik

Öklit, aksiyomları kullanarak geometride

bilimsel yöntemde çığır açan bir anlayışla

çalışma yaptı. Önceki araştırmalardan farklı

olarak, 5 tane aksiyomdan geometri

kurallarının çıkarımını yaptı(MÖ 3.yy). [4]

Arşimet, suyun kaldırma kuvvetinin de

içinde bulunduğu kitaplarını yazdı ve eğri

altındaki alanı seri toplam metoduyla buldu.

Kürenin hacmini hesapladı ve durağan

sistemlerde kütle*denge kolu şeklindeki

yazımı gösterdi(MÖ 3.yy). [24]

Samoslu Aristarkus, Güneş merkezli modelle gezegenlerin hareketini

açıkladı, fakat kabul görmedi ve unutuldu(MÖ 3.yy).
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Antik Yunan-Hellenistik

Hipokrat ve takipçileri bazı hastalıkları tanımladı(MÖ 4.yy).

Hipparkus yıldız katoloğunu oluşturdu ve Babilliler’in gözlemlerini

kullanarak dünyanın eksenden olan eğikliğini hesapladı (MÖ 2.yy).

Bunların yanı sıra 37 dişli

Antikythera denen Güneş’in,

Ay’ın ve bazı gezegenlerin

hareketini hesaplayan bir

mekanizma yapıldı(!)

(yapan kişi bilinmiyor)(MÖ

2.yy). [26]
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Roma

Roma İmparatorluğu’nda bilim alanında çok fazla çalışma yapılmadı. Bunda

Sezar’ın(MÖ 1.yy) İskenderiye kütüphanesini yanlışlıkla(!) yakmasının ve

izlediği politikaların etkisi büyüktü.

İskenderiye kütüphanesi aslında bir tapınağın içersinde yer alan bir

kütüphaneydi (Musaeum, shrine of the Muses, Mouseion at Alexandria).

”Muses”, bilim, sanat ve edebiyat ile ilgili tanrılardı. MÖ 3.yy’da

kurulmuştu (Ptolemy I Soter). (Arşimet, Aristarkus, Hero, Öklit, Papus,

Kallimakus, Eratostanes, Erasistratus, Hiparkus, Herofilus.)

Galen, maymunlar üzerinde birçok çalışma yaptı. Bu ameliyatlardan insan

vücuduna dair çıkarımlarda bulundu ve göz ile vücudun diğer bölgelerine ait

bazı ameliyatlar yaptı( 2.yy).

Bartelemous (Ptolemy)(90-168) Almagesti yazdı. Bu

kitapta gezegenlerin dünya merkezli bir modelde

dairesel hareketler yaptıklarını belirtti ve bu modelle

gezegenlerin hareketleri tahmin edilinebiliyordu.

Epicycle’lar kullanılarak açıklanıyordu. Avrupa’dan

Çin’e kadar bir harita’yı da içeren coğrafya üzerine bir

kitap yazdı(2.yy).[4],[25]
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Kallimakus, Eratostanes, Erasistratus, Hiparkus, Herofilus.)
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Roma

İlk hastane, Büyük Konstantin zamanında kuruldu ama halka açık

olmadığı için çok büyük bir etkiye sahip olmadı(4.yy).

John Philoponus (490-570), Aristo’nun fizik üzerine düşüncelerini

eleştiren bir kitap yazdı.

Aeginalı Paul (625-690), bazı ameliyatlar yaptı ve tıp üzerine kitaplar

yazdı.

Bu çalışmaların en önemlilerinden biri

Aya Sofya’nın mimarlarından olan

Trallesli Anthemius’un (474-534) yazdığı

geometri ve mühendislik ile ilgli bir

kitaptı. [27]
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Hintliler

Aryabhata (476–550) sinüsü, kosinüsü

tanımladı, rakamların yerine harfleri kullanarak

10’luk sistemde hesaplamalar yaptı. (Daha

sonra Araplar bu sistemi Hintliler’den öğrendi

ve kullandı. Aynı şekilde Avrupalılar’da

Araplar’dan öğrendi ve kullandı.) Bunların yanı

sıra Dünya’nın hem Güneş hem de kendi

etrafında döndüğünü söyleyerek hesaplamalar

yaptı. Fakat daha sonra diğer Hintli

biliminsanları tarafından bu görüşü kabul

görmedi. [28]
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ve kullandı. Aynı şekilde Avrupalılar’da
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görmedi. [28]

Brahmagupta (598–668) birinci dereceden denklem için genel

çözümü yazdı.

Bhaskara (1114-1178) harflerin denklemlerdeki bilinmeyenlerin yerine

kullanılmasını önerdi ve ikinci dereceden iki bilinmeyenli bazı

denklemlerin çözümünü buldu.
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Çinliler

Zu Chongzhi’nin (429-500) Kavalieri prensibini (Cavalieri’s principle)

kullanarak silindirin hacmini hesapladı.

İlk olarak ”taocu” bir simyacı tarafından yazılan bir kitapda baruttan

bahsedildi(850).

Sun Sikong (1015-1076) gökkuşağının Güneş ile havadaki su

buharının etkileşiminden olabileceğini söyledi.

Shen Kua (1031-1095)

manyetik iğneli pusulanın ilk

tarifini yaptı ve ilk defa

hareketli baskı metodunu

tarif etti.
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Sasaniler (Persliler)

Babilliler’den kalan çalışmalar İran’da Sasaniler(226-651) tarafından

devam ettirilmiştir.

Plato ve Aristo’nun çevirileri yapılmıştı.

Sus da hastane yapılmıştı(6. yy).

Bağdat Bateri ismiyle anılan

pilin ilkel versiyonunu icat

etmiş olma ihtimalleri

vardır. Buradaki insanlar

daha sonra müslüman

toplum içinde çalışmalar

yaptılar ve bilime büyük

katkıları oldu. [29], [30]
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katkıları oldu. [29], [30]

33 / 55



Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar

Hz. Muhammed’in (570-632) 7.yy

da Arap toplumu için söylediği

şeylerle birlikte Kur’an-ı Kerim’in

oluşturduğu müslüman toplum,

bilgiye ve bilime çok önem

veriyordu. [31]

Özellikle Hz. Muhammed’in söylediği “Âlimin mürekkebi şehidin

kanından kıymetlidir” sözü ile Kur’an-ı Kerim’de insanlara duyu

organlarıyla birlikte akıllarının kullanılmasının önerilişi müslüman

toplum için ateşleyici bir güç oldu.

Hz. Ali’nin (599-661) ”Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi

olurum.” sözü ve başka bazı ileri gelen müslümanların bilime olumlu

bakış açısı bu ateşleyici gücü destekledi.

Harun Reşit (763-809) etkisi.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar

Medreseler kuruldu.

Antik Yunan, Çin ve Hindistan’dan toplanan kitaplar Arapça’ya

çevrildi.

Çinlilerden kağıt yapımı ve baskı tekniği öğrenildi ve bunlar geliştirildi.

Halka açık kütüphaneler yapıldı.

Halk hastaneleri yapıldı.

Astronomik gözlemevleri yapıldı.

Üniversiteler kuruldu.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar

Bu dönemde ki bilimin ve biliminsanlarının özellikleri:

Buradaki bilimsel çalışmaları yapanların çoğunluğu Araplar, Persler

ve/veya Müslümanlar olmakla birlikte hepsi Arap, Pers ve/veya

Müslüman değildi. İçlerinde Türkler’in (Farabi, Abu al Kasım, al

Turki, Abd al-Hamid ibn Turk ve benzeri), Yunanlılar’ın olduğu gibi

Hırıstiyan, Yahudi ve diğer dinlerden ve milletlerden de insanlar vardı.

Bu dönemdeki çalışmalar, onlardan önceki medeniyetlerdeki

çalışmaların devamı niteliğindeydi. Onların yanlışlarını düzeltmekle

kalmayıp daha önce yapılmamış birçok yeniliği de içeriyordu.

Bu dönemdeki bilimi Kuran-ı Kerim’deki ayetler kullanılarak

yapılmadığı, her zaman olduğu gibi daha önce yapılmış olan

çalışmaların devamı niteliğinde olduğu için “İslam bilim ve

teknolojisi” olarak nitelendiremeyiz.

Bilim her zaman olduğu gibi önceki araştırmalardan yararlanılarak,

gözlemlerin ve deneysel verilerin akıl yoluyla değerlendirilmesi

sonucunda yapılmaktadır.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Matematik

Harazmi (780-850) bugün de kullandığımız

Hintliler’in sayılarını kullanarak matematiğin

temellerini oluşturan cebir üzerine Kitab

al-jabr’i yazdı. İlk defa geometriden bağımsız

olarak analitik bir şekilde birinci ve ikinci

dereceden denklemlerin çözümlerini elde etti.

Bu yönüyle analitik çalışmanın öncüsüdür. [32]

Al-Nairizi (?-922) ilk defa tanjantı kullandı.

Abu al-Wafa (940-998) dairesel üçgenlerde sinüs teoremini, sinüs

için yarım açı förmülünü, sekantı ve kosekantı ilk defa kullandı.

Al-Karaji (Karkhi) (953-1029) ikinci dereceden denklemlerin

çözümünü ispatıyla birlikte elde etti, köklü sayılar ve seriler üzerine

çözümler buldu, tarihte ilk defa matematiksel tümevarımı kullandı ve

bununla Binom teoremini ispatladı.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Matematik

Ömer Hayyam (11.yy) 3. dereceden

denklemlerin ilk genel çözümünü buldu,

analitik geometri, cebirsel geometri ve düz

olmayan uzayda geometri üzerine ilk

çalışmaları yaptı. [33]

İbni Heysem (11.yy) matematiksel tümevarımı kullanarak integral

kuvvetlerinin toplamı için genel bir formül çıkardı, Wilson teoremi

olarak bilinen asal sayılarla ilgili teoremi ispatladı ve integralin öncülü

sayılan bir yöntemi kullanarak parabolik yüzeyin altında kalan hacmi

hesapladı.

Tusi (1201-1274) sinüs teoremini buldu, Tusi çifti denen iç içe

geçmiş iki dairenin hareketi incelendiğinde içteki çemberin üzerindeki

bir noktanın büyük dairenin çapı üzerinde harmonik hareket yaptığını

gösterdi, 3. dereceden denklemlerin cebirsel ve nümerik çözümlerini

buldu ve 3. dereceden polinomların türevlerini hesapladı.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Astronomi

İlk defa Biruni tarafından astronomi ve

astroloji birbirinden ayrıldı(11.yy). Astroloji

bilim olarak görülmemeye başlandı. Biruni

Ptolemik sisteme bazı değişikler ve yenilikler

getirmenin yanı sıra alternatif Dünya

merkezli teoriler üzerine çalıştı ve Dünya’nın

kendi etrafında dönüp dönmediği üzerine

tartışma yürüttü ama kesin bir çıkarım

yapmadı. Dünya’nın çevresini %1 den az bir

hatayla hesapladı. [34]

Al Sufi (903-986) çok kapsamlı bir gökyüzü haritası hazırladı.

Ömer Hayyam (11.yy) Celali takvimini geliştirdi.

İbni Shatir (1304–1375) Ptolemik modeli değiştirerek yine Dünya

merkezli fakat diğer gezegenlerin Güneş etrafında dönüşünü içeren

bir model yazdı.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Kimya

Jabir bin Hayyam (721-815)(Geber)

simyacılıkla işe başladı. Amaçlarından biri

felsefe taşını bulmaktı ve bu yolda bir çok

yenilik yaptı. Bu amaçla damıtma, eritme,

kristalleştirme, saflaştırma, süzme gibi birçok

işlem gerçekleştirdi. Çeliğin üretimi,

manganezdioksitin cam yapımında kullanımı ve

benzeri konularda araştırmalar yaptı. [35]

Al Kindi (801–873), simyayı ve metallerin birbirine dönüştürülmesini

sahtekarlık olarak değerlendirdi ve ilk defa damıtılmış alkolü elde etti,

ağrı kesici ve antiromatizmal olarak kullanılan kafuru keşfetti ve

içinde ilaçların ve birçok kimyasal maddenin bulundugu bir kitap

yazdı.

Al Razi (865-925), sabunu ve petrolden gazyağını elde etti, gaz

lambasını yaptı ve ilk defa elemetleri sınıflandırmayı denedi.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Tıp

Razi (865-925), çocuk hastalıkları konusunda uzmanlaşmıştı, kızamık

ve çiçek hastalıklarını ortaya çıkardı, dışkı ve idrar tahlilini hastalıkları

belirlemek için kullandı. İlk defa kimyayı ilaç yapımında kullandı,

jinekoloji ile ilgili ameliyatlar ve göz ameliyatları yaptı.

Abu-l-Kasım (936–1013), modern ameliyatın öncülüğünü yaptı, 30

ciltlik tıp ansiklopedisi yazdı, ameliyat aletlerini geliştirdi.

İbni Sina (980-1037), Tıpta Kanun’u (7 cilt ve birçok

hastalık ve tedavinin yanı sıra 760 ilaç yapımıyla birlikte

anlatılmakta) yazdı, fizyoloji üzerine sınıflandırma yaptı,

bulaşıcı hastalıkların doğasını buldu ve bu durumlar için

karantinayı çözüm olarak sundu.[35]

İbni Zuhr (1091–1161) deneysel ameliyat yöntemini geliştirdi ve

otopsiyi başlattı.

İbni Nefis (1213–1288), küçük ve büyük kan dolaşımını tanımladı ve

Moğol saldırısında bilgilerin kaybolmamasi için 80 ciltlik bir tıp

ansiklopedisi yazdı.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Fizik

İbni Sahl (940-1000), lenslerde ışığın nasıl kırıldığını gösterdi ve Snell

Yasası olarak bilinen yasanın ilk halini buldu.

İbni Heysem (965-1039), Bacon’a ait olduğu düşünülen

bilimsel yöntemi tanımladı, İbni Sahl’ın çalışmalarını

ilerleterek optik üzerine 4 ciltlik kitap yazdı, anatomi ve

geometriyi kullanarak görmenin nasıl olduğunu açıkladı.

İbni Heysem nesnelere çarpan ışığın nesnelerden çevreye

yayıldığını ve sadece göze dik gelen ışınların (!)

görülebildiğini açıkladı bu işlevin gözün lens kısmında olduğunu söyledi.

İğne deliği kamerasını kullandı, ışığın hızının sabit olduğunu söyledi,

kütleçekim üzerine tartışmalar yürüttü, gökcisimlerinin de Dünya’yla aynı

yasalara uyduğunu ileri sürdü. Newton’un birinci yasası olarak bilinen

cisimlerin herhangi bir kuvvet etki etmedikçe hareketlerine devam

edeceğini söyledi, momentum tanımını kullandı ama matematiksel olarak

tanımlayıp formüle etmedi. [4]
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Fizik

Biruni (973-1048), ışığın hızının sabit olduğunu kabul etmekle birlikte

sesten çok daha hızlı olduğunu söyledi, statik ve dinamik durumlar

için deneysel yöntemler tanımladı ve ivmelenmenin düzgün olmayan

(non-uniform) hareketlerle ilgili olduğunu ileri südü.

Kutb al-Din (1236-1311) gökkuşağının doğru açıklamasını yaptı.

İbni Shakir (800-873), gök cisimlerinin de Dünya’yla aynı yasalara

sahip olduğunu söyledi, gök cisimleri arasında bir çekim kuvveti

olabileceğini öne sürdü.

İbni Sina (980-1037); hareket, etki, kuvvet, sonsuz, ışık ve ısı üzerine

çalışmalar yaptı.

Al-Kazini (12.yy), (Aslen Yunanlı bir köle, efendisi Al-Marvazi

Marv’da bilimsel bir eğitim almasını sağladı.) kütleçekimin ve

küleçekimsel potansiyel enerjinin Dünya’nın merkezine uzaklığa

bağımlı olduğunu söyledi ve Biruni’nin kitabını temel alarak mekanik

üzerine kitap yazdı.
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Fizik

İbni Bajjah (12.yy), kuvvet etkidiğinde daima bir tepki kuvveti

olduğunu ileri sürdü ama bu kuvvetin birbirine eşit olduğunu

söylemedi.

Abu’l Bakarat (1080-1165) kuvvet uygulandığında daima bir ivme

olduğunu söyledi ve ivmenin hızın değişimi olduğunu söyledi.

İbni Rüşt (1126-1198) kuvveti maddenin kinetik durumundaki

değişimi yapan iş olarak tanımladı. [4]
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar:Evrim

Al Masudi (?-957), doğa felsefesi üzerine kitap yazdı

ve orada, minerallerden bitkilerin, bitkilerden hayvanların, hayvanlardan da

insanların evrildiği görüşünü savundu.[35]
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Abbasiler-Endülüsler-Müslümanlar

Bu dönemde yapılan çalışmaların gündelik hayata birçok dolaylı veya

doğrudan etkisi olmuştur. Bu etkilerin bazıları:

Sabun, parfüm, gazyağı, gazlambası

damıtma ve damıtma teknikleri, damıtılmış alkol

kağıt yapım tekniğinin geliştirilmesi, dolma kalem, kahve, banka çeki,

sivri uçlu kemer (Gotik mimaride Avrupa’da oldukça yaygın bir

şekilde kullanılmıştır),

barut(Çin’den alınmış ve saflaştırılmış), ilkel patlayıcı roket,

su ve ağırlıkla çalışan mekanik saat,

renkli ve kuvars cam, kristalleştirme,

yel değirmeni (Hindistan’dan alınmış ve geliştirilmiş),

su pompası, tekli piston ? (daha sonra Avrupa’da ikili piston

geliştirilerek motor yapıldı),

200 civarı ameliyat aleti (111 i hala aynı haliyle kullanılıyor),

birçok ilaç ve kimyasal madde(2000 civarı)...
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Yönetilen yerler

Müslamanların

kontrol ettiği

bölgeler

Granada
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Müslümanların yönettiği yerlerde bilim nasıl geriledi?

İbni Sina

Gazali

Moğol istilası

İbni Rüşt

48 / 55



Batıda bilimin başlaması

Cremonalı Gerard (1114-1187), çeviriler ve

Genel Eğitim merkezleri (Studium Generali)

Kopernik (1473-1543)

Galileo (1564-1642)

Tycho Brahe (1546-1601) ve Kepler

(1571-1630)

Newton(1643-1727)

Neptün’ün keşfi(1846)
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Selçuklular ve Uluğ bey

Melikşah ve Nizamül Mülk’ün vezirliği [4]

Medreselerin kurulması

Ömer Hayyam ve Celali takvimi

Melikşah ve Nizamül Mülk’ün ölümü

Uluğ Bey [4]
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Osmanlılar

Orhan beyin ilk medreseyi kurması ve Gazali etkisi

II. Murat(1404-1451) zamanında Enderun’un kurulması ve

devşirmelerin eğitimi

Fatih(1432-1481) zamanında tıp eğitimini de içeren Sah-ı Seman’ın

kurulması

Kanuni(1495-1566) zamanında Süleymaniye medreselerinin

(Dâru’l-hadis, Tib, Riyaziye, Tabiiyye, Din, Hukuk ve Edeb̂ı tedrisat)

açılması

Piri Reis(1465(1470)-1554(1555))

Takiyyüddin’in (1526–1585) başında olduğu

gözlemevinin III. Murat (1546-1595)

tarafından yıktırılması[36]

16.yy da fen bilimleri eğitiminin kaldırılması
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Türkiye Cumhuriyeti

Gazali’nin etkisinin kaybolması

Üniversitelerin kurulması

Cahit Arf-Feza Gürsey-Cavid Erginsoy-Erdal İnönü

52 / 55



Günümüz
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Gelecek????
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