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Kendi içimizde yaptığımız birçok konuşma veya tartışmada, ya da yazılarımızda Türkiye’yi 
ele aldığımızda, hep şunu sorarız: “Biz neden geri kaldık, neden kalkınma, gelişme 
yarışında diğer ülkelerin gerisindeyiz, bir türlü de yetişemiyoruz?” Aslında, tabii çağımızda, 
dünyanın her tarafında sorulan sorulardan biri bu. Ama Türkiye’de bu oldukça sık 
gündemimize gelen bir şey.  Geri gidip bakarsak, acaba geri kalmamızın nedeni veya uygarlık 
yarışında, ekonomik kalkınmada çok önlerde olmamamızın, arayı kapatamamamızın nedeni 
yakın geçmişteki bir takım olaylar mı? Bu pek doğru değil. Yani kendi siyasetçilerimize biz 
çoğu zaman çok kabahat buluruz. Ama acaba yakın geçmişimizde mi biz geri kalmaya 
başladık? Temel sorun bu olmalı herhalde.  

 
Başlangıçta Osmanlı İmparatorluğu’na baktığımızda, Osmanlı İmparatorluğu’nu Avrupa 
ülkeleri ile karşılaştırdığımızda aşağı yukarı aynı uygarlık düzeyinde olduğumuzu iddia 
edebiliriz. Bu karşılaştırmayı hadi sadece askeri alanda yapalım, ona kısıtlayalım. Osmanlı 
Devleti’nin kurulduğu ve Batı Avrupa üzerinden, Balkanlar üzerinden genişlediği yüzyıllara 
baktığımızda, İmparatorluğun en azından askeri gücünün batının orduları kadar hatta zaman 
zaman daha da güçlü olduğunu anlayabiliriz. Bu çok zor değil.  
 
Ama 17. yüzyıldan hadi diyelim 17. yüzyıl ortalarından  yani 1650’den sonra işler değişmeye 
başlar. Osmanlı bunun çok farkında değildir.Vakıa Osmanlı İmparatorluğu içerisinde de 
düzenin bozulmaya başladığını söyleyenler, bu konularda  bazı kitapçıklar yazanlar vardır. 
Ama köklü olarak, bu düzenin değişmesi, dedikleri şeyler. Yani Batı Avrupa’da neler oluyor 
onun çok da farkında değildir Osmanlı. Hep kendi içine bakar, kendinden memnundur 
esasında ama birtakım şeylerin aksadığını, Kanuni Sultan Süleyman dönemi ile karşılaştırma 
yapılır, oraya göre birtakım şeylerin bozulduğunu söyleyenler de az değildir. Gerçekten de 
ikiyüzer yıllık iki döneme baktığımızda, diyelim ki 1450-1650 ve 1650-1850, bu iki tane 
ikiyüzer yıllık dönemi karşılaştırdığımızda ilk ikiyüz yıllık dönemde, yani 1450-1650 
arasında, Osmanlı İmparatorluğu’nun gerçekten bir askeri güç olarak, 17. yüzyıl başlarında 
artık biraz zayıflamaya başlamış olsa da, çok ciddi bir güç olduğunu ve Avrupa ülkeleri ile 
rahatlıkla başa çıkabildiğini, çoğu zaman da onların aleyhine genişleyebildiğini görüyoruz. 
Bir anlamda belki buna uygarlık yarışı demek yanlış, sadece askeri alan. Ama askeri alanda 
teknik bakımdan onlardan geri değil hatta belki 17. ve 16. yüzyıllarda birçok bakımdan da 
ileri. Öbür taraftan baktığımızda, yani 1650’den sonraki 200 yıla baktığımızda, 1650 ile 1850 
arasında hele dönemin sonunda, 19. yüzyılın başlarından itibaren resmin tamamen değiştiğini 
görüyoruz.  

 
Bu neden böyle oldu sorusunu kendi kendimize sorarsak belki birtakım ipuçları bulabiliriz. 
Kuşkusuz 15. ve 16. yüzyıllarda Orta ve Batı Avrupa’daki bilim teknoloji düzeyi, Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki düzeyle aşağı yukarı aynıydı. Bilimde, teknolojide egemen olan 
yaklaşımlar, eski Yunan uygarlığından büyük çoğunluğu ile İslam düşünce sistemi içerisinde 
veya İslam uygarlığı aracılığı ile gelmiş olan kuramlardı. Bunlar da din kurumlarının desteği 
ile batıda kilise, Osmanlı İmparatorluğu’nda İslamiyet kesin doğrular olarak bizim 
İmparatorluğumuzda medreselerde Orta ve Batı Avrupa’da da üniversitelerde okutuluyordu. 
Oradaki üniversiteleri de hatırlamak lazım. Onlar da din okuluydu, medreseden çok farkı 
yoktu. Bu teknoloji güçlerinin benzerliği de orduların gücünün de, az çok dengeli olduğu 
görülüyordu. Daha iyi hazırlanan ve daha ustaca taktik kullanan, sayıca fazla olan taraf savaşı 



kazanıyordu. Silahların yapısı bakımından her iki taraf arasında fazla bir fark olduğunu 
söylemek imkansız hatta dediğim gibi 1450’lere gidersek örneğin İstanbul’un kuşatılıp 
fethedilmesinde 1453’te büyük kuşatma toplarının ilk defa böyle önemli bir savaşta büyük bir 
rolü üstlendiğini ve esas sonucu Osmanlı ordusunun o şekilde aldığını biliyoruz. Bu da bir ilk 
esasında. Peki neden böyle oldu?  

 
Biraz ara nasıl açıldıya bakarken, elimdeki şu kitaba bir göz atalım. Bu kitabın yazarı Sayın 
Erdal İnönü. Kitabın başlığı da “Üçyüz Yıllık Gecikme”. Ortaçağ öğretilerinin ötesine geçen 
atılımı ilk önce Kopernik, astronomide dünyanın o zamana kadar kabul edildiği gibi uzayda 
sabit yerinde durmayıp güneşin etrafında döndüğünü iddia eden teorisi ile başlattı. 
Kopernik’in eseri 15. yüzyılda ortaya çıktı ama bir süre büyük bir etkisi de görülmedi. Yeni 
teorinin ciddiye alınıp bilim dünyasını temelden sarsacak bir devrim gerçekleştirmesi ancak 
17. yüzyıl başlarında belki de İtalya’da Galileo’nun buluşları ile mümkün oldu. Galileo’nun 
kendi geliştirdiği teleskopu ile gökte yeni şeyler görmesi, örneğin Jüpiter’in uyduları 
olduğunu göstermesi daha sonra da laboratuvarında yaptığı gözlem ve deneylere dayanarak 
hareket yasalarını matematiksel ifadelerle belirlemesi, yeni bilimsel yaklaşımın geçerliliğini 
artık kabul ettirmeye başladı. Gerçi biliyoruz, katolik kilisesi İncil’den çıkardıkları yoruma 
uymadığı için Kopernik’in teorisinin kabul edilmesine şiddetle karşı çıktı. Galileo’da 
Papa’nın kurduğu mahkemede dünyanın güneş etrafında dönmediğini söylemek zorunda 
kaldı. Yine de kitapları ile, buldukları ile, konuşarak da olsa, yayma olanağını buldu ve Batı 
Avrupa bilim çevreleri ile kilisenin baskısı artık aşılmaya başlandı. Yeni bilimsel yöntemler 
benimsenmeye başlandı. 17. yüzyılda İtalya’da, İngiltere’de kurulan akademiler, Royal 
Society, daha önce bahsetmiştik, bu yeni yöntemlerle araştırma yapmayı başlıca amaç 
edindiler. Gözlem, deney ve matematiksel ifadelere dayanan yeni bilimin teknolojiye 
yansıması da gecikmedi.  

 
Teknolojiye nasıl yansıdı? Örneğin astronomideki buluşlar gerçekten açık denizde seyreden 
gemilerin yerlerini, yönlerini bulması için çok önemliydi. Gökyüzüne bakarak, belli 
yıldızların, gezegenlerin hangi saatte, nerede olduğunu gözlemleyerek gemiciler artık 
yerlerini, açık denizlerde gece de olsa, daha kesinlikle bulabiliyorlardı. Bunun için bilgiye 
ihtiyaç vardı. Örneğin İngiltere’deki en meşhur Greenwich Gözlemevi ve Paris’teki 
gözlemevi sırf bu amaçla kuruldu. Yani açık denizlerde gemicilerin daha kesinlikle daha 
doğru bir şekilde yerlerini bulabilmeleri için yıldız haritaları yapıldı. Sadece bu da değil, 
Greenwich Rasathanesi’nde gel-git cetvelleri üzerine çalışıldı. Akdeniz’i çok fazla 
etkilemeyen ama örneğin İngiltere’yi, Fransa’yı ve Hollanda’yı çok etkileyen gel-git olayını 
astronomların yardımı ile artık gemiciler önceden kestirebiliyordu. Gel-git ilk başta tamamen 
anlaşıldı. Ne yükseklikte suyun yükseleceği, ne kadar alçalacağı, hangi saatlerde olacağı çok 
kesine yakın bilinmeye başlandı. Bu çok önemli idi. Örneğin Hollanda için, gemilerinin 
nispeten sığ olan limanlara ne zaman girebileceği, ne zaman burada karaya oturma tehlikesi 
olduğu, ne zaman tekrar o limandan çıkabileceğini bilmeleri her bakımdan fevkalade önemli 
idi. Bu belki de bilimsel bilginin teknoloji yoluyla ilk yararlı uygulaması oldu.  

 
Galileo’nun buluşlarını duyan Batı Avrupa’lı bilim insanları birçok yerde Fransa’da, 
İngiltere’de, Almanya’da, Hollanda’da, İsviçre’de gözleme, deneye ve akla, matematiksel 
yaklaşıma dayanan araştırma yöntemini çeşitli alanlara uygulamaya başladılar. Skolastik 
düşünce tarzı yavaş yavaş geri plana düştü. İngiltere’de Harvey kan dolaşımını ortaya çıkardı, 
Ortaçağ’dan gelen tıp anlayışında bir devrim yaptı. Daha sonraları Newton, yerde ve gökte 
tüm hareketlerin bağlı olduğu yasaları buldu. Astronomi ve mekaniğin temel yapısını kurdu. 
Sadece astronomideki ilerlemeler değil, saatçilikteki ilerlemeler de 15 ve 16. yüzyıllarda 



başlayan denizaşırı yolculukları daha güvenli hale getirdi ve uzaktaki ülkelerin doğal 
kaynakları da Batı Avrupa’yı zenginleştirmeye başladı.  

 
Bildiğimiz gibi bunların gelişmesinin sonucunda da artık Osmanlı ile Batı Avrupa arasında, 
1650’den başlayarak, çok büyük bir ara açılması başladı.1650’de bu çok belirgin değildi hatta 
Osmanlı’nın ilk defa geride kaldığını ciddi bir şekilde farkettiği 1683 yani Viyana bozgunu 
dediğimiz II. Viyana Kuşatması sonucu ortaya çıkan askeri hezimet bile Osmanlı’nın Batı 
Avrupa ile ne kadar arasının açıldığını fark etmesine yaramadı. Aslında o dönemde o kadar da 
fazla açılmamıştı onu da unutmayalım.  
 
1683’te Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri gücü ile batının askeri gücü arasındaki fark 
giderek açılmaya başladı. Osmanlı giderek geride kaldığını hissetmeye başladı. Çünkü üstüste 
savaşlar kaybediyordu. Bunun nedenlerini açıklamak için bazen basit şematik şeylerle iddia 
ederiz. Deriz ki mesela Osmanlı matbaayı yasakladı. Tarihçilerin anlattığına göre, matbaanın 
yasaklanması diye bir konu pek yok. Matbaa gelmedi, Osmanlı İmparatorluğu’na çok geç 
girdi ama unutmayalım ki matbaa, batıda çıktığı zaman, batının düşünce hayatına çok büyük 
bir etkisi olmadı. İlk çıktığı yıllarda çok fazla kitap basılmadı. Basılan kitaplar da oldukça 
pahalı idi. Matbaanın geç gelmesi ile herşeyi izah etmek mümkün değil.  
 
Başka bir izah tarzı daha vardır, denir ki Osmanlı medreselerinde Fatih zamanında matematik 
gibi, astronomi gibi akli bilimler okutuluyordu ama II. Bayezit yasakladı. Sadece nakli 
bilimler yani İslami bilimler okutulmaya başladı. Bu da doğru değil esasında. Böyle bir yasak 
hiç bilmiyoruz. Şunu da biliyoruz medreseler son döneme kadar daima biraz matematik, biraz 
geometri, biraz astronomi modası geçmiş astronomi de olsa Ptolomeo astronomisi de olsa, 
okuttular. Geometri ve matematik çok daha ciddi olarak okuttular. Ama düşünün siz bir 
okulun müfredat programında, diyelim ki çok sayıda ders var, otuz tane ders var ister istemez 
bunların bir kısmı geri planda kalır. Geri planda kalanlar da Osmanlı medreselerinde 
genellikle nakli bilimler değil, İslami bilimler değil, akli bilimlerdi.  
 
Batıda ise bunun tersi olmaya başladı. Batı, bilimsel bilgi artışı sonucu ortaya çıkan teknolojik 
yararlardan gözü açılarak, bir anlamda, skolastik mantığını giderek geriye attı, kilisenin 
öğretisinin kilise içinde kalmasını sağladı.  Gelişme çok daha hızlanarak devam etti. 1450’den 
1650’ye gelinceye kadar askeri alanda ne değişti diye bakarsak: top daha fazla kullanılmaya 
başlandı, tüfek daha fazla kullanılmaya başlandı, savunma teknolojisi büyük ölçüde değişti, 
top ateşine daha dayanıklı kaleler, müstahkem mevkiler yapılmaya başlandı. Bunu da en 
kolay şuradan görüyoruz: Kanuni Sultan Süleyman’ın uzun süren saltanatına bakarsak, ilk 
yıllarında büyük askeri başarılar var. Mesela Mohaç, büyük meydan muharebesidir. Onun 
sonucunda Macar Kralı, ordusu ile beraber yok olur ve Macaristan büyük ölçüde Osmanlı 
hakimiyetine girer. Bir savaşta çok büyük bir sonuç elde edilmektedir.  
 
Ama Kanuni’nin son dönemine bakarsak, bir tek kalenin alınması, Kanuni’nin önünde, 
kuşatması sırasında öldüğü Zigetvar Kalesi’nin alımasıdır bir seferinin ismi veya çok başarılı 
olmayan muhasaralar da vardır, Malta Kuşatması gibi. Neden böyle oldu? Çünkü Malta 
Kalesi sonradan yapılma. Yani 16. yüzyılın ortalarında yapılma ve bir anlamda yeni savunma 
teknolojisi ile yapılmış bir müstahkem mevkii idi. Top ateşine son derece dayanıklı idi. 
Dolayısıyla onu alabilmek fevkalade zordu. Bir Ortaçağ kalesini düşünün mesela, gözümüzün 
önünde Anadolu Hisarı’na bakalım. Bu yüksek duvarlardan oluşan bir kaledir, yüksek ve ince 
duvarlardan. Bütün amaç, duvarlara tırmanılmamasını sağlamak ve yukarıdaki kalenin 
muhafızları olan okçular, tüfekçiler kolaylıkla bu yüksek duvarlara tırmanılmamasını 
sağlayabilirlerdi. Bu zor değildi. İstanbul’un surları da bir parça böyle. Üç kat surla çevriliydi 



İstanbul, alınması çok zordu. Ama surların top ateşine dayanıklı olduğunu söylemek hiç de 
mümkün değil. Hele Anadolu Hisarı gibi tipik bir Ortaçağ kalesine baktığımız zaman, yüksek 
duvarlı bu kalenin üstüne ateşli silah çıkarma oldukça zordu.  Kolay kolay büyük bir top 
çıkartamazsınız. Ama, eğer varsa ve Malta Kalesi’nin fotoğraflarına bakarsanız, Malta Kalesi 
çok daha farklı, ateş gücüne dayalı bir savunma konseptine göre oluşturulmuş bir kale idi. 
Dolayısıyla birşeyler değişiyordu ama teknolojide o kadar büyük bir değişiklik olmuyordu.  

 
Denizciliğe baktığımız zaman orada da yavaş yavaş özellikle İngiltere’de, Hollanda’da, 
İspanya’da, Portekiz’de ve Fransa’da kalyon kullanımının daha ön plana çıktığını görüyoruz. 
1650’de bile bu kalyonların çok etkili deniz vasıtaları olduğunu söylemek zor. Hatta bir kısmı 
da çok dengesiz deniz vasıtaları. Mesela İsveç’te olan bir  olay, 1640’larda, büyük bir kalyon 
denize indiriliyor, ilk seferine çıkacak daha ve o kadar dengesiz, hantal kalyon ki ilk rüzgar 
yelkenlerini doldurduğu zaman yan dönüyor, alabora oluyor, kralın ve bütün asillerin gözünün 
önünde batıyor. Yani daha emekleme çağında açık deniz seyr-ü seferi ve ticareti.  

 
Öbür tarafa, 1650’den sonraki 200 yıla bakalım. 1850’ye geldiğimizde artık kıtalararası 
yolculuk ve ticaret bir anlamda kurumsallaşmış, ticaret deniz yoluyla müthiş artmış, İngiltere 
bir ölçüde denizlerin hakimi olmuş, Holanda ve Fransa ile mücadelesini kazanmış, dolayısıyla 
Hindistan ile Batı Avrupa ile muntazam gemi seferleri var. Bu gemi seferleri bugün 
bildiğimiz kadar rahat yolculuk sağlamıyor insanlara ama büyük bir ticaret var. Bir de başka 
birşey daha var, artık teknolojinin ilerlemesiyle buhar makineleri ortaya çıkmış, daha derin 
madenler daha kolaylıkla çalıştırılabiliyor İngiltere’de, başka yerlerde. Dokuma tezgahları 
artık tam anlamıyla bir endüstri haline gelmiş. Yani bilimsel devrim bir endüstri devrimine 
yol açmış 1850’de.  

 
Osmanlı ise bunun sadece ürünlerini alma peşinde. Bir savaşta topçusu o kadar parlak sonuç 
elde edemezse bir yerlerden daha yeni toplar bulmaya çalışıyor, satın almaya çalışıyor, elde 
etmeye çalışıyor.  Ama aldığı şey hep bir nesil geri teknoloji ve bir türlü de işin temelinde ne 
olduğunu, neden kendi topçusunun veya askeri görevlisinin geri kaldığını tam olarak 
kavrayamıyor. Yani çağını, çağının gündemini bir anlamda okuyamıyor. Çabalayıp duruyor. 
Bunun nedenleri herhalde çok kompleks. Öyle kolay anlaşılır şeyler değil. Ama oldu bu. 
Bilimde, teknolojide geri kaldığı için Osmanlı İmparatorluğu Batı Avrupa’dan geri kaldığı 
için ara açılıyor. Sayın Erdal İnönü’nün de bahsettiği 300 yıllık gecikme bu. Denebilir ki 
Osmanlı’da medreselerde  akli bilimler okutuluyordu, evet geri plandaydı, vakıa ama 
okutuluyordu. Hiç mi farkında değillerdi batıdaki gelişmelerin? Hiç mi o akli bilimlerde 
Newton’un çıkardığı hesap metodu okutulmadı? Okutuldu, gecikme ile okutuldu ama mesele 
o değil. Mesele bilime katkı yapabilmek. Aklını kullanarak gözleme, veriye, deneye dayalı 
olarak yeni bilgi üretmek.  

 
İşte Osmanlı medreselerinde bu, hemen hemen hiç yoktu birkaç istisna dışında.  Eksik olan da 
buydu. Yani bilimsel üretim yapmayan, aklını kullanmayan insanlardan, öğretim üyelerinden, 
müderrislerden, hocalardan ve öğrencilerden oluşan bir kurum ancak kültürü nakleder. Bir 
jenerasyon öncesinin mevcut kültürünü  yeni jenerasyonlara nakleder. Aynen Osmanlı’nın bir 
savaşta toplarının menzilinin düşük olduğunu anlayıp bir yerden daha uzun menzilli toplar 
almaya çalışması gibi, nakledilir sadece. Osmanlı’nın aldığı top da bir jenerasyon eski toptur. 
Daima bir adım geriden takip edebilmektedir, bütün fedakarlıklarına rağmen.  Bilimde, 
teknolojide  bu da böyledir. Sadece bilgiyi nakletmek, bilgiyi öğretmek, bir topluluğu, bir 
milleti, bir imparatorluğu bilim ve teknolojide bir yere getirmiyor. Orada araştırma yapmak, 
aklını kullanmak, deney yapmak, gözlem yapmak, yeni teoriler ortaya atmak gerekli. Yani 
araştırma ve geliştirme. Erdal İnönü’nün tezi de bu. 300 yıllık gecikmenin eses nedeni, 



bilimsel araştırmaya yeterince önem verilmemesi ve bu alanda geri kalmanın teknolojik 
sorunları sonucunda aranın giderek açılması.  Bu yanılgı şüphesiz  Osmanlı’nın geri kalmasını 
sağlayan tek neden değil. Ama unutmayalım ki, belki daha sonraki konuşmalarda buna 
değinirim, bilimle gerçek anlamda aklını kullanarak, verileri kullanarak, veri toplayarak, 
deney yaparak, bilimin insanın düşüncesine kazandırdığı ile veya aklın özgürleşmesi ile bir 
anlamda skolastik mantığı reddetmesiyle siyasi hayatın zenginleşmesi hatta demokrasi 
arasında da bana öyle geliyor ki ciddi bir kan bağı var. Bu kan bağı tam olarak nedir, nasıl 
açıklanır zor ama meseleye dogmalardan kurtulma meselesi olarak baktığımız zaman, bunun 
zaten ipuçlarını da orada görebiliriz.  

 
Mesele, aklımızın açık olması ve bunun sonucunda kendi ayaklarımızın üzerinde sapasağlam 
durmak, sanıyorum. 


