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Takdim 

 

Merkezimiz ile Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, 

Şam Üniversitesi Edebiyat ve İnsani Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü 

ve İslam Tarihçileri Derneğinin ortaklaşa olarak düzenledikleri “İslam 

Tarihinin Dönemlendirilmesi Çalıştayı” 19-23 Mayıs 2011 tarihleri 

arasında Üniversitemizde gerçekleştirilmişti.  

Bugüne kadar yayınlanamayan bildiriler Dergimizin bu 

sayısında “İslam Tarihinin Dönemlendirilmesi Çalıştayı Özel Sayısı” 

olarak yayınlanması uygun bulunmuştur. 

 

Editör 
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İSLAM TARİHİNİN DÖNEMLENDİRİLMESİ PROBLEMİ 

 قضية تقسيم تاريخ االسالم الى المراحل

Doç. Dr. Mustafa DEMİRCİ

 

 بقلم أستاذ مشارك مصطفى  دمرجى

 جامعة يوزنجى ييل وكلية االلهيات

مهنة التاريخ االسالم ماعدا االقلية الصغرى فى يومنا بحسب توفيراته النظرية والمفهومية  فى 

مستوى منخفض جدا. يبدو أن مؤرخنا قد سدوا هذا العجز بسيطرة على المصادر القديمة و بأبحاثهم 

المفصلة الممتازة المستندة الى المواد االساسية وهم انتهزوا هذه الفرصة ضد الباحثين الغربيين 

حاث وبحثوا الموضوعات الخاصة بدون تكوين اطار نظرى البحاثهم.  وفى الحقيقة ابدعت االب

الجارى الى االن المواد الغالية ليست محتقرة. لنذكر فورا أن نقصان النظرية ليس خاصا للمؤرخين 

بل ربما مشكلة من مشاكل المهمة لحياة الفكرية التركية وتقليد االكادمية واقتضى العلم أن يفهم 

بحث هذا التقديم يتحول شبنغلر تقديم الماضى مرتبا واالتراد فى الظواهر وتحليله.  التاريخ كما اكد 

الى حقيقة مسلمة التى ينبنى كل شيئ اليها.إن لم تمنح وجهة النظر التى يتم االبحاث ضيقة النطاق 

ويؤطرها للتصور التاريخى المتقطع الذى يبحث االحداث منقطعا عن نواحيها السياسة واالقتصادية 

د القوية التى تجرى عليها االحداث التارخية والثقافية واالجتماعية او مختصا بدور, لعدم رؤيته التقالي

ولعدم تكوين السلسلة السببية العميقة التى تجعل االحداث مستمرة اليستطاع وضع إطار نظرية وال 

يتمكن استنباط تصور تاريخى شمولى من جميع االبحاث الخاصة المرموقة. لذلك تعيين صورة 

 تريخ االسالم و لمراحله طويلة المدى الشرط  بانورامية التى تعطى اولية لمنعطف االساسى فى 

 االساسى

تلفت االنتباه عدم جهود لتقسيم تاريخ االسالم الى المراحل وأن تكون مبادرة عدة لتقسيم تاريخ 

االسالم الى المراحل مرتبا التى سنقدم فى االتية من قبل الغربيين. اجريت محاولة ازدادت عشر 

وقد صارت هذه من اهم القضية التى نقشت فى مهنة تاريخ العثمانيين.  مرات لتقسيم تاريخ العثمانيين 

باعتقادنا ان ال تطرح قضية تقسيم تاريخ االسالم كامال الى حيز السؤال بصورة وافية عيب كبير. 

وقد تأثر فى هذا السكوت تطور تاريخ االسالم حسب تقاليد عميقة و أن ال يرى فيه انكسار قوى 

ى هذه العملية  توفراة معلومات  اكثر من معرفة المؤرخ. لكن من البديهيات أن اضافة الى ان تقتض

يبدأ نقاش هذه القضية فى مكان ما ضرورى. بناء على ذلك قد تصور ان يكون هذا البحث العلمى 

 مسودا مؤقتا الذى يلفت النظر الى مشاكل اساسية لهذه القضية منقحا تقسيمات سابقة. 

 أ.المسائل المنهحية 

 .النموذج التاريخى المرتكز على اوروبا1

قد تسدد عجز النظرية والمفهومية فى مهنتنا التاريخية االصطالحات والفئات التى كشف و 

طور االوروبيون. نجح تصور تاريخى الذى يرتفع على تاريخ منتم الى فكرة فلسفة رومانسية لقرن 

لمرتكزة على الغربية حقيقة عالمية و مطلقة. التاسع عشر و متحد مع فلسفة التطور أن وجهة النظر ا

                                                 
  Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fak., İslam Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Van. 
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ربما أن سبب االساسى  لقبول هذه االصطالحات والفئات فى حياتنا العلمية عدم تطور قدرة 

 المفهومية عند مؤرخينا. وهذا يرى كثيرا من االحيان فى أدوار التاريخ و تقسيم التاريخ الى المراحل.

 فوائده. ضرورية تقسيم التاريخ الى المراحل و2

لماذا نحتاج تقسيم كل من التاريخ الى المراحل؟ قبل كل شيء  العقل البشرى يحاول ان يدرك 

الزمان مقسما الى نبذات مثل القرن والسنة والشهر واالسبوع واليوم والساعة والدقيقة والثانية. فى 

اريخ التى لم ينقسم الى الحقيقة التاريخ يعتمد على الزمان و يعمل ويستمر فى الزمان. لذلك كل من الت

المقاطع ولم يعين احداثيه كزمن مغلق الذى لم تعين ساعته ودقيقتة وثانيته. مع أن عقل البشرى الذى 

يقسم و يجزئ االشياء يدهش من الظواهر متعددة المختفلة. نحن نحاول ان ندرك المحيط الزمنى 

العالية ضد مجمع احداث ولذلك عدم  الذى نعيش فيه مقسما الى االجزاء. ليس للتاريخ وجهة النظر

تقسيم التاريخ الى المراحل لن يوصل التاريخ كعلم الى مستوى افضل. كما يؤكد جوئتين أن هذه 

 العملية شرط اساسى علميا.

 . شروط مسبقة للتقسيم3

نحن نحتاج قبل كل شيى الى وسائل النظرية والمفهومية ومن الضورى ان يوجد اصطالحات 

كل جيد ومقبولة مسلمة فى هذا المجال قبل مبادرة تقسيم. مع االسف نحن ال نمتلك التى تعرف بش

. يوجد تعريفات غير محددة هودجسون التى استعملها فى أبحاثهتركيبة مفهومية سوى المفهوميات ل

فقط مثل تاريخ االسالم المبكر و تاريخ االسالم القديم وتاريخ االسالم الحديث. عندما نحتاج الى 

يفات خاصة نختلس فورا المفهومات من تصنيفات الغربيين. الوظيفة التى يجب اجراءها خالل تعر

هذه الظروف تعيين حدود التعريفات مثل تاريخ االسالم القديم والحديث التى نستعملها بال شعور 

اضافة ان نحاول كشف اصطالحات جديدة  وفئة معرفتين. ومشكلة اخرى لهذه القضية على اى 

 اريخى سيرتكز تقسيم التاريخ ؟تصور ت

 ب.االبحاث التى تجرى الى االن لتقسيم التاريخ مرتبا

نحن نناقش فى بحثنا العلمى مواسم تاريخ االسالم وازهاره وايراقه و فى النهاية زحفه الى 

الموت او بدأ تطوره بداية. لكن محاولة تقسيم تاريخ االسالم تتجاوز حد معرفة المؤرخ وتوفيرات 

 خية عنده.  حسب تعييننا يوجد  حتى يومنا ثالثة ابحاث التى تقسم تاريخ االسالم هكذا.تاري

 A plea For Periodization of Islamic History.تقسيم  س.د.جوتئين فى ابحاثه العلمى1

 يقسم جوتئين تايخ االسالم الى اربعة ادوار: 

  (850-500عروبة او عصر االسالم العربى )

 (1250-850)قالية عصر ثقافة انت

 (1800-1250)عصر مؤسسى محلى غير العربية 

 (.…1800)عصر انتقالية الى الثقافة المحلية 

 

 هودجسون فى كتابه المعروف باسم مغامرة االسالمتقسيم . 2

 عنده عنوان االساسى لتاريخ االسالم فيما يلى: 

 (692.…)الدور االول: عصر الساسانيين  االخير و خالفة االولى 

 (945-692)الدور الثانى: عصر الخالفة العليا 

 (1258-945)الدور الثالث: العصر االسالمى االوسط المبكر 
 (1503-1258)الدور الرابع: العصر االسالمى االوسط المؤخر 
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 (1789-1503)االمبراطوريات البارودية  الدور الخامس: انبات ثانية:

 ( -1789)الدور السادس: العصر الحديث التكنولوجيا 

 ميكيل فى كتابه المعروف باسم الحضارة واالسالم اندريهتقسيم . 3

 (750-610) الدور االول: العصر االنتشار والتوسع 

 (1050-750)الدور الثانى: عصر خالفة بغداد 

)من القرن السابع عشر الى اخر  الدور الثالث: هيمنة االتراك والمنغول و وجه الجديد لالسالم

 (ى عشرالقرن الثمان
 (.XIX.-XX )اإلمبريالية و عصر النهضة لالعراب الدور الرابع:

 ج. التركيب و نحو تقسيم جديد

كل تقسيمات التى ذكرنا توافق بعضها بعضا فى بعض المراحل ولكن يوجد اختالفات مهمة 

 بينها. بمجرد قياس هذه التقسيمات و اشارة الى نقسانها يظهر تقسيم جديد فيا يلى:

 (750-610)وحات والتشكل عصر الفت

 (1258-750)حضارة االسالم القديمة 

 (1800 -1258)البيروقراطية االمبراطوريات البارودية عصر 

 (……-1800)عصر االنحطاط و االستعمارة 

Giriş 

Günümüzde İslam tarihçiliği çok küçük bir azınlık dışında, kuramsal ve 

nazari birikimi ile kavramsallaştırma yeteneği oldukça düşük bir manzara arz 

eder. Tarihçilerimiz bu eksikliği daha çok klasik kaynaklar üzerinde 

kurdukları hâkimiyetleri ve ana kaynaklara dayalı oldukça detaylı ve başarılı 

çalışmaları ile telafi etme yoluna gitmiş görünüyor. Batılı tarihçiler 

karşısında bu avantajlarını kullanarak çalışmalarına teorik bir zemin ve 

kuramsal bir çerçeve oluşturmadan çoğunlukla daha dar ve spesifik konulara 

yöneltmişlerdir
1
. Aslında şimdiye kadar yapılan çalışmalar, küçümseneme-

yecek düzeyde veriler ortaya koymuştur. Tarihi olayları kronolojik veriler 

olarak ortaya koymak ve bunları dökümanter belgeler ile destekleyerek, 

modern araçlar kullanabilen sistematik bir belge tarihçiliği için bu kadarı 

yeterlidir. Hemen hatırlatalım ki teorik ve kuramsal zayıflık sadece 

tarihçilere has bir eksiklik değil, belki bütün Türk düşünce hayatı ve aka-

demik geleneğinin önemli problemlerinden biridir.  Halbuki gerçek anlamda 

bilim, olgular dünyasındaki düzenlilikleri bilmeyi ve çözümlemeyi gerek-

tirir. Spengler’in de vurguladığı gibi tarih, geçmişin düzenli bir takdimidir ve 

bu takdim arayışı her şeyin üzerine bina edildiği bit postula haline 

dönüşmektedir
2
. Tünel tarihçiliği de denilen tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel 

ve sosyal boyutlarından kopuk alanlar halinde ya da sadece bir devre 

                                                 
1 Osmanlı Geriledi Mi? (Ed.Mustafa Armağan), İstanbul 2006, s. 28 
2  Oswald Spengler, Batının Çöküşü, (trc. Nuray Sengelli), II. Baskı İstanbul 1997, s. 30 
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mahkum olarak inceleyen parça(layı)cı tarih anlayışına; dar ölçekli 

araştırmaları bütünleyen ve çerçeveleyen bir bakış açısı getirilmezse, tarihsel 

olguların üzerinde hareket ettiği güçlü gelenekleri göremediğinden ve 

olaylar arasındaki sürekliliği sağlayan derin nedensellik zinciri kurulama-

dığından; teorik ve kavramsal bir çerçeveye oturtulamamakta, söz konusu 

spesifik çalışmaların yekunundan bütüncül bir tarih algısı çıkarılama-

maktadır. Bu bakımdan İslam tarihinin temel dönemeçlerini ve uzun soluklu 

süreçlerini öne çıkaran panaromik bir görüntüsünün ortaya konması, tarih 

çalışmaları için bir ön şart niteliğindedir. 

Şimdiye kadar İslam tarihinin dönemlendirilmesine ilişkin ciddi bir 

çabanın olmadığı dikkat çeker. Aşağıda örneklerini sunacağımız birkaç siste-

matik dönemlendirme teşebbüsünün de batılılar tarafından yapılması ayrıca 

düşündürücüdür. Osmanlı tarihine ilişkin şimdiye değin onun üzerinde 

dönemlendirme denemesi yapılmış, ayrıca konu Osmanlı tarihçiliğinde ciddi 

bir şekilde tartışılan problemlerden biri olmuştur
3
. Bir bütün olarak İslam 

tarihinin sistematik bir dönemlendirilmesinin şimdiye değin yeterince 

gündeme gelmemesi kanaatimizce ciddi bir eksiklik olmuştur. Bu suskun-

lukta, elbette böyle bir teşebbüsün bir tarihçinin bilgi birikiminin sınırlarını 

aşan bir donanım gerektirdiği gerçeği kadar, İslam tarihinin güçlü gele-

neklere bağlı gelişen ve bu yüzden de batı tarihinde olduğu gibi keskin 

kırılmaların yaşanmadığı bir tarih olmamasının da etkisi olmuştur. Ancak bu 

konuyu tartışmaya bir yerden başlamak gerektiği de aşikardır. Bu sebeple bu 

makale, öncelikle bir grup tarihçi ile birlikte konuyu tartışmak üzere, konu-

nun temel problemlerine dikkat çeken ve daha evvelki dönemlendirmeler 

üzerinden giderek, nasıl bir dönemlendirme yapılabileceğine ilişkin bir 

geçici taslak olarak düşünülmüştür. 

I-METODA İLİŞKİN MESELELER 

1-Avrupa Merkezci Tarih Paradigması: 

Tarihçiliğimizin kuramsal zayıflığının bıraktığı boşluğu, genellikle batılı 

tarihçilerin Avrupa tarihini merkeze alarak geliştirdikleri kavramlar ve 

kategoriler doldurmaktadır. İlerleme felsefesi ile bütünleşen, mitler ile 

kurgulanış, XIX. asır romantizminin ürettiği tarih felsefeleri üzerinde 

yükselen tarih anlayışı, Batı eksenli bir bakış açısını evrensel bir gerçeklik 

ve mutlak bir hakikat olarak benimsetmeyi başarmıştır. Belki de bilim ve 

düşünce dünyamızda bu kavram ve kategorilerin bu denli kabul görmesinin 

temel nedeni, belgeler karşısında etken, yorumlama ve soyutlama sürecinde 

                                                 
3 Osmanlı tarihinin dönemlendirilmesi konusuyla ilgili belli başlı makaleler hakkında 

bkz. Osmanlı Geriledi Mi? İstanbul 2006 
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ise edilgen bir manzara arz eden tarihçilerimizin, kavramsallaştırma yetene-

ğinin yeterince gelişmemiş olmasının da etkisi vardır. Tarih alanında bu 

durumun en çok görüldüğü konu ise “Tarihi devirler” ya da “Tarihin 

dönemlendirilmesi” meselesidir.  

Batılı tarihçilerin tarih incelemelerinde kolaylık olsun diye geliştir-

dikleri, büyük oranda da Hıristiyanlık ve Aydınlanma felsefesine dayanan
4
 

“Eski, Orta, ve Yeni Çağ” kategorileri, bütünüyle Avrupa tarihi incele-

melerinden yola çıkılarak üretilmiştir ve sadece Avrupa’ya ilişkin konuların 

düşünülmesine elverişlidir. Oysa bu kategoriler farklı bir düzenekte, farklı 

bir ritimle, farklı baskı ve motivasyonlarla ilerleyen başka bir tarihin değer-

lendirilmesinde kullanılması ne kadar doğrudur? Mesela: MS: 476 yılında 

Batı Roma’nın yıkılması (M.S. 476) Eski Çağ ile Orta Çağın ayrım noktası 

olarak kabul edilir. Bu ayrım Çin, Hint ve Batı dışı dünyayı ne kadar 

derinden etkilemiştir? Onlar için ne kadar kullanışlıdır? Bilakis bu olay 

onları hiç etkilememiş bile. Avrupa tarihinin bir takım olayları bütün 

insanlık tarihi için ölçü olarak kullanılması yaygın bir adet halini almıştır. 

Fakat Avrupa uygarlığından türetilen kategorilerin, farklı bir tarihsel çizgide 

                                                 
4  Avrupa’yı merkez alan ve Tevrat – İncil geleneğine bağlı tarih taksimi Hıristiyanlıkla 

başladı ve en açık örneğini ilk defa Hıristiyan filozofu St. Augustinus’ta (353-430) 

bulabiliriz. Bu tür çabaların altında, tarihin doğrudan tanrının işi olduğundan, zaman içinde 

ve belli aşamalar halinde bu planı keşfetme arzusu bulunmaktadır. XII. yüzyılda Floris’li 

Joachim ise üç döneme ayırdığı bir tarih tasnifi yapmıştır. Buna göre; 1) Tanrı’nın 

egemenliği (Hıristiyanlık öncesi), 2) Hıristiyanlık çağı (Oğul’un egemenliği) ve 3) Gelecekte 

olacak Kutsal Ruh’un egemenliği seklindedir. Avrupa Rönesans hareketi içerisinde oluşan 

anlayış, Orta Çağ tarih yazımlarına karşı da belli bir eleştiri getirmiştir. XVI. yüzyılın 

ortalarından Jean Baudin, Orta Çağda kabul edilen dört imparatorluk temelli tarih şemasının 

Daniel’in Kitabı’ndan alınma üstünkörü bir şemaya dayandığını göstermiştir. (Bkz. O. 

Spengler, Batının Çöküşü, s. 30-36; R. G. Callinwood, Tarih Tasarımı, (trc. Kurtuluş 

Dinçer), İstanbul 1990, s. 69-73). Aynı yüzyılda İtalya ve İngiltere’de de eski efsanelere 

dayalı tarih anlayışı ve bunlarla ilişkili sınıflandırmaların yerine, eleştirel tarih anlayışını ve 

yeni düzenlemeleri getirilmeye çalışılmıştır. Bundan sonra ise 1644-1707 yılları arasında 

yaşayan Alman bilim adamı Chrigtoph Cellarius, Avrupa’lı bilim adamları arasında geniş 

kabul görmüş olan, ana iskeleti itibariyle de günümüze kadar bir çok yönü kullanılan genel 

bir tarih tasnifi yapmıştır. O da tarihi; I- Eski Çağ: Başlangıçtan 476’ya kadar, II- Orta Çağ: 

1453 İstanbul’un fethine (ya da Amerika’nın keşfine /1492’ye) kadar, III- Yeni Çağ: 

1453/1492’den sonraki zamanlar şeklinde bir bölümleme yapmıştır. Bu bölümlemeden sonra 

gelen tarihçiler ise 1789 Fransız İhtilâlini IV. Dönem olarak Yakın Çağ’ın başlangıcı kabul 

ederek tamamlamışlardır. Bkz. Zeki Velidî Togan, Tarihte Usûl, (İstanbul 1981), s. 26. 

Ayrıca bkz. İbrahim Kafesoğlu, “Üniversite Tarih Öğretiminde Yeni Bir Plân”, Tarih 

Araştırmaları Dergisi XIV/19, 1964, s. 3; “Tarih İlmi ve Bizde Tarihçilik”, Tarih Araştır-

maları Dergisi XIII/17-18 (1962-1963), 1963, s. 1-16. Bu tür dünya tarihi dönemlendirmesi 

yaklaşımlarının sistemli bir eleştirisi ve alternatif bir dönemlendirme önerisi için bkz. Halid 

Blankinship, “İslam and World History:Toward a New Periodazation”, AJISS VIII/3 

(December 1991), s. 423-452 
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ilerleyen ve farklı etkileşimlere maruz kalmış başka medeniyetlerin tarih-

lerinin değerlendirilmesinde kullanılması, her zaman tehlikeli, ekseriyetle 

ikircikli, çoğu zaman da yanıltıcı bir iştir. Spengler’in haklı olarak 

vurguladığı gibi; bu plan manasız ve yavan bir plandır. Bu plan tarihin 

alanını sınırlandırdığı gibi gülünç bir duruma sokmuştur. Avrupa’da 

merkezileşmiş birkaç yüz yıllık tarihi, bir çok bin yılı kapsayan eski tarihe 

karşı çıkarmak ve hala incelenmemiş bütün Helenizm öncesi tarihleri bir 

bütüne sokma gülünç değimlidir? Örneğin “Ortaçağ” Avrupa için, İslam 

dünyası için ya da Çin ve Hint uygarlıkları için aynı şeyi mi ifade eder? Ya 

da Ortaçağ denilen tarihi devir bütün uygarlıklarda aynı tarihlerde mi 

başlayıp bitmektedir?
5
. 

Bu sorular bile Avrupa ya da Germen-Roma uygarlığının evrensel insan 

uygarlığıyla özdeş olduğu yolundaki yanlış varsayımlara ve önermelere 

dayanmaktadır. Avrupalı tarihçiler bu taksimi yaparken, Avrupa’nın eski 

Yunan’dan beri kesintisiz ve doğrusal bir ilerleme içinde geliştiği, diğer 

uygarlıkların ise tam aksine statik ve değişime direngen bir yapıda kaldığı 

kuramına dayalı olarak bu taksimi yapılmaktadır. Dolayısıyla bu taksime 

bağlı kalınarak Doğulu uygarlıklara bakıldığı zaman, zorunlu olarak onlar 

geri ve ilerleyememiş, tarihi aşamaların daha ilk devirlerinde kalkmış 

görünürler
6
. İslam Tarihi ve Medeniyetini, Hz. Peygamberden günümüze 

kadar, önemsiz değişiklikler dışında tek bir birim ve değişmez bir ünite 

olarak ele alan anlayış; yukarıda işaret ettiğimiz “statik doğu” varsayımına 

dayalı Avrupalı bir ön yargıdır.  Müslüman tarihçilerin de şimdiye değin 

muhtelif sebeplerle, İslam tarihini hanedanlara bağlı tek düze bir tarih olarak 

anlamaları, bu yaklaşımla örtüşmesi ironik bir durumdur. 

Mantıksal bakımda da, tarihsel olgular bakımından da Avrupalılar 

tarafından kullanılan dönemlendirmeye tabi olmak, bir insanın kedi doğum 

tarihini, gençliğini ya da evliliğini temel alarak bütün insanların hayatını 

tanımlaya kalkışmak kadar saçma bir girişimdir. İnsanlık tarihi Avrupa’daki 

gelişmelere indirgenemeyecek kadar büyüktür. Avrupa’nın tarihinde kırılma-

lara yol açan olaylar, Çin, Hint, İslam dünyası ve dünyanın geri kalan top-

lumların tarihinde aynı şekilde herhangi bir köklü değişime neden olduğunu 

gösteren işaretler yoktur. Kaldı ki Avrupalı tarihçiler arasında bile Ortaçağın 

ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiğine dair bir ittifak yoktur. Garpta 

“Ortaçağ” XIII. ve XIV. yüzyıllarda yavaş yavaş silinmeye yüz tutarken; 

                                                 
5 Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, (trc. Bahadır Sina Şener), İstanbul 1996, 

s. 126-127 
6 Primitiv Sorokin, Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, (trc. Mete Tunçay), 

İstanbul 1997, s. 74 
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Şarkta, Osmanlı, Babür, Safevî, ve Altınordu gibi imparatorluklar; Çin’de 

Ming hanedanı tarihlerinin en parlak zirvelerinden birini yaşıyorlardı
7
. Aynı 

şekilde Avrupalı tarihçiler Amerikan’ın keşfi ya da İstanbul’un Osmanlıların 

eline geçmesini, Ortaçağ ile Yeni Çağ arasındaki ayrımda nirengi noktası 

olarak görür. Bu olay, Batı Rönesans’ının başlamasında bir milat teşkil eder-

ken, dünyanın diğer yerleri için ise bu olaya bağlı bir gelişme görülmemiş, 

belki Osmanlı tarihi ile sınırlı anlamlı bir dönem olarak kalmıştır. En iyimser 

yorumla bile bu olayların Doğudaki etkileri çok daha sonraki tarihlerde 

ortaya çıkmıştır
8
. Dolayısıyla bu tarihler doğrudan doğruya ilişki içinde 

olduğu dünyanın dışında uygulanamaz, uygulanması da anlamsızdır.  

Oryantalistler tarafından oluşturulan imajlar ile Avrupa tarihine duyulan 

cazibe karşısına bir alternatif konulmadıkça, bu imajların insanların 

kafasında sürekli bir kökleşme tehlikesi taşır
9
. Bu da zihinsel konforumuzda 

bir bozulma ve geçmiş algımızda bir şaşılaşmayı beraberinde getirir. Çünkü 

Avrupalıların yaptığı bu tasnifler, temelde Aydınlanma felsefesi ve 

Hıristiyan ilahiyatı ile ilgili bazı tarih tezlerine dayandığından, geneli 

itibariyle arkasındaki zihniyeti yansıtırlar. Bu bakımdan bu tasniflere 

yansıyan diğer tarihlerin görüntüsü, kırık-dökük bir mercekten yansıyan 

karmaşık ışıklara benzer. Avrupa merkezli tarih tasniflerine bağlı kalarak 

İslam tarihini anlamaya çalışmak, adeta “beynimize giydirdiğimiz deli 

gömleğinden” farksızdır
10

.  

2-Dönemlendirmenin Lüzumu ve Faydaları: 

Herhangi bir tarihi bütünü dönemlendirmeye niçin ihtiyaç duyarız? Her 

şeyden önce insan beyni, zamanı, asır, yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye 

gibi kesitlere ayırarak anlamaya çalışır. Tarih de aslında zamana bağlı 

işleyen ve zaman içinde anlaşılan bir bilimdir. Dolayısıyla zamana göre 

koordinatları belirlenmemiş ve kesitlere ayrılmamış bir tarihsel bütün; gün, 

saat, hafta ve yılı belirlenmemiş muğlak bir zaman gibidir. Halbuki bölücü 

ve parçalayıcı insan zihnine, sayısız çeşitlilikteki fenomenler ve evren kar-

maşık ve dehşet verici gelir. Bu zaman okyanusu içinde hemen kategoriler 

                                                 
7  Sabri F. Ülgener, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, 3. Baskı, İstanbul 

1991, s. 23-24 
8  Sorokin, age, s. 75 
9 Linda T. Darling, “Osmanlı Tarihinde Dönemlendirme”, Osmanlı Geriledi Mi? (Edit: 

Mustafa Armağan), (İstanbul 2006), s. 181 
10  Mehmet Genç, Osmanlı ile ilgili bir dönemlendirme denemesinde yazdığı makalenin 

başlığına bu ismi vermiştir. Biz de ondan esinlenerek bu ifadeyi kullandık. Bkz. Mehmet 

Genç, “Tarihimize Giydirilen Deli Gömleği; Osmanlı Tarihinde Periyotlama Meselesi”, 

Osmanlı Geriledi mi? (Ed. Mustafa Armağan), İstanbul 2006, s. 331, 337 
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icat ederek ve parçalara ayırarak okyanusu anlamaya çalışırız. Tarihin 

olaylar karmaşası karşısında daha üst bir bakış açısı olmadığından, bir bilim 

olarak tarihi daha iyi bir noktaya da götürmeyecektir. Bundan dolayı 

Goitein, dönemlendirmenin sadece pedegojik amaçlara hizmet etmesi için 

dağınık haldeki bilginin sınıflandırılmasına yönelik bir araçla sınırlandı-

rılamayacağını; bilakis bunun “bilimsel bir ön şart olduğunu” vurgular
11

. 

Dönemlendirilmesi yapılmamış bir tarih, bölümlere ayrılmamış, plansız bir 

kitap çalışması gibidir. Dolayısıyla, sınırlı değerini göz ardı ettiğimizde, 

onun ne denli değerli olduğunu anlarız.  

Bir tarihsel bütünün dönemlerinin tespit edilerek buna göre taksim 

edilmesi, aynı zamanda o tarihsel bütünün geçirdiği farklı safhaları ve 

medeniyet tiplerini ortaya çıkarır. Bütün medeniyetlerin kendi iç dina-

miklerine, yüzleştikleri etkileşimlere bağlı ilerleyen bir gelişme aşama-ları, 

tarihsel seyirleri, farklı ritimleri ve medeniyet tipleri vardır. Bütün bun-lar 

belli bir zaman içinde vuku bulduğundan, farklı kültürler serisi, değerler seti 

ve kendi özel tipolojisini yansıtan kişilik tiplerine de sahiptir. Dola-yısıyla 

dönemlendirmeler, biraz da bir kültür ve medeniyet içinde farklılaşan kültür 

modellerini, değerleri ve bunları temsil eden insan tiplerini öne çıkarır ve 

görmemizi sağlar. Çağlar arasındaki farklılık ve değişime bakarak bir 

kültürel dönem ile onun ardından gelen dönem arasındaki sınırı belirle-

yebiliriz
12

. Kısacası insan tipi, kültürel anlayışı ve zihin dünyası, ekonomik 

karakteri ve siyasal yapısı kendi içinde nispeten bir bütün teşkil eden bu tür 

paket dönemler, ayırıcı vasıflarıyla ve sınırları ile tam olarak ortaya 

konmadan ve o devirlere ilişkin olayların hangi tarihsel zeminde aktığı 

yeterince dikkate alınmadan, anlaşılması ve yorumlanması da o nispette 

sınırlı kalacaktır.   

Elbette her medeniyet kendi çizgisi boyunca gelişen, geliştikçe 

karmaşıklaşan, yaşadığı kırılmalarla medeniyetinin farklı aşamalarında çeşit-

li değerler gösteren çok yönlü hareketlerden oluşmuş bir geçmişe sahiptir. 

Bütün bunları söylerken medeniyetlerin kendi yalıtılmış dünyaları içinde 

geliştiğini söylemek istemiyoruz; aksine hiçbir beşer tarihi boşlukta 

                                                 
11  S. D. Goitein, “A plea For Periodization of Islamic History”, Journal of The 

Americian Oriental Society 88/2 (1968), s. 228 
12  Tarih filozofları, medeniyetlerin ortaya çıkardığı insan tiplerini esas alarak tarihi 

dönemlendirmeye çalışmışlardır. Bu nazariyeden hareketle Goitein de İslam tarihini dönem-

lendirirken; İslam tarihinin ilk devrinde fetihçi, saf dini heyecan içinde Arap karakteri ağır 

basan bir insan tipi, bundan sonra gelen klasik dönemde; daha çok kültürel eğilimleri, soyut 

konulara olan alakası ağır basan, bilgin-filozof bir insan tipi, klasik dönem sonrasında ise 

zahit, mutasavvıf, geçmiş mirasa saygılı İranî-Türkî bir insan tipinin ağır bastığını 

düşünmektedir. Bkz. “A plea For Periodization of Islamic History”, s. 225 
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oluşamaz; her büyük medeniyet zengin bir etkileşim dünyasının baskıları 

içinde şekillenir. Fakat son tahlilde her medeniyet kendi tarihsel çizgisi 

içinde ilerlerken, kendi morfolojik biçimine ve öz değerlerine göre işler ve 

hayatiyetini sürdürür. Bu süre içinde her medeniyetin kendi ilk, orta ve yeni, 

bir manada gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık dönemleri vardır ve bu dönemler 

kesinlikle diğer medeniyetlerinkinden farklıdır
13

.  

İslam tarihi köklü geleneklerin ve büyük güçlerin aktif olduğu bir tarih 

olmasına rağmen, bu durum hiçbir şekilde tekdüzeliği de ima etmez. On üç 

asır boyunca İslam’ın içinden geçtiği farklı süreçleri göz önünde bulundur-

mazsak, tarihi bir realite olarak hiçbir zaman var olmayan, soyut bir İslam 

resmiyle karşı karşıya kalırız. Ayrıca İslami kültürün öz niteliklerini ve 

insanlığa katkılarını da yok saymış oluruz
14

. Bundan dolayı sırf geçeği 

yakalamak uğruna, İslam tarihinin uzun soluklu süreçlerini, onun organik 

bölümlerine göre ayırmak gerekir. Aksi takdirde İslam tarihini Batı eksenli 

kategoriler içinde düşünmek ve yorumlamak zorunda kalırız. Kendi iç 

değişim dinamiklerine bağlı olarak oluşturulan böyle bir çalışma, herhangi 

bir periyodun içinde olup bitenleri anlamlandıran, çerçeveleyen ve açıklayan 

paradigmaların da temelini oluşturur. Bu yönüyle dönemlendirmeyi, her 

hangi bir dönemi çalışan tarihçiler için, bir birinden kopuk gibi görünen 

parçaları bütünleyen ve üzerinde çalıştığı bant hakkında fikir veren bir çeşit 

trafik işareti olarak görebiliriz. Ancak dönemlendirme yapılırken, belli bir 

sosyal ve kültürel değişmeye dayanmalı ve nört olmalıdır; tarihi bir ilerleme-

gerileme kumpasına sıkıştırmamalıdır. Bu paradigmalara dayanarak İslam 

tarihinin ayrıntılı bir grafiğinin çıkarılması, bu alanda yapılacak ileri 

çalışmalar için bir ön şart niteliğindedir
15

. 

Dönemlendirme yapılmadığı takdirde, başı ve sonu belli olmayan, 

muğlak ve belirsiz bir zaman anlayışı içinde, tarihçiler hangi sahillerde 

yelken açtıklarının farkında olmadan, rotasını kaybetmiş bir gemi gibi yol 

almak zorunda kalırlar. İslam tarihinin geçirdiği farklı dönemleri gerek 

muasırlarıyla, gerekse kendi medeniyetinin farklı çağları arasında “karşı-

laştırma” yapabilmek için, farklılıkları öne çıkaran bir dönemlen-dirilmenin 

yapılmış olması lazımdır. Mesela Osmanlı imparatorluğu ile Abbasiler 

arasında bilim ve düşünce hayatı, iktisat ve ya siyasi kurumlar düzeyinde bir 

                                                 
13  P. Sorokin, age, s. 78 
14 Mesela, İslam Medeniyetinin VIII. ve IX. Asırlardaki özellikleri ile XI. ve XII. 

Arasındaki kültür hayatında yaşanan farkı anlayamazsak, İslami kültür ve düşüncenin bir 

Helen mirasının tekrarı olduğu zehabına kapılırız. Halbuki X. asırdan itibaren İslam 

dünyasında hissedilir bir özgünleşme hareketi olduğunu ve bunun da önceki asırlardan daha 

farklı sürece girildiği gerçeğini gözden kaçırmış oluruz. 
15  Mehmet Genç, agm, 332 
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karşılaştırma yapabilmek için, bu iki dönem ve devlet arasında ortaya çıkan 

farklılıkları hangi parametreler üzerinde yorumlayacağımızı ancak bakış 

açıları oturmuş bir dönemlendirme üzerinden yapabiliriz. Özellikle 

Abbasiler ile Osmanlılar arasında ilim ve düşünce hayatı arasındaki belirgin 

farklılaşmayı, İslam medeniyetinin yaşadığı iki farklı medeniyet tipi 

çerçevesinde izah edebiliriz. Aksi takdirde bu farklılaşmayı şimdiye kadar 

yapıldığı gibi bir gerileme olarak yorumlarız.  

Şimdiye kadar genellikle Asr-ı Saadet, Hulefa-i Râşidin, Emevîler, 

Abbâsîler, Selçuklular ve Osmanlı gibi hanedan silsilelerini esas alan bir 

dönemlendirme yapılmaktadır
16

. Fakat bu tür hanedanları ve milletleri temel 

alan bir yaklaşım, en başta İslam tarihindeki siyasi yapıları aşan ve tarihin 

daha derininde akım giden süreklilikleri göz ardı etmektedir. Ayrıca İslam’ın 

sadece siyasi yapılar oluşturmakla sınırlı kalmadığını; bilakis kendine has bir 

düşünce sistemi, toplumsal yapısı, kültürü, sanatı, en geniş anlamda da bir 

medeniyeti olduğunu yeterince vurgulamamaktadır. Halbuki bir tarihsel 

bütün en temelde medeniyet olarak vardır ve bir medeniyetin içinde bir çok 

ulus ve devlet vardır. Bunlar ne kadar aktif olurlarsa olsunlar, yine de bir 

bütünün küçük bir parçası olmaktan öteye geçemezler. Bu yüzdendir ki 

böyle bir dönemlendirme girişimi, İslam tarihinin medeniyet boyutunu 

ortaya çıkarmamıza ve tarihe bir medeniyet penceresinden bakmamıza 

yardımcı olur
17

. 

Bu bakımdan milletleri ve bölgeleri aşan, aynı zamanda da onları 

dışarıda bırakmadan kuşatan bir dönemlendirmeyi yapabilmek için, tarihi 

medeniyet düzeyinde incelemek, geçmişe daha sistemli ve daha üst bir bakışı 

                                                 
16  İslam dünyasında bu anlamda geçmiş algılarının sistemli bir gözden geçirilmesi 

lazım. Araplar, Türkler, İranlılar, Hint alt kıtası Müslümanları, Afrikalılar vs. Sömürgecilik 

eğitiminden geçmiş ya da Batının fazla tesiri altında kalmış bütün halklarda geçmiş algısı, 

tarihte yaşadıkları beraberliği görmeyecek kadar parçalı, hatta düşmanca imgelerle doludur. 

İslam tarihinin bütün tarih dünyasında kabul görecek bir tasnifinin yapılması, belki bu tür 

sınırlı bakış açılarını düzeltmede ve birleştirmede etkili olur. Mesela, Arap bakış açısı 

oldukça muğlaktır; Hulefa-i Raşidin, Emevi, Abbasi ve daha sonra uzun bir boşluk ve 

belirsizlikten sonra XIX. asırda tekrar başlar. İslam dünyasında Türk ve Berberilerin siyasi 

hâkimiyeti, onlar için sanki tarihen anlamsız ve boş olarak görülmektedir.   
17 Türkiye örneğinde geçmişe bakışta Türk tarihini temel alan yaklaşımlar yaygındır. 

Burada İslam tarihini mi Türk tarihinin altında ele alınacak, yoksa Türk tarihi mi İslam 

tarihinin altında ele alınmalıdır. Kronolojik olarak Türklerin tarihi İslam’dan önce olsa da, 

İslam tarihi yayıldığı mekan, bir kültür ve medeniyet olması bakımından, her hangi bir ulusun 

tarihinin alt başlığı olamaz. İslam tarihi, Türk kimliğinin üç ayağından (Türklük-İslamlık ve 

Çağdaşlık) biridir ve diğer tüm Müslüman halklarla paylaştığımız aynı zamanda bir mede-

niyetin tarihidir. Bu yüzden halkları kuşatan bir tarih olarak İslam tarihini dönemlendirme için 

temel alınmalıdır.  
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gerektirir. Bilindiği gibi bireysel olgularla bilim yapılamaz;  bireysel olguları 

daha geniş bir bütün içine oturtarak olayın sistematiğini bilmeyi ve 

çözümlemeyi gerektirir. Zaten insan zihni de araştırdığı alanda anlamlı 

düzenlilikler arar. Buradan hareketle diyebiliriz ki, dar ölçekli tarih 

araştırmaları ile üst tarihsel bakış açıları/nazariyeleri arasında sürekli olarak 

karşılıklı bir ilişki olmalıdır. Teori ile pratiği birlikte götürmeliyiz. O zaman 

tekil tarihsel olayların bir boşluk içinde meydana gelmediğini, bir tarihsel 

bütün içinde anlaşılabilir bir sistematiğe tabi olarak hareket ettiğini görürüz. 

Bir taraftan tarihsel araştırmaları derinleştirirken, diğer yandan daha üst bir 

bakış açısından tarihsel olguları vuku buldukları tarihsel çerçeveye oturtarak 

ilerlemeliyiz. Meşhur benzetmede dile getirildiği gibi “ne ağaca bakarak 

ormanı, ne de ormana bakarak ağacı ihmal etmeliyiz”. Yani ayrıntılarda 

boğulup bütünü algılamamızın engellenmemesi gerektiği kadar, bütüne 

takılıp tarihi gerçeklikten de uzak kalınmamalıdır. Önce on yılları ya da 

nesilleri temel alarak kademe kademe bir veya bir kaç yüzyıllık dilime kadar 

bakış açısını genişletebiliriz. Ancak birkaç asrı görebileceğimiz kadar 

yüksek bir bakış açısından baktığımızda; bir kültürü meydana getiren değişik 

geleneklerin kendi içindeki bağımsız seyrini ve sürekliliklerini, derin fay 

hatlarını(!) ve kırıklarını, eş zamanlı olarak genişleme ve daralmalarını, 

yükseliş ve çöküşleri daha net biçimde görebiliriz
18

.  

3. Dönemlendirmenin Ön Şartları: 

Bir dönemlendirme çalışması, doğal olarak ayrıntıları ihmal eden 

genellemeler yapmak zorunda olduğundan, beraberinde bir dizi zorluklar 

getirmektedir. Her şeyden önce dönemlendirmeyi yaparken kullanabi-

leceğimiz “kavramsal araçlara” ve kategorilere ihtiyaç vardır. Böyle bir 

dönemlendirmeye girişmeden önce iyi tanımlanmış ve herkes tarafından 

genel kabul görmüş ve o alanda oturmuş kavramların olması zaruridir. Fakat 

bu alanda aşağıda göreceğimiz Hodgson’un kendi çalışmasında kullandığı 

kavramsallaştırmaların dışında, her hangi bir kavram düzeneğine sahip 

değiliz. Sadece tam olarak tanımlanmamış, nerde başlayıp nerde bittiği 

konusunda bir mutabakat olmamasına rağmen, yarı bilinçsiz bir şekilde 

kullandığımız “İlk Devir İslam tarihi”, “Klasik Dönem” ya da “Geç Dönem” 

gibi bazı tanımlamalar bulunmaktadır. Daha özel tanımlamalara ihtiyaç 

duyduğumuzda ise hemen Batılı tarih tasniflerinde kullanılan kavramları 

peydahlama(!) yoluna gidilmektedir. Bu şartlarda yapılacak şey, bir taraftan 

şimdiye kadar bilinçsizce kullandığımız “İlk Devir” ya da “Klasik Devir” 

gibi tanımlamaların öncelikle içini doldurup kesin hatlarını çizerken, diğer 

                                                 
18  M.G.S. Hodgson, İslam’ın Serüveni I, s. 187 
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yandan da yeni tanımlayıcı kavram ve kategorileri keşfetme çabası içinde 

olmaktır. 

Yine bu problemle ilişkili bir başka mesele ise dönemlendirmenin 

üzerine oturacağı “tarih nazariyesi” meselesidir. Her ne kadar Halil İnalcık 

Osmanlı tarihinin dönemlendirmesi tartışmaları bağlamında, önceden 

tasarlanmış bir tarih nazariyesine dayanan kesin çerçevelere ihtiyaç 

olmadığını; bunun yerine iç dinamikler ile dış güçler arasındaki denge 

durumunu, siyasi otoritenin diğer güç odaklarıyla kurduğu denge durumunu 

ve siyasi, mâlî ve sosyal kurumların dayandığı toprak sistemin geçirdiği 

evrelerin temel alınabileceğini öne sürerse de
19

, bununla ancak bir devletin 

ve siyasal yapının taksimatının yapılabileceği; İslam tarihi gibi içinde farklı 

kültürleri, milletleri ve uzun devirleri barındıran çok daha büyük bir tarihi 

bütün için bunların yetersiz kalacağı aşikardır. Dolayısıyla böyle bir 

dönemlendirmenin yapılabileceği ve tarihi dönemlerin kırılma anlarının, 

farklı kültür ve medeniyet tiplerinin ve aşamalarının ölçülerini ve standart-

larını belirlemeye yarayacak “tarih teorileri veya felsefeleri” şarttır. İbn 

Haldun’un devletlerin kuruluş ve yıkılışlarının ölçüsü olarak “asabiyet” 

nazariyesi ne işlev görüyorsa, burada ihtiyaç duyduğumuz tarih nazariyeleri 

ya da tarih felsefeleri de, bütün İslam medeniyetinin yükseliş ve 

gerileyişlerinde aynı işlevi görecektir. İslam tarihinin yükseliş ve gerileyiş 

dönemlerinin ölçüsü ve hareket noktası nedir? Bilgi üretimi mi? Şehirleşme 

mi? Toprak bakımından genişleme ya da daralma mı? Açık denizlere 

hâkimiyet mi? Sosyal hareketlilik mi? Bütün bu farklılıkları düzenleyecek ve 

sistematize edecek olan bu tür kuramlardır. Bu kuramlar da Kur’an’da 

anlatılan hikayelerdeki sünnetullahtan hareket etmelidir. Ayrıca şimdiye 

kadarki tarih felsefelerinin elverişli ve açıklayıcı yaklaşımlarından da 

faydalanılabilir. Özellikle Arnold Toynbee ve Danilevsky’nin tarih felsefe-

lerini burada hatırlatmakta fayda var
20

. 

Dönemlendirme yaparken, bütün ülkelerde ve kültür çevrelerinde, başı 

ve sonu mutlaka aynı zamana sığdırılması gereken bir tarih aşamasını değil, 

belki uzun bir zaman süresi içinde boyutları ileriye ve geriye kayabilen bir 

yaşayış stilinin toplu ve tipik özellikleri temel alınır. Çoğu zaman yüzeydeki 

hukuki, iktisadi ve kültürel müesseselerde fizyonomi değişmesi yaşanırken, 

                                                 
19 Halil İnalcık, “Osmanlı Tarihinde Dönemler”, Osmanlı Geriledi mi?, s. 86 
20  A.Toynbee’nin tarih felsefesi ile ilgili temel kitabı için bkz. Tarih Bilinci I-II, (trc. 

Jale Kaplan), İstanbul 1976. Nicolay Danilevsky’nin ise kitapları dilimize tercüme 

edilmemiştir. Onun tarih felsefesi için ise Sorokin’in özetleyici çalışmalarına başvurulabilir. 

Bkz. Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri, s. 68-97 
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alttan alta daha büyük geleneklerde bir kopuş yoktur
21

. Bundan dolayı 

toplumun çoğu bir birine paralel ve iç içe geçmiş farklı alanlarının hepsinde 

top yekun ve keskin bir değişimin olduğunu düşünmek, tarihsel değişimin 

tabiatına terstir. Değişimin nasıl ve ne zaman başladığını ve nasıl geliştiğini 

ve ortaya çıktığını görmek gerekiyor. Bireyin hayatındaki uyku anı gibi, 

toplumun hayatındaki gerileme de bütün toplumu sardıktan ve herkes 

tarafından hissedilir hale geldikten sonra fark edilir. Çünkü değişim kökleri, 

ortaya çıktığı andan çok daha eskilerde başlamış ve yavaş yavaş gelişerek 

tarihin yüzeyine vurmuştur. Bu durum karşısında dönemlendirme için 

değişimin ilk tohumlarının atıldığı dönemi mi yoksa değişimin aşikar hale 

geldiği, bir çok alanı etkilemeye başladığı ve tarihsel manzaranın büyük 

oranda değişmeye başladığı zamanı mı esas almalıyız? Bu soru bizi tarihte 

ne tür olayların incelemeye değer olduğu tartışmasına götürür. Ele aldığımız 

dönemde daha köklü ve süreklilik arz eden olgular, nispeten daha geçici 

olgulara göre her zaman daha önceliklidir. Dolayısıyla dönemlendirmede, 

olayın patlak verdiği andaki değişime öncülük eden olaylar esas alınır. Bu 

durum jeolojideki yer tektoniğinin yer kırığına enerji yüklemeye başlama-

sına benzer. Fakat bu enerji yüklemesi dayanamaz hale geldiğinde kırılır ve 

yüzeyde deprem olur. Tarihin derinliklerinde küçük değişmeler, büyük bir 

tarihsel depreme dönüşmeden, bir milat olarak alınamaz, büyük dönüşüm 

kırılmayla başlar. 

Tarihteki büyük kırılmalardan sonra yeni süreçler başlar. Bu süreçlerin 

yükselme ya da gerileme yönündeki “tarihsel sürecin eğimi”, diğer olayların 

yorumlanacağı bir paradigmadır. Şayet tarihi süreç dinamik bir yükseliş 

trendi içindeyse, bu dönem süresinde yaşanan hatırı sayılır büyüklükteki 

olumsuzluklar dahi bu gidişi durduramamaktadır. Çünkü tarihsel yapının çok 

daha derinlerindeki unsurlar engellenemez bir büyüme içindedirler ve bu 

büyüme dinamizminden dolayı yüzeyde yaşanan darbeleri hızla telafi ederek 

yoluna devam etmektedirler. Mesela İslam’ın ilk döneminde yaşanan iki 

büyük iç savaşa rağmen, bu süreç etkilenmemiş, bilakis devletin bütünlüğü 

ve fetihler devam edebilmiştir. Aynı şekilde Osmanlıların kuruluş devrinde 

Timur karşısında yaşadıkları mağlubiyet ve parçalanmalarına rağmen, bu 

şoku kısa sürede atlatarak dağılan güçlerini toplamışlar ve büyümelerine 

kaldıkları yerden devam etmişlerdir. Bu durumun tam aksine, şayet tarihi 

dönem gerileme sürecinde ise, kazanılan nispi büyüklükteki zaferler ve 

başarılar dahi gerilemeyi durduramamaktadır. Osmanlıların XIX. asırda 

kazandığı zaferler ve gerçekleştirdiği başarılara rağmen, ait olduğu tarihsel 

bütün gerileme sürecini yaşadığından, çöküşten kurtulamamıştır. Elbette bu 

                                                 
21  S. Ülgener, age, s. 23, 35 
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süreçler kaçınılmaz kaderler değildir. Tarihsel sürecin yönünü değiştiren 

örnekler de mevcuttur. Önemli olan bu sürecin hangi noktada ve alanlarda 

yapılan müdahalelerle durdurulabileceğidir. Bu durum dağ silsileleri içindeki 

tepe ve vadilerin yüksekliklerindeki izafiliğe benzer. Rakımı yüksek bir dağ 

silsilesi içindeki bir vadinin her şeye rağmen rakımı yüksektir. Rakımı düşük 

bir ovadaki yüksek bir dağın da her şeye rağmen rakımı düşüktür.  

Son olarak İslam tarihinin dönemlendirilmesi sorunu, henüz tartışmanın 

çok başında olan bir sorundur. Bizim tespitimize göre müstakil olarak bu 

sorunu ele alan çalışmaların sayısı, aşağıda da işaret edeceğimiz gibi bir elin 

parmaklarının sayısını geçmemektedir. Konun önem ve aciliyeti dikkate 

alındığında, bir süre daha geçici bir dönemlendirme ile yetinmek duru-

mundayız. Ancak bu süre içinde dikkat etmemiz gereken mühim bir nokta, 

herhangi bir dönem için kullandığımız “Gerileme”, “Çöküş” ya da “Yükse-

liş” devri gibi mutlak tanımlamalardan kaçınmak gerekir. Bu tasnifler son 

tahlilde görecelidir; tarihçinin öncelik ve tercihlerinin bir sonucudur. Henüz 

başlangıç aşamasındaki bir dönemlendirme girişiminde kullanılacak tanım 

ve kavramların donuk ve katı olmaması gerekir; yeni açılımlara ve 

kategorileştirmelere ket vurmadan, tartışmalara ve geliştirmeye açık olma-

lıdır. Ayrıca, dönemlendirmeyi gerileme-ilerleme ikileminden kurta-rarak bir 

medeniyetin uzun ömrü süresi içinde yaşadığı mevsimlerin keşfi olarak 

görmek kanımızca daha doğrudur.  

Bir başka problem de dönemlendirmeye esas olacak tarihin konusu 

meselesidir. İslam tarihi coğrafya itibariyle Timbuktu’dan Kaşgar’a kadar 

Afro-Avrasya bölgesine yayılmış ve VII. Asırdan günümüze kadar uzanan 

ve hala ayakta kalan, muazzam genişlikte ve büyüklükteki bir tarihe sahiptir. 

Bu tarih içinde sonsuz çeşitlilikte gelenekler, halklar, devletler, iktisadi 

havzalar ve alışkanlıklar barındırır. Bu denli çeşitliliği ve farklılıkları içinde 

barındıran ve farklı ritimle dalgalanarak ilerleyen bu senfoniyi bir bütün 

içine sığdırarak sün’i bölümlere ayırmak oldukça güç bir iştir
22

. Bu tarihi bir 

bütün halinde dönemlendirmeye tabi tutarken, bütün bu farklılıkları bütün-

leyen, hepsini bir birine bağlayan ve tarih incelemesinin konusu olarak neyi 

temel alacağız?  

Bu tür üst bakışlı incelemelerde tarihin inceleme konusunu tarih 

felsefecileri arasında da tartışılan temel konulardan biri olmuştur. Toynbee 

buna “Medeniyet”, Spengler “Yüksek kültür”, Danilevsky “kültür-tarih tipi”  

                                                 
22  Mehmet Genç, “Tarihimize Giydirilen deli Gömleği; Osmanlı Tarihinde Periyotlama 

Meselesi”, Osmanlı Geriledi mi?, s. 331, 337 
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demektedirler ve dünya tarihinde bunların sayıları sınırlıdır
23

. Biz de bu 

çalışmada, bütün tarihsel unsurları bütünleyen ve birbirine bağlayan 

medeniyet olgusunu dönemlendirme için esas alabiliriz. Çünkü medeni-

yetler, halkaların ortak idealler ile kurdukları diyalog sayesinde, geride 

hepsini kuşatan ve en azından modern zamanlara kadar ortak temaları, 

kelime dağarcıkları, yaşam tarzları, zihniyetleri olan ve zaman içinde de tekil 

bir hikaye bırakan incelenebilir hikayelere ve üsluplara sahiptir. Mede-

niyetler, devletler, anayasalar ve dinler gibi gözle görünmeseler de, kendini 

dışa vurduğu bir dizi göstergeyle tarihte var olduklarını ortaya koyarlar. Bir 

tiyatro oyunu, bir resim sergisi, bir kitap, felsefe, moda, bilimsel keşif, 

teknik bir uygulama, bunların hepsi görünüşte bir birinden bağımsız 

olaylardır. Fakat hepsinin arkasında onları bütünleyen ortak bir tema 

olduğunu hissedersiniz. İşte bu göstergelerin arkasındaki ortak tema ve yapı 

medeniyettir. Nuh’un gemisi gibi içinde her türü barındırarak zaman içinde 

yol alır. Bundan dolayı herhangi bir tarihsel bütünün dönemlendi-rilmesi, 

ancak medeniyet düzeyinde yaşadığı değişiklikler takip edilerek yapılabilir. 

Aksi takdirde tarihin sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve sanatsal vs. farklı 

ünitelerini; Orta Asya, Hindistan, Malezya ve Endonozya, Mısır, Kuzey 

Afrika, Horasan gibi değişik bölge ve havzalarını, senkronik bir şekilde 

ilerleyen organik bir bütün olarak ele almanın imkanı yoktur. Burada İslam 

tarihi genel bir çerçeveyi ve aynı zamanda bir ideali temsil eder. Onun 

içindeki farklı ünite ve değişik bölgeleri sıkı sıkıya bir birine bağlayan ve 

hepsinden ortak tarihi bir yapı çıkaran şey, İslam’ın medeniyetidir. 

Medeniyet düzeyinde ele alınmadan bu tarihi dönemlen-dirmenin imkanı 

yok gibidir. Nitekim Türk tarihini dönemlendirme çalış-maları, siyasi yapı-

ları temel aldıklarından bir sonuca ulaşamamıştır
24

. 

Medeniyetlerin ömürleri o kadar uzundur ki, onların yanında devletlerin 

ömrü çok kısadır. Medeniyetin mevsimleri karşısında yalnızca çiçekler ve 

meyveler ölümlüdür; ağaç durur. Bu uzun yolculuğunda bir biri peşi sıra 

gelen parçalar, bir birine yabancı dilimler halinde bölümlenmekte, sonuçta 

inişli çıkışlı bir tarih ortaya çıkmaktadır. Biz de dönemlendirme yaparken bu 

iniş ve çıkışları tesbit etmeye ve ona göre bir tarih tasnifi yapmaya 

                                                 
23 Sorokin, belli başlı Tarih felsefecilerinin bu tür üst tanımlarını ayrıntılı bir şekilde 

karşılaştırmaktadır. Geniş bilgi için bkz. s. 145 vd, 249-264. Ayrıca Toynbee’ye göre bu tür 

medeniyetlerin sayısı yirmi altıdır. Bunların çoğu çeşitli zamanlarda ve çeşitli derecelerde 

serpilip, büyümüşlerdir; bazıları çökmüştür, bazıları ise erimeyle sonuçlanan bir çözülme 

sürecinden geçmektedir. Bkz. Tarih Bilinci I, s. 46-48 
24 İbrahim Kafesoğlu, “Üniversite Tarih Öğretiminde Yeni Bir Plân”, Tarih Araştır-

maları Dergisi XIV/19, 1964, s. 3; “Tarih İlmi ve Bizde Tarihçilik”, Tarih Araştırmaları 

Dergisi XIII/ 17-18 (1962-1963), 1963, s. 1-16 
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çalışacağız. Bu durum Fernand Braudel’in üç katlı tarih binasının (en üstte, 

kısa vadeli gündelik olaylar (historic evenmatielle), orta katta birkaç yüzyıl 

içinde vuku bulan orta vadeli iktisadi ve kültürel kaymalar) en alt katındaki 

uzun vadeli (long dureé) değişmelerin yer aldığı ve demoğrafik, tarımsal ve 

coğrafi çevresindeki oldukça ağır işleyen sürece tekabül eder. İşte tarihin bu 

en alt katındaki medeniyet aşamasında esaslı büyük kırılmaları yakala-

nabilir
25

.  

II. ŞİMDİYE KADAR YAPILAN SİSTEMATİK DÖNEMLEN-

DİRME ÇALIŞMALARI 

Bu çalışmamızda İslam tarihinin kendi içinde yaşadığı mevsimleri; 

çiçek ve yaprak açmasını, meyveye durmasını ve en sonunda da kuruyarak 

ölüme sürüklenişini ya da ya da tekrar filizlenmesini tartışacağız. Ancak 

İslam Tarihini dönemlendirirken bu girişim, bir tarihçinin bilgi ve biriki-

minin sınırlarını aşar. Bu durumda öncelikle İslam tarihinin dönemlendiril-

mesini yapmaya çalışan daha önceki taksimatları, ayrıntılı ve karşılaştırmalı 

bir şekilde ortaya koymak gerekmektedir. Bizim tespitlerimize göre şimdiye 

kadar sistematik bir şekilde bu dönemlendirmeyi yapmaya çalışan üç çalışma 

bulunmaktadır.  

1) S. D. GOİTEİN’İN “A PLEA FOR PERİODİZATİON OF 

ISLAMİC HİSTORY MAKALESİNDEKİ DÖNEMLENDİRMESİ 

İlk olarak S. D. Goitein’in konuyu müstakil bir makalede ele aldığı “A 

Plea for Periodization of Islamic History”
26

 adlı makalesinde ortaya 

koyduğu taksimatı inceleyerek başlayalım. Ancak Goitein, dönemlendir-

mesini daha çok Arap ulusu merkezli yapmaktadır. Bu nedenle teklif ettiği 

tarihler de Arapların tarih içinde yaşadıkları önemli dönüşümler ekseninde 

gelişmiştir. Onun dönemlendirmesinde dikkat çeken bir başka nokta da, 

kendisi ticaret tarihi, burjuvazi ve Akdeniz ticareti üzerinde yoğunlaştı-

ğından, para ekonomisi ve burjuvazinin gelişimi yaptığı taksimde belirleyici 

olmuştur. Goitein İslam Tarihini dört döneme ayırır. 

1.1. Arabizm ya da Arap-İslam Devri (500-850): 

Bu tarihler arasının hâkim karakteri Arap ulusunun mucizevi bir şekilde 

tarih sahnesine çıkışıdır; bir edebiyat ve kabilelerin belirgin şekilde yayılışı 

gözlenir. İslam ve Kur’an-ı bu edebi mucizenin bir parçasıdır. Kureyş’in 

                                                 
25 Fernand Braudel, Uygarlıkların Grameri, (trc.Mehmet Ali Kılıçbay), İstanbul 1999, 

s. 50-51 
26 Goitein bu makaleyi 1964 yılında Camridge Üniversitesi tarafından toplanan 

“Lecture Read et the Congress of Arabists and Islamist” kongresinde sunmuştur. 
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transit ticarette, kervan organizasyonunda ve her türlü ittifakı (îlâf) şekillen-

dirmedeki özel rolü, ona Arap kabileleri arasındaki savaş ve barışlarda 

liderlik imkanı verdi. Bu durum (İslami) fetihlerde de daha açık olarak 

görülür. Araplar sadece dini zafer ve ya ganimet için değil, aynı zamanda 

askeri üstünlük için de savaşıyorlardı. Bu fetihler gerçekte profesyonel 

askerler üzerinden iş adamlarının bir zaferiydi. Arapların dillerine ve 

kültürlerine delicesine bağlılığı, bu kültürü başkalarına empoze etmelerinden 

dolayı, İslam’ın ilk devrini Arap medeniyetinin biri durumuna getirdi. Bu 

devir gerçekte Arapların bir yükselme devridir.   

Goitein, bu devrin 132/750 tarihinde sona erdiğini düşünür, fakat bu 850 

tarihi olmalı; hatta daha kesin bir tarih vermesi gerekirse bunun Samarra 

şehrinin Mu’tasım tarafından Türkler için kurulduğu 838 tarihini önerir. Bu 

tarih, (1) Orta doğunun tarihinde Arap hâkimiyetinin sonu, Türk hâkimi-

yetinin başlangıcını sembolize eder. Ayrıca bu tarihte(2) ne kâtipler, ne de 

Fars kökenden gelmeyen İbni Zeyyat gibi alışılmadık birinin vezirliğe 

getirilmesi, İslam toplumunda yeni gelişmeleri işaret eden bir olgudur. Son 

olarak da Samarra sanatında artık karışık üsluplarını birleştirerek, bölgesel-

liği aşan ve İslami denilebilecek emperyal bir sanatsal üslubun görüldüğü 

tarihin başlangıcıdır. Bütün bunlar, İslam öncesinden beri devam ede gelen 

bir süreçten toptan bir kopuşu ve farklılaşmayı ifade eder. Bundan dolayı 

838 tarihi ya da daha genel olarak IX. Asrın ortaları İslam tarihinde bir 

dönüm noktasıdır. 

1.2. Ara Medeniyet Devri (850-1250): 

Goitein “Ara medeniyet” kavramını burada Avrupa merkezli oryantalist 

argümanda kullanılan anlamıyla “aracı” manasında kullanmadığına özellikle 

dikkat çeker. Çünkü bu medeniyet sadece Antik Helen medeniyeti/mirası ile 

Rönesans arasında bir nakilci değildir; bilakis kendi değerlerini de 

yaratabilmiştir. Burada esas olarak “ara medeniyetten” kasıt, mekan bakı-

mından aracılığıdır; Doğu Hint-Çin ile Batı Afrika ve Avrupa arasında 

ara(cı) bir medeniyettir. Aynı zamanda bütün bu sınırdaki medeniyetleri 

asimile eden de bir özelliğe sahiptir. Bu devrin hâkim karakteri, özgür bir 

para ekonomisi, orta sınıfların önceliğine dayalı bir sosyal yapı, Grek seküler 

bilimlerinin yaygın nüfuzu ve dini konularda olağanüstü bir yaratıcı esneklik 

ve zenginlikle karakter kazanır. 

1.3. Kurumsallaşmış, Teritoryal, Arap olmayan Devir (1250-1800)  

Bu devir askeri feodalizm, bürokratik devlet, her alanda devlet tekelinin 

yaygınlığı ve lonca ve meslek örgütlerinin murakabesi altındadır. Bütün 

bunlar İslam öncesinden gelmeyen yeni oluşumları ifade eder. Her şey 
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organizedir; geniş okullar(medreseler), tekke ve zaviyeler, maaşlı geniş bir 

memurlar kadrosu ve bilimler…. Büyük çaplı ansiklopedik eserler ve 

telhislerle oluşturulmuş el kitapları… Bu dönemde dini yaratıcılık yerini 

büyük oranda obscratizme bırakmıştır. Mistisizmim yerini teosofi(tarikat) 

almıştır. Dönemin sonuna doğru kültürel farklılıklar ortaya çıkmaya başlar. 

Kopukluk ve farklılaşma sadece dil bakımından değil, aynı zamanda sanat, 

mimari, hatta felsefe ve bilime kadar her alanda bir dağınıklık vardır. 

1.4. Milli Kültürlere Geçiş: İslam’dan Ziyade Kökenlerden 

Esinlenme (1800 …) 

Batının İslam toplumları üzerindeki etkisi aslında 1699 Karlofça 

antlaşmasıyla başlar. Bu savaş Osmanlıların yaşamak için Batı’yı öğrenmesi 

gerektiğini gösterir. Batı, 1757 Plasey savaşı ile Bengal’i, 1798 Napolyon 

savaşı ile Mısır’ı ele geçirir. Daha realist bir bölümleme 1850 olabilir. Bu 

tarihte buharlı makine kullanılmaya başlar ve bu olay Doğu ile Batı’yı bir 

birine yaklaştırır. Batının bu etkisine karşı “savunmacı” bir İslami tavır 

gelişir. Savunmacı tavırlar ise yaratıcılık ve sürükleyici düşüncelerden 

uzaktır. İslam dünyasındaki son bir asır içinde (19. yy) etkili olan bütün 

hareketler yabancı kaynaklıdır; liberalizm, sosyalizm, ulusçuluk, faşizm vs. 

Fakat bu dönem bir geçiş ve kuruluş dönemidir. Kimse bu süreçte İslam’ın 

gelecekteki rolünü tahmin edemez. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde 

hala kapanmamış bir tarihsel süreci ve zaman dilimini yaşıyoruz. Bu süreçte 

Müslümanlar modernleşme sürecinden geçmektedir. Bu dönem İslam tarihi 

içinde özel ve ayrı bir dönem olarak düşünülmelidir. 

2. M.G.S. HODGSON’UN “İSLAM’IN SERÜVENİ’NİNDEKİ 

DÖNEMLENDİRMESİ 

Sosyal ve kuramsal donanıma sahip tarihçiler, özellikle karşılaştırmalı 

dünya tarihi perspektifinden konulara yaklaştıklarından, İslam tarihçilerinin 

içeriden göremediği bir sürü dış etkiyi ve derin iç bağlantıları daha rahat 

ortaya çıkarabilmektedirler. Gerçekte İslam Tarihi daha büyük bir bütünün, 

yani dünya tarihinin bir parçasıdır ve ancak bir dünya tarihi bütünü 

içerisinde gerçek anlamını ve yorumunu bulabilir. Bu ise sıradan bir 

tarihçinin gücünü aşar; hem doğuyu, hem batıyı, hem de İslam tarihini 

bilmeyi gerektirir. Bu bakımdan M.G.S. Hodgson’un “İslam’ın Serüveni” 

adlı dünyaca ünlü yapıt, İslam tarihinin Dünya tarihi içindeki senkronize 

hareketi ve etkileşimini ortaya çıkarma bakımından şimdiye kadarki en 

kapsamlı çalışma olduğundan, yaptığı taksimat da o nispette kıymetlidir. 

Yazar kitabının her bölümünü İslam tarihinin bir dönemine tahsis etmiş ve 

her dönem/bölüme de önsözler yazarak anlatacağı dönem/bölümün genel 
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karakteristiğine dair giriş bilgileri vermiştir. İslam tarihini nasıl bir 

dönemlendirmeye tabi tuttuğunu ise kitaba yazdığı “Genel Önsöz” başlı-

ğında bir şema halinde göstermiştir. Buna göre “İslam Tarihinin Ana 

Başlıkları” şöyledir. 

2.1. Birinci dönem: Son Sasaniler ve İlk Halifelik Dönemi  

İslam’ın İran-Sami toplumuna girişi ve yeni bir toplumsal düzenin 

doğduğu dönemdir. İran’da, Bereketli Hilal’de, Arabistan’da yeni düzen için 

ortam hazırlanıyordu. O, İslam’ı oikoumen denilen Nil ile Amuderya 

arasındaki yerleşik bölgede M.Ö. 800’lü yıllarda başlayan M.S. 600’lere 

kadar devam eden ve insanlığın büyük beyinlerinin ve geleneklerinin ortaya 

çıktığı Karl Jasper’den ödünç aldığı “Mihver Çağı” dediği bir devrin son 

aşamasında dünyaya ayak bastığına dikkat çeker. Bu sebeple İslam 

öncesinde büyümüş olan üç büyük medeniyetin dökümüyle işe başlaması 

anlamlıdır. Nitekim bu bölüme “İslam’ın Yayılışı ve Yeni Bir Sosyal Düzenin 

Doğuşu” adını verir. İlk olarak Sasani siyasi düzeninin sarsılması hadisesi 

vuku buldu; fakat dönemin en önemli özelliği Ashabın önderliğinde 

Müslümanların Nil’den Amuderya’ya kadar olan, hatta daha da ötelere 

hâkim olmaları gerçeğidir. Bu dönem ilk kuşak Emevi halifeliğinin sona 

erdiği Abdullah ibn Züber’in Mekke’de öldürüldüğü tarih olan h. 73/692 

yılında sona erer. 

2.2. İkinci Dönem “Yüksek Halifelik Devri (692-945)” 

Bu dönem Mervani ve Abbasi halifeleri döneminde oluşmaya başlayan 

İslamileşmiş klasik medeniyetin ilk dönemini oluşturur. İslamileşmiş toplum 

git gide hâkim hale gelen tek bir bilim ve kültür dili olan Arapçayla, tek bir 

büyük devleti ve tek bir halife otoritesi teşkil etti. İslam dinini klasik 

formülasyonu belirlenmiş oluyordu; Müslümanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler 

ve Mazdekiler. Ayrıca bu dönemde İslam öncesinden kalma birkaç gelenek, 

çok yönlü bir filizlenme içinde yeniden canlanıyordu. Bu evrede Sasanîlerin 

modeli üzerinde şekillenmiş, mutlak bir bürokratik imparatorluğun 

yaratılmasına ve Arapçada ifadesini bulan bir klasik uygarlığın doğuşuna 

tanık olunmuştur. Artık bir aydın geleneği üzerinde merkezileşen bir “İslam 

kültürü” ve İslam’ın büyük oranda damgasını vurduğu bir “İslam Alemi” 

oluşmuş durumdadır. Tek halife otoritesinde bütünleşmiş bu dönem, (1) 

tarımsal tabanın narinliği ve Irak’taki sulama siteminin çöküşü nedeniyle, (2) 

kısmen de halifelik etrafında yoğunlaşmış katipler sınıfının, egemen 

toplumsal grupların desteğini alabilecek ve böylece siyasal bütünlüğü 

sürdürecek fikirler ve modeller geliştiremediğinden, siyasi birlik IX asrın 

ortalarından başlayarak X. Asrın ortalarına kadar tamamen parçalanmıştır. 
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Büveyhîlerin Bağdat’a girdikleri tarih olan 945 yılı “Yüksek Halifelik 

Döneminin” sonu olarak sunulmuştur. 

2.3.Üçüncü Dönem “Erken Orta İslami Dönem (945-1258)” 

Bu dönem İran-Sâmi topraklarının ötesine yayılan uluslar arası bir 

medeniyetin ve toplumun tesis edildiği bir dönemdir. Bir tarafta siyasal 

parçalanmışlık hızla devam ederken, diğer tarafta Arapça ve Farsçada dile 

getirilen ortak bir kültür ve toplumsal kurumların iç dinamizmi sayesinde 

Müslüman toplumun yayılışı ve birliği aynı anda gelişiyordu. Bu devirde 

İslam tarihinde ortaya çıkan bir başka yeni gelişme ise; çoğunluğu göçebe 

topluluklardan devşirilerek getirilen askeri kölemenlerin oluşturduğu 

“ümera” ile şehirli nüfusu oluşturan ulema, tacir, zanaatkar ve kabile ve din 

cemaatlerin asilzadelerinin oluşturduğu “ayân” sınıfı arasında daha belirgin 

hale gelen ve kendini her düzeyde hissettiren ayrımdır. Bu ikinciler uluslar 

arası Müslüman toplumun önemli bir parçası olarak siyasi sisteme meşruiyet 

sağlasalar da askeri sınıftan ayrı duruyorlardı. Bir başka ayrışma da, 

özellikle doğu bölgelerinde saray ve yönetici kesim Farsçayı esas alırken, 

ulema dini ilimlerde Arapçayı kullanmaya devam ediyordu. İlerleyen 

asırlarda bu dillerde yaratıcı gelişmeler gerçekleşerek, dini düşüncede esas 

olarak Arapça; yüksek saray kültürü ise Acemceden geliştirilen Osmanlıca, 

Çağatayca ve Urducayla dile getiriliyordu.  

2.4. Dördüncü Dönem: “Geç Orta İslami Dönem (1258-1503)” 

Moğol nüfuzunun hâkim olduğu ve İslamileşmiş kurumlar ve mirasta 

kriz ve yeniden canlanış devridir. İslamileşmiş şehirlerin putperest Moğollar 

tarafından işgal ve feci şekilde tahrip edilmesine karşın, İslami normlar 

kendini kabul ettirmiş ve yarım kürede yayılmaya devam etmiştir. Bu 

dönemde İslam Anadolu, Balkanlar, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Sahra 

altı Afrika’ya doğru genişledi. Moğol meydan okuması, Balkanlar ile Bengal 

arasında o güne kadar görülmemiş ölçüde etkili bir Fars kültürü oluşturmak 

suretiyle yeni bir siyasi geleneğin oluşmasına yol açmıştır. Hodgson, pek 

çok araştırmacının bu dönemde İslam kültüründe ve toplumunda köklü bir 

değişim meydana geldiği yönündeki iddialara karşı çıkarak kültürel çöküş ve 

radikal toplumsal değişim denilebilecek bir şeyin meydana gelmediğine 

inanır. Türk-Moğol göçebelerinin şehirli ve ileri bir medeniyeti nasıl 

hâkimiyetleri altına aldıklarını açıklarken, bunun; tarımsal hayattaki geri-

leme, sulama sisteminin bozulması ve Orta Asya ve steplerdeki hayvancılığa 

dayalı göçebe ekonomisinin genişlemesi ve birleşik bir önderlik altında 

kabile topluluklarının çığ gibi çoğalmasıyla alakalı olduğunu ileri sürer. 

Bunun sonucunda “ordu vesayetinde devletler” denilebilecek bir devlet tipi 
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ortaya çıkmıştır. Ayrıca yeni yönetici elitler görsel sanatlara ve başka kültür 

formlarına verdikleri destekle hissedilir bir canlanma başlamıştır. 

2.5. Beşinci Dönem: “İkinci Filizlenme; Barut İmparatorlukları 

(1503-1789)” 

Hodgson bu devri savaş sanatındaki gelişmeler çerçevesinde tanım-

layarak “ateşli Barut imparatorlukları” adını verir. Büyük mahalli impa-

ratorlukların yönetimi altında Farslılaşmış kültürün boy verdiği bir 

dönemdir. Moğol devrinin siyasi ve kültürel ivmesi, kültürleri nispeten yerel 

olan mahalli imparatorluklarda, özellikle de Osmanlı, Safevi ve Babür 

imparatorluğunda gelişmesini sürdürdü. Bu üç imparatorluk da Türk yönetici 

elitlere sahipti. Her üçü de bürokratikti ve yine üçü de toprağa öncelik 

veriyordu. Bu dönem İslam’ın maddi gücünün doruğunda olduğu dönemdi. 

İslam eski dünyada (oikouneme) en büyük rolünü bu dönemde oynamıştır. 

Dünyanın büyük kısmında bir Müslüman hegemonyası vardı. Buna karşın 

uyanışı başlayan Avrupa karşısında, estetik ve entelektüel üretkenlik giderek 

kayboluyordu. Tüm parlaklığına karşın Osmanlı ve Babür imparatorluk-

larının kurulduğu alan (Anadolu, Balkanlar ve Hindistan) sonradan İslam 

alemine dahil olduğundan büyük gayr-i Müslim nüfusa sahipti ve her ne 

kadar Osmanlı dikkatlerin odağında olsa da; mimarlık, şiir ve yaratıcı 

ilerlemelerin merkezi Safevî imparatorluğuydu. Bu bürokratik tarım 

imparatorluklarının hem kültürel yaratıcılığını, hem de gücünü kaybetmeye 

başlaması ile Garp kültürünün kuzeye ve doğuya yayılması, Rönesans, deniz 

ticaretinin genişlemesi ve başka etkenlerin vuku bulduğu “Büyük Batı 

Dönüşümünün” aynı anda meydan gelmesi, bu çağın sonunu getirir ve 

yaklaşık 1800’den sonra İslam dünyası yeni bir çağa girer. 

2.6. Altıncı bölüm: “Modern Teknik Çağ (1789- …” 

Bu dönem İslami mirasın Modern teknikalistik dünyada parçalandığı 

dönemdir. Modern Batı tarafından sürdürülen yeni dünya düzeninin etkisi 

altında, İslamileşmiş medeniyet dünya-tarihsel konumunu yitirdi. Uzun bir 

zamandır kesintisiz devam eden uluslar arası Müslüman toplumunun yerini, 

Batıya refah getirmiş olaylardan zarar görmüş, başkalarının hâkim olduğu 

bir dünyada parçalanmış bir azınlıklar almıştır. İslam toplumu bir bütün ve 

tarihsel aktör olarak var olmaktan çıkar, artık İslami bir toplum olarak değil, 

İslami mirası paylaşan bir toplum olarak varlığını sürdürmektedir. Batının 

ciddi bir meydan okumasıyla karşı karşıya kalındığından, ele alınan bütün 

İslami temalar bu meydan okumaya bağlı gelişmiştir.  
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3. Andre Miquel’in “İslam ve Medeniyeti’ndeki Dönemlendirmesi 

Üçüncü olarak Andre Miquel’in “İslam ve Medeniyeti”
27

 adlı eserinde 

yaptığı tasniftir. Yazarın bu çalışmadaki hedefi İslam tarihinin dört dönemi 

olduğunu ortaya koymaktır. Bu dört dönemi ayrıntıya boğmadan açık ve net 

bir şekilde takdim eder. Kitabının girişinde yaptı dört dönemlik taksim 

şöyledir.  

3.1. I. Dönem: Genişleme ve Yayılma Çağı (610-750) 

Menşeinden (610 yılları) VIII. asrın ortalarına kadar (750’lu yıllara) 

olan İslam’ın genişleme ve yayılma çağıdır. Bu devirde İslam (tarihi) Arap-

ların inhisarındadır. Artık dünya tarihinde koroyu idare eden “Doğudur.” 

3.2. II. Dönem: “Bağdat Halifeliği Çağı” (750-1050)  

İslam’ın toprak bakımından istikrara kavuştuğu ve temellerini sağlam-

laştırdığı devirdir. Bağdat’ın ticaret yolları kavşağında kurulması, fetihlerin 

soluğunun kesilmesi; göz kamaştırıcı bir şehirleşme hareketine (İslam’ın 17 

kandili) sahne olur. Müslüman dünya bütün ticaret kavşaklarını elinde 

tuttuğundan, ticaret adeta bu devre damgasını vurur. Her şey; insanlar, 

bitkiler, hayvanlar ve kültürler hareket halindedir. Açık denizlerde İslam 

hâkimiyeti kurulurken, sahra yollarında Antik çağdan beri süregelen ticaret 

daha da hızlanarak devam etmektedir. Toplum kapalı bedevilikten şehirli ve 

yabancı miraslarla yüzleşmeye başladığından, gelenek ve yenilikleriyle 

dinamik bir toplum vardır. Siyasi ve bölgesel ayrılıklara rağmen, hilafetin 

manevi otoritesi altında birleşmiş bir Müslüman toplum oluşmuştur. Oysa 

kültür bakımından yabancı geleneklerle temas/diyaloğ bütün hızıyla devam 

ettiğinden, eski gelenekler bir diriliş içindedir, kültür de hala oluş halindedir. 

Emeviler devrindeki mayalanma, İran’dan gelen taze kanla zenginleşerek 

İslam medeniyetinin kültürel zirvesini oluşturan gelişmelerin tohumlarını 

atmıştır. Devrin sonuna doğru İranî kültür hâkim olur. İrani kültür, İslam’ın 

itikadına, diline, kültürüne karşı direnir. Dünyanın kaderi daha doğunun 

elindedir, fakat denizlerde Avrupa’nın uyanışı başlamıştır. Abbasi halife-

liğinin siyasi otoriteyi kaybetmesi, sadece siyasi bir bütünün parçalanması 

ile sınırlı kalmamış; iktâ sisteminin askerileşmesi, siyasi ve sosyo-ekonomik 

bünyede etkili olacak köklü dönüşümleri başlatmıştır. Bu gelişme katip-

tüccar siyasetini güden “para aristokrasisinin” yerine, toprağa dayalı askeri 

                                                 
27 trc. Ahmet Fidan, I-II, (İstanbul 1990). Bu eser, Academie Français tarafından 1968 

yılında bilim ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca Cemil Meriç eserin coşkulu bir tanıtımını 

yapmış ve bu yazısında “genç tarihçilerimiz bir medeniyet tarihi nasıl yazılmalıdır, 

görsünler ve ibret alsınlar” demektedir. Geniş bilgi için bkz. Cemil Meriç, Kültürden İrfana, 

(İstanbul 1986), s. 82-157 
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bir yapılanmayı benimseyen “kılış aristokrasisini” geçirmiştir. Bir manada 

halifelik çöken tüccar sınıfının yerini toprak istifçisi askeri sınıf almıştır
28

. 

Onların sahneye girişi bu devrin sonunu getirdiği gibi toplumsal ve iktisadi 

bakımdan da İslam dünyasının manzarasını değiştirir. 

3.3. III. Türk-Moğol Hegemonyası ve İslam’ın Yeni Çehresi (XI-

XVIII.yy Sonu): 

1050’den 1800’e kadar, yaklaşık sekiz asır İslam Orta Asyalıların, 

bilhassa Moğollar ve Türklerin inhisarındadır. Orta Asya steplerinden kopup 

gelen Türk boyları halifeliği himayeleri altına alarak İslam’ın kaderini 

bundan sonra ellerine alacaklardır. Birkaç asırdır Müslüman devletlerin 

ordularında paralı askerlik yapan Türk gitmiş, onun yerine fetihlerin Türk’ü 

tarih sahnesindeki yerini almıştır. Abbasi halifeliği Moğol istilasına kadar 

İslam dünyasının manevi birlik ve beraberlinin sembolü olarak kalmıştır. 

Fakat halifelik müessesesinin zemininin kaybolması, siyasi ve mezhebi 

parçalanmaları (Sünni Selçuklu, Şii Fatimi ve Harici Rüstemî) artırmıştır. Bu 

devirde İslam yeni bir seyyaliyet içine girmiştir: Müslüman tarihinin aktör 

isimlerine Türkler, Moğollar ve Berberileri de ilave etmek gerekir. Bunlar 

aynı zamanda belli bir dönem siyasi birliğin eksenidir. Batı’da Berberiler, 

Doğuda Selçuklular ve Osmanlılar eliyle İslam hicri birinci asırdaki fetih 

geleneğine yeniden başlar. Bu dönemde İslam bir taraftan Viyana’ya, diğer 

tarafta Çin ve Sond adalarına kadar götürülür. Berberiler, Murabıtlar ve 

Muvahhitler zamanında Sicilya’nın zaptı, sonra İspanya ve Sudan’ın, 

Senegal-Nijer bölgesinin Müslümanlaştırılmasıyla İslam’ın alanını geniş-

letir. Batı Akdeniz’de ise Muvahhit’ler sonrasının parçalı yapısı iç sürtüş-

meleri artırırken, XV. asırdaki Hıristiyan şoku kısmi bir canlanışa sebep 

olur. Akdeniz’deki üstünlüğünü kaybeden Müslüman tüccarlar 1250-1400 

arasında Nijerya, Ganem, Bornu, Senegal ve Mali gibi Batı Afrika’nın 

İslamlaşmasına öncülük ederler. Ayrıca Selçukluların attığı temel üzerinde 

daha sonra kurulan Zengiler, Eyyübiler, Anadolu Selçukluları, Memlüklüler, 

Safeviler ve en sonunda da Osmanlılar ile Irak, İran, Suriye, Mısır ve 

Anadolu toprakları XIX. asra kadar uzun dönem Türklerin yönetiminde 

kalır. Haçlıları da karşılayan yine bu devletler olmuştur. Selçuklular ve 

takipçileri İslam medeniyetinin sadece hamileri olarak görülemez; aksine bir 

çok noktada bu medeniyeti o kadar ileri götürdüler ve yenilediler ki yeni bir 

İslam medeniyetinden bahsetmek mümkündür. Aynı zamanda Mağrip ve 

İspanya bilim ve düşünce bakımından en canlı dönemlerini yaşamaktadır.  

                                                 
28  A. Miquel, I, s. 164-165 
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Moğollar iddiaların aksine İslam’ın önünü tıkamadığı gibi, Müslüman 

tüccarların hareket alanını genişlettiği için bir “içten fetih” gerçekleşmiş ve 

bu dönemde İslam Çin’de, Avrupa’da, Afrika’da, Orta Asya’da, Hindis-

tan’da, Malezya’da, Kafkaslarda hızla yayılmıştır. Özellikle Türkler, 

“Rusya’dan Çin’e” Moğolların arkasından giderek istila edilen yerlerin 

Türkleşmesine ve İslamlaşmasına öncülük etmişlerdir. Bu nüfus hareketi, 

bilgi mübadelesi ve ekonomik ilişkiler, parçalanmış eski dünyaya yeniden 

canlılık getirerek Abbasi devri geleneğini canlandırır. Yine bu dönemde İran 

dili, sanatı ve İslam’ı ayrı bir canlılık ve süreklilik içindedir. Şiiliğin de 

İran’da gelişmesi ve Safevîleri ortaya çıkaracak şekilde bu toprakları mekan 

edinmesi Moğol devrindeki destekle başlamıştır. Moğolları toprağa 

yerleştirerek İslamlaşmasına ve bünyesinde erimesine onlar öncülük etmiştir. 

Bu devirde Çağatay edebiyatı, Osmanlı Türkçesi gibi Türk edebiyatı da 

diriliş içindedir. Fakat bu süre bir asırdan kısa sürmüştür. Diğer taraftan bu 

dönemde Avrupa denizlerde uyanış içindedir. Böylece Avrupalılar, deniz-

lerdeki ticareti ve hâkimiyeti de ellerine alır ve Akdeniz Müslümanlara 

kapanır. Memlüklüler Akdeniz’den çok Kızıldeniz ve Hint okyanusunda 

varlar. Bu sayede Arap, Fars ve Hintli tüccarların karşılaşmasına sahne olan 

Doğu Afrika gelişmektedir. Hint okyanusundaki bu Müslüman tüccar 

canlılığı Malezya ve Sumatra’nın İslamlaşmasının yolunu açar. Bu dönemde 

medreseler yaygınlaşarak ilim hayatı standartlara bağlanır. Kültürel bakı-

mdan zeka ve devlet tecrübesini de katan kalıcı büyük ansiklopediler 

devridir. Aynı zamanda mezheplerin, milletlerin ve medeniyetlerin rekabet 

ettiği bir devirdir. Tabii bilimler alanında yenilik yok, daha çok tekrar 

hâkimdir. Coğrafi keşiflerle adeta denizlerde yok olurlar. Memlüklülerin 

sonu, evrensel tarihin dönüm noktalarından biridir. 

İslam tarihinin temel dönemlerinden birisi, Selçuklu ve Moğolların 

hazırladığı zemin üzerinde gelişen ve Türk dünyasının doruk noktasını 

oluşturan, altı asırlık istikrarlı dönemde yeni eğilim, mücadele ve gelişim 

sahaları açan ve İslam’ın denizlerdeki hâkimiyetini yeniden kurarak Avrupa 

ve dünya tarihinin en önemli oyucularından biri haline gelen Osmanlılardır. 

Bu imparatorluk da XVI. Asırda dünyadaki değişmelere bağlı olarak zayıf-

ladı; fakat eceliyle değil, can çekişirken Avrupalıların ölümünü hızlandır-

masıyla öldü.  

Osmanlı, Safevî ve Hint-Moğol imparatorluklarının yıkılışı aslında 

bütün Müslüman dünyanın gerileyiş ve çöküşü olmuştur. Bu gerileme 

Avrupa karşısında ortaya çıkan nispi bir gerilemedir. Bizzat kendi içinde 

değerlendirilirse çöküşten çok bir şekil değişikliğidir. Bu da Akdeniz 



Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: XI, Sayı:1-2, Elazığ, 2016             27 

Sünniliği ile İran Şiiliği arasındaki kopukluktan kaynaklanmıştır. Bu 

dönemde bile İslam Kara Afrika, Malezya ve Hindistan’da yayılmaktadır.  

3.4. IV. Emperyalizm ve Arap Rönesansı (XIX.-XX.) 

Napolyon Bonapart’ın Mısır’ı ele geçirişiyle (1798) açılan devir İslam 

tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını işaret eder. Bu tarihten sonra 

İslam’ın kendi topraklarında, kendine meydan okunduğunun şaşkınlığı 

içinde rûhen ve mânen alt-üst olacak, Müslümanları derin bir iç 

hesaplaşmaya zorlayacaktır. İdari-siyasi alanda olduğu kadar dini düşüncede 

de bir yenilikçilik furyası vardır. Bu dönem İslam dünyasının reformlar, 

kongreler, ıslahatlar devridir. Aynı zamanda 1800’den I. Dünya savaşına 

kadar ırkçılık hareketlerinin tırmanış devridir. Araplar uzun bir aradan sonra 

tekrar dirilerek rönesansını gerçekleştirir. Bunların yanında her yerde 

sömürgecilere karşı amansız bir mücadele verilmektedir. I. Dünya 

savaşından sonra batı kaynaklı ideolojiler revaçtadır. Her yerde değişimciler 

ile muhafazakarlar arasında bir mücadele sürmektedir. Bugün ulus 

devletlerden oluşan ve gerilimleri, geri kalmışlığı, fakirliği ve istikrarsızlığı 

ile önem çıkan bir Üçüncü dünya ile karşı karşıyayız. Aynı zamanda 

Müslümanların nüfusu, dünya ortalamasının üzerinde hızla artmaktadır. Bu 

şartlarda İslam gelecekte, birlik ve beraberliğini ve toparlanma gücünü 

devam ettirebilecek mi? Yine içinde yaşadığımız dünya ile gelecek kuşaklar 

nasıl bir ilişki kuracaktır? 

III. SENTEZ VE YENİ BİR DÖNEMLENDİRMEYE DOĞRU 

Buraya kadar sunduğumuz üç farklı dönemlendirmede, bir biriyle 

örtüşen noktalar olduğu gibi, oldukça önemli farklar da bulunmaktadır. Bu 

dönemlendirmelerin bir karşılaştırmasını yaparak ve eksikliklerine dikkat 

çekerek yeni bir dönemlendirmeye ulaşmaya çalışacağız. 

İlk olarak İslam tarihinin nerede başladığı meselesini ele alarak başla-

yalım. Goitein, İslam tarihini Arap tarihi ile eş değer gördüğünden, Kureyş 

kabilesinin Mekke’de ticari ittifak (îlaf) kurarak yükselişe geçtiği M.S. 500 

yılıyla başlatır. Hodgson ise kesin bir tarih vermez fakat İslam’ın Arap 

yarımadası dışına çıkmasını(İran-Sâmî bölgesi) esas alır. Andre Miquel ise 

Hz. Peygambere vahyin indiği 610 yılını esas alır. Bu son tarih İslam 

tarihinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. Fakat Hz. Peygamber dönemini 

İslam tarihinin bütünü içinde her hangi bir döneme dahil edemeyiz. Çünkü 

bu devir İslam tarihi ve bütün Müslümanlar için, dini ve manevi hayatın 

yoğunluğu, İslami ideallerin gerçekleşmesi noktasından çok özel bir devir-

dir. Bütün İslam tarihi süresince boy veren değerlerin özü ve çekirdeği bu 

devirde cevher halinde bulunmaktadır; vahiy hala inmekte, hadisler ve 
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Medine’deki ilk Müslüman toplum Hz. Peygamber rehberliğinde İslami bir 

hayatın ideal misallerini oluşturmaya çalışmaktadır. Nasıl ki toprağa atılan 

bir tohum, belli bir zaman, uygun bir iklimde gelişerek bir ağaç halinde 

büyür ve meyve verirse; İslam medeniyeti ağacı da evvelki medeniyetlerden 

aldığı mirasla beslenerek, “Medine’deki ideallerin” asırlar boyunca 

meyvesini vermiştir. Bilim, felsefe, sanat vs. alanındaki medeniyet 

mahsullerini, Müslüman toplum bütünüyle istikrara kavuştuktan ve vahyin 

ilkelerini disipline ettikten sonra ortaya koymaya başlamıştır. Bu bakımdan 

Asr-ı Saadet dönemi, daha sonraki herhangi bir dönemle kıyaslanamayacak 

ve herhangi bir kategoriye konamayacak kadar özel bir dönemdir. Daha 

sonra gelişen medeniyetin bütün veçhelerinin temelinde bu dönem vardır
29

. 

I. Fetihler ve Teşekkül Devri (610-750) 

Yukarıda takdim ettiğimiz dönemlendirmelerde ilk devrin sona erişi ile 

ilgili üç tarihçimiz de ayrı tarihler vermektedir. Hodgson, 692 ya da 700 

tarihiyle birlikte iç savaşların sonra erdiğini dikkate alarak İlk Halifelik 

Dönemi dediği devrin sona erdiğini inanmaktadır. Ancak bu olay bütün 

tarihi gidişatı dönüştürecek bir etki yaptığı söylenemez. Emevilerin bütün 

siyasi rakiplerini alt ettiği doğrudur, fakat çok daha derinlerde süre giden 

tarihin yönünü değiştiren bir gelişmeden bahsedilemez. Fakat Hodgson’un 

altılı devir sisteminde bu kırılma ara bir kırılmadır, İlk devri daha sonraki 

devirlerden ayıran esas büyük dönüşüm, merkezi halifelik otoritesinin 

(Emevi ve Abbasi) dağıldığı ve Büveyhilerin Bağdat’a girdiği tarih olan 945 

yılını devrin sonu olarak gösterir. Bu dönemde tarımsal sistemdeki bozulma 

ve Toynbee’nin felsefesini kullanarak halifelik etrafındaki yaratıcı azınlığın 

artık egemen toplumsal grupların desteğini alabilecek ve böylece siyasal 

bütünlüğü sürdürecek fikirler ve modeller geliştiremediği için “iç proleterya” 

tarafından artık taklit edilmez (mimesis) hale gelişinin bu devrin sonunu 

getirdiğine inanmaktadır
30

. Fakat burada yüksek halifelik çökmesine rağmen, 

kültürel birlik devam etmiştir. Ayrıca devam eden ve bu devre esas 

karakteristiğini kazandıran daha dinamik süreçler; bilim, felsefe, şehirli-

tüccar tarzda şekillenmiş toplumsal yapıdır. Halifelik otoritesinin 

dağılmasından hemen hemen hiç etkilenmedikleri görülmektedir. Öyleyse 

buradaki olay, sadece siyasi bir parçalanmadan öte geçmemiştir. Elbette bu 

dönemde Müslümanların yaşadığı coğrafyada çoğunluğa geçmeleri ve İslam 

bilim ve felsefesi özgün klasiklerini ortaya koyma gibi önemli değişmeler 

oldu, fakat bunlar daha önce yaşanan daha büyük bir dönüşüm sonucu 

başlayan bir sürecin devamıydı. Dolayısıyla ilk devrin sona erişini daha 

                                                 
29  S. Hüseyin Nasr, Üç Müslüman Bilge, (trc. Ali Ünal), İstanbul 1985, s. 11 
30  Sorokin, age, 149-150 
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önceki bir tarihte aramak gerekir. Goitein ise 830 tarihinde Türklerin Abbasi 

merkez siyasetine hâkim olmaları, tüccar burjuvazisinin geleneksel Arap 

aristokrasisinin yerini alması ve Samarra sanatına yansıyan figürlerin derin 

bir dönüşümü yansıttığı kanaatindedir. Türklerin İslam siyasi hayatına dahil 

oluşları uzun vadede önemli etkiler yaratmıştır, fakat Samarra’daki nüfuzları 

bütün bir İslam tarihindeki köklü dönüşümleri başlatacak büyüklükte 

değildir. Ayrıca aynı yazar “İslam Tarihinde Bir dönüm Noktası” adlı bir 

başka makalesinde
31

, İbnu’l-Mukaffa’nın “Risaletu’s-Sahabe”
32

 adlı bir layi-

hasındaki itiraflarına dayanarak, Emevilerin yıkılıp, Abbasilerin kurulduğu 

750 tarihini İslam tarihinde pek çok alanda külli değişimlerin başlangıcı 

kabul etmektedir. Bu tarihte Arap Aristokrasisinin yerini bürokrasi, 

kabilelerden oluşan ordunun yerini ücretli nizami bir ordunun, Arap 

hâkimiyetinin yerini değişik milletlerden oluşan unsurların aldığını, özellikle 

de önce Farsların, sonra da Türklerin aldığını söylemektedir. Bu dönemde 

İslam tarihinde meydana gelen değişim, zannedildiğinden çok daha kapsamlı 

ve derin olmuştur
33

. 

Bundan dolayı A. Müquel, B. Lewis, Carl Brocelman, F. Braudel ve J. 

Welhausen gibi birçok tarihçi ilk devir İslam tarihinin dönüm noktası olarak 

Abbasi devriminin olduğu 750 tarihini göstermektedirler. Bu devir tarih 

yazım literatüründe Araplar tarafından “Sadru’l-İslam”, batılılar tarafından 

“Early Islamic History” olarak adlandırılır ve genellikle Abbasilere kadarki 

dönem için kullanılır
34

. Ahmet Emin de bu dönem için “Fecru’l-İslam” 

tabirini kullanarak Abbasilere kadarki gelişmeleri ele almıştır. Batılı yazarlar 

için bu tarih, Arap krallığı (Emevîler) ile İslam imparatorluğu (Abbâsiler) 

arasını ayıran ve yeni bir sürecin başlangıcını simgeler. B. Lewis daha ileri 

giderek 750 yılında vuku bulan Abbasi devriminin, Ortaçağda Bolşevik ve 

                                                 
31 “Tournin Point in the Islamic History” Islamic Culture XXIII, (Haydarabad 1949), s. 

120-135 
32  İbn Mukaffa’nın bu risalesi üzerine kapsamlı bir değerlendirme için bkz. Mustafa 

Demirci, “Emevîlerden Abbâsîlere Geçiş Sürecinin Bir Tanığı: Abdullah İbnü’l-Mukaffâ ve 

“Risâletü’s-Sahâbesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XXI, (İzmir 

2005), s. 117-148 
33  Goitein, Dirasât fi’t-Tarihi’l-İslami ve’n-Nuzumi’l-İslamiyyye, (trc. Atiye Kavsî), 

Kuveyt 1980, s. 57 
34 Sadru’l-İslâm kelimesi umûmiyetle Abbâsîler devrine kadar ki İslâm târihini ifade 

eder. Arap târihçiler de çalışmalarında bu kelime ile Abbâsîlere kadar İslâm târihini esas 

almışlardır. Krş. Abdülaziz ed-Dûrî, Mukaddime fî Târîhi Sadri’l-İslâm, Beyrut 1984; Fâlih 

Hüseyn, Hayâtu’z-Zirâ‘a fi Bilâdi’ş-Şâm fî Asri’l-Emevî, Amman 1978; Cemâl Muhammedî 

Dâvud Cevde,el-Arab ve’l-Arz fî Sadri’l-İslâm, Bağdâd 1977 



30                                              Mustafa DEMİRCİ, İslam Tarihinin Dönemlendirilmesi Problemi 

Fransız ihtilali ile karşılaştırarak, bir hanedan değişiminden öte İslam 

tarihinde büyük bir dönüşüm olarak kabul eder
35

. 

Bu devrin genel özellikleri ile ilgili olarak Arapların ve Arapçanın her 

alanda üstünlüğüne, Müslümanların genel nüfus içindeki azlığına, tek bir 

siyasi otorite altında bir İslam toplumunun varlığına, en önemlisi de İslam’ın 

fetihlerle yayıldığına vurgu yapılmaktadır. Bu devre belki en temel 

karakteristiğini veren fetihler olmalıdır. Çünkü devlet idaresi, maliye, ordu, 

toplum yapısı, şehirler hemen pek çok alana fetihlerin etkisi damgasını 

vurmaktadır. İslam, köklü doğu medeniyetlerinin yuvasını ele geçirerek bir 

Doğu ve Akdeniz imparatorluğunun temelini atarak Antik dünyanın önemli 

ticaret yollarının kavşağını kontrol altına almıştır. Fetihler öylesine hızlı 

yayılır ki onu ancak aşılmaz dağ silsileleri durdurur; batıda Pirenneler, 

kuzeyde Toros silsilesi ve Kafkaslar, Doğuda Altay ve Pamir, Güneyde ise 

Himalayalar, Afrika’da Sahra çölü ve Atlas okyanusu. Müslümanlar ile diğer 

dini topluluklar arasında tartışmalar henüz başlamamıştır. Milletler daha yeni 

karşılaştıklarından bir birlerinin işine karışmaksızın yan yana yaşamakta-

dırlar. Bir taraftan da bedeviler hızla şehirleşmektedirler. Fetihlerle başlayan 

hızlı dışa açılma, köklü sosyal değişim ve şehirleşme, Müslüman Araplar 

arasında görüş ayrılığını ve siyasi hizipleşmelerin gerilimini yükselttiğinden, 

Şii ve Harici kabilelerin taşkınlıklarıyla derin iç buhranlarla sarsılır. Hemen 

her alanda bir medeniyetin teşekkül döneminde görülen dini heyecan ve 

coşku, egemenlik tutkusu, ortak aidiyet, düşük düzeyde şehirleşme gibi 

refleksleri görebiliriz. Dönemin sonuna doğru bu gidişatın yarattığı 

rahatsızlıklar ile mahalli muhalefet de yükselir. Sonunda iç karışıklıklar, 

hızlı büyüme, Arap idarecilerin aşırılıkları, sağlam bir idarenin kurula-

maması ve ortaya çıkan sosyal hareketliliğin kontrol altına alınamamasının 

yarattığı gerilimler ile bu devir sona erer. Dolayısıyla bu devre Fetihler ve 

Teşekkül Devri diyebiliriz. 

II. Klasik İslam Medeniyeti (750-1258) 

İslam tarihindeki ikinci dönem, Abbasi ihtilaliyle başlamakta; genellikle 

ya Türklerin İslam dünyasına hâkim olmalarıyla ya da Moğol istilasıyla sona 

ermektedir. Abbasi ihtilalinden sonra geniş bir siyasal, toplumsal ve daha 

sonra da bir alt üst oluşu harekete geçiren belirleyici değişimler meydana 

gelmiştir. Abbasiler iktidara geldikten hemen sonra fetihler hissedilir 

derecede durmuş, buna bağlı olarak şehirleşme ve kültürel hayatta bir can-

lanma başlamıştır. Tarihinin bu döneminde İslam, Antik dünyanın mirası 

üzerinde yükselen dünyanın en parlak medeniyeti olmuştur. Braudel’e göre 

                                                 
35 B. Lewis, Tarihte Araplar, (trc. Hakkı Dursun Yıldız), İstanbul 2001, s.111 
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bu dönem İbn-i Rüşd’ün ölümü ile sona erer
36

. Bu Hodgson’a göre, yukarıda 

kısaca özetini verdiğimiz 945 yılında sona erer. Fakat 945’den sonraki 

“Erken Ortaçağ” dediği dönem de 1250’de sona ermektedir. Esas köklü 

dönüşüm 945’te o zamana kadar tek bir halifelik otoritesinde devam eden ve 

“Yüksek Halifelik Devri” dediği siyasi yapının son bulmasıyla bu devir de 

kapanmıştır. Başka bir yazısında ise Halifelik devrinin son bulmasından 

sonra Uluslararası bir Müslüman toplumun ve İslami bir dünya düzeninin 

kurulmaya başladığı, bunun da 1800’lere kadar devam ettiğine dikkat 

çekerek, 1000 yılının bu dönüşümün bir ayrım noktası olarak alınabileceğini 

iddia etmektedir
37

. A. Miquel de bu devrin Hodgson’un gösterdiği tarihten 

bir asır daha sonra 1050 yılında, Selçukluların gelişiyle sona erdiği kana-

atindedir. İslam tarihi dönemlendirmesinde bulunan bütün tarihçilerde 

Türklerin İslam dünyasına girişi, bir dönüm noktası olarak alınmıştır. 

Türklerin gelişiyle birlikte Arap üstünlüğü, Yüksek Halifeliğin sona ermesi, 

ekseri iktânın başlaması, İslam’ın üç asır aradan sonra tekrar onların eliyle 

fetihlerin canlanması ve göçebe toplulukların yerleşik dünyaya hâkim olması 

yünüyle bir dizi değişikliğin miladı olmuştur. Dağlı-göçebe kavimlerin gelişi 

ile İslam dünyasında şartların tamamen değiştiğine dair bir inanç var. Doğu 

ve Kuzey İran da, Mezopotamya’da ve Cezire’de Türk göçerler; Suriye, 

Mısır ve Kuzey Afrika’da Arap kabile hareketleri (Ben-i Hilal gibi) ve yine 

Kuzey Afrika ve Endülüs’te Berberiler ve Batı Afrika kabileleri tarafından 

tarıma dayalı ekonomi tahrip edilerek hayvancılığa dayalı hale gelmesi, 

ekonomide gerilemeye yol açtı. Her ne kadar Türk göçerle başlangıçta 

Selçuklular tarafından kontrol edildiyse de VI. Asırdan itibaren vahalara 

çekildiler. Böylece gelişmiş şehir hayatı, mahalli prenslere bağlı göçebelerle 

kuşatılmış oldu
38

.  

Hala çok incelenmemiş olmasına rağmen halifelik devrinin sona ermesi, 

Miquel’e göre başta iktâ sistemindeki bir değişimin etkileri uzun vadede 

siyasî-idari yapıları da aşarak sosyal ve iktisadi yapıda köklü dönüşümleri 

başlatmıştır. Bu olay, İslam dünyasındaki “kâtip-tüccar” tipinin yerine 

“askeri-siyasi” kişiliklerin almasına, o da para aristokrasisine karşı kılış 

aristokrasinin hâkimiyetini güçlendirmiştir
39

. Bu yaklaşım biraz batı 

feodalitesinin oluşumunu izah eden yaklaşımları çağrıştırmaktadır. Miquel, 

Türklerle başlayan sürecin sekiz asır devam ettiğini söylerken, Hodgson bu 

dönemi coğrafi keşiflere kadar götürmektedir. Goitein ise bu tarihi kesitte 

                                                 
36 F. Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 97 
37 Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, s. 271 
38 Hamilton Gibb, İslam Medeniyeti Üzerine Araştırmalar, (trc. Komisyon), İstanbul 

1991, s. 40 
39 A. Miquel, I, 164-165 



32                                              Mustafa DEMİRCİ, İslam Tarihinin Dönemlendirilmesi Problemi 

her hangi bir kırılma görmediği gibi çözümlemesinin merkezine orta sınıf 

burjuvazisini alarak şöyle demektedir; “orta sınıf 750 yılında ortaya çıktı, 

üçüncü asırda güçlendi, dördüncü ve beşinci asırlarda ise zirveye ulaşarak 

kölemen askerler üzerinde de üstünlük ve nüfuz kurdu”
40

. Ona göre İslam 

tarihi Abbasilerden sonra oluşan tarihsel yapıdaki esas köklü değişim 945 ya 

da 1050 yıllarında değil, 1258’de Moğol istilasıyla olmuştur. Bu konuda 

Goitein yalnız da değildir, Cahen, Lewis, Braudel de aynı dönemi (VIII-

XIII) tarihsel bir bütün olarak almaktadır. 

Bu devrin hâkim özelliklerine gelince, Claud Cahen, “Klasik İslam”
41

, 

Braudel “Abbasi Dönemeci ve İslam’ın Altın Çağı”, Miquel “Bağdat Hali-

feliği ve Karşılaşmalar Çağı”, Hodgson, “Yüksek Halifelik” ya da “Klasik 

Abbasi Medeniyeti” ile “Erken Ortaçağ”, Goitein ise “Ara Medeniyet”, 

Ahmet Emin “Duha’l-İslam” ve “Zuhru’l-İslam”, Adem Mez ise “İslam 

Rönesansı” sıfatını yakıştırmaktadırlar. Bütün sıfatların ortak yanı bir 

zirveye, ilimde canlanışa ve klasik tarzların oluşumuna yönelik imalar taşı-

maktadır. 

Bu devir tipik özelliklerini Abbasi başkenti Badat’ta bulur; Bağdat, 

Doğu toplumlarının, tüccarların, zanaatkârların olduğu kadar Antik kültür-

lerin de buluşma noktasıdır. İslam, Budizm ve büyük doğu imparatorlukları 

ile Akdeniz ve Avrupa arasındaki bütün kapalı kültürleri ve toplumları 

iletişime sokar. VIII. ve IX. Asırdaki bu karşılaşmalar, klasik bir mede-

niyetin doğmasının zeminini hazırlar
42

. Devrin iki özelliği dikkat çeker: tek 

bir devletin, tek bir halifeliğin ve tek bir dilin (Arapça) egemenliği vardır. 

Bu siyasi merkezin çekim gücü X. Asra kadar her yerde etkindir. Dünya 

tarihi Bağdat saatinin etrafında dönmektedir. İkincisi ise bu homojen 

kültürün arkasında tercüme faaliyetiyle Arapçaya aktırılan Yunan, Hint, İran, 

Yahudi, Hıristiyan ve Arap cahiliye geleneği gibi Antik çağın mirası iyi bir 

şekilde kaynaştırılmıştı. Bu klasik Abbasi dönemi yaratıcı düşünce ve kül-

türel deneyim bakımından oldukça hareketli ve zengindi
43

. Bu karşılaşmalar 

neticesinde evrensel bir kültür meydana gelir. İslam’ın hemen bütün temel 

klasikleri ve birinci sınıf yaratıcı dahileri bu dönemde ortaya çıkar ve bu 

yüzden bazı batılılar tarafından “İslam Rönesansı” olarak adlandırılır. 

Felsefeyi de içine alan tabii ilimler, XI ve XII. Asırlarda “Altın Çağ” kabul 

edilebilecek ölçüde gelişmeye devam eder. 

                                                 
40  Goitein, age, s.117 
41 C.Cahen, İslamiyet, (trc. Esat Mermi Erendor), İstanbul 1993, s. 115 
42  A. Miquel, I, s. 121 
43 Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, s. 274 
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Bir diğer dikkat çeken nokta da Çin ekonomisi ve altınına bağlı olarak 

bir ticari refah dönemi yaşanır. Çin, Hint, Basra körfezi, Habeşistan, 

Kızıldeniz, Afrika ve Endülüs’e kadar uzanan ılıman coğrafyada, “erken 

ticari kapitalizmi” sayesinde büyük servetler oluşmuştur. Para ekonomisi ve 

tarımda ticarileşmenin getirdiği maddi refah her yerde kendini hissettirmiştir. 

Para ekonomisi çoğunluğu köylü olan bu toplumun temelini sarsmış, Abbasi 

siyasi sistemi ile mevalilerin önü açılmış; bu da kitlesel ihtidalara ve 

fethedilen bölgelere nüfuza bağlı olarak hızlı bir şehirleşme yaşanmaya 

başladığından, devasa şehirler kurulmaktadır
44

. 

Bu devrin ikinci aşamasında yani X.asırdan sonra Bağdat’a rakip 

kültürel bölgeler ortaya çıkarak; Mısır’da Fatimiler, Endülüs’te Emevîler, 

Doğuda Selçuklularla çok merkezli bir yapıya doğru kayar. Samaniler 

devrinde bir “İran Rönesansı” yaşanır ve Farsça ikinci bir dil olarak gelişir. 

Firdevsî’nin Şahname’si bu gelişmeyi sembolize eder. Aynı zamanda Sûfi 

tarikatlar, fütüvvet gibi esnaf teşkilatları ve medreseler yükselişe geçer. 

Abbâsî devri zihin yapısından farklılaşarak bu dönem Gazali’nin, İbni 

Arabî’nin ve Sâdî’nin çağıdır. Selçukluların katkılarıyla âdeta yeni bir 

Müslüman medeniyeti(Türk-İslam) ortaya çıkar. Bu anlamda Selçuklular en 

az Abbasiler kadar, İslam dünyasının tekrar bütünlüğünü sağlamaları, 

fetihleri başlatmaları, Anadolu, Stepler ve Kafkas halkalarının İslamlaşması, 

göçe Oğuzları yerleşik hayat geçirmesi, sünni duyarlılığı, şehirli tüccar bir 

toplumun desteklenmesi ve özgür ve yaratıcı bilim ve düşüncenin gelişmesi 

gibi klasik tarzların ortaya konmasında kalıcı etkiler bırakmıştır. Bütün 

farklılaşmalara rağmen İslam dünyası çokluğu içinde birliğini sürdürmüş, 

bütünlüğünden bir kopma olmaksızın üzerine kurulduğu kültürel temelleri 

geliştirmiştir
45

.  

Moğol öncesi dönemde Asya’da Harzemşahlar, Karahanlılar, Gurlular 

bir birleriyle; Doğu Akdeniz’de Anadolu Selçukluları, Zengiler, Eyyübiler 

hem kendi içlerinde, hem de Haçlılarla; en batıda ise Endülüs’teki emirlikler, 

Murabıtlar ve Muvahhitler de hem kendi aralarında hem de Aragon ve 

Kastilya krallıklarına karşı boğuşmaktadır. Bütün bunlar olurken çok daha 

önemli bir gelişme olur; Normonlar, Sicilya, Girit  ve Malta’yı ele geçirirler 

ve Akdeniz’deki İslam hâkimiyeti Osmanlılara kadar düşer. Bu olay Avru-

pa’nın yükselişini, Müslüman dünyanın ise karaya yani içine kapanmasını 

sembolize eder. Artık Müslüman dünyanın hâkimleri Türklerdir ve 

Berberilerdir, Araplar XIX. asra kadar sahnede yoklar, seyirci konumun-

dadırlar. Abbasiler ile Osmanlılar arasında ömürleri bir asra varmayan yüz-

                                                 
44  Braudel, s. 98-99 
45 Hogson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, s. 276 
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lerce hanedan kurulu yıkıldı. Bütün bunları bir kasırga gibi silip süpüren 

gelişme Moğol istilasıydı. 

III. Bürokratik Barut İmparatorlukları Çağı (1258- 1800) 

Moğol istilası ve sonrasındaki etkileri konusu İslam tarihinde en çok 

tartışılan dönem özelliğini taşır. Çünkü bu dönem pek çok tarihçi için 

gerilemenin başlangıcı ve İslam medeniyetinin sonu olarak görülmektedir. 

Bu amaçla Batıda iki ayrı uluslar arası toplantı yapılmış ve konu enine 

boyuna tartışılmıştır
46

. Fernand Braudel “Duraklama ve Gerileme Devri; 

XII-XVIII) olarak tanımladığı bu dönem için, “İslam medeniyeti XII. Asırda 

(1199 İbni Rüşd’ün ölümü) aniden kesintiye uğrar. Bilimsel ve maddi 

ilerleme, maddi hayatın gücü XII. Asrın ötesine geçmemektedir. Eski 

parlaklığına ve ürünlerine sahip olmasa da, var olmaya devam etmiştir. 

Gerilemenin ne zaman başladığı ise tartışmalıdır. Yaygın kabüle göre 

belirleyici geri çekilme XIII. Asrın sonunda başlamıştır.” demektedir. Bu 

değerlendirmesinin sonunda da “Fakat burada yaşanan bir üstünlüğün sonu 

mu? Yoksa bir uygarlığın sonu mu? Diye de sormakta; cevap olarak da; 

burada İslam aleminin üstünlüğünü kaybettiğini, esas gerilemenin XVIII. 

Asırda başladığını ileri sürmektedir. Dolayısıyla bir medeniyet olarak hala 

varlığını sürdürmektedir
47

. 

Hodgson ise Moğol döneminde yaşandığı iddia edilen gerilemeden çok 

emin değil; yalnız bu dönemlerde nispi bir iktisadi daralma veya bozulmanın 

(kara ölüm vebası) çok genel bir biçimde yaşandığından bahseder. Bu da  

bütün Afro-Avrasya’da yaşanmakta olan bir krizin yansımasıdır. Avrupa’da, 

Çin’de, Ganj vadisinde ve bütün kuzey yarım küreyi saran veba, ciddi bir 

nüfus azalmasına, buna bağlı olarak üretimde düşüşe ve şehirleşme, ticaret 

hacmi, tarımsal üretim vs. alanlarında iki asırlık bir daralmaya yol açmıştır. 

Buna ilave olarak Moğol tahribatı hem dünya ticaretini hem de işgal bölge-

lerini olumsuz etkilemiştir. Mesela; 1500’lü yıllarda Dicle-fırat havzası, 

sekiz asır önceki Abbasiler devri ile karşılaştırılamayacak derecede geri 

düşmüştü. Mısır, İran, Mağrib bölgelerinde de umumi bir yorgunluk ve ekili 

alanlarda daralma gözleniyordu. Bu sözleri ile Hodgson da Moğol tahribinin 

etkilerinin farkındadır, fakat bu dönemde Moğolların birleştirdiği coğrafyada 

ticari canlanma ve İslamlaşmada görülen yayılmayı esas aldığından, iddia 

edildiği kadar İslam medeniyetinde bir kırılma meydana gelmediği kana-

                                                 
46 Classicisme et Déclin Culturele Dans l’Histoire De L’Islam, (edit: R. Brunschvıng- 

G.E. Grunabaum), Paris 1977; Klassizismus und Kultur Verfall, (edit: G.E. Grunabaum-Wiill 

Hartner), Frankfurt-Chicago 1956 
47 F. Braudel, Uygarlıkların Grameri, s. 93 
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atindedir. Moğol istilası sonrası dönemde ilmi yaratıcılık konusunda göz-

lenen tıkanıklığın da bütün tarım çağı toplumlarında görülen muhafazakar 

ruhla alakalı olduğunu savunur. Ona göre bu dönem Çin etkisi ile yeni 

tarzların ve diyalogların yaşandığı bir canlanma dönemidir. Buna rağmen 

“Orta Dönemler” dediği 945-1503 arası dönemi “Erken Ortaçağ ve Geç Orta 

dönem” diye ikiye bölen bir olaydır
48

. A. Miquel de Moğolların İslam’ın 

önünü tıkamadığı gibi tüccarların hareket alanını genişlettiği için onlarla 

birlikte İslam’ın da yayılma alanının önünü açmıştır. Ayrıca Moğolların 

sağladığı istikrar ortamında yaşanan nüfus mübadelesinin toplumlar arasında 

bilgi mübadelesini hızlandırmış, bu da eski dünyaya bir canlılık getirerek 

adeta Abbasi devrini geri getirmiştir.   

Halbuki bu iki tarihçimiz de Moğol tahribatının yerleşik Müslüman 

medeniyetinin köklü geleneklerine nasıl öldürücü bir darbe vurduğunun 

farkında değil. Bu işgal neticesinde Nil ile Amuderya arası bölge, nüfus ve 

kültürel bakımdan çöktüler. Moğolların tahrip ettiği Merv, Buhara, Nişabur, 

Gürgenç, Hamedan, Kazvin, Tebriz, Mereğa, Bağdat gibi birçok klasik İslam 

devri şehri, bir daha dirilmemek üzere tarihe karıştılar. İslam bilim ve 

felsefesinin büyük beyinler yetiştiren bu şehirlerdeki yuvaları dağıtılmış, 

takipçilerinin çoğu öldürülmüştür. Bu istila sonrasında Orta Asya, Türkistan, 

Harizm, Horasan, İran, Afganistan, Irak, kısmen Anadolu ve Suriye öyle bir 

çöküntüye uğradı ki ilim ve medeniyetin bir daha dirilmesi mümkün 

olmamıştır. Bu istilayı hafif hasarla atlatan Mısır ve Suriye de bu çöküntüyü 

önleyememiştir
49

. 

Gerçekten bu devrin bir kırılma olup olmadığını değişik alanlarda takip 

edebiliriz. Bu devri ciddi bir kırılma devri olarak ele almadığımız zaman, 

öncesi ile sonrası arasındaki pek çok geleneği bütünlemek zor görün-

mektedir. İslam medeniyeti içinde kendi sınırları ve doğrultusunda gelişen 

pek çok felsefi, ilmi, sanatsal gelenek aşikâr bir biçimde sekteye uğramıştır. 

Bu kırılma sadece Moğol istilasına uğrayan alanlarda değil, İslam 

dünyasının en batısında da benzer bir daralma söz konusudur. Özellikle 

Muvahhidler sonrası (1250) Mağrib tarihinde de bir dönüm noktası kabul 

edilmektedir
50

. Sorokin de tarihte yaşana her krizin sonunda bir tarih 

filozofunun çıktığı tezinden hareketle, İbn Haldun’un ortaya çıkışını İslam 

                                                 
48 Hodgson, İslam’ın Serüveni II, 409-412 
49 Moğol istilası ile tamamen yıkılan ve bir daha inşa edilmeyen şehirlerin yaşadığı 

akibet hakkında en kapsamlı çalışma Osman Turan tarafından “Türk-İslam Medeniyetinin 

İnkişafı ve İnhitatı Meselesi” adlı bir makalede ele alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Osman 

Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, s. 480-497 
50 Malik b. Nebi, İslam Davası, (trc. Muammer Tan), İstanbul 1990, s. 17-32 
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medeniyetinde yaşanan derin krizin bir neticesi olduğu kanaatindedir
51

. 

Ayrıca bu dönem sonrasında İslam medeniyetinde birinci sınıf yaratıcı 

dehaların sayı ve deha derecelerinde nicel ve nitel olarak bir gerileme söz 

konusudur
52

. Ayrıca Moğol sonrası ortaya çıkan kültür ve düşünce yapısının 

özellikleri önceki döneme göre ciddi farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla 

bütün bunlar XIII. Asırda İslam kültür ve medeniyeti içinde ciddi bir 

değişimin yaşandığını ortaya koymaktadır ve bu değişimi göz ardı ederek ve 

atlayarak bu dönemi bir bütün halinde ele almanın imkanı yoktur. Bu devri 

kırılma olarak almayan tarihçiler de burada derin bir çöküntünün aslında 

farkındadırlar, fakat ya bazı olguları atlamışlar ya da bu açığı kapatmaya 

çalışmışlardır. Fakat bu dönemde yaşananları pür bir gerileme olarak 

düşünmenin beraberinde getireceği bir dizi sıkıntı var. Burada daha çok 

kültür ve siyasal yapıda bir tarz ve mahiyet değişimi yaşanmaktadır.  

Bu değişim etrafında en çok tartışılan başlık bilim ve düşünce hayatının 

aldığı yeni şekil üzerinedir. İgnaz Goldziher’e göre “Moğol sonrasında İslam 

bilim ve edebiyatı açısından telafisi imkansız bir kayıp ve çöküş olmuştur.” 

Moğollar öncesi devirde biriktirilen kültür hazineleri ve ilmi müesseseler, 

Moğollar tarafından yıkıldığından, istilaya uğrayan yerler ilmi önemini 

kaybetmişlerdir
53

. Hodgson’a göre de tabii ilimlere yönelik ilgide hissedilir 

bir azalma olmuş, bu ilimler daha çok entelektüel lüks olarak kalmıştır. 

Moğol sonrası dönemde belki sadece Semerkant ve İran’ın istilayı hafif 

atlatan şehirlerinde varlığını sürdürebilmiştir. Aynı zamanda İslam dünya-

sında bir içe kapanma ve yalıtılmışlık yaşanmaktadır. Klasik dönemde 

tercümeler durduktan sonra XVI. Asra kadar, Latince veya Batıl dillerinden 

hiçbir eserin Müslüman dillerine tercüme edilmediğini söylesek, sanırım 

yeterli olur
54

. İlmi hayata muhafazakar ruh hâkim olmakta, yenilik ve yara-

tıcı düşünce yerine eskiyi tekrar ve muhafaza anlayışı revaç bulmaktadır. 

Malik b. Nebi bu duruma “medeniyetin geviş getirme devri” demektedir.  

                                                 
51 Sorokin,age,  
52 Tarih filozofu Alfred Krober, her hangi bir kültürün yükseliş ve çöküşlerini saptamak 

için kullanılan özgün metodun, yaratıcı dehaya sahip insanların sayı ve derecelerini saptamak 

olduğunu, bir dönemde bunların nitel ve nicel olarak gerilemesi veya yükselmesi, o 

kültürdeki yükseliş ve gerilemelerin iyi bir göstergesi olarak kullanılabileceğini önerir. Bkz. 

Sorokin, s. 199-200   
53 İgnaz Goldziher, Klasik Arap Literatürü, (trc.A. Yüksel, R. Er), Ankara 1993, s. 156. 
54 Bernard Lewis, “Osmanlı İmparatorluğunun İnhitatı Üzerine”, Osmanlı Geriledi mi, 

s. 78-79 
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Klasik dönemde yazılmış değişik alanlardaki özgün eserlerin bu 

dönemde Ansiklopedilere dönüştüğü dikkat çeker
55

. Bu dönemdeki kültürel 

gerilemenin en açık belirtisi, klasik dönemdeki yaratıcılığın aksine impa-

ratorlukların yüksek kademeli katipleri tarafından yazılan, uzmanlık 

sınırlarını aşan ve entelektüel yaratıcılığın yerini alan, daha çok “toplama ve 

derleme” mahiyetindeki “ansiklopedik” eserlerdir. Goldziher, “bütün bunlar 

çöküşün şaşmaz belirtileridir” demektedir. Çünkü bol malzeme ve yaygın 

literal üretim, ancak çok nadir yaratıcı çalışmayla övünebilmekteydi. 

Sistematik derlemeler, şerhler ve telhisler, şaşaalı Fars nesir edebiyatı, 

yaratıcı araştırmaların yerini almıştır
56

. Toplam 300 kadar eser vermiş olan 

Celalettin Suyutî (ö.911/1505) bu tanıma en çok uyan isimdir.  

Aslında bütün bunlar imparatorluk kültürünün uzantılarıdır. Tarihte 

büyük imparatorlular, soyut ve teorik konulardan ziyade pratik zanaatlara 

dayalı bir toplum oluşturmuşlardır. İmparatorlukların büyük gövdelerini 

kontrol etmek için de her şey örgütlü hale getirilir. Bu dönemde her şey 

organizedir; geniş okullar(medreseler), tekke ve zaviyeler, maaşlı geniş bir 

memurlar kadrosu ve bilimler… Bundan dolayı Osmanlı-bilim tartışmalarını 

da bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tarihin en büyük ve kudretli 

imparatorluklarından birini teşkil etmelerine rağmen, daha kurulurken ait 

olduğu medeniyet klasik devrini tamamlamış olduğundan, İslam medeniyeti 

artık bilgi üretim devrini geride bırakmıştı. Osmanlı İslam medeniyetinin bu 

devrine aittir ve ilim ve düşüncede de bu devrin özelliklerini yansıtır
57

. 

Felsefi ve dini tartışmalar bitmiş, Osmanlı, Safevî ve Babür imparatorlukları 

da bu sakin sularda büyüyebilmişler ve uzun süre ayakta kalmışlardır. Onları 

esas büyüten ise barutu kullanarak ateşli silahlar ile kendilerinden küçük 

devletçikleri yutmaları olmuştur. Bundan dolayı Hodgson bu imparatorluklar 

için “Barut imparatorlukları” sıfatını uygun bulur.    

Moğol sonrası dönemde İslam, Babür imparatorluğu eliyle Ganj 

nehrinin güneyinde, Osmanlılar eliyle Eğe, Balkanlar ve Doğu Avrupa’da, 

Sufi tarikatlar eliyle Keşmir’de, tüccarlar eliyle Sudan, Doğu Afrika ve 

Malezya’da, Moğolların arkasından giden Türkler eliyle Çin’de yayılıyordu. 

XVI. Yüzyıla gelindiğinde İslam’ın sahası, Nil ile Amuderya arasındaki 

topraklara nispetle üç kat genişlemişti
58

. Bu imparatorluklar sayesinde, 

                                                 
55 Coğrafya da Hamevî, luğat çalışmalarında İbn-i Manzur, Tefsirde Razi, tarihte 

Nüveyrî, biyoğrafide Zehebi, İbni Hallikan, tasavvufta İsfehanî, edeb türünde Kalkaşandî vs. 

Bunların tamamı XIII. Ve XIV. asır müellifleridir. 
56 Goldziher, age, s. 156, 170 
57 Osman Turan, age, s. 498 
58 Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, s. 271, 280 
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özellikle de Osmanlıların Akdeniz ve Avrupa’daki başarıları ile İslam, 

tarihinde zirvelerinden birini daha yaşamıştır. İslam’ın genel bir topar-

lanması, Türk ve Sünnî biçimi altında imparatorlukların himayesinde aşikar 

bir refah ve nüfuz artışı yaşanmaktadır. Bu dönemde İslam tarihi neredeyse 

dünya tarihi ile aynıydı.   

Yine bu dönemde kendine has sosyal ve tarihi eğilimler ortaya çıkmıştır. 

En dikkat çekenlerin başında, her yerde örgütlü bir şekilde yayılan Sufi 

tarikatlarıdır. Moğollardan önce çıkmasına rağmen, onlardan sonra dini bir 

mesele şeklini kazanarak yayılmışlardır. Müsamahalı ve esnek yapıları, 

sosyal ve iktisadi alanlarla örgütlü ilişkileri, tarikatları sürekli hale 

getirmiştir. Daha önemlisi bu dönemde kurulan Osmanlı, Safevi impara-

torluklarının temelinde bu tarikat örgütlenmelerinin olmasıdır. Ayrıca bu 

dönemde Fars edebi kültürü büyük imparatorlukların saray ve rafine kültü-

rünün dili haline gelmiştir. Çin’den Osmanlı coğrafyasına, Hindistan’dan 

Malezya’ya kadar geniş bir bölgede kullanılıyordu. Arapça da kahire 

merkezli Arabistan, Irak, Mısır, Kuzey Afrika, Sudan’a kadar geniş bir 

alanın kültür diliydi. Aralarında keskin bir ayrım yoksa da aslında diller 

ekseninde farklılaşmış iki medeniyet türünü de yansıtıyordu
59

. Fakat 

sömürgecilik öncesi dönemde İslam, Afro-Avrasya alanında şehirli ve 

medeni bir model olarak diğer halklar nazarındaki cazibesini hala koruyordu. 

Hatta XIX asırda bile Sibirya’da, Moğolistan’da, uzak doğuda, Kafkas 

halkları arasında ve Afrika’da kitleleri kendine çekiyordu. Bunun sebebi, 

İslam sadece bir din değil, aynı zamanda sosyal muaşeret kurallarının da 

temeli ve ölçüsü idi. Bu suretle ortak bir dünya düzeni kurmuştu. Bu 

Müslüman dünya düzeni Avrupalı sömürgecilerin karşısında en büyük engel 

olmuştur. Bunun etkisi sadece Müslümanlarla sınırlı değil, onlarla ilişki 

halindeki bütün halklar arasında ve kültür havzalarında da etkisini 

hissettiriyordu
60

.  

Bu devrin sona ermesiyle ilgili olarak hemen bütün tarihçiler ittifak 

halindeler; 1800’ler. Fakat Hodgson 1500’lü yıllardan itibaren ortaya çıkan 

üç büyük imparatorlukla, İslam tarihinin ikinci bir filizlenme içinde 

olduğunu düşünür. Avrupa tarihi ile İslam tarihini bütünleştirmek amacıyla 

da 1503 yılını Orta dönemlerin sonu olarak ortaya koyar. Her üç 

                                                 
59 Hodgson, age, s. 287-288. Hodgson bu medeniyet farklılaşmasını Toynbee’ye 

dayandırır ve İranî medeniyeti tümüyle yeni üretken bir medeniyet olarak niteler. Fakat 

Hodgson, bu devrin çok az çalışıldığına dikkat çekerek, bu tür hüküm vermeler için henüz 

erken olduğunu söyler. Bkz. İslam’ın Serüveni II, s. 409 
60 Hodgson, bu iddiasına misal olarak sömürgecilerin Müslümanları kasdederek güney 

Çin denizinde kullandıkları “moorich” kavramını gösterir. Bkz. Dünya Tarihini Yeniden 

Düşünmek, s. 270-271 
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imparatorluk da temelde kara imparatorluğudur; onların denizleri boş bırak-

ması, Portekiz ve diğer batılı denizcilerin zaferini kolaylaştırmıştır. Osmanlı 

ise Akdeniz’deki başarısını Okyanuslarda sağlayamamıştır. Osmanlı aslında 

dünyanın kendi aleyhine değiştiğinin farkındadır; Yavuz’un yangına yetişir 

gibi Mısır’ı ele geçirmesi, bir istila hırsından çok, adım adım gerilemekte 

olan Akdeniz’in ve dolayısıyla imparatorluğun o dönüşü olmayan kaderini 

göğüslemek üzere stratejik bir geçidi tutma çabasına bağlamak yanlış olmaz. 

Coğrafi keşiflerle dünya ticaret yollarının Atlantik kıyılarına kayması, üç 

Müslüman imparatorluğun da yavaş yavaş iktisadiyatlarının bozulmasına ve 

İslam aleminin çözülmesine yol açmıştır. Fakat bu sürecin nasıl işlediği ve 

ne kadar zaman içinde gerçekleştiğini tespit için daha ileri çalışmalara 

ihtiyaç vardır. Dolayısıyla coğrafi keşiflerin Müslüman dünyası üzerindeki 

tesirleri ani olmadığından, bunun tesirlerinin ortaya çıktığı zamanı İslam 

dünyası için bir dönüm noktası olarak belirlemek durumundayız. Meseleye 

böyle baktığımızda 1700’lü yıllarda üç büyük imparatorlukta da kurumsal ve 

sosyal zaafiyet belirtilerinin başladığı görülür. Osmanlılar bütünlüğünü 

korumak için Avrupalılara bağımlı hale gelirken; Safevi imparatorluğu ise 

ayaklanan Afgan kabileleri tarafından tahrip edildi. Hindistan’daki Moğol 

imparatorluğu ise tamamen parçalanmış durumdaydı. İran, Hindistan ve 

Afrika’daki gelişmeler ilginç bir paralelliğe sahiptir. Batı, 1757 Plasey savaşı 

ile Bengal’i, 1798 Napolyon savaşı ile Mısır’ı ele geçirir. Batıdaki büyük 

dönüşüm karşısında geri kalan Müslüman dünyası için artık yeni bir 

dönemin şafağı sökmektedir. Bu dönem en erken XVIII. Asrın ortalarında, 

fiili olarak da sonunda başlar.  

IV. Sömürgecilik ve Çöküş Devri (1800-……) 

Yukarıda tasniflerini sunduğumuz tarihçilerden Gotein bu devre “Milli 

Kültürlere Geçiş” adını cermiş. Halbuki Müslüman halklar arasındaki 

milliyetçilik hareketleri, esas olarak yüzyılın sonunda kendini hissettirir. 

Yazar tasnifi boyunca Arapları merkeze aldığından, XIX. yüzyıldaki 

Lübnan’daki Hıristiyan Arapların hareketliliğini bütün Müslüman dünyaya 

teşmil etmek istemiş olmalı. Hodgson da “Modern Teknik Çağ” ve “Batının 

Büyük Dönüşümü” tanımını kullanır. Halbuki teknik gelişme XIX. asrın 

başında bile batıyı bütünüyle etkisi altına almış değil; süreç henüz yeni 

başlamakta. Avrupa’da henüz oluş halindeki tarihsel bir gelişme, İslam 

dünyasının içine gömüldüğü bir realite gibi sunulmamalıydı. Hodgson’un bu 

dönemeçle ilgili en temel vurgusu ise, Batı’da yaşanan büyük dönüşümün, o 

zamana kadar alışık olduğumuz dönüşümlerden çok farklı olduğunu, bunu 

insanlığın yerleşik hayata geçerek toprağı ekip-dikmeye başladığı zamandan 

beri süregelen “Tarım Çağının” sona erdiğini ve insanlığın artık yeni bir 
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çağa girdiğini, bunun da “Teknikalistik Çağ” ya da “Modern çağ” olduğunu 

söylemektedir. Bu gelişme Sümerlerden beri süre gelen tarım Çağından 

köklü bir kopuşu ve ona karşıtlığı ifade eder. Batı dönüşümü ile artık 

emsalsiz ve hızlı bir değişmeler zinciri başlamıştır. A. Miquel’in “Emper-

yalizm ve Arap Rönesansı” tanımlaması, ilk kısmı itibariyle kabul edilebilir 

görünmektedir. Çünkü İslam dünyasının bu devirde yaşadığı içinde bulun-

duğu duruma en uygun düşen gerçek, fiili ya da etki bakımından Avrupa 

sömürgesi altına girmiş olmasıdır. Takip eden asır boyunca Müslüman 

halklar teker teker sömürgeleştirilmektedir. Medeniyet itibariyle de Doğudan 

Batı’ya bütün İslam topraklarında bir çözülme yaşanmaktadır. Tarım çağı 

şartlarına göre ayarlanmış ve kurulmuş bütün kurumlar, ilişkiler ve düşün-

celer işe yaramaz hale geldiğinden; bu süre boyunca devletler, iktisadi 

yapılar ve gelenekler yıkılmaktadır. Hodgson, İslam medeniyetinin yıkılışını, 

biyoloji kanununda olduğu gibi doğar, büyür ve ölür yasasıyla açıklana-

mayacağını; medeniyetlerin bir organizma olmadığını söyler. Ona göre bu 

yıkılış bir iktisat yasasıyla açıklanabilir; başarılı bir şirket, bir tür mala aşırı 

bir şekilde yatırım yapabilir. Şartlar değiştikçe de artık o mala rağbet 

kalmadığından, şirket iflas edecektir
61

.  

XIX. ve XX. Yüzyıllar İslam aleminin acı çekmesine ve aşağılanmasına 

sonra da hegemonyasının genelleşmesine sahne olur. Batının kendi top-

raklarında meydan okuması karşısında Müslümanlar kültürel ve siyasi 

bakımdan ıslah çabalarına girişirler. Bundan dolayı da İslam dünyasındaki 

bütün akımlar savunmacı bir tarzda gelişmiş olan, ya Batı etkisiyle ya da 

doğrudan Batı kaynaklıdır. Ayrıca XX. Asrın başlarından itibaren Milliyet-

çilik hareketleri, İslam dünyasının her yerinde derinden hissedilmeye ve 

tarihi belirlemeye başlar. Siyasi olarak Osmanlı imparatorluğunun yıkılması 

ve I. Dünya savaşı sonrasında ayakta kalan İran, Afganistan, Türkiye ve 

Suudi Arabistan’dır. Geri kalan bütün İslam toprakları sömürgecilerin 

hâkimiyetindedir. İki dünya savaşı arası dönem İslam tarihinin en karanlık 

devirlerinden biridir. II. Dünya savaşından sonra Müslüman halklar yavaş 

yavaş bağımsızlıklarını kazandılar, fakat bu defa da Kapitalist dünya 

sisteminin çarklarının ağına düştüler. Bu tuzaklar onların hem ekonomik 

gelişmelerini engellemekte, hem de siyasi ve toplumsal krizlerini derinleş-

tirmektedir.  

Düşünce alanında ise bu dönemde Müslümanlar, tarım çağı şartlarında 

ortaya konmuş İslami mirası yeniden gözden geçirerek, günün ihtiyaçları 

doğrultusunda yorumlamaya çalışacaklardır. Son iki asır içinde reform ve 

                                                 
61 Hodgson, Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek, s. 204 
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tecdit hareketlerinin bu denli yaygın olmasının sebebi, idealler ile gerçek-

lerin arasındaki uçurumu aşma çabaları olarak görülebilir. İki asırlık 

modernleşme çabalarına rağmen, Batı karşısında en dirençli mukavemeti 

İslam dünyası hala sürdürmektedir. Fakirlik, eğitimsizlik, siyasi istikrar-

sızlık, ekonomik bakımdan geri kalmışlık vs. gibi bütün olumsuzluklara 

rağmen, İslam dünyası bir taraftan asli değerlerini kaybetmemeye çalışırken, 

diğer taraftan da yaşadığı dünyaya ayak uydurmaya ve geleceğini bulmaya 

çalışıyor. Ahmet Davutoğlu, XX. Yüzyılda İslam dünyasının yaşadığı 

dönüşümleri, her biri yaklaşık çeyrek asra tekabül eden dört farklı döneme 

ayırır. Buna göre; 

I) Kökleri 19.yy’dan kalan ve I. Dünya Savaşının sonun kadar devam 

eden “Yarı-Sömürgeci Bağımlılık Dönemidir”.   

II) İki Dünya savaşa arasındaki “Mutlak Sömürgeci Bağımlılık Dönemi”: 

III) Sömürge karşıtı isyanlar ulus-devletlerin kuruluşundan İslam 

Konferansı Örgütü (İKÖ) Kurulmasına Kadarki (1969) Dönem.  

IV. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) sonrası “Siyasi mücadele ve Aktif 

İşbirliği Dönemi”. 

Bu aşamaların her biri kendi içinde uluslararası sistem ve hâkim güç 

merkezleri ile yaşanan farklı ilişki biçimlerini yansıtır
62

. 

I. Dönemde Osmanlı dışında İslam dünyası bütünüyle sömürge 

egemenliği altındadır. Öyle ki o zamanki 300 milyonluk Müslüman nüfusun 

(1908) sadece üçte biri hür ve bağımsızdı
63

. “İslam dünyasının kaderi adeta 

Osmanlının gücüne bağlı hale gelmişti; Osmanlı kendini ne kadar güçlü 

hissederse, sömürge altındaki Müslümanlar da kendilerini o kadar güçlü 

hissettikleri bir dönemdi. Onun için Osmanlı imparatorluğunun düşüşü, 

bütün Müslümanları ilgilendiriyordu ve onun yıkılması Avrupa hegemon-

yasının kurulması demekti. II. Abdulhamid’in İslamcılık siyaseti işte böyle 

bir psiko-konjoktürel havada gelişti. 19. yüzyıl başlarında başlayan, Rus-

yalara karşı Kafkasya’da Şeyh Şamil, Hindistan’daki hilafet hareketleri, 

İngilizlere karşı Sudan’da Mehdi hareketi, Fransızlara karşı Fas ve Ceza-

yir’de Ahmed el-Hiba ve Emir Abdulkadir hareketi gibi sömürge karşıtı 

hareketler, 20. yüzyıla girerken, Endenozya’dan Fas’a kadar tümüyle İslam 

Dünyası sömürgeci güçlere karşı bir mücadele dalgasının etkisi altındaydı. 

                                                 
62 Ahmet Davotuğlu, “İslam Dünyasının Siyasi Dönüşümü: Dönemlendirme ve 

Projeksiyon”, DİVAN/XII, (2002/1), s. 7 
63 M. Ca’fer el-Kettani, Nasihatu Ehli’l-İslam, Tahlili ‘İlmi li ‘Avamili Sukutu’Devleti’l-

İslamiyye ve Avamili Nuhudiha, Rabat 1908’ den naklen A. Davutoğlu, s. 7.  
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Siyasi olarak sömürgecilere karşı direnen son bağımsız siyasi merkez konu-

mundaki Osmanlı imparatorluğunun yıkılması ve I. Dünya savaşı sonrasında 

kısmen ayakta kalan İran, Afganistan’ın dağlık bölgeleri, Arabistan’ın 

ortasındaki Rub’ul-Hali Çölü ve Anadolu topraklarıdır. Geri kalan Müslü-

manlar, bulundukları bölgede çoğunluğu teşkil eden (Cezayir, Sudan vs.) 

fakat edilgen unsurlara dönüşmüşlerdir. Hint, Filipin ve Güney Afrika’da 

olduğu gibi bulundukları topraklarda azınlık, fakat uzun asırlardır egemenlik 

kurmuş Müslümanlar etkinliklerini yitirdiler. Son olarak Kırım, Bosna ve 

Doğu Türkistan’da yaşayan Müslüman gruplar, Osmanlının yıkılması ile 

güçlerini kaybettiler. Bu ilk dönem Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı ile 

yeni bir evreye girmiştir.  

II. İki Dünya Savaşı arasındaki dönem, “Mutlak Sömürgeci Bağımlılık 

Dönemidir”: 

İki dünya savaşı arası dönem İslam tarihinin en karanlık devirlerinden 

biridir. Halifeliğin kaldırılmasından (3 Mart 1924) sömürge karşıtı devrim-

lere kadar devam eden bu dönemde, seküler ideolojiler karşısında dinlerin 

gerilemesi ve sömürgeciliğin kendini her alanda hissettirdiği bir dönemdir. 

Sömürgeciler karşısında direniş noktalarını kaybeden İslam dünyası; siyasi 

olarak Türkiye, Afganistan ve İran dışında tamamiyle sömürge yönetimi 

altındadır. Osmanlıların Avrupa’dan çekilmesi ile İslam bütünüyle bir Afro-

Asya olgusuna dönüşmüştür. Ekonomik bakımdan tamamen sömürgeci 

politikaların edilgen unsuruna dönüşmüştür. Yüzyıllardır Müslümanların 

yaşadığı coğrafyadaki hammadde ve zenginlikler, sömürgecilerin ihtiyaç-

larına göre ayarlanmıştır. 

Bu dönem boyunca Müslümanlar, Hindistan’da Cezayir’e, Sudan’dan 

Endonezya’ya kadar sömürge karşıtı bir mücadeleye giriştiler. II. Dünya 

Savaşından sonra Müslüman halklar yavaş yavaş bağımsızlıklarını kazan-

dılar, fakat bu defa da Kapitalist dünya sisteminin (IMF, OECD, BM, 

NATO) çarklarının ağına düştüler. Bu tuzaklar onların hem ekonomik geliş-

melerini engellemekte, hem de siyasi ve toplumsal krizlerini derinleş-

tirmektedir.  

III. Sömürge karşıtı bağımsızlık hareketleri neticesinde ulus-devletlerin 

kuruluşundan İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Kurulmasına Kadarki (1969) 

Dönem. Bu dönemin en belirgin özelliği çift kutuplu dünya ve çoğunluğunu 

Müslümanların oluşturduğu bölgelerde ulus devletlerin ortaya çıkışına sahne 

olmasıdır. Buna karşı Müslümanların azınlık olduk durumunda oldukları 

yerlerde, yeni ulus devlet yapılarının azınlıkları haline dönüşmüşlerdir. İslam 

dünyası Westfalya ulus-devlet sisteminin temel parametrelerini benimsemek 
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zorunda kalmıştır. İçinde çeşitli siyasi otoriteleri barındıran ve içinde 

yabancı grupların özerk yaşamasına imkân veren İslam siyasi düşüncesi ve 

geleneği ile ulus-devlet tasavvuru arasındaki uyuşmazlık, bir anlamda millet 

sistemi ile milli devlet modeli arasındaki farklılık, teorik ve pratik alanda 

birçok problemin kaynağı olmuştur. Bu dönemde Ebu’l-Alâ el-Mevdudi, 

Seyyit Kutup, Ali Şeriati, Muhammed Hamidullah gibi yazarların geliş-

tirdikleri söylem, batı siyasi teori ve kurumlarının İslami açıdan eleştirisi ve 

alternatiflerinin geliştirilmesinin ürünüydü. Dönemin en canlı ve uzun 

soluklu tartışma konusu ise din-siyaset ilişkisidir. Tam da bu dönemde bu 

yazarların eserlerinin bütün İslam dünyasında rağbet görmesi, İslam 

dünyasında Batılı teori ve kurumların dışında, İslami bir varoluş özleminin 

ve “ben-idrakinin” ne kadar yüksek olduğunu gösterir. Önce sömürge 

yapılarının, ardında ulus-devletlerin ortaya çıkmasına bağlı olarak Ortadoğu, 

Kuzey Afrika ve Balkanlarda ortaya çıkan gerilimler bunun en çarpıcı 

misallerini oluşturmaktadır. Müslümanların sömürge karşıtı devrimlerinin 

ardından, siyasi ve ekonomik bağımsızlıklarına rağmen, ulus-devletlerin yol 

açtığı birçok problem ile uğraşmak zorunda kaldı
64

.  

IV. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) sonrası “Siyasi mücadele ve Aktif 

İşbirliği Dönemi”. Davutoğlu bu dönemin beş temel karakterine vurgu 

yapar. Bu dönemde Uluslararası güç odaklarının Müslümanların mesele-

lerine karşı haksız ve çifte standartlı tutumları, İslam dünyasında anti-

sömürgeci tepkisel bir hareketin doğmasına ve Batı ile uluslararası güç 

odaklarıyla aralarındaki gerilimin artmasına neden olmuştur. 1967 Kudüs’ün 

İşgali, Kıbrıs ve Keşmir Sorunu, Doğu Timor ve Bosna-Hersek Katliamı gibi 

sorunlar karşısındaki uluslararası güç odaklarının tutumu bu gerilimleri 

artırmıştır. İkincisi, yaşanan tepkisellikler, İslam devletleri arasında çıkar 

çelişkilerine rağmen bir işbirliği zemini oluşturmuştur. Ancak bu işbirliği 

tepkisellik üzerine kurulu olduğundan, çoğu kere etkin sonuç alamamıştır. 

Üçüncü olarak petrole dayalı ekonomilerin yanında Güney Asya’da gelişen 

ekonomiler ve ülkeler dikkat çekmektedirler. Dördüncüsü, soğuk savaş 

sonrası döneminin kalıntısı olarak uzun ömürlü diktatörlere karşı 

demokratikleşme ve İslam talepler senkronize bir şekilde öne çıkmaya 

başlamıştır. Son olarak İslam dünyasının almakta olduğu yeni şekli anlatan 

yeni bir oryantalist terminoloji gelişmiştir. Buna karşılık Müslüman 

dünyasındaki akademisyen ve aydınlar, Batılı sosyal bilimler ile yüzleşmeye 

ve sorgulamaya başlamışlardır. 90’lı yılların en çok tartışılan konularının 

                                                 
64 Davutoğlu, “İslam Dünyasının Siyasi Dönüşümü: Dönemlendirme ve Projeksiyon”, s. 

19 
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oryantalizm, modernite, laiklik, sekülarizm ve metodoloji sorunlarının 

olması tesadüfü değildir
65

. 

Dinî düşünce alanında ise bu dönemde Müslümanlar, tarım çağı şartla-

rında ortaya konmuş İslami mirası yeniden gözden geçirerek, günün ihtiyaç-

ları doğrultusunda yorumlamaya çalışmaktadırlar. Son iki asır içinde reform 

ve tecdit hareketlerinin bu denli yaygın olmasının sebebi, idealler ile 

gerçeklerin arasındaki uçurumu aşma çabaları olarak görülebilir. İki asırlık 

modernleşme çabalarına rağmen, Batı karşısında en dirençli mukavemeti 

İslam dünyası halâ sürdürmektedir. Fakirlik, eğitimsizlik, siyasi istikrar-

sızlık, ekonomik bakımdan geri kalmışlık vs. gibi bütün olumsuzluklara 

rağmen, İslam dünyası bir taraftan aslî değerlerini kaybetmemeye çalışırken, 

diğer taraftan da yaşadığı dünyaya ayak uydurmaya ve geleceğini bulmaya 

çalışmaktadır.  

                                                 
65 Davutoğlu, agm. s. 26-31 
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 بسم هللا الّرحمن الّرحيم

 مشروع معالجة وتحقيب –كتابة تاريخ اإلسالم والمسلمين 

İSLAM TARİHİ YAZIMI-UYGULAMA VE PERİYODİZASYON 

Süheyl ZEKKAR
*
 

Araştırmacıların önem verdikleri konular nesilden nesile farklılık 

göstermekte iken temel konulardan biri olan tarih bilimi ve teorileri tarihçiler 

tarafından büyük ilgi görmüştür. Bu büyük ilginin nedeni ise tarih ve 

eğilimlerinin kendine özgü prensipleri, araştırma yöntemleri ve hedeflerinin 

bulunması ve bilgi alanları arasında özel bir öneme sahip olmasıdır. 

Daha sonraki süreçte, bu çalışmalara suçlama içeren kitaplar eşlik etti ve 

çok geçmeden farklı gelişmeler yaşandı. Hristiyanlığın tarihini ve inancını 

araştıran batılı yazarlar, Hristiyanlığın, Yahudilikten ortaya çıkan bir bidat 

olduğu ve hristiyanların Yahudiliğe geri dönmeleri gerektiği sonucuna 

vardılar. Bunun ise Papalık’tan özür dilemeler ve Yahudileri İsa’nın kanın-

dan aklamak gibi etkileri oldu.   

Böylesine hassas bir ortamda, nasıl bilimsel, akılcı, soğukkanlı ve 

sadece İslam mantığıyla hareket edilebilir ki? 

Özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed bizim için bir rol model 

olmuş ve bir gün müşriklerden intikam alma mantığını reddetmiştir. 

Mekke’nin fethinde müşrik Mekkelileri serbest bıraktığını söylemesi bunun 

bir göstergesidir.  

İslam hayatın tüm yönlerini bünyesinde barındıran ve gayet adil, 

dengeli, çelişkileri olmayan bir dindir. Kur’an ise samed olan Allah (azze ve 

celle)’nin kelamını bulundurmaktadır. Ne var ki, farklı nedenlerden dolayı 

İslam kıssa yapısı, İsrailiyyat vebasından etkilendi. 

Bizler ne İncil, ne Ahd-i Kadim, ne Hz. Muhammed (a.s.)’dan önceki 

peygamberlerin hayatları, yaşadıkları coğrafya hakkında kesin bir bilgiye 

sahip değiliz.  

Kur’an ise samed olan Allah (azze ve celle)’nin kelamını bulundur-

maktadır. Ne var ki, farklı nedenlerden dolayı İslam kıssa yapısı, İsrailiyyat 

vebasından etkilendi. 

                                                 
* Şam Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü- Şam/SURİYE 



46                                          Süheyl ZEKKAR, İslam Tarihi Yazımı-Uygulama ve Periyodizasyon 

Bazı insanların günümüzde, radikal İslam, gerici İslam, ılımlı İslam 

ifadelerini kullanıyorlar. Bu ifadeler sadece zandan ibarettir ve asıl olan 

İslam’ın bir olduğudur.  

Önemli olan tarihin günümüzü yapılandırmak ve geleceği planlama 

konusunda iyi bir yardımcı olduğudur.   

Örneğin hicretten önce Medine-i Münevvere kan dökme, Yahudi 

entrikaları vb. durumlar yaşanırken hicretten sonra durumlar değişerek 

İslam’ın yerleşmesiyle özgürlükler arttı. Yeni gelen İslam dini halkların 

mutluluğunun güç ve zorlama ile olmayacağına vurgu yaptı. Bilim ve 

teknoloji gelişti. Tercüme faaliyetleri arttı. Avrupa’da ise durum biraz daha 

farklıydı. Hristiyanlığın yayılmasıyla ilişkili olarak okullar kapatıldı, düşün-

ce yasaklandı, insanlar inançlarından dönmeye zorlandı ve sonrasında ise 

engizisyon mahkemelerinde yargılandılar.  

Otuz yıldan beri entelektüel bağımlılığı bitirmek için Arap dünyasında 

birçok seminer düzenlendiyse de bir sonuca varılamadı.   

Yirminci yüzyıl geride kalırken yeni yüzyılda iletişim çağı ve 

küreselleşme kavramlarıyla iç içeyiz. Tarih yorumu okulları azaldı ve tarih 

yorumları artık kişisel yorumlardan öte kapitalist yorumlar halini aldı.   

Arap ve İslam tarihinin yazılmasına duyulan ihtiyaç giderek arttı. Bunun 

için de araştırmacı bir nesil oluşturmak ya da kaynakların yeniden tasnifi 

büyük önem taşımaktadır.   

İnanç temellerine dayanan İslam düşüncesi ile Batı düşüncesinin yapı 

taşları büyük farklılık göstermektedir. Bunun için yeni bir İslam tarihi 

periyodizasyonunun oluşturulması ve bunun da dünya tarihiyle uyumlu 

olması ve yerel-bölgesel renklere sahip İslam yapısının korunmasıni hedef-

lemesi gerekmektedir. Bunlardan yola çıkarak I. Dünya Savaşı’ndan yola 

çıkarak şu periyotlara rastlarız:  

“Hz. Peygamber, Hulefâ-i Râşidîn, Emevi, Irak'taki Abbasi, Mısır'da 

Abbasi, Osmanlı İmparatorluğu ve Sömürgecilik – parçalanma - meşru 

otoritenin ortadan kaybolması dönemleri.”  

İslam insana insan olduğu için değer verir ve tarihin üreticisi her bir 

bireydir. Bunun için tarihimizden bilimsel yıllıkların ve köşe başı insanların 

perspektifleri çıkarılarak bunların yerini her bir kesimi temsil eden kitleler 

yer almalıdır. Buradan yola çıkılarak İslam tarihi planlamasına gidilmiştir:   

1. Hz. Peygamber Dönemi: Sunuş, Giriş, Bölümler (Hz. Peygamberin 

Hayatı ve O’nun İslam çağrısıyla başlayan Mekke dönemi, Hz. Peygamberin 
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hayatını ve ilk İslam devletinin kurulmasını kapsayan Medine dönemi, 

Askeri çalışmalar, yönetimsel-yasal-sosyal düzenlemeler), Sonuç, Kaynaklar 

ve İçindekiler.  
 

2. Hulefa-i Raşidin Dönemi: Sunuş, Bölümler (Hılafet müessesesinin 

kurulması, Ömer bin Hattab’ın hilafeti, yönetimsel düzenlemeler, Hz. Ömer 

suikastinden sonra yönetim krizi ve Hz. Osman’ın hilafete seçilmesi, Fetih 

hareketleri) 
 

3. Emevi Dönemi: Sunuş, Giriş, Bölümler (Siyasi hayat, yönetimsel 

hayat, Bizans ile ilişkiler, ordu ve denizcilik, siyasi gruplaşmalar, kabilesel 

çeteler, düşünsel ve kültürel olaylar, din felsefesi olayları, ekonomik hayat, 

toplumsal hayat, Emeviler’in iç çekişmesi ve son olarak Halifeler, öne çıkan 

vali, kadı ve başkanlar bölümleri) 
 

4. Irak’taki Abbasi Dönemi: Önsöz, Giriş, Bölümler (Abbasilerin 

ortaya çıkışı- halifeliği kurmaları-Bağdat’ı inşa etmeleri, Siyasi hayat-

halifeler dönemi, Siyasi hayat – hilafet sürecinde yaşananlar, bakanlık-

bakanlar-yönetimsel yapı, toplumsal yapı, ekonomik yapı, önemli gayri 

müslim devrimler-farklı dinsel hareketler, dış ilişkiler (özellikle Bizans ile), 

Dünya genelinde bağımsız ve yarı bağımsız devletler, düşünsel yapı, 

halifeler-öne çıkan yöneticiler, yargı,  zimmiler, medeni hayata dair, Abbasi 

devletinin Bağdat’ta yıkılması) Sonuç, Kaynaklar, Fihrist.   
 

5. Mısır’daki Abbasi Dönemi: Önsöz, Giriş, Bölümler (Cengiz 

Han’dan Hulagû Han’a Moğollar, Ayn Calut muharebesi-sonuçları, Baypars-

Abbasi halifeliğini kurması-Haçlı ve Moğollara karşı savaşması, Memlük-

lülerin askeri-siyasi-yönetimsel yapısı, Şakhab savaşının sonuna kadar 

Moğol ve İlhanilerle ilişkiler, Kalavini ailesinin iş başına gelmesi-Haçlı 

yapısının son bulması, Memlüklülerin dış ilişkileri, ekonomi-iç ve uluslar-

arası ticaret, toplumsal hayat, dini hayat, kültürel-düşünsel hayat ve mimari, 

ikinci Memlüklüler dönemi, Memlüklülerin yıkılması), Sonuç, Kaynaklar, 

İçindekiler.  

6. Osmanlı Dönemi: Önsöz, Giriş (Selçuklular’a dek Türkler), Başlık-

lar (1. Ana başlık; Alt başlıklar: 1. Bölüm:Selçuklular-saltanat-devletler-

Rum Selçukluları-Küçük Asya (Anadolu)’da Sovyet hareketleri-Anadolu’da 

Türk Devletleri, 2. Bölüm: İmparatorluktan saltanata Osmanlı’nın kökleri, 3. 

Bölüm: 1453’de Konstantinopolis’in fethine dek Osmanlı yönetiminin tekrar 

birleşmesi, 2. Ana başlık: İstanbul’da saltanat dönemi; Alt başlıklar: 1. 

Bölüm: Kara ve deniz olarak Osmanlı’nın genişlemesi,  2. Bölüm: Mağrip ve 

Osmanlı Devleti, 3. Bölüm: Maşrik devletlerine yönelik Osmanlı istilaları-
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Memluk ve Abbasi hilafetlerinin yıkılarak Osmanlı’ya geçmesi, 4. Bölüm: 

Osmanlı gölgesinde Mısır, 5. Bölüm: Osmanı gölgesinde bilad-ı Şam, 6. 

Bölüm: Osmanlı gölesinde Irak, 7. Bölüm: Osmanlı Devleti-Akdeniz ve 

Adriyatik’de denizcilik çalışmaları, 8. Bölüm: Osmanlı Devleti-Rusya-Kırım 

Hanlığı, 9. Bölüm: Doğu Avrupa’da Osmanlı Devleti, 10. Bölüm: İnebahtı 

Deniz Savaşı ve Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’nın vefatının ardından 

Osmanlı’nın zayıflaması, 11. Bölüm: Tanzimata dek yönetim, 12. Bölüm: 

Tanzimattan yıkılışa kadar yönetim, 13. Bölüm: Dinsel ve Sosyal hayat, 14. 

Bölüm: Kültürel ve düşünsel hayat, 15. Bölüm: Sanat ve mimari.) Sonuç, 

Kaynaklar, Fihrist.  

تتقلّب اهتمامات الباحثين بين جيل وآخر، وتترّكز بشكل رئيسي على واحد من الموضوعات   

هر األمريكيّون المزيد من االهتمام باإلسالم، وأظهروا خوفهم منه، الّرئيسيّة، فمنذ سنوات طويلة أظ

وأعدّوا الخطط إليقاع ضربات مميتة به، ويمكن لنا أن نرصد مثل هذا فيما كتبه الّرئيس األمريكي 

األسبق رتشارد نكسون حول اغتنام اللّحظة المناسبة، وظهرت إثر هذا كتابات تتحدّث عن مخاطر 

عالم الغربي في هذا المجال كثيراً، واإلعالم الغربي، ال سيّما األمريكي منه هو في اإلسالم، ونشط اإل

أيدي المؤّسسات اليهوديّة الّصهيونيّة، ثّم إّن المسيطر على مدارس اإلستشراق في العالم هم من 

الّصهاينة اليهود، ورأت بعض المؤّسسات هذه، أّن من المفيد غزو اإلسالم ومحاربته عن طريق 

ض المسلمين، فلسنوات جاءني طالب دمشقي يدرس في ألمانيا، كلّفه أستاذه وهو يهودي بالتّحضير بع

، الذي Lessingللبحث في مسرحيّة الخواتم الثاّلثة أو ناثان الحكيم للكاتب اليهودي  األلماني لسنغ  

صالح الدّين األيّوبي، يُعدّ بين كتّاب عصر التّنّور، وقوام هذه المسرحيّة، أّن ناثان كان معاصراً ل

وكان صديقاً له يلعب معه الّشطرنج ويتجادل معه حول األديان، وفي أحد األيّام ضايقه صالح الدّين 

ً لفّصه عدداً كبيراً وشامالً من  ً امتلك خاتما وأحرجه فقال له: انظر يا موالي كان هناك رجالً حكيما

ابنه فعل ذلك مثله، وهكذا إلى أن ولد لواحد مّمن األلوان، وعندما مات أورث هذا الخاتم إلى ابنه، و

آل إليه الخاتم ثالثة أوالد، فاحتار لمن يورث الخاتم، فعمد في النّهاية إلى أن تدبّر صنع خاتمين 

مشابهين للخاتم األصيل، وإثر موته ادّعى كّل واحد من أوالده أّن ما لديه هو الخاتم األصيل، فاختلفوا 

الحكماء ليفصل بينهم، فما كان منه إاّل أن أخبرهم أّن من المستحيل إصدار الحكم فذهبوا إلى واحد من 

حول معرفة الخاتم األصيل، فذهب كّل واحد من الثاّلثة مدّعياً، أنّه يمتلك الخاتم الّصحيح، وأراد لسنغ 

 بالخواتم الثاّلثة: اليهوديّة، والمسيحيّة، واإلسالم.

فوجئت بقدوم أستاذ من ألمانيا ليُلقي محاضرة في كلّيّة  ولم يمِض طويل وقت على هذا حتّى

جامعة دمشق حول مسرحيّة لسنغ، وسألُت وقتها عميد كلّيّة اآلداب: من وّجه إليه الدّعوة،  -اآلداب

 ورتّب األمور، فأجاب بعدم المعرفة.

حتّى في دمشق،  ثّم كان أن ترافق هذا النّشاط بظهور عدد من الكتابات المتجنّية في لبنان، ال بل

لكن ما لبث أن تطّورت األحوال، حيث صرف جّل الكتّاب في الغرب جهودهم للبحث في المسيحيّة 

ً وعقيدة، للوصول إلى نتيجة أّن المسيحيّة هرطقة يهوديّة، وأّن على المسيحيين العودة إلى  تاريخا

وتبرئة اليهود من دم المسيح، اليهوديّة، وكان لهذا نتائج مؤثّرة، كان منها اعتذارات البابويّة، 

ً وغيرها من ديانات العالم، وجاءت النّتائج الباحثة في  وتوّسعت هذه األبحاث فشملت اليهوديّة أيضا

اإلسالم بال محّصالت علميّة مقبولة، لذلك تّم ااِللتفات نحو ما ُعرف باسم "اإلسالم الّسياسي"، 

سيّة اإلسالميّة، ووصل األمر إلى حدّ أّن احتالل كّل ووّجهت تهمة اإلرهاب إلى جّل المنّظمات الّسيا

من أفغانستان والعراق بات عمالً مشروعاً، والذين يدافعون عن بالدهم وحّريتهم هم إرهابيّون، 
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ً وشارون اليهودي الكافر، نعم شارون  واألنكى من هذا صار الّشيخ أحمد ياسين في غّزة إرهابيّا

رهاب، لقد انقلبت المفاهيم، وبتنا نعيش في غربة اإلسالم، فلنبذل جهودنا المجرم اآلثم، مقاتالً ضدّ اإل

كلّها حتّى نكون من المسلمين الّصالحين، وأن نتعامل مع هذا الوضع الخطير بعلم وعقل، ورباطة 

جأش، ومنطق إسالمي محض، وأن نبتعد عن ردّات الفعل، والّرغبة في االنتقام، فاإلسالم دين 

 ة ال دين القتل واالنتقام.الهداية والمحبّ 

ونحن جميعاً نعرف أّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم رفض منطق االنتقام من المشركين يوم أحد 

 ودعا لهم بالهداية، ثّم قال ألهل مّكة يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الّطلقاء.

والعقائد، وأنا منذ  وفي هذه األجواء المحمومة تعاملُت مطّوالً مع تاريخ ومحتوى جميع الدّيانات

سنوات أتعامل مع كّل من اليهوديّة والمسيحيّة، ألّن الّصهيونيّة والّصليبيّة صنوان، والكفر واحد، 

فتبيّين لي أّن اإلسالم وحده هو الدّين الذي ارتضاه هللا لعباده عندما وصلوا إلى مرحلة القدرة على 

ومكان، وال يصلح زمان ومكان من دون إسالم، فهمه وتطبيقه، ولذلك بات اإلسالم صالح لكّل زمان 

يقول هللا تعالى في محكم التّنزيل )شهد هللا أنّه ال إله إاّل هو والمالئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إله 

إاّل هو العزيز الحكيم * إّن الدّين عند هللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إاّل من بعد ما جاءهم 

بغياً بينهم ومن يكفر بآيات هللا فإّن هللا سريع الحساب * فإن حاّجوك فقد أسلمت وجهي هلل ومن العلم 

اتبعِن وقل للذين أوتوا الكتاب واألّميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنّما عليك البالغ 

بغير حّقٍّ ويقتلون الذين يأمرون وهللا بصير بالعباد * إّن الذين يكفرون بآيات هللا ويقتلون النّبيين 

بالقسط من النّاس فبّشرهم بعذاب أليم * أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدّنيا واآلخرة ومالهم من 

 [.22-18ناصرين( ]آل عمران: 

ً أّن  والمتمعّن بهذه اآليات الكريمة يُدرك وكأنّها عنت ما نواجهه، فمن حيث المبدأ ثبت علميّا

تّع بسمة الدّين، ألّن الدّين هو النّظام الّشامل لجميع أوجه الحياة بشكل عادل اإلسالم وحده يتم

ومتوازن وبال تناقضات، ومن دون عسف مع التّركيز على الجانب األخالقي واإلنساني وهذا لم 

يتوفّر في غير اإلسالم، فاألناجيل عديدة وهي تحتوي على ذكريات بعيدة ُكتبت لغايات محدّدة لسرد 

لوصايا وللتّوصية ببعض جوانب الّسلوك البشري، وهي ُكتبت بعيداً عن فلسطين، ربّما في بعض ا

روما، بغير اآلراميّة، من قِبل أناس، أو باألصّح أجيال، جاءت بعد انتقال المسيح عليه الّسالم، ولذلك 

ارى ليسوا نسبة ياُلَحظ أّن القرآن الكريم لم يستخدم كلمة "مسيحيين" بل اعتمد كلمة نصارى، والنّص

ً ولم يكن نصرانيّاً، والنّصراني هو الذي اتّبع النّبي  إلى النّاصرة، فالمسيح عليه الّسالم كان ناصريّا

يحيى عليه الّسالم، والمسيحيّة هي التي اتّخذها بولص اليهودي الذي ُعرف من قبل باسم شاول، فهو 

 ليين وأّول المسيحيين".عندما سيطر على الكنيسة قال ألتباعه: "أنتم آخر الجلي

ومثلما ضاع إنجيل المسيح عليه الّسالم كانت قد ضاعت من قبل الكتب التي أنزلها هللا على 

األنبياء ذوي العزم، وال سيّما توراة موسى عليه الّسالم، فالتّوارة المتداولة بين أيدي النّاس ليست التي 

كلمة "توراة": األسفار الخمسة، ويحتوي كتاب  أوحى هللا بها إلى نبيّه موسى عليه الّسالم، ومعنى

العهد القديم على عدد كبير من األسفار، وكان عزرا الكاتب أّول من عمل على تدوين التّوراة، وكان 

عزرا يعمل في البالط اإلخميني الفارسي، وقد ظهر بعد موسى عليه الّسالم ربّما بألف سنة، وعزرا 

ّم أحياه كما ورد في القرآن الكريم، واستغرقت أعمال تدوين أسفار الكاتب ليس هو الذي أماته هللا ث

العهد القديم ما يزيد على ألف وخمسمائة سنة، ثّم إّن العهد القديم ليس هو الكتاب األساسي لدى 

اليهود، بل كتابهم المعتمد هو التّلمود الذي استغرق تدوينه في بابل حوالي الّستمائة سنة، وهو مثل 

 يم من صنع الحاخامات وال عالقة مباشرة له بالوحي.العهد القد
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ً موثّقاً  ً مؤّكداً ال حول اإلنجيل وال حول العهد القديم، وال نعرف تاريخا وإذا كنّا ال نعرف شيئا

عن حياة جميع األنبياء عليهم الّسالم قبل النّبي محّمد عليه الّصالة والّسالم، كما ال نعرف أين عاشوا 

رافيّة والمعاشيّة أليّامهم، وذلك باستثناء المعلومات الموجزة التي وردت في القرآن وال الّظروف الجغ

الكريم، فإّن مثل هذا ينطبق على تواريخ الدّيانات الوضعيّة مثل البوذيّة، والبراهميّة والّزرادشتيّة 

وأهله وسواها، ومقابل هذا نعرف بشكل وثائقي يقيني المكان الذي ُولد فيه النّبي المصطفى، 

وعشيرته وبيئته، وكّل مرحلة من مراحل حياته العاّمة والخاّصة، وهو دون غيره من األنبياء، ال بل 

 من رجاالت التّاريخ، نعرف قبره وتاريخ وفاته بالّساعة واليوم والّشهر والّسنة.

د فرد وثبت بالدّليل العلمي أّن القرآن الكريم كتاب فيه كالم هللا عّز وجّل، صدر عن إله واح

صمد، لم يتغيّر وال يتغيّر وال يتبدّل، وال تأخذه سنة وال نوم، ليس كمثله شيء، وهو سبحانه خلق كّل 

شيء، وقضى بحكمته بكّل شيء، لقد قضى جّل وعال بأن يكون القرآن الكريم كالمه الذي لم يعرف 

ً وأبداً، التّبديل وال التّغيير، وأّن فيه المنهاج الذي تحتاجه البشر -وال يعرف – يّة، كّل البشريّة دوما

ً يوم  وأنّه باإلسالم نسخ جميع الّشرائع الماضية، وبصالته صلّى هللا عليه وسلّم باألنبياء جميعا

ً بإمامته وزعامته المطلقة، وأرى أنّه لحكمة ربّانيّة بقيت بعض اآلثار  المعراج، جاء ذلك اعترافا

كن عقد المقارنات، والستنباط البراهين على أّن الدّين هو المنسوبة لألنبياء عليهم الّسالم، حتّى يم

 اإلسالم، وأّن القرآن كأنّه نزل الّساعة، وهو الممثّل إلرادة هللا تعالى.

لكن على الّرغم من هذه الوثائقيّة الفريدة، وألسباب كثيرة أصيب الفكر القصصي اإلسالمي 

إلكثار المدهش من القصص الموضوعة المعزّوة إلى بوباء اإلسرائيليّات، وعمد كثير من العلماء إلى ا

كعب األحبار وسواه، مع أّن معاوية بن أبي سفيان اِتّهمه بالكذب، وأّن عبد هللا بن عبّاس قال: "كيف 

تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل هللا على رسوله أحدث الكتب باهلل، تقرأونه محضاً 

الكتاب بدّلوا كتاب هللا وغيّروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من  لم يشب، وقد حدّثكم أّن أهل

عند هللا، ليشتروا به ثمناً قليالً، أال ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، ال وهللا ما رأينا منهم رجالً 

أهل الكتاب عن يسألكم عن الذي أُنزل عليكم"، وقال الّصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود: "ال تسألوا 

فإنّهم لن يهدوكم وقد ضلّوا"، وروى اإلمام أحمد في مسنده: أّن عمر بن الخّطاب أتى النّبّي ‘ شيء

صلّى هللا عليه وسلّم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فقرأه على النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم، قال: 

بيده لقد جئتكم به بيضاء نقيّة، ال تسألوهم فغضب وقال: "أمتهّوكون فيها يا بن الخّطاب، والذي نفسي 

عم شيء فيخبروكم بحّق فتكذّبوا به، أو بباطل فتصدّقوا به، والذي نفسي بيده لو أّن موسى كان حيّاً ما 

وسعه إاّل أن يتبعني
1

." 

وإنّه ألمر مثير للدّهشة مسألة دور اإلسرائيليّات الذي كان، والذي ما برح قائماً عّززته الّشاشة 

لبيضاء ودعمته مؤّسسات الّصهيونيّة وما تزال تدعمه، ألّن وسائل اإلعالم الّرئيسيّة في العالم بأيدي ا

اليهود الّصهاينة، فقد ذكر عضو الكونغرس األمريكي ديفيد ديوك في كتابه الّصحوة أّن المجاّلت 

وز آند وورلد ريبورت الكبرى في الواليات المتّحدة وعلى رأسها التّايم، والنّيوز ويك، ويو إس ني

يمتلكها يهود، وأّن صحيفة النّيويورك تايمز، وول ستريت جيرنال، والواشنطن بوست بأيدي يهود 

  A.B.C، والـ  C.B.C والـ   N.B.Cصهاينة، ومثل ذلك محّطات التّلفزة الّرئيسيّة وال سيّما: الـ   

لّسينما في هوليوود، وطبعاً المصارف يديرها يهود صهاينة، والّصهاينة هم المهيمنون على صناعة ا

 واألموال بأيديهم.

                                                 
 ، والتهّوك: التّحيّر والتّهّور15158المسند الحديث  -1
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وصحيح أنّها حالة مرعبة، لكن ال بدّ من مواجهتها وفق أوامر هللا تعالى، وتوجيهات النّبي    

المصطفى عليه الّصالة والّسالم بشجاعة وعقل وعلم، والهدف من وراء ذلك حماية المؤمنين، 

من الّطغيان والتّسلّط، ويكون ذلك بالدّعوة إلى اإلسالم ] فإن  والّسعي لهداية البشريّة وتحريرها

 أسلموا فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنّما عليك البالغ وهللا بصير بالعباد[.

وتكون الدّعوة إلى اإلسالم بشكل عملي منطقي هادف، ونحن نمتلك في هذا المجال تراثاً غنيّاً    

ً من العصر النّبوي إلى بقيّة العصور، وال بدّ أن تكون الدّعوة عن  جدّاً، وخبرات واسعة، شروعا

طريق الحوار المشفوع بالتّرغيب والّشفقة والمحبّة، والّصدق بالقول والعمل، ويمتلك اإلسالم من 

قِوى اإلقناع الذّاتيّة ما هو أعظم من جوانب الّضعف في العقائد األخرى، ولعّل وسائل العصر 

امها، وتوفّرت لها الخبرات والبرامج، يمكنها أن تقدّم الكثير الكثير من الحاليّة، إذا أحِسن استخد

الفوائد، مع مزيد من ااِلعتماد على األقلّيّات اإلسالميّة المنتشرة في جميع أنحاء المعمورة، والمهّمة 

كبيرة وصعبة، لكنّها ليست مستحيلة، وهي واجبة على جميع العلماء، وُهنا كنُت مّرة تمنّيت على 

جمعيّة الدّعوة اإلسالميّة في ليبيا، بحكم إخالصها، وإخالص القائمين عليها، وما توفّر لديها من 

خبرات كبيرة أن تتولّى رعاية هذه المهّمة بوضع برامج لها، أو بدعوة العلماء من أصحاب 

ا من ااِلختصاصات، كّل حسب اِختصاصه، إلى مائدة مستديرة لوضع مشاريع البرامج، ومن ثّم نقله

 واقع التّنظير إلى الواقع العملي.

فليبيا، قبل اآلن، بما حباها هللا به من موقع وإمكانات وجماهير مؤمنة وعلماء، كان يمكنها    

إقامة شبكة كبيرة من الفضائيّات، تغّطي العالم أجمع، فهي ُمطلّة على البحر المتوّسط، قريبة من 

 وقد آن األوان مقابلة الّشّر بالخير والّصالح.أوربّا، موجودة في القاّرة اإلفريقيّة، 

وأشدّد مّرة أخرى على الحوار وسماع الّرأي اآلخر، واعتماد العلم المقرون باإليمان، وأن    

ً لوجه هللا وفي سبيله، يقول هللا تعالى: ] يا أيّها النّاس إنّا خلقناكم من ذكر  يكون العمل كلّه خالصا

ائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند هللا أتقاكم إّن هللا عليم خبير[. ويقول أيضاً: ] وأنثى وجعلناكم شعوباً وقب

 واتّقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام إّن هللا كان عليكم رقيباً[.

وفي ذكره تعالى للّشعوب والقبائل اعتراف بالتّعدّديّة، لكن دونما تمييز باللّون أو النّسب ألّن    

أكرم البشر عند هللا هم أتقاهم، وُهنا على بني البشر التّعارف ال التّصارع أو البشر كلّهم آلدم، و

التّواجه أو التّحّكم، وللتّعارف شروط وقواعد وأهداف، ومن أسس التّعارف معرفة الذّات، واإليمان 

ت والّشعور المخلص بأعباء الّرسالة اإللهيّة، ومعرفة اآلخر من كافّة الجوانب، وبعد معرفة الذّا

التّعريف بها، والهدف من التّعارف هو الوصول إلى اإليمان والتّقوى، والتّقي يخاف هللا تعالى وال 

ً عن اآلثام والكفر  يمكن له أن يظلم أو يبطش أو يستغّل أو يغّش أو يخادع، والتّقي هو المبتعد كّليّا

دّعوة، ومن الممكن جعل والذّنوب، ويتّم التّعارف بوسائط مباشرة وغير مباشرة، وبالحوار وبال

هة الُمرِشدة، من  الحوار طريقاً للدّعوة ووسيلة لها، وفي تاريخ اإلسالم ما ال يُحصى من األمثلة الموّجِ

ذلك مع البدايات نقرأ في كتاب الّسيرة لمحّمد بن اسحق، أنّه بعد ما أنزل هللا تعالى على نبيّه التّكليف 

الّسّريّة أِمر باإلعالن بقوله جّل وعال: ]فاصدع بما تؤمر  بالّرسالة، وبعد وقت قصير من الدّعوة

وأعرض عن المشركين[، وقال أيضاً مبيّناً المنهج والّطريق: ] وأنذر عشيرتك األقربين * واخفض 

جناحك لمن اتّبعك من المؤمنين[. وتنفيذاً منه صلّى هللا عليه وسلّم لهذا األمر عمل دعوة آلله 

اهم ثّم حدّثهم عن الّرسالة التي كلّفه هللا تعالى بها وحاورهم، وبعد هذا ختم وأقربائه، فأطعمهم وسق

حديثه وحواره بترغيب ووعد بقوله: "وهللا ما أعلم شابّاً من العرب جاء قومه بأفضل مّما جئتكم به، 

 فقد جئتكم بأمر الدّنيا واآلخرة".
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ً يقبل فيه المحاِور بالّرأي اآلخر، مع ضمان لحّريّة     ً صادقا والحوار ينبغي أن يكون علميّا

الكلمة والتّعبير، وهكذا نحن نقرأ في القرآن الكريم قّصة موسى عليه الّسالم مع صاحبه الذي آتاه هللا 

علمِن مّما علّمت رشداً * من عنده رحمة ]وعلّمناه من لدنّا علماً * قال له موسى هل أتّبعك على أن ت

قال إنّك لن تستطيع معي صبراً * وكيف تصبر على ما لم تحط به ُخبراً * قال ستجدني إن شاء هللا 

 صابراً وال أعصي لك أمراً[.

وهذا الّسؤال من موسى كليم هللا عليه الّسالم مثالي، فيه إقرار بالّطاعة للعلم والعلماء مع أنّه    

لنّبّوة، واإلقرار بالّطاعة لمن آتاه هللا العلم بديهي، ألنّه ال يخش هللا من عباده إاّل كان معصوماً بحكم ا

العلماء، وفي الحوار ليس هناك حدود بالمواضيع، إنّما مع االلتزام باألدب والّرغبة بالتّوّصل إلى 

ل أَولم تؤمن قال القناعة، ونقرأ في القرآن الكريم: ]وإذ قال إبراهيم رّب أرني كيف تحيي الموتى قا

بلى ولكن ليطمئّن قلبي[، وهنا نجد رّب العّزة يُصغي إلى طلب فيه ما فيه من خليله، ذلك أّن اإلسالم 

ضِمن حّريّة التّساؤل، وشرع اإلصغاء إلى الّرأي اآلخر، فعندما تسلّم الّصدّيق الخالفة ضِمن 

قيدة أساسيّة في اإلسالم، ألنّه ال إكراه في للمسلمين حّق الّشورى وحّريّة الّرأي، وحّريّة الّرأي والع

ً ما بين الّسيطرة الّسياسيّة أو العسكريّة، وبين اعتناق  الدّين، وفي تاريخ اإلسالم نحن نميّز دوما

اإلسالم من قِبل الّشعوب المفتوحة، والتّراث اإلسالمي غنّي جدّاً بأسماء العلماء وبأخبار مجالس 

المناظرات تحقيق النّصر لواحد من الّطرفين، بل كان المراد بسط المناظرات، حيث لم تستهِدف 

 اآلراء وتشغيل العقل والتّوسعة على النّاس حتّى قيل: اختالف األئّمة رحمة لألّمة.

والمسلمون اآلن بأمّس الحاجة إلى العودة لألخذ بهذا المسلك القويم، ألّن الدّين عند هللا    

ن التّخلّق بهذا الخلُق وقتها يكونون قادرين على الحوار والتّعريف النّصيحة، وحين يعاود المسلمو

 باإلسالم.

ويتحدّث بعض النّاس في هذه األيّام عن إسالم وسط، وإسالم متشدّد، وإسالم معتدل، وهذه    

 التّقسيمات ال وجود لها إاّل باألوهام، حيث هناك إسالم واحد.

ع الحاضر والتّخطيط للمستقبل، من المفيد عقد مقارنة ولّما كان التّاريخ خير مساعد على صن   

ً في إنجازه إثر انتشاره، وبين الذي صنعته المسيحيّة في الغرب بعد  بين ما كان اإلسالم سببا

 اِنتشارها.

اِرتبطت بدايات اإلسالم بكتاب، وإقرأ، وقلم، وبتحريرٍّ للعقل وإرشاد له نحو طرائق التّفكير    

محّصالت، أو بالحري من المحّصالت، أّن المدينة المنّورة بعد ما كانت ساحة الّصحيحة، فكانت ال

لصراع العصبيّات وسفك الدّماء، ودسائس اليهود، صارت بعد الهجرة إليها واستقرار األمور داراً 

ريّة لإلشعاع اإليماني والفكري، داراً شهدت التّطبيق األمثل لإلسالم الجديد، الذي أقّر أّن الّسعادة البش

ليست بالقّوة والجبروت والمال، بل بالّسلوك المثالي المرتبط بوحدانيّة الخالق والخوف من هللا 

ومراقبته في الّسر والعالنية، وبعد أمد وجيز أدارت المدينة حركة الفتوحات الكبرى، وشِهدت قيام 

ألّن التّوّسع الّسياسي إدارة جديدة رائعة، وترافق هذا كلّه بنبوغ ما ال يُحصى عدده من العلماء، 

والعسكري إذا لم يقُده الفكر واإليمان والمعرفة الحضاريّة مآله إلى االندثار كما حدث إلنجازات 

 جنكيز خان والمغول العسكريّة.

وبفضل ما حدث بالمدينة المنّورة ما من إقليم دخله اإلسالم إاّل وتبدّلت الحياة فيه كلّيّاً، حيث    

لعلم والتّعلّم، وكتب الّطبقات والتّراجم كبيرة جدّاً، فيها ما لم تعرف البشريّة له أقبل النّاس على ا

نظيراً، فقد فُتحت الّسبل أمام الجميع حتّى غدا إمام فقه أهل العراق من أصل أفغاني، وإمام العربيّة 
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ري والنّسائي والنّحو من أصل أعجمي، وكبار المحدّثين من بالد خراسان وما وراء النّهر، مثل البخا

 ومسلم والتّرمذي وأبي داود وغيرهم كثير.

ً ما شهدته أوربّا بعد انتشار المسيحيّة فيها، حيث أُغِلقت المدارس ومنِع     وعكس هذا تماما

النّاس من التّفكير، وصارت عقوبة التّفكير العرض على محاكم التّفتيش واإلعدام حرقاً، وكانت هناك 

إلرغام النّاس على ترك أديانهم، مثلما فعل شارلمان مع الّسكسون، ونقرأ الكثير من حروب اإلبادة 

 في نشيد روالندو أّن شارلمان أمر رجاله بأاّل يقبلوا من المسلمين إاّل بالّسيف أو بالتّعميد.

وهذه كلّها حقائق تفيد أّن اإلسالم دين الهداية ال دين القتل، ديٌن يقول هللا تعالى في قرآنه أنّه    

قد كتب ]من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنّما قتل النّاس جميعاً ومن أحياها فكأنّما أحيا 

 النّاس جميعاً[، وهذه حقائق ال بدّ من تبيانها بشكل علمّي للمسلمين ولغير المسلمين بطرائق متعدّدة.

ما جاء بمثابة ردّات فعل  وُشغلت دنيانا مؤّخراً بقضايا الحوار، وُعقدت المؤتمرات، ومنها   

ً ال أقبل بالّسلوك بناًء على ردّات الفعل تجاه أعمال أو أفكار  ومنها ما جاء أصيالً، وأنا شخصيّا

اآلخرين، بل آخذ بالعمل األصيل الّصادر عن الحاجة، فردّات الفعل غالباً ما تكون انفعاليّة آنيّة توقع 

 اإلنسان بشبك المثير.

واجه سؤاالً ال بدّ منه: هل المسلمون اآلن قادرون على التّعريف باإلسالم ويبقى علينا أن ن   

وبأنفسهم والقيام بأعمال الحوار مع الّشعوب غير المسلمة؟ وفي حقيقة الواقع المسلمون أضعف في 

هذه األيّام من أن يستطيعوا القيام بهذا الواجب، ومع ذلك ال بدّ من معالجة أسباب الّضعف، وحمداً هلل 

على أّن اإلسالم على الّرغم من هذا الواقع المرير يتقدّم بفعل قواه الذّاتيّة وبتوفيق من هللا، ألنّه جّل 

 وعال هو الذي أنزل الذّكر ووعد بحفظه.

ومن شروط الحوار القبول من جميع األطراف، أو توفّر القدرة على الجذب من الجانب    

ه هذه األطراف من جملة من المشاكل، والقدرة على المسلم لألطراف األخرى بمعرفته ما تعاني

العرض واإلقناع بأّن الحّل متوفّر باإلسالم، ومع هذا الّشرط يحتاج الحوار إلى الكفاءة والتّكافؤ بين 

األطراف ال بل التّفّوق اإليماني والُخلُقي من الجانب المسلم مع القدرة على اإلقناع، وهذا غير متوفّر 

لّغوي وعوائق المعرفة، فالعالَم اإلسالمي يفتقر إلى مراكز الدّراسة والبحث حول لوجود العائق ال

اآلخرين، ففي العالَم اإلسالمي ال يكفي أنّه ليس لدى المسلمين مراكز لدراسة تاريخ الواليات المتّحدة 

ه ال يوجد في بالدنا وتركيبتها االجتماعيّة والّسياسيّة والبشريّة والفكريّة والعقائديّة، ال يكفي هذا، إنّ 

اإلسالميّة مراكز حول أّيٍّ من شعوب العالم، واألنكى من هذا عدم توفّر مركز للدّراسات اليهوديّة 

والّصهيونيّة، مع فقرٍّ بالمصادر والدّراسات المعّمقة، فلقد بحثُت عن نسخة من التّلمود البابلي في 

سخة تقع في ثالثين مجلّدة كبيرة ال أجد من البلدان العربيّة فلم أجد، وأخيراً عندما حصلت على ن

 يتكفّل اإلنفاق على مشروع ترجمة هذا الكتاب وإعداد دراسات حوله.

وال بدّ أن يكون الحوار حوار اإلقناع ال حوار التّرضية والتّنازالت والّصفقات، فما من أحد    

 ً عن اإلسالم، وُهنا أحذّر تماماً من  يمتلك حّق التّنازل في شريعة هللا، وَمن أقدم على ذلك ُعدّ خارجا

دعوات العلمانيّة وفصل الدّين عن الدّولة، ورفض تطبيق الّشريعة، فاإلسالم كلٌّ ال يتجّزأ، ويتوّجب 

أن يتمتّع المحاِور المسلم بالمعرفة واإليمان وصالبة أسس الموقف والّرأي، وأن يُحسن استغالل 

ة والّسالم نِصر بالّرعب من مسيرة شهر، والّرعب ُهنا ينبغي الهيبة من اإلسالم، فالنّبي عليه الّصال

ً على أذى العيش مع الكفر واآلثام، والّظلم واالستغالل، وانعدام الّطهارة عند الجانب  أن يكون مبنيّا

المراد هديه إلى اإلسالم، ويقتضي هذا تفّوقاً إسالميّاً حضاريّاً وفكريّاً، أو على األقّل وجود مساواة، 

ً في وه نا أنا أميّز بين المعرفة والحضارة، ففي عصر الحروب الّصليبيّة امتلك الّصليبيّون تفّوقا
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ً في جوانب الحضارة، ومتمّسكاً  معارف الّسالح والتّسليح، لكن الجانب المسلم كان أعظم تفّوقا

رج وهان بمقاصد الحضارة المرتبطة بالتّوحيد، فمن وّحد التزم، ومن أشرك وجد األعذار والمخا

 عليه الكثير من األشياء.

وقد يُخيّل لبعضنا أنّنا نمتلك اآلن قدرات على الحوار، لكن هذا وهٌم غير مقنع داخليّاً، وال    

يُشعر به خارجيّاً، فالنّقد والتّشهير والتّكفير ال يُجدي، والجدل البيزنطي ال يوصل إلى نتائج مجدية، 

 وهو أشبه بحوار الّطرشان.

لب كثيرة وهذا كلّه من الممكن تحصيله، وهو من فروع الجهاد في هذه األيّام، وعلى والمطا   

رأس المطالب المستعجلة إنهاء عصر التّبعيّة الفكريّة لغير المسلمين، والتّبعيّة االجتماعيّة والّسلوكيّة، 

ة األسس وأن نبادر إلى صناعة دراسات شاملة لجميع الجوانب تجعلنا كمسلمين متّفقين على وحد

والتّصّور والواجبات، وبحكم االختصاص أعتقد أنّه آن األوان أن نقوم بكتابة تاريخ األّمة اإلسالميّة 

 ضمن أسلوب وحدوي علمي إيجابي، ولسوف أقف مع هذه المسألة بما يكفي من وقت:

عربين، لقد استبدّ بأعمال التأريخ الحديثة لإلسالم والمسلمين أجيال من المستشرقين والمست   

الذين امتازوا بشكل عام بكراهية اإلسالم، وبالتّالي عملوا للنّيل من تاريخ المسلمين بمكر شديد 

ً باسم التّناقضات، ومنذ ما يزيد على  ً فيما أسموه دوما وبانعدام لإلنصاف والحياديّة، وبحثوا دوما

دة كتابة التّاريخ، وتحّمس العرب أربعة عقود من الّزمن جرت محاوالت إلنهاء التّبعيّة الفكريّة، وإلعا

لهذا المشروع، وعِقدت ندوات كثيرة حوله فيما بين الكويت، وطرابلس، واإلسكندريّة، ودمشق، وفي 

لجنة قوميّة للقيام بهذه المهّمة، ووضعت مخّططاً وتصّوراً، لكن حتّى  1977دمشق تأّسست منذ عام 

وبات اآلن هناك اكتفاء بكتابة كتاب مرجعي  اآلن لم يتحقق شي ملموس، ال بل تقّزمت اآلمال،

 مختصر.

وانقضى القرن العشرين ودخلنا في عصر جديد، هو عصر االتّصاالت والعولمة وشبكات    

المعلومات، وباتت معظم مدارس التّفسير التّاريخي التي أبدعها الغربيّون قاصرة، وأخفق التّفسير 

ونحن في عالم من المشاغل والهموم وانتقل العرب من  المادي للتّاريخ وكذلك الفردي الرأسمالي،

الدّعوة إلى الوحدة العربيّة إلى تخطيط حدود الكيانات الّسياسيّة والتّرافع إلى المحاكم الدّوليّة 

 والحروب أحياناً، ولقد بتنا اآلن أشبه بأمم.

لعرب والمسلمين، وعلى الّرغم من هذا كلّه أرى أّن الحاجة ازدادت من أجل كتابة تاريخ ا   

ذلك أّن هذا التّاريخ لم يُكتب حتّى تعاد كتابته، وهنا ال بدّ لنا من تأمين جيل من الباحثين، وإلى إعادة 

النّظر في تصنيف المصادر، وجمع هذه المصادر، واالتّفاق على االصطالحات العلميّة، واعتماد 

يّة إسالميّة لتعليل التّاريخ وتفسيره عرب -أو مدارس -تحقيب متّفق عليه مع التّوّصل إلى مدرسة

 ومعالجة قضاياه ومن ثّم كتابته بشكل وحدوي شمولي.

وإنجاز هذا المشروع يُثبت لون الهويّة العربيّة اإلسالميّة، وصورة هذه الهويّة نعطيها لكّل    

ف استيراد عربّي ومسلم، ومن ثّم ننشرها في الدّنيا، فأهل مّكة أدى بشعابها، وآن األوان أن نوق

 التّعريف بماضينا وعقيدتنا من عند سوانا، ال سيّما من عند الّصليبيين والّصهاينة.

وصدوراً عن مواقف الغالبيّة العظمى من المسلمين أرى أن تاريخ اإلسالم والمسلمين مّر    

 بالحقب التّاريخيّة التّالية، وذلك حتّى ما بعد نهاية الحرب العالميّة األولى.

 لنّبوي.العصر ا -1

 العصر الّراشدي. -2

 العصر األموي. -3
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 العصر العبّاسي في العراق. -4

 العصر العبّاسي في مصر. -5

 عصر الّسلطنة العثمانيّة. -6

 عصر االستعمار والتّمّزق واختفاء المرجعيّة الّشرعيّة. -7

ومع هذا التّحقيب هناك مساحة مخّصصة لكّل من: الخالفة األمويّة باألندلس، والخالفة 

ودولة الموّحدين، وفي إطار الّشرعيّة الكبرى يمكن التّعامل مع تواريخ الدّول المستقلّة أو الفاطميّة، 

 شبه المستقلّة التي ظهرت في دار اإلسالم.

وبما أّن اإلسالم نظر إلى اإلنسان نظرة كاملة شاملة، وحيث أّن اإلنسان هو صانع الحدث    

عن البحث في تاريخنا من خالل منظور الحوليّات أو  التّاريخي وبطل التّاريخ الحقيقي، أرى اإلقالع

منظور الحّكام، بل أخِذه بمثابة كتل كبرى، كّل كتلة تمثّل قطاعاً مهّماً سواء أكان سياسيّاً أو عسكريّاً 

 أو حضاريّاً أو ثقافيّاً أو عقائديّاً، وفيما يلي بعض المخّططات المقترحة:

 :العصر النّبوي  

 ي بالمصادر والمراجع.: تعريف نقدتقديم  

: وضع شبه جزيرة العرب. أوضاع الدّول على أطرافها وأحوال الِقوى الكبرى مدخل  

المياه. أنماط الحياة وأماكن االستقرار. ظهور القبيلة. صعود مّكة.  -المحيطة بها )الموقع ومزاياه

قبائل. األسواق وإسهاماتها. ظهور قريش وأحوالها. التّجارة المحلّيّة والخارجيّة وأنواع الّسلع وال

الّسلطة والّزعامة والحروب  -الحنيفيّة. اليهوديّة. النّصرانيّة. الوثنيّة. المجوسيّة -األوضاع الدّينيّة

وأهّم األيّام. األحوال الثّقافيّة وأنماط المعرفة وفنون السوقية والقتال، واألسلحة والتّسليح، دور الجمل 

 والفرس...(

المرحلة المّكيّة من حياة النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم والدّعوة اإلسالميّة )مّكة.  :الفصل األّول  

البيت الحرام والحّج. سيطرة قريش على مّكة وتنظيمات قصي بن كالب. أحالف قريش الدّاخليّة بعد 

وسلّم. حياته في قُصي. اإليالف. أبرز األَُسر والعشائر القرشيّة. بنو هاشم. ميالد النّبي صلّى هللا عليه 

ظّل كفالة جدّه، ثّم في ظّل كفالة عّمه. زواجه من خديجة. سجاياه وشمائله. أدواره وإسهاماته. المبعث. 

المرحلة الّسريّة. الجهر بالدّعوة. المسلمون األوائل. معارضة قريش. الهجرة إلى الحبشة. عرضه 

 ئف. مشروع الهجرة إلى المدينة.صلّى هللا عليه وسلّم نفسه على القبائل. ذهابه إلى الّطا

: المرحلة المدنيّة من حياة النّبي صلّى هللا عليه وسلّم وتأسيس دولة اإلسالم الفصل الثّاني  

األولى )يثرب قبل الهجرة، الّسّكان من األوس والخزرج. اليهود في يثرب وخيبر ووادي القرى. 

صاالت األولى بين النّبي صلّى هللا عليه وسلّم الّصراعات. األوضاع المعاشيّة. محاوالت الملك. ااِلتّ 

وعناصر من عرب يثرب. مشروع الهجرة. مصعب بن عمير ودوره. بيعة العقبة الثّانية. الهجرة. 

دستور المدينة األّول وإقامة المسجد. المفاهيم الجديدة. التّحّوالت ااِلقتصاديّة وااِلجتماعيّة والدّينيّة في 

 وة....(المدينة. تطّور الدّع

: األعمال العسكريّة في العصر النّبوي )أ. الجهاد. شريعة القتال. الغنائم. الفصل الثّالث  

األسرى. معاملة العدو المهزوم. الجزية والّضرائب( )ب. المعارك ضدّ اليهود( )جـ. المعارك ضدّ 

ن( )هـ. المغازي إلى قريش ومّكة حتّى الفتح( )د: المعارك ضدّ قبائل شبه الجزيرة بما في ذلك اليم

أطراف شبه الجزيرة( )و. مراسلة الحّكام والملوك واألباطرة والدّعوة إلى اإلسالم( )ز. الّسالح 

 والعتاد وتطّور الجيش وأبرز القادة( )حـ. عام الوفود(.



56                                          Süheyl ZEKKAR, İslam Tarihi Yazımı-Uygulama ve Periyodizasyon 

من  : التّنظيمات اإلداريّة والتّشريعيّة وااِلجتماعيّة )النّبي صلّى هللا عليه وسلّمالفصل الّرابع  

ظهور مفهوم أسرة آل البيت ورسوم التّعامل مع النّبي  -رجل الدّولة -الدّعوة إلى التّشريع فقيادة الدّولة

صلّى هللا عليه وسلّم ومع آله. االهتمام بالتّعليم. مفهوم الّسلطة والدّولة أيّام النّبي صلّى هللا عليه وسلّم. 

فيق األعلى. آفاق المستقبل وأزمة الحكم. أبرز حّجة الوداع. المرض األخير وااِلنتقال إلى الرّ 

 شخصيّات الجماعة اإلسالميّة.....(

 .خاتمة  

 .المصادر والمراجع

 .المحتوى والفهارس

   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 العصر الّراشدي

 : تعريف نقدي بأهّم المصادر والمراجع.تقديم 

تأسيس الخالفة )مؤتمر الّسقيفة. بيعة أبي بكر. حروب الّردّة. الّشروع  :الفصل األّول 

 بالفتوحات(

: خالفة عمر بن الخّطاب )الفتوحات على جبهة الّشام. مؤتمر الجابية وفتح القدس. الفصل الثّاني

فتوحات العراق وإيران. فتوحات الجزيرة وأرمينية وأزربيجان.. .. فتح مصر وفتوحات الّشمال 

 فريقي(اإل

: التّنظيمات اإلداريّة )الدّواوين. الخراج. الجزية. الّصدقات. تأسيس مدن الفصل الثّالث

 المعسكرات والتّبداّلت االجتماعيّة ....(

: أزمة الحكم بعد اغتيال عمر بن الخّطاب واختيار عثمان للخالفة )الفتنة الكبرى الفصل الّرابع

 ومقتل عثمان وظهور الحزبيّات(

 بعد حكم الّشيخين. -البّريّة والبحريّة -: حركة الفتوحاتلخامسالفصل ا

: تعريف بأبرز شخصيّات العصر الّراشدي الّسياسيّة واإلداريّة والعسكريّة الفصل الّسادس

 والفكريّة.

 .خاتمة

 .المصادر والمراجع

 .المحتوى والفهارس

   **   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   **** 

 العصر األموي

 : دراسة نقديّة ألهم المصادر والمراجع.مقدّمة

 : تعريف باألسرة األمويّة )أهم سماتها وذلك حتّى تأسيس الدّولة للمّرة األولى ثّم الثّانية(مدخل

 : الحياة الّسياسيّة.الفصل األّول
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 : الحياة اإلداريّة.الفصل الثّاني

 : العالقات مع بيزنطة.الفصل الثّالث

 -جزر البحر المتوّسط -األندلس وأوربّا -المغرب -: حركة الفتوحات )المشرقصل الّرابعالف

 أرمينية وأزربيجان والخزر...(

 : الجيش والبحريّة.الفصل الخامس

: الحزبيّات الّسياسيّة والعصبيّات القبليّة والِفرق )الّشيعة. الخوارج. الّزبيريّة. الفصل الّسادس

 لمرجئة والفئات األخرى....(القدريّة. الجبريّة. ا

: النّشاطات الفكريّة والثّقافيّة )التّيّارات العقائديّة وأوجه النّشاط المعرفي الفصل الّسابع

الّري وإصالح  –المساجد والقصور  -العمارة  -األدب  -الّشعر -التّرجمة -التّدوين -والحضاري

 الحّمامات ووسائل اللّهو...( -األراضي

 -التّاريخ واألخبار -الّسيرة –الفقه  -التّفسير -النّشاطات الفكريّة الدّينيّة )الحديث :الفصل الثّامن

 القضاء...(

 : الحياة االقتصاديّة.الفصل التّاسع

 : الحياة ااِلجتماعيّة.الفصل العاشر

 : الّصراعات داخل البيت األموي.الفصل الحادي عشر

 الوالة والقادة والّساسة.: التّعريف بالخلفاء وأبرز الفصل الثّاني عشر

 .خاتمة

 .جريدة المصادر والمراجع

 .المحتوى والفهارس الفنّيّة العاّمة

   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   *** 

 العصر العبّاسي )في العراق(

 : دراسة ألهّم المصادر.مقدّمة

 : تعريف باألسرة العبّاسيّة.مدخل

 تأسيس الخالفة العبّاسيّة وبناء بغداد. -الثّورة -دّعوة العبّاسيّة: الالفصل األّول

 : الحياة الّسياسيّة وعصر حكم الخلفاء.الفصل الثّاني

 الّسالجقة(. –الدّيلم  –: الحياة الّسياسيّة ومراحل التّحّكم بالخالفة )ضبّاط القصر الفصل الثّالث

 ريّة.: الوزارة والوزراء والحياة اإلداالفصل الّرابع

 الفتيان ...( –العيارون  –: الحياة اإلجتماعيّة )المنّظمات الّشعبيّة الفصل الخامس

 : الحياة اإلقتصاديّة.الفصل الّسادس
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 : أهم الثّورات الاّل إسالميّة والمذهبيّة والحركات الدّينيّة المتنّوعة.الفصل الّسابع

 : العالقات الخارجيّة وخاّصة مع بيزنطة.الفصل الثّامن

: الدّول المستقلّة وشبه المستقلّة في المشرق والعراق والجزيرة والّشام ومصر الفصل التّاسع

 وشبه الجزيرةن وبالد خراسان وما وراء النّهر، والمغرب واألندلس.

 –التّاريخ  –الّسيرة  –الحديث  –التّفسير  –الفقه  –: األحوال الفكريّة )التّدوين الفصل العاشر

الِملل والنِّحل  –الفلسفة  –علم الكالم  –التّرجمة  –الحكايات والمالحم  –اآلداب  –راجم الّطبقات والتّ 

الّطب والّصيدلة والمشافي . طب الحيوانات. علوم  –الِحيَل  –علم الهيئة والفلك  –الجغرافيا  –

 –وّراقة والنّشر ال –الّرياضيّات والموسيقى  –الفنون  –الّري  –الهندسة  –البحار. العلوم العسكريّة 

عر...(  الّشِ

 : التّعريف بالخلفاء وبأبرز الّساسة والوالة والوزراء والقادة.الفصل الحادي عشر

 : القضاء.الفصل الثّاني عشر

 : أهل الذّّمة )النّصارى والّصابئة والمجوس واليهود ...(الفصل الثّالث عشر

 –الّسدود واألقنية وإصالح األراضي  –ء : من أوجه الحياة الحضاريّة )البِناالفصل الّرابع عشر

 الحياة المدنيّة ...(

 : سقوط الدّولة العبّاسيّة في بغداد.الفصل الخامس عشر

 .خاتمة

 .جريدة المصادر والمراجع

 .المحتوى والفهارس الفنّيّة

      ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

 سي )في مصر(العصر العبّا

 : دراسة ألهّم المصادر.مقدّمة

الكيانات  -في مصر –: تعريف باألوضاع في بالد الّشام ومصر)األيّوبيّون في بالد الّشام مدخل

 ظهور المماليك( -الحملة الّصليبيّة الّسابعة -الخوارزميّة -الّصليبيّة

 : المغول من جنكيز خان إلى هوالكو.الفصل األّول

 معركة عين جالوت ونتائجها. :الفصل الثّاني

 : بيبرس وإعادة تأسيس الخالفة العبّاسيّة ونشاطاته ضدّ الّصليبيين والمغول(الفصل الثّالث

 -اإلقطاع العسكري -: النّظام العسكري والّسياسي واإلداري للمماليك )التّدريبالفصل الّرابع

 لقالع(حياة ا -مصادر المماليك وأجناسهم ومدى اندماجهم في المجتمع

 : العالقات مع المغول اإليلخانيين حتّى ما بعد معركة شقحب.الفصل الخامس

 : حكم األسرة القالووينيّة وتصفية الوجود الّصليبي.الفصل الّسادس
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 : العالقات الخارجيّة للمماليك.الفصل الّسابع

 : األوضاع اإلقتصاديّة وحركة التّجارة الدّاخليّة والدّوليّة.الفصل الثّامن

 الّزعر...( -الحرافيش -العامة -: الحياة االجتماعيّة )األحداثالفصل التّاسع

 الّسلفيّة...( -المتصّوفة -: الحياة الدّينيّة )العلماءالفصل العاشر

 -الّطبّ  -الموسوعات -الّشعر -: الحياة الثّقافيّة والفكريّة والعمرانيّة )اآلدابالفصل الحادي عشر

 العمارة...( -التّاريخ

 -االقتصاديّة -العسكريّة -: العصر المملوكي الثّاني )المشاكل الّسياسيّةلفصل الثّاني عشرا

 االنحدار واالنحطاط إلى االنهيار...(

 : سقوط الدّولة المملوكيّة.الفصل الثّالث عشر

 .خاتمة

 .المصادر والمراجع

 .المحتوى والفهارس الفنّيّة

       ***   ***   ***   ***   *** ******   ***   ***   *** 

 العصر العثماني

 : دراسة ألهّم المصادر مقدّمة

 : تعريف بشعوب التّرك حتّى قدوم الّسالجقة.مدخل

 الدّول. -الّسلطنة -الّسالجقة -: 1؛ ف1ق 

 سالجقة الّروم. -

 الحركات الّصوفيّة في آسية الّصغرى. -

 الدّول التّركيّة في آسية الّصغرى. -

أعمال التّوّسع في آسية الّصغرى وفي  -من اإلمارة إلى الّسلطنة -يين: أصول العثمان2ف    

 أوربّا الّشرقيّة حتّى معركة أنقرة وأسر الّسلطان بيازيد من قِبل تيمور.

 .1453: إعادة توحيد الّسلطنة العثمانيّة حتّى فتح القسطنطينيّة عام 3ف   

 : عصر الّسلطنة في استانبول.2ق

 اني في أوربّا بّراً وبحراً.: التّوّسع العثم1ف  

 : المغرب العربي والدّولة العثمانيّة.2ف  

: استيالء العثمانيين على بلدان المشرق العربي وإزالة الّسلطنة المملوكيّة والخالفة 3ف  

 العبّاسيّة، وإعالن الخالفة العثمانيّة، والحروب العثمانيّة الّصفويّة.

 : مصر في ظّل العثمانيين.4ف  
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 : بالد الّشام في ظّل العثمانيين.5ف  

 : العراق في ظّل العثمانيين.6ف  

 : الدّولة العثمانيّة والنّشاط البحري في المتوّسط واألدرياتيك.7ف  

 : الدّولة العثمانيّة وروسيا وبالد القرم.8ف  

 : الدّولة العثمانيّة في أوربّا الّشرقيّة )البلقان واليونان(.9ف  

 العثماني منذ معركة ليبانتو ووفاة الّصدر األعظم محّمد صوقللي. : التدّهور10ف  

 : أوضاع الّسلطنة حتّى عصر التّنظيمات.11ف  

 : الّسلطنة من عصر التّنظيمات حتّى الّسقوط.12ف  

 شيوخ اإلسالم...( -العلماء -التّصّوف -الحياة االجتماعيّة )اآلخيات -: الحياة الدّينيّة13ف  

 الثّقافيّة والفكريّة. : الحياة14ف  

 : الفنون والعمارة.15ف  

 خاتمة

 الخرائط والّصور اإليضاحيّة. -المصادر والمراجع

 والفهارس الفنّيّة. -المحتوى

 : هذا مخّطط أّولي قابل للتّعديل والتّطويرمالحظة

 وهللا الموفّق للّسداد

 9/4/2011دمشق 

 أ.د. سهيل زّكار
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TARİH SORUNLARI: İSLAM TARİHİNİN PERİYOTLARA 

AYRILMASI 

 مشكالت التاريخ  :تحقيب التاريخ اإلسالمي

Şükran HARPUTLU
*
 

Özet 

Araştırmacıların önem verdikleri konular nesilden nesile farklılık göstermekte 

iken temel konulardan biri olan tarih bilimi ve teorileri tarihçiler tarafından büyük 

ilgi görmüştür. Bu büyük ilginin nedeni ise tarih ve eğilimlerinin kendine özgü 

prensipleri, araştırma yöntemleri ve hedeflerinin bulunması ve bilgi alanları arasında 

özel bir öneme sahip olmasıdır. Hatta bazı tarihçiler modern çağı “tarih çağı” olarak 

adlandırmışlardır.  

Tarih bilimi, modern ekonomik, sosyal ve entelektüel devrimlerin etkilenmiş ve 

bu tarihin felsefe dallarının genişlemesiyle gözler önüne serilmiştir.  

Özellikle Peygamberimiz Hz. Muhammed bizim için bir rol model olmuş ve bir 

gün müşriklerden intikam alma mantığını reddetmiştir. Mekke’nin fethinde Hz. 

Peygamberin müşrik Mekkelileri serbest bıraktığını söylemesi bunun bir 

göstergesidir.  

İslam hayatın tüm yönlerini bünyesinde barındıran ve gayet adil, dengeli, 

çelişkileri olmayan bir dindir. Kur’an ise samed olan Allah (azze ve celle)’nin 

kelamını bulundurmaktadır. Ne var ki, farklı nedenlerden dolayı İslam kıssa yapısı, 

İsrailiyyat vebasından etkilenmiştir. 

Önemli olan tarihin günümüzü yapılandırmak ve geleceği planlama konusunda 

iyi bir yardımcı olduğudur. Örneğin hicretten önce Medine-i Münevvere kan dökme 

vb. durumlar yaşanırken hicretten sonra durumlar değişerek İslam’ın yerleşmesiyle 

özgürlükler arttı. Yeni gelen İslam dini halkların mutluluğunun güç ve zorlama ile 

olmayacağına vurgu yaptı. Bilim ve teknoloji gelişti. Tercüme faaliyetleri arttı. 

Avrupa’da ise durum biraz daha farklıydı. Hristiyanlığın yayılmasıyla ilişkili olarak 

okullar kapatıldı, düşünce yasaklandı, insanlar inançlarından dönmeye zorlandı ve 

sonrasında ise engizisyon mahkemelerinde yargılandılar.  

Otuz yıldan beri entelektüel bağımlılığı bitirmek için Arap dünyasında birçok 

seminer düzenlendiyse de bir sonuca varılamadı. Yirminci yüzyıl geride kalırken 

yeni yüzyılda iletişim çağı ve küreselleşme kavramlarıyla iç içeyiz. Tarih okulları 

azaldı ve tarih yorumları artık kişisel yorumlardan öte kapitalist yorumlar halini aldı.   

Arap ve İslam tarihinin yazılmasına duyulan ihtiyaç giderek arttı. Bunun için de 

araştırmacı bir nesil oluşturmak ya da kaynakların yeniden tasnifi büyük önem 

taşımaktadır. İnanç temellerine dayanan İslam düşüncesi ile Batı düşüncesinin yapı 

                                                 
*Prof. Dr., Şam Ün. İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü-Şam/Suriye  
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taşları büyük farklılık göstermektedir. Bunun için yeni bir İslam tarihi periyodizas-

yonunun oluşturulması ve bunun da dünya tarihiyle uyumlu olması ve yerel-bölgesel 

renklere sahip İslam yapısının korunmasını hedeflemesi gerekmektedir. Bunlardan 

yola çıkarak I. Dünya Savaşından yola çıkarak şu dönemlere rastlarız:  

1. Hz. Peygamber, 2. Hulefâ-yi Râşidîn, 3. Emevi, 4. Irak’taki Abbasi, 5. 

Mısır’da Abbasi, 6. Osmanlı İmparatorluğu ve 7. Sömürgecilik-parçalanma-meşru 

otoritenin ortadan kaybolması dönemleri. 

İslam insana insan olduğu için değer verir ve tarihin üreticisi her bir bireydir. 

Bunun için tarihimizden bilimsel yıllıkların ve köşe başı insanların perspektifleri 

çıkarılarak bunların yerini her bir kesimi temsil eden kitleler yer almalıdır.  

Buradan yola çıkarak İslam tarihinin -İbn-i İshâk (öl. 768) örneğinde olduğu 

gibi- kendine has özelliğini içeren temel kitaplardan büyük fayda sağlanacağı 

aşikârdır.  

H. 3. yüzyılda ansiklopedi yazarı Cahiz (öl. 868), “Tabakat” isminde yeni bir 

“dönemlendirme” ifadesi kullanıldı. Tabakat kelimesini ise Hz. Osman’ın katlinden 

Hz. Hasan’ın Muaviye için halifelikten vazgeçtiği Ehl-i Beyt savaşları ve siyasi 

çekişmeleri içerisine alan “fitne” ifadesi izledi.  

Hicri 3 yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise Dinaverî, İslam tarihini Hulafa-i 

Raşidîn – Emevi – Hariciler dönemi ve Abbasiler dönemi olarak ifade ederken, 

Yakubi İslam tarihinin belli bir periyodla sınırlandırılmaması gerektiğini savundu.   

Yine Miskevyh de peridizasyonun evrenselliğine inanmanın yanında İslam 

tarihinin dört periyottan oluşması gerektiğini savunmaktadır: Bunlar, Hz. Peygam-

ber, Hulefa-i Raşidin, Emeviler ve Abbasiler dönemleridir.   

Sonraki dönemlerde yazarlar belirli dönemlere yönelme ihtiyacı hissederek Hz. 

Peygamberin hayatı hariç diğer dönemlerin önemini yitirdiğini düşündüler.  

8. yüzyıla gelindiğinde ise İbni Taktakî’nin “Dört Devlet (Hulafa-i Raşidin), 

Emevi, Abbasi ve Abbasi devleti zamanındaki Fatimiler ve küçük devletçikler” 

şeklindeki periyodizasyonu karşımıza çıkıyor.   

Yine aynı yüzyılda Zehebi’yle birlikte birtakım gelişmeler sağlansa da 

meselenin köküne inilememiştir ve Sehavi’nin (öl. h. 902) görüşleri de bölgesel 

olmanın ötesine geçememiştir.  

Genel olarak yapılan periyodizasyon çalışmalarına bakıldığında İbni Taktaki’ye 

kadarki tarihçiler birbirlerini tekrarlamanın ötesinde teori üretememişlerdir. Bunun 

nedeni ise tarihte, tarih bilimcilerin belli bir periyot belirlemeye zorlanmalarıdır.  

Gerçek olan şudur ki İslam tarihi alanında periyodizasyon çalışmaları belli bir 

dönemle sınırlandırma yoluna gittiği için kapsamlı olmanın çok gerisinde kalmıştır. 

Özellikle Avrupalılara gelinceye dek “Eski, orta ve yeni ve çağdaş” 

sınıflandırmasına gidilmemiştir. Farklı periyodizasyon çalışmalarına ihtiyaç varsa 

bunun yolu tarihçinin bir tarih ekolüne kaydolmasından geçmektedir.  
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 مشكالت التاريخ :تحقيب التاريخ اإلسالمي

 أ.دة. شكران خربوطلي

 جامعة دمشق

, وتتركز بشكل رئيسي حول واحد من الموضوعات  تتقلب اهتمامات الباحثين بين جيل وآخر    

الرئيسية , ففي السنوات األخيرة لقي علم التاريخ ونظرياته اهتماما خاصا من قبل المؤرخين , وذلك 

ألهميته الكبيرة في البحث التاريخي وفي اتجاهاته , كموضوع حيوي لذاته له اسسه وطرائق بحثه 

ول المعرفة , حتى أطلق بعضهم على العصر الحديث "عصر وأهدافه , وله خطورته الخاصة بين حق

 التاريخ ".

وقد تأثر علم التاريخ بالثورات االقتصادية واالجتماعية والفكرية الحديثة  وظهر ذلك في توسع    

فروعه وفي فلسفته , واتجاهاته , فمنذ سنوات طويلة أظهر األمريكيون المزيد من االهتمام باإلسالم , 

فهم منه , وأعدوا الخطط إليقاع ضربات مميته به , وفي هذا المجال ظهرت كتابات وأظهروا خو

تتحدث عن مخاطر اإلسالم , ونشط اإلعالم الغربي في هذا المجال كثيرا  واإلعالم الغربي السيما 

األمريكي منه هو في أيدي المؤسسات اليهودية الصهيونية , ثم إن المسيطر على مدارس اإلستشراق 

عالم هم من الصهاينة اليهود , ورأت بعض المؤسسات هذه أن من المفيد غزو في ال  

 اإلسالم  ومحاربته عن طريق بعض المسلمين . 

ثم كان أن ترافق هذا النشاط بظهور عدد من الكتب المتجنية , لكن ما لبثت أن تطورت األحوال ,     

اريخيا وعقيدة , للوصول إلى حيث صرف جل الكتاب في الغرب جهودهم للبحث في المسيحية ت

نتيجة أن المسيحية هرطقة يهودية , وأن على المسيحيين العودة إلى اليهودية , وكان لهذا نتائج مؤثرة 

 , كان منها اعتذارات البابوية وتبرئة اليهودية من دم المسيح . 

جاءت النتائج الباحثة وتوسعت هذه األبحاث فشملت اليهودية أيضا , وغيرها من ديانات العالم , و     

ََ االلتفات نحو ما عرف  ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ في اإلسالم بال محصالت علمية مقبولة , لذلك تَم

باسم اإلسالم السياسي , ووجهت تهمة اإلرهاب إلى جل المنظمات السياسية اإلسالمية , ووصل 

ن يدافعون عن األمر إلى حد أن احتالل كل من أفغانستان , والعراق بات عمال مشروعا , والذي

 بالدهم  وحريتهم هم إرهابيون , لقد انقلبت المفاهيم , وبتنا نعيش في غربة اإلسالم .

فكيف نتعامل مع هذا الوضع الخطير بعلم وعقل ورباطة جأش , ومنطق إسالمي محض؟ .      

دين القتل وكيف نبتعد عن ردات الفعل والرغبة في االنتقام , واإلسالم دين الهداية والمحبة ال     

 واالنتقام ؟ .

خاصة وأن لنا في نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم قدوة , فقد رفض منطق االنتقام من المشركين   

 يوم أحد , ودعا لهم بالهداية , ثم قال ألهل مكة يوم الفتح اذهبوا فأنتم الطلقاء .

و النظام الشامل لجميع أوجه الحياة والمفيد ذكره في هذا المجال أن اإلسالم هو الدين , ألن الدين ه    

, بشكل عادل ومتوازن , وبال تناقضات  ومن دون عسف مع التركيز على الجانب األخالقي 

واإلنساني , وهذا مالم يتوفر في غير اإلسالم . اضف لذلك فقد ثبت بالدليل العلمي أن القرآن الكريم 

مد , لم يتغير , ولن يتغير , ولن يتبدل , وال كتاب فيه كالم هللا عز وجل , صدر عن إله واحد فرد ص

تأخذه سنة والنوم , ليس كمثله شيء وهو سبحانه خلق كل شيء , وقضى بحكمته بكل شيء , لكن 

وألسباب كثيرة أصيب الفكر القصصي اإلسالمي بوباء اإلسرائيليات , وعد كثير من العلماء أن 
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عب األحبار وسواه , مع  أن معاوية بن أبي اإلكثار المدهش من القصص الموضوعة معزوة إلى ك

سفيان اتهمه بالكذب , وأن عبد هللا ابن  عباس قال : " كيف تسألون اهل الكتاب عن شيء , وكتابكم 

الذي أنزل هللا على رسوله احدث الكتب , باهلل تقرأونه محضا لم يشب , وقد حدثكم ان أهل الكتاب 

ديهم الكتاب , وقالوا هو من عند هللا ليشتروا به ثمنا قليال , آال بدلوا كتاب هللا وغيروه , وكتبوا بأي

ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ال وهللا ما رأينا منهم رجال يسألكم عن الذي أنزل عليكم " 

وقال الصحابي الجليل عبد هللا بن مسعود : "ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء , فإنهم لن يهدوكم وقد 

ى اإلمام احمد في مسنده أن عمر ابن الخطاب أتى النبي صلى هللا عليه وسلم بكتاب ضلوا" ورو

اصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى هللا عليه وسلم , قال:فغضب وقال:" امنتهون  

 فيها يابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم به بيضاء نقية التسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق ".

ذا ويتحدث بعض الناس في هذه األيام عن إسالم وسط وإسالم متشدد وإسالم متعصب وإسالم ه   

 معتدل , وهذه التقسيمات ال وجود لها إال باألوهام حيث هناك إسالم واحد .

ولما كان التاريخ خير مساعد على صنع الحاضر والتخطيط للمستقبل . من المفيد عقد مقارنة بين     

سببا في إنجازه إثر انتشاره وبين الذي صنعته المسيحية في الغرب بعد انتشاره .ما كان اإلسالم   

لقد ارتبطت بدايات اإلسالم بكتاب وقراءة وقلم , وبتحرير للعقل , وإرشاد له نحو طرائق التفكير     

الصحيحة , فكانت المحصالت أو بالحري من المحصالت أن المدينة المنورة بعدما كانت ساحة 

العصبيات , وسفك الدماء , ودسائس اليهود , صارت بعد الهجرة وبعد استقرار األمور دارا  لصراع

لإلشعاع اإليماني والفكري , دارا شهدت التطبيق األمثل لإلسالم الجديد الذي أقر أن السعادة البشرية 

والخوف من هللا ليست بالقوة , والجبروت , والما ل بل بالسلوك المثالي المرتبط بوحدانية الخالق , 

تعالى ومراقبته في السر والعالنية , وبعد أمد وجيز أدارت المدينة حركة الفتوحات الكبرى , وشهدت 

قيام إدارة جديدة رائعة , وترافق هذا كله بنبوغ ما اليحصى عدده من العلماء , ألن التوسع السياسي , 

مآله إلى اإلندراس , كما حدث النجازات والعسكري إذا لم يقده الفكر واإليمان والمعرفة الحضارية 

 جنكيز خان , والمغول العسكرية .

وبفضل ما حدث بالمدينة المنورة , ما ممن إقليم دخله اإلسالم إال وتبدلت الحياة فيه كليا , حيث      

يرا أقبل الناس على العلم والتعلم , وكتب الطبقات والتراجم كبيرة جدا فيها ما لم تعرف البشرية له نظ

, فقد فتحت السبل أمام الجميع حتى غدا إمام الفقه ألهل العراق من أصل أفغاني  وإمام العربية 

والنحو من أصل أعجمي , وكبار المحدثين من بالد خراسان  وما وراء النهر , مئال على ذلك : 

 البخاري , والنسائي , ومسلم , والترمذي , وأبي داود , وغيرهم كثير . 

ا تماما ما شهدته أوربا بعد انتشار المسيحية فيها حيث اغلقت المدارس , ومنع الناس وعكس هذ    

من التفكير , وصارت عقوبة التفكير العرض على محاكم التفتيش , واإلعدام حرقا , وكانت هناك 

 الكثير من حروب اإلبادة إلرغام الناس على ترك أديانهم مثلما فعل شارلمان مع السكسون , ونقرأ في

 نشيد روالندو أن شارلمان أمر رجاله بأال يقبلوا من المسلمين إال بالسيف أو بالتعميد . 

وهذه كلها حقائق تفيد أن اإلسالم دين الهداية , دين الفضيلة ال دين القتل , دين يقول هللا تعالى في     

ا ومن أحياها فكأنما محكم آياته " من قتل نفسا بغير نفس أوفساد في األرض فكأنما قتل الناس جميع

أحيا الناس جميعا"  وهذه حقائق البد من تبيانها بشكل علمي للمسلمين , ولغير المسلمين بطرائق 

 متعددة .

والجدير بالذكر أنه شغلت دنيانا مؤخرا بقضايا الحوار , وعقدت المؤتمرات لذلك , ولكن أي     

ترضية والتنازالت , والصفقات , فما من أحد حوار ؟ البد أن يكون الحوار حوار اإلقناع ال حوار ال
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يمتلك حق التنازل في شريعة هللا , ومن أقدم على ذلك عد خارجا عن اإلسالم , وهنا تحذير من 

دعوات العلمانية , وفصل الدين على الدولة , ورفض تطبيق الشريعة  فاإلسالم كل ال يتجزأ , 

يمان , وصالبة أسس الموقف , والرأي , وأن يحسن ويتوجب أن يتمتع المحاور المسلم بالمعرفة واإل

استغالل الهيبة من اإلسالم , ويقتضي هذا تفوقا إسالميا حضاريا وفكريا , أو على األقل وجود 

مساواة , وقد يخيل للبعض أننا نمتلك اآلن قدرات على الحوار , لكن هذا وهم غير مقنع داخليا , وال 

ر , والتكفير , ال يجدي , والجدل البيزنطي ال يوصل إلى نتائج يشعر به خارجيا , فالنقد والتشهي

 مجدية , وهو شبيه بحوار الطرشان .

والمطالب كثيرة , وهذا كله من الممكن تحصيله , وهو من فروع الجهاد في هذه األيام , وعلى     

تماعية والسلوكية , رأس المطالب المستعجلة إنهاء عصر التبعية الفكرية لغير المسلمين والتبعية االج

وان نبادر إلى صناعة دراسات شاملة لجميع الجوانب تجعلنا كمسلمين متفقين على وحدة األسس 

والتصور , والواجبات , وبحكم االختصاص اعتقد أنه آن األوان أن نقوم بكتابة تاريخ األمة اإلسالمية 

 ضمن أسلوب وحدوي علمي ايجابي

حديثة لإلسالم والمسلمين أجيال من المستشرقين , والمستعربين الذين لقد استبد بأعمال التاريخ ال    

امتازوا بشكل عام بكراهية اإلسالم , وبالتالي عملوا للنيل من تاريخ المسلمين بمكر شديد , وبانعدام 

 لإلنصاف , والحيادية , وبحثوا فيما أسموه دوما باسم التناقضات .

الزمن جرت محاوالت إلنهاء التبعية الفكرية , وإلعادة كتابة ومنذ ما يزيد على ثالثة عقود من     

التاريخ , وتحمس العرب لهذا المشروع , وعقدت ندوات كثيرة مطولة فيما بين الكويت , وطرابلس , 

م لجنة قومية للقيام بهذه المهمة , لكن حتى 1977واإلسكندرية , ودمشق وفي دمشق تأسست منذ عام 

موسا , ال بل تقزمت اآلمال , وبات اآلن هناك اكتفاء بكتابة كتاب مرجعي اآلن لم يتحقق شيئا مل

 مختصر . 

وانقضى القرن العشرين , ودخلنا في عصر جديد , هو عصر االتصاالت  والعولمة , وشبكات   

المعلومات , وباتت معظم مدارس التفسير التاريخي التي أبدعها الغربيون قاصرة , وأخفق التفسير 

لتاريخ , وكذلك التفسير الفردي الرأسمالي , ونحن في عالم من المشاكل , والهموم , وانتقل المادي ل

العرب من الدعوة إلى الوحدة العربية , إلى تخطيط حدود الكيانات السياسية , والترافع إلى المحاكم 

 الدولية , والحروب أحيانا  ولقد بتنا اآلن أشبه بأمم . 

ه ازدادت الحاجة من اجل كتابة تاريخ العرب والمسلمين , ذلك أن هذا وعلى الرغم من هذا كل    

التاريخ لم يكتب حتى تعاد كتابته , وهنا ال بد من تأمين جيل من الباحثين , أو إعادة النظر في 

تصنيف المصادر , وجمع هذه المصادر , واالتفاق على االصطالحات العلمية , واعتماد تحقيب متفق 

إلى مدرسة , أو مدارس عربية إسالمية لتعليل التاريخ , وتفسيره , ومعالجة قضاياه  عليه مع التوصل

 , ومن ثم كتابته بشكل وحدوي شمولي .

وإن انجاز مثل هذا المشروع يثبت لون الهوية العربية اإلسالمية , وصورة هذه الهوية نعطيها      

درى بشعابها وآن األوان أن نوقف استيراد لكل عربي مسلم , ومن ثم ننشرها في الدنيا , فأهل مكة أ

التعريف بنا وبماضينا , وعقيدتنا من عند سوانا , فالتفسير اإلسالمي للتاريخ يستمد شرعيته من جملة 

من مرتكزات الفكر اإلسالمي القائمة على قيم عقدية تختلف اختالفا جذريا مع مرتكزات الفكر 

ون , ودور العناصر الغيبية والمحسوسة في تحديد مسار الغربي الخاصة بتفسير قضية الخلق , والك

حركة التاريخ البشري , والتقسيم الثالثي للتاريخ , ألنه ال يتسم بالشمولية  وال يتوافق مع 
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خصوصيات تواريخ شعوب العالم المختلفة , وال يستمد شرعيته من أية إشارات نابعة من معارف 

 الوحي ) القرآن والسنة ( .

يجب وضع نظام تحقيب جديد لدراسة تاريخ األمة اإلسالمية , ويشترط في هذا التحقيب أن إذا      

يتوافق في كلياته مع تحقيب التاريخ العالمي العام , وأن يحتفظ بخصوصياته في حالة مناقشة القضايا 

تاريخ اإلسالم  اإلسالمية ذات الصبغة المحلية , أو اإلقليمية , وانطالقا من هذه الخلفية يمكن القول أن

 والمسلمين , مر بالحقب التاريخية التالية , وذلك حتى مابعد نهاية الحرب العالمية األولى وهي: 

 العصر النبوي  -1

 العصر الراشدي  -2

 العصر األموي  -3

 العصر العباسي في العراق  -4

 العصر العباسي في مصر  -5

 عصر السلطنة العثمانية  -6

 ة الشرعية عصر االستعمار والتمزق واختفاء المرجعي -7

ومع هذا التحقيب هناك مساحة مخصصة لكل من الخالفة األموية باألندلس , والخالفة الفاطمية ,    

 ودولة الموحدين .

وفي إطار الشرعية الكبرى يمكن التعامل مع تواريخ الدول المستقلة  أو شبه المستقلة التي ظهرت    

 في دار االسالم . 

اإلنسان نظرة كاملة شاملة , وحيث أن اإلنسان هو صانع الحدث وبما أن اإلسالم نظر إلى     

حقيقي , فمن الضروري االقالع في تاريخنا عن منظور الحوليات , التاريخي , وبطل التاريخ ال

ومنظور الحكام بل اخذه بمثابة كتل كبرى كل كتلة تمثل قطاعا مهما سواء أكان سياسيا  او عسكريا 

 ,او حضاريا ,او ثقافيا ,او عقائديا . 

اث يالحظ خصوصية ومن هنا فال بد من أن يكون المنطلق المدرسة , وبالعودة إلى كتب التر     

للتاريخ اإلسالمي , ومع خصوصيته هذه , نجد أن أول بداية مسجلة تصلنا هي محاولة ابن 

م( مؤسس أحد فروع التاريخ اإلسالمي , وهو تاريخ السيرة , وإن كان ابن 768هـ/ 151اسحاق)ت

ما عنده من مادة اسحاق قصر كالمه على تاريخ السيرة النبوية، فإنّا ال نعدم مالحظة توجهه لترتيب 

بل جاء نتيجة قناعة خاصة. فهو يعالج تاريخ العصر  -كما يبدو اعتباطيًا-تاريخية. ولم يأت تقسيمه 

الجاهلي في جزيرة العرب كحقبة مستقلة ويسميها )المبتدأ(. وهذه الحقبة التي يعدّها بعض المؤرخين 

لعبث التاريخي. وعلى كل فمن المؤرخين المسلمين مقدمة للتاريخ اإلسالمي، يعدّها آخرون نوًعا من ا

من يمد فترة العصر الجاهلي إلى الوراء لتشمل تاريخ آدم واألنبياء والرسل كما وردت في العهدين 

القديم والجديد. ومنهم من يقصرها على التاريخ المعروف لمكة. أما الحقبة الثانية فيدعوها ابن اسحاق 

بي )المبعث(، حيث يتناول تاريخ سيرة الن من مولده إلى هجرته، أي الفترة المكية، وهي في نظره  

حقبة مستقلة. وتوجهه هذا فيه من الجدة والطرافة ما يستحق اإلشادة به. فهي في نظره حقبة مستقلة لم 

يعترف بها المؤرخون الذين جاءوا من بعده، وطرافتها أن كثير من المؤرخين في وقتنا الحاضر 

ها التاريخية واالجتماعية ولكنهم ال يفردونها بحقبة مستقلة. أما الحقبة الثالثة يعتقد بصحتها وبمدلوالت
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فهي تاريخ السيرة في الفترة المدنية، ويدعوها ابن اسحاق )بالمغازي(. وكلمة مغازي ال تثير أي 

معارضة باعتبارها أحد المرادفات التاريخية لكلمة تاريخ في عصر ابن اسحاق
 
 .  

هـ 255لث الهجري، يظهر تحقيب جديد يتبناه الكاتب الموسوعي الجاحظ )ت وبحلول القرن الثا

م(، الذي يستخدم مصطلح )الطبقة( للداللة على الحقبة، وهو بال شك أثر من نظام الطبقات 868/

الدينية السائدة في عصر الجاحظ , وقد قسم الجاحظ التاريخ اإلسالمي إلى أربع حقب. أولها يدعوها 

بي وأبي بكر وعمر وست سنين من خالفة عثمان(. أنه فعالً عنوان طويل، ولكن )طبقة عصر الن

الجديد فيه الشجاعة التي يتحلى بها الجاحظ في نظرته للتاريخ. أنه يؤكد على االستمرارية التاريخية 

عندما ال يستجد ما يجعلها تتوقف. وهو ما فعله من وصل الفترة النبوية مع أغلب الفترة الراشدية. 

لكن عندما يرى حدثًا مميًزا يستحق تحقيب التاريخ فال يتردد من األخذ به بصرف النظر عن موقع و

الحدث في السياق الكرونولوجي أو الموضوعي. وهو ما فعله عندما جزأ خالفة عثمان بن عفان إلى 

ي جزأين. ألن الحدث الذي أثار الجاحظ ليس وفاة الخليفة، وليس هو حدث سياسي أو كرولونوج

عابر، بل هو أكبر من ذلك إنه التحوالت االقتصادية واالجتماعية التي أحدثت طفرة في المجتمع 

م( .655هـ/35اإلسالمي، وأحدثت هزة، أدت فيما أدت إلى قتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان )ت   

اع على السلطة أما الحقبة الثانية فهي )الفتنة(، وهي الفترة التي تشمل سنوات الحرب األهلية والصر

السياسية، تبدأ من مقتل الخليفة عثمان بن عفان حتى تنازل الحسن بن علي عن الخالفة لمعاوية بن 

م. ونظرة الجاحظ الجريئة والثاقبة لهذه الفترة/ الحدث ال تقل عن مثيالتها 661هـ/41أبي سفيان سنة 

مستقلة، ألهميتها ولعظم النتائج التي  السابقة، فهو يعتقد أن فترة الحرب األهلية تستحق أن تكون حقبة

ترتبت عليها. ولعل أطراف ما في نظرته تلك أنه يدعو تلك الفترة )بالفتنة(. وهو اصطالح ديني/ 

سياسي، وظفه الجاحظ لداللته التاريخية واالجتماعية. أما الفترة الثالثة فيدعوها )بالملك(، ويقصد بها 

وينعتها )بالخالفة(، ويقصد بها تاريخ الدولة العباسية. ويبدو أثر تاريخ الدولة األموية. أما الرابعة 

التشيّع وراء قصره لقب الخالفة على الدولة العباسية، واالكتفاء بلقب دنيوي للدولة األموية
 
.  

وعند حلول نهاية القرن الثالث الهجري، نجد التحقيب لتاريخ اإلسالم يأخذ اتجاًها عالميًا عند كل من 

م(. فاألول وزع التاريخ اإلسالمي على 897هـ /284م(، واليعقوبي )ت 895هـ / 282)ت الدينوري 

حقبتين. األولى تغطي التاريخ الراشدي واألموي، والخوارج. والثانية تشمل التاريخ العباسي. وكل 

بي فقد هذا يأتي بعد حقبتين خص بأحدهما تاريخ األنبياء وبالثانية تاريخ الفرس والرومان , أما اليعقو

وردت مالحظاته في كتابه )التاريخ(؛ الذي يعدّ بحق أول تاريخ عالمي بمعنى العالمية. وقد اتبع 

اليعقوبي أسلوبًا فريدًا؛ إذ في نظره ال يستلزم تخصيص التاريخ اإلسالمي بحقب خاصة به؛ بل يجب 

المية قمتها عند العالم أن ينظر إليه من خالل منظور عالمي. ولقد بلغت العالمية في التاريخية اإلس

م(، الذي تمتع لمدة طويلة بالحماية 1316هـ/716والمؤرخ الفارسي رشيد الدين الهمذاني )ت 

م(، مما جعله يؤرخ ألماكن بعيدة 1317هـ/717والرعاية لدى اإلمبراطور المغولي محمد خدابذه )ت 

في معالجة التاريخ اإلسالمي عن مكان إقامته مثل الصين وإيرلندا. وفي تاريخه يسلك رشيد الدين 

منظوًرا عالميًا/ حضاريًا
 

 .  

 A. Toynbeeومن هذا يتضح أن الدينوري ورشيد الدين بعملهما قد سبقا كل من أرنولد توينبي 

Global Approachومنظمة اليونسكو في معالجتهم التواريخ العالمية من منظور عالمي  أما  

عن التاريخ والذي اسماه تاريخ الرسل والملوك , فال  م( في كتابه الضخم922هـ/310الطبري )ت 

يوجد ما يشير إلى اهتمامه بأي نوع من التحقيب، اللهم إال ما عمله في القسم الخاص بتاريخ ما قبل 

، وهو Chronicleاإلسالم حيث كتبه على الطريقة الموضوعية، وهو الشكل الذي يعرف باألجنبية 

ي حيث التزم الطريقة الحولية خالف ما عمله في الجزء اإلسالم Annuals وليس متوقعًا من .
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الطبري أية نظرات فاحصة بخصوص التحقيب، ألنه أوالً يمثل نزعة المحافظة في العلم، وثانيًا أنه 

محسوب على الوسط الديني، الذي اعتاد على نظام الحوليات، إذ هو من كبار المفسرين والمحدثين 

يب قد يفسر بتأويالت سياسية أو دينية ال يرغب الطبري إقحام نفسه فيها.والفقهاء. وثالثًا أن التحق  

م( يبدأ التاريخ بالعودة إلى الحكمة. ويعدّ مسكويه من أقدر  1030هـ /421وعند مسكويه )ت 

المؤرخين المسلمين وذلك أنه جمع بين الذكاء واإللمام بكثير من المعلومات الجيدة، وخاصة ما يتعلق 

ويالحظ المرء أن  دارية والحربية، ويبدو أن هذا كان نتيجة لطبيعة العمل الذي يتقلده.باألمور اإل

مسكويه يؤمن بعالمية التحقيب التاريخي، ولكن في الوقت نفسه يفضل تحقيب التاريخ اإلسالمي 

إلى  إلى ثالث حقب هي: الفترة النبوية والراشدية، والثانية األموية، والثالثة العباسية؛ ولكنه يشير

ضرورة جعل الفترة األموية مقدمة للفترة العباسية. وليس هنالك من تفسير لهذا االتجاه إال كون 

مسكويه موظفًا في البالط العباسي، فانعكس ذلك على نظرته للفترة العباسية وأهميتها
  
.  

يقللون من ثم نأتي إلى عصر بدأ الكتّاب فيه ينظرون إلى حقبة معينة، ويجعلونها مناط تفكيرهم، و

أهمية الحقب السابقة أو الالحقة لها، فإن كانت الحقبة سابقة فهي بمثابة المقدمة لحقبتهم 

المختارة، وإن كانت الحقبة الحقة فهي النتيجة لحقبتهم. ما عدا إفراد تاريخ السيرة النبوية 

أو التحيز الديني. لخصوصيتها الدينية. ال أجد تفسيًرا معقوالً لهذا العمل، سوى التحزب السياسي، 

م(، الذي يرى أهمية تاريخ الدولة العباسية، بل إنه يشير  1037هـ /429من هؤالء الثعالبي )ت 

م ، وهي سنة سقوط الدولة األموية وقيام الدولة العباسية، فيرى  749هـ / 132صراحة إلى سنة 

ضرورة إفرادها وإبرازها لتمثل بداية حقبة جديدة في التاريخ
  

هـ  456ابن حزم )ت  . وكذلك

م(، الذي أفرد الفترة النبوية كحقبة مستقلة بذاتها. ونظر إليها نظرة هي دينية أكثر منها  1063/

تاريخية. وقال إن دراسة تاريخ الرسول  فرض والخطأ فيه كفر. وهو يعطي مساحة كبيرة لهذه  

ية مع فترة الخلفاء الراشدين، الفترة على حساب الفترات األخرى. بل إنه ال يرى جمع الفترة النبو

باعتبار أن األولى فترة مقدسة والثانية فترة تاريخية، يجوز إفرادها أو ضمها مع غيرها . ومثل 

م(، الذي رتب كتابه على أساس السنين، 1200هـ / 597هذا التوجه نجده عند ابن الجوزي )ت 

صة، ويستدل من معالجته لها أنه وفيه نظر إلى الفترة النبوية بشقيها المكي والمدني نظرة خا

 يفضل إفرادها كحقبة متميزة.

وبحلول القرن الثامن الذي شهد تطوًرا ملموًسا في أسلوب تحقيب التاريخ اإلسالمي. وخير م يمثله 

م(، وهو  1309هـ /709من المؤرخين محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي )ت 

ابة العلويين بالحلة والنجف وكربالء. وفي كتابه الموسوم مؤرخ وباحث دؤوب. خلف أباه في نق

)الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية(. قدم معالجة جديدة تقوم على تحقيب جديد 

متطور، حسب زعمه أنه مخترعه. وإن كانت البدايات المتواضعة قد سبقته، إال أن الفضل يرجع 

حقب متميزة متسقة وال أظن أن هنالك مبالغة في القول إن ابن  إليه في تقسيم التاريخ اإلسالمي إلى

الطقطقي هو القائل بالحقب التاريخية التي تعتمدها اليوم في مدارسنا ومناهجنا التاريخية. لقد قسم 

 التاريخ اإلسالمي إلى أربع حقب هي: 

دولة األربعة )ويقصد بها فترة الخلفاء الراشدين(.  - 1  

ية.الدولة األمو  - 2  

الدولة العباسية.  - 3  

تاريخ الدويالت التي عاصرت الدولة العباسية، كالدولة الفاطمية، ودولة بني بوبه، ودولة   - 4

 السالجقة .
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والجديد في نظرة ابن الطقطقي أنه قسم التاريخ اإلسالمي إلى أربعة أقسام، تعتمد كلها على 

دولة األربعة، ولعل لتشيعه أثًرا في تجنب استعمال السالالت المالكة. وكذلك نعت الخالفة الراشدية ب

لقب )الراشدون(. ولقد التزم المؤرخون فيما بعد بتحقيب ابن الطقطقي مع تعديالت طفيفة. وأثر ابن 

م(، الذي يرى أن الخلفاء 1321هـ /721الطقطقي نجده واضًحا مع تعديل بسيط لدى القلقشندي )

م(، كما يرى 670هـ /50الحسن بن علي ابن أبي طالب )ت الراشدين خمسة ال أربعة بعد إضافة 

واألخرى العباسيون في   أهمية تقسيم الدولة العباسية إلى قسمين أحدهما العباسيون في العراق

مصر. وليس في آراء القلقشندي جدة تستحق لفت االنتباه لها سوى قوله بإضافة الحسن بن علي 

تحق العناية، وخاصة أن مدة حكم الحسن بلغت ستة أشهر لفترة الراشدين. وهذه مالحظة جيدة تس

ونصف. ولكن درج المحقبون على ترك هذه المدة؛ فال هم أضافوها إلى الفترة الراشدية، وال هي 

تصلح ضمن الدولة األموية. أما الطرافة في رأي القلقشندي فهو استشهاده بآية:  لَْيلَةُ اْلقَدِْر َخْيٌر 

ْن أَْلِف َشْهر   ِمّ واعتبار ألف شهر هي مدة سنوات حكم أسرة األمويين. وبهذا يكون القرآن قد   

 تنبأ بالواقع السياسي .

هـ 723وهكذا يتأصل منهج ابن الطقطقي ويتسع، ويأخذ به المؤرخون والكتاب فهذا النويري )ت 

لطقطقيم( في كتابه )نهاية األرب( يقسم التاريخ بالطريقة نفسها التي قال بها ابن ا 1323/
 )
.  

ال ينتصف القرن الثامن حتى نجد التحقيب التاريخي السابق ذكره قد شهد بعض التحسينات، ولكنها 

فيما -م(، الذي يدعو 1341هـ/748تحسينات لم تمس جوهره، وهو ما نراه واضًحا لدى الذهبي )ت 

ريخ اإلسالمي إلى الحقب بالفن وهو أمر له داللته الفلسفية. والذهبي يطمح إلى تقسيم التا -يبدو

حقب فرعية كثيرة، والطرافة في آرائه إنه يميز يبن مدلول )الخلفاء(، ومدلول )الملوك(، ال على 

أساس طبيعة الحكم كما هو الحال عند أسالفه، ولكن على أساس التسمية اللفظية فقط. وهو يعطي 

م، 749هـ/ 132ادث سنة أهمية للحوادث السياسية لغرض التحقيب. فهو مثالً يقف طويالً عند حو

وطبيعة األحداث السياسية، وفظاعة المجازر التي ارتكبت ضد األهالي في دمشق وعنده أن هذه 

السنة تستحق أن تكون مميزة تحقيبًا، والذهبي مؤرخ موسوعي وله نظرات صائبة، وتطلعات 

ها تعالج المناحي طموحة، فعلى سبيل المثال درج على تقسيمات وحقبًا تاريخية قد يُفهم منها أن

الثقافية، واألدبية، والفكرية، والدينية، واالقتصادية، والعلمية، والمذهبية، والفنية، والطبقات 

االجتماعية، والتجارية، والزراعية، والصناعية. وكل تلك المناحي يدعوها بالفنون. وهي أراء 

ضاف إليه نظاًما فرعيًا أسماه حاول تطبيقها في مؤلفه الضخم معتمدًا على )نظام الطبقات( الذي أ

)بالعقود(، وهو ما لم يصادف قبوالً لدى المؤرخين فيما بعد نظًرا لصعوبة تطبيقه. ولو كان الذهبي 

يعيش بيننا اآلن لسر ألن بعض أراءه وجدت طريقها للتطبيق: مثل التاريخ االقتصادي، والتاريخ 

لكننا حتما لم نصل بعد إلى ما يود الذهبي االجتماعي، والتاريخ المذهبي، كفروع شبه مستقلة، و

 الوصول إليه، مثل التاريخ التجاري .

م(، الذي سبق أن أشرنا إلى بعض من توجهاته 1496هـ/902وأخيًرا نأتي إلى السخاوي )ت 

التاريخية. ويتميز العصر الذي عاش فيه السخاوي بالتحفظ والجمود في الدراسات التاريخية 

إضافة جاءت أفكاره التحقيبية تحمل شيئًا من التحسين، فهو مثالً يقترح  وغيرها، ومع هذا فقد

م( إلى عصر الخلفاء الراشدين. وفي نظره 679هـ /60الحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان ) 

أنهما اختيرا من المسلمين، مثلهما مثل الخلفاء األربعة، ولكنه من جهة أخرى يرفض إضافة ابن 

أيًضا بنفس الطريقة. وكذلك يقترح دراسة تاريخ األمويين باألندلس وتاريخ الزبير الذي اختير 

العبيدين في أفريقية والفاطميين بمصر في حقبتين منفصلتين . وهي توصية ال تعدو أن تكون 

 بسبب الشعور اإلقليمي.
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وا ومن استعراض وجهات النظر لعدد من المؤرخين المسلمين ومناقشتها، نخلص إلى أنهم لم يتفق

على تحقيب معين. وحتى اقتراح ابن الطقطقي فقد تعرض لتحسينات مستمرة. التاريخ يتصف 

بالمرونة، وبتعدد المدارس الفكرية والفلسفية التي تعالجه، لذا سوف تظهر محاوالت للتحقيب 

جديدة تنطلق من رؤى جديدة , أضف إلى ذلك أن التحكمية في تقسيم التاريخ إلى حقب تنبع من 

ر بعض المؤرخين إلى إعطاء وصف لفترة معينة , وخاصة عند تقسيم تاريخ األفكار اضطرا

والحركات , ألنه نادرا ما يخلو مؤلف تاريخي من اصطالحات قد ال تكون دقيقة , أو موفقة تلك 

االصطالحات التي وضعت للدولة على حقب تاريخية محددة قد تؤدي أحيانا إلى قدر كبير من 

تعطي معنى أكبر مما يقصده واضعوها , والواضح أن التحكمية في اتخاذ مثل  الغموض , أو أنها

تلك التسميات قد يؤدي إلى إيجاد انطباع لدى القارىء بأن التطور المميز , أو المثالي لم يكن له 

وجود في أوقات أخرى بنسب واضحة المعالم , أو بأن العصور المميزة على هذه المشكلة ال يمكن 

يها بأي اسم آخر . أن يشار إل  

والواقع أن دراسة التاريخ قد عرض لها خلل بهذا االتجاه في وصف حقبة محددة في التاريخ 

بعناوين ليست شاملة شموال كامال , ال سيما ما جاء من تقسيم التاريخ إلى قديم , وسيط , حديث 

يخ األوربي التي ومعاصر , فتلك التسميات هي في المقام األول تسميات غامضة حتى في التار

ابتدعت له , وثانيا فإن تسميات مثل قديم , وسيط . . . تبدو وكأنها حكم مسبق على البعد والسكون 

فثمة حاالت جعلت من األحداث التي كان تاريخها موضوع نزاع , ولما تثبت بعد أساسا لتحقيب  ,

 العصور على سبيل المثال ميالد السيد المسيح .

أساليب أخرى للترتيب ,  والمهم أن يتبنى المؤرخ مدرسة تاريخية .إذا فنحن بحاجة إلى   

المصادر والمراجع :    

م, 1964أمين , ) أحمد ( : ضحى اإلسالم , القاهرة , لجنة التأليف والترجمة والنشر ,  -1

 .7ط

م( : ثمار القلوب 1037هـ /429الثعالبي , ) أبو منصور عبد الملك محمد بن اسماعيل ت  -2

 والمنسوب , تحقيق محمد أبو الفضل  إبراهيم , القاهرة , دار نهضة مصر للطباعة .في المضاف 

م ( : رسالة بني أمية ضمن كتاب 839هـ /225الجاحظ , ) أبو عثمان عمرو بن بحر ت  -3

م ( : النزاع والتخاصم بين بني  1441هـ/845المقريزي , ) تقي الدين أبو العباس محمد بن علي ت 

 م. 1937حمود عرنوس , القاهرة , مكتبة األهرام , هاشم , تحقيق , م

حوراني , ) ألبرت ( : الوضع الراهن لكتابة التاريخ اإلسالمي والشرق األوسط , ترجمة  -4

 م. 1982, السنة الرابعة , سبتمبر , 28خيرية قاسمية , مجلة الفكر العربي , العدد,

إلسالمي , بيروت , دار الطليعة , الخالدي , ) طريف ( : دراسات في تاريخ الفكر العربي ا -5

 م. 1977

م ( : المقدمة , تحقيق , عبد 1405هـ / 808ابن خلدون , ) عبد الرحمن بن محمد ت  -6

 م. 1957الرحمن وافي , القاهرة , لجنة البيان العربي , 

الدوري , ) عبد العزيز ( : نشأة علم التاريخ عند العرب , العين , مركز زايد للتراث  -7

 .  والتاريخ
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م ( : األخبار الطوال , القاهرة , 895هـ/282الدينوري , ) أبو حنيفة أحمد بن داوود ت  -8

 م .1960وزارة الثقافة , 

م ( : دول 1347هـ/748لذهبي , ) الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت 1 -9

 . 2هـ , ط1365اإلسالم , حيدر آباد , الدكن , دائرة المعارف العثمانية 

 . 2م , ط1963, ) قسطنطين ( : نحن والتاريخ , بيروت , دار العلم للماليين , زريق  – 10

سالم , ) عبد العزيز ( : التاريخ والمؤرخون العرب , االسكندرية , مؤسسة شباب  – 11

 م .  1981الجامعة , 

صديقي , ) عبد الحميد ( : تفسير التاريخ , ترجمة كاظم الحواري , الكويت , الدار  – 12

 م . 1980,  الكويتية

م( : تاريخ الرسل والملوك , دار 310/922الطبري , ) أبو جعفر محمد بن جرير ت  – 13

 هـ.1399الفكر , 

م ( : مآثر اإلنافة في معالم الخالفة , 1417هـ / 820القلقشندي , ) أحمد بن عبد هللا ت  – 14

 م .1964تحقيق , عبد الستار أحمد فراج , بيروت  عالم الكتب , 

م ( : تجارب  1030هـ /421, ) أبو علي الخازن أحمد بن محمد بن يعقوب ت مسكويه  – 15

 م .1914األمم وتعاقب الهمم , القاهرة , شركة التمدن الصناعية , 

 1979مصطفى , ) شاكر ( : التاريخ العربي والمؤرخون , بيروت , دار العلم للماليين – 16

 م . 

ية األمويين , القاهرة , دار الكتاب الجديد المنجد , ) صالح ( : مأساة سقوط دمشق , ونها  17

 م .  1981, 

م ( : نهاية األرب في 1332هـ/733النويري , ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت  – 18

 م .1980فنون األدب , تحقيق كمال زكي , القاهرة , الهيئة المصرية العامة للكتاب 

م( : 833هـ / 218ب الحميري تابن هشام , ) أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيو – 19

 السيرة النبوية , تحقيق مصطفى السقا وآخرون , بيروت , دار إحياء التراث .

م( : تاريخ , 904هـ/292اليعقوبي,)أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح ت – 20

 بيروت , دار صادر .
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BİR SİYER KAYNAĞI OLARAK BUHÂRÎ: KİTÂBÜ’L-

MEĞÂZÎ ÖRNEĞİ 

Ahmet ÖNKAL

 

Mâlum olduğu üzere Siyer ilminin ana konusunu teşkil eden Peygamber 

(S.) Efendimizin söz, fiil ve davranışlarını, güzel ahlâkını, şemâilini, kısacası 

bütün yönleri ile hayatını tespit ameliyesi henüz Allah Resûlü’nün sağlığında 

başlamıştır. Ashâb-ı kirâm, Resûl-i Ekrem’in hayatını en ince teferruatına 

kadar ve doğru bir şekilde tespit ve muhafaza konusunda özel bir gayret 

sarfetmiş, şifahî nakillerle olduğu kadar yazı ile de kayıt altına alarak İslâm 

Dini’nin ikinci kaynağı olan Hz. Peygamber’in sîretini kendilerinden sonraki 

nesillere intikal ettirmişlerdir. Peygamber Efendimizden duyulan ve görülen 

şeylerin sözlü olarak nakli veya yazı ile tespiti yoluyla oluşan rivayetler 

yekunu bilindiği gibi Hadis ilmini doğurmuştur ki bu hadis rivayetleri 

içerisinde, daha sonra her biri ayrı birer ilim dalı olarak ayrılıp gelişecek 

tefsir, fıkıh-İslâm hukuku, akaid, ahlâk, siyer ve meğâzî gibi bir çok alanla 

ilgili malumat yer almaktaydı. Bu açıdan bazı âlimlerimiz, Hadis’i “İslâmî 

ilimlerin anası” olarak nitelemişlerdir; Sehâvî de, “Tarih, Hadis ilimlerin-

den bir ilimdir.”
1
 derken bu anlayışı yansıtmaktadır. 

Aslında bir ilim dalı olarak doğuşu açısından Hadis ya da Siyer’in 

önceliği meselesi bazı araştırıcılar tarafından tartışma konusu yapılmış 

olmakla birlikte biz bu tebliğ vesilesiyle bu tartışmalara girmek yerine, 

temelde hadis ile siyerin ana konularının bir oluşuna dikkat çekmek ve hadis 

ile siyerin et ile tırnak gibi birbiri ile iç içe olduğunu ifade etmek istiyoruz. 

Bu sebeple de hiç kuşku yoktur ki hadis ile siyer arasında büyük bir irtibat 

mevcut olup siyerin kaynakları arasında, Kur’an-ı Kerim’den hemen sonra 

ilk sırada hadisi zikretmek gerekecektir. Gerçekten de hadis mecmuaları, 

siyer ile ilgili birçok konu ve mâlumatı ihtiva etmektedir. Kitâbü’l-Meğâzî, 

Kitâbü’l-Cihâd ve’s-Siyer, Kitâbü’l-Menâkıb, Kitâbü’l-Fedâil gibi birçok 

bölüm, doğrudan siyer ile alâkalı rivayetleri bir arada görme imkânını bize 

verirken Kitâbü’l-Vüdû’, Kitâbü’s-Salât, Kitâbü’l-Büyû’ vb. diğer bölüm-

lerin hemen hemen tamamında siyer ile ilgili doğrudan ya da dolaylı pek çok 

rivayet yer almaktadır. Esasen başka birçok yönden hadis-siyer irtibatını ele 

almak mümkündür. Ancak biz, tebliğimizin sınırlarını zorlamadan hadislerin 

siyerin en başta gelen kaynaklarından birisi olduğuna vurgu yapmakla iktifa 

                                                 
 Prof. Dr., NEÜ İlâhiyat Fak. Öğretim Üyesi, Konya-Türkiye; aonkal@hotmail.com 
1 Sehâvî, Muhammed b. Abdurrahman, el-İ’lân bi’t-Tevbîh li-men Zemme’t-Târîh, 

Beyrut 1983, s. 44 
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ederek Kitâbü’l-Meğâzî örneği üzerinden İmam el-Buhârî’nin el-Câmi’u’s-

Sahîh adlı meşhur eserinin Siyer’e kaynaklığı konusunu ele almak istiyoruz. 

İmam el-Buhârî ve “Sahîh”i 

Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail b. İbrahim el-Cu’fî el-Buhârî (256/ 

870), küçük yaşlardan başlayarak ömrünü hadis tahsili ve tedrisine vakfetmiş 

büyük bir âlimdir. Buhara’ya ilave olarak Mekke, Medine, Bağdat, Basra, 

Belh, Dimaşk, Humus, Kûfe, Merv, Mısır ve Nişabur’a hadis almak için 

gitmiş, Bağdat’ta İmam Ahmed’den çok istifade etmiştir. Buhârî’nin 

kendilerinden hadis yazdığı muhaddis sayısı, 1080’dir. Ondan, binlerce 

talebe hadis dinlemiş olup bunların meşhurları arasında İmam Müslim, 

Tirmizî, Ebû Hâtim ve Mervezî zikredilebilir. 

Buhârî, 200.000’inin senedi muttasıl olmak üzere 600.000 hadis derle-

miş, bu rivayetler arasından 16 yılda sadece 7.500’ün biraz üzerinde (7563) 

hadisi seçerek el-Câmi’u’s-Sahîh’i oluşturmuştur. Ale’l-ebvâb yani konula-

rına göre düzenlenen eser,  Kitâbü Bed’i’l-Vahy ile başlar, Kitâbü’t-Tevhîd 

ile nihayete erer. Toplam 97 kitap (bölüm veya ana konu başlığı) mevcuttur. 

Her kitap içinde de konunun alt başlıkları mesabesinde bâblar yer alır.


 Bâb 

başlıklarını İmam el-Buhârî kendisi koymuştur. Bâb başlıklarını koyarken 

hadisten çıkardığı hüküm ve fıkhî görüşlerini esas almıştır. Bu sebeple 

“Buhârî’nin fıkhı, bâb başlıklarındadır.” denmiştir
2
. Ayrıca bâb başlığından 

hemen sonra zaman zaman görüldüğü üzere konu ile ilgili hadislerin 

tahrîcine geçmeden, hadisçilerin “Terâcimü’l-Buhârî” diye adlandırdıkları 

giriş mahiyetindeki kısımda Buhârî, kendi görüş, tercih ve tenkitlerine yer 

vermektedir. 

Sahîh’te Siyer Konuları 

Dolaylı da olsa hadis alanındaki her rivayetin, hadd-i zâtında Hz. 

Peygamber ile ilgisi oranında siyer ile alâkalı olduğunu düşünürsek esasen 

Sahîh’in baştan sona siyer bilgilerini doğrudan veya dolaylı bir şekilde ihtiva 

ettiğini söyleyebiliriz. Buhârî’nin eserine “ الجامع المسند الصحيح المختصر من امور  

سلم و سننه و ايامه رسول هللا صلى هللا عليه و  ” adını vermiş olması da bu düşünceyi 

tekit etmektedir. Çünkü bu adlandırmaya göre İmam el-Buhârî, Resûlullah S. 

Efendimizin “işleri ve günlerine”, yani siyer konularına dair senedi muttasıl 

ve sahih rivayetleri toplayan muhtasar bir eser ortaya koymayı plânlamıştır. 

                                                 
 Kitâb tasnifi ile bâb ve hadislerin numaralandırılmasında, Muhammed Fuâd 

Abdülbaki’nin tertibi esas alınmış ve Muhammed Züheyr b. Nâsır tarafından yapılan tahkikli 

1422/2001 baskısı kullanılmıştır. 
2 Sâlim Öğüt, “Buhârî, Muhammed b. İsmâil, Fıkıh İlmindeki Yeri”, DİA VI, İstanbul 

1992, s. 375 



Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: XI, Sayı:1-2, Elazığ, 2016             75 

Hadis-Siyer irtibatı açısından bu genel bakış açısının yanı sıra Buhârî, 

doğrudan siyer ile ilgili olmayan farklı kitaplarda rivayetin akışı içerisinde 

esasen doğrudan siyeri alâkadar eden nakillere yer vermiştir. Mesela 

Teyemmüm bahsinde, teyemmümün meşrû kılınması ile ilgili bir rivayete yer 

verir ki bu rivayette bir sefer (Müreysî Gazvesi) dönüşü esnasında vuku 

bulan olaylar ve peygamberlik alâmetleri uzun uzadıya nakledilmektedir
3
. 

Dolayısıyla Buhârî’de fıkıh, ahlâk, akaid vb. gibi birçok farklı bölümde 

doğrudan siyerle ilgili bilgileri bulmak mümkündür ve siyer araştırmalarında 

bu bilgilerin de mutlaka dikkate alınması gerekecektir. 

Doğrudan siyer ile ilgili kitâblara gelince; Buhârî’de doğrudan siyer 

bilgilerinin bir araya getirildiği birden fazla kitâb vardır. 97 kitâbtan oluşan 

Sahîh’in ilk kitâbında “Bed’ü’l-Vahy”in, eserin sonu sayılabilecek 96. 

kitâbında ise “el-İ’tisâm bi’l-Kitâb ve’s-Sünne” bölümünün yer alması dik-

kat çekicidir. Arada ise kitâb numaralarına göre sıralayacak olursak: “Fedâ-

ilü’l-Medîne (29)”, “el-Cihâd ve’Siyer (56)”, “el-Enbiyâ (60) “el-Menâkıb 

(61), “Fedâilü’s-Sahâbe [Ashâbü’n-Nebî] (62)”, “Menâkıbü’l-Ensâr (63)”, 

“el-Meğâzî (64)” ve “el-Muhâribîn min Ehli’l-Küfr [İstitâbetü’l-Mürteddîn] 

(88)” kitâbları doğrudan siyer ile ilgili rivayetlerin bir araya getirildiği 

bölümlerdir. Kuşkusuz bu kitâblar arasında siyer bilgileri açısından en 

önemli sayılabilecek olanı “Kitâbü’l-Meğâzî”dir. 

Kitâbü’l-Meğâzî 

Kitâbü’l-Meğâzî, 89 bâba ayrılmış olup terâcim kısımlarındaki riva-

yetler hâriç 525 hadisi ihtiva etmektedir. 1. bâb, Hz. Peygamber’in ilk gaz-

velerinden olan Uşeyra Gazvesi ile ilgilidir. Son bâb olan 89. bâb ise Hz. 

Peygamber’in gazvelerinin sayısına tahsis edilmiştir. Aradaki bâblarda Pey-

gamber Efendimizin gazveleri ve görevlendirdiği seriyyeler kronolojik 

sırasına göre verilmiş, ayrıca yine genel olarak tarihî sırası içerisinde Hudey-

biye Musâlahası, Kazâ Umresi, Ebû Musa el-Eş’arî, Muâz b. Cebel, Hz. Ali, 

Halid b. Velid gibi sahâbîlerin Yemen’e görevli olarak gönderilmesi, Hz. 

Ebû Bekir’in hac emîrliği, gelen heyetler, yalancı peygamberler, komşu 

devlet hükümdarlarına gönderilen İslâm’a davet mektupları, Veda Haccı, Hz. 

Peygamber’in hastalanması ve vefatı konuları ile ilgili rivayetler tahrîc 

edilmiştir. 

Bir hadis imamı olarak Buhârî, bu olaylarla ilgili rivayetleri hadis 

formatında, kendisine kadarki senedi kaydederek vermektedir. Derlediği 

rivayetlerden eserine sadece belirlediği sıhhat şartlarını taşıyanları aldığın-

                                                 
3 Buhârî, “Teyemmüm”, 5 
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dan nakledilen rivayetlerde olayı baştan sona bütünlüğüyle bulmak çoğu kez 

mümkün değildir. Bu gibi durumlarda olayın gelişimini takip edebilmek, 

hatta tam olarak anlayabilmek için mutlaka siyer kaynaklarına müracaat 

etmek gereklidir. Mesela Zâtü’s-Selâsil Seriyyesi’ne tahsis edilen bâbta, 

“Zâtü’s-Selâsil Gazvesi” başlığından sonra “Bu gazve, İsmail b. Ebû Halid’-

in dediğine göre Lahm ve Cüzâm Gazvesi’dir. İbn İshâk, Yezîd’den; o da 

Urve’den naklen der ki: Burası, Belî, Uzre ve Beni’l-Kayn’ın ülkesidir.” 

şeklinde bir bilgi verir ve olayla ilgili tek bir rivayet nakleder ki bu rivayet 

şu şekildedir: “Bize İshâk anlattı, ona Halid b. Abdullah’ın Halid el-Hazzâ’ 

– Ebû Osman kanalıyla haber verdiğine göre Resûlullah (S.), Amr b. el-Âs’ı 

Zâtü’s-Selâsil ordusunun başında göndermişti. Amr der ki: Hz. Peygamber’e 

geldim ve ‘İnsanlar içerisinden en çok kimi seviyorsun?’ dedim. ‘Aişe’yi’ 

dedi. ‘Peki, erkeklerden?’ dedim. ‘Babasını’ dedi. ‘Ondan sonra kimi?’ 

dedim. ‘Ömer’i’ dedi. Devamında başka bir takım kimseleri saydı. Beni 

onların en sonuna bırakacağından korkarak sustum.”
4
 Görüldüğü gibi bu 

rivayette Amr’ın sefer dönüşünde Hz. Peygamber’le küçük bir muhaveresi 

dışında olayla ilgili hiçbir bilgi mevcut değildir. Nakledilen konuşmanın da 

hangi sebeple cereyan ettiği zikredilmemiştir. Dolayısıyla hem Zâtü’s-Selâsil 

Seriyyesi hakkında hem de Amr’ın Hz. Peygamber’le muhaveresinin sebebi 

konusunda siyer kaynaklarına bakmak gerekecektir. 

Buna mukabil bir olay ya da bilgi hakkında farklılık gösteren rivayet-

lerin tercihinde -genel bir kural olmamakla ve aksini gerektiren durumlar 

bulunmakla birlikte- siyer rivayetleri yerine, sıhhat şartları konusundaki 

titizliği dolayısıyla Buhârî’deki  rivayet ve bilgileri tercih etmek daha uygun 

görünmektedir. Mesela İbn Hişâm’a göre Racî olayında Hz. Peygamber’in 

görevlendirdiği sahâbî sayısı, altıdır
5
. Oysa ki Buhârî’ye göre görevli sahâbî 

sayısı, ondur
6
. Aynı şekilde Vâkıdî, Bi’ru Maûne’de şehit edilenlerin 70 kişi 

olduğuna dair rivayetler de bulunmakla birlikte doğru olanın 40 olduğunu 

belirtir
7
. Halbuki Buhârî konu ile ilgili olarak naklettiği birkaç rivayette 40 

rakamını hiç vermez, bu rivayetlerin hepsinde şehit edilen sahâbî sayısı 70 

olarak belirtilmektedir
8
. 

 

                                                 
4 Buhârî, Meğâzî I, s. 63 
5 İbn Hişâm, es-Sîratü’n-Nebeviyye III-IV, (thk. Mustafa es-Sekkâ vd.), Mısır 1955, s. 

169 
6 Buhârî, Meğâzî I, s. 28 
7 Vâkıdî, Kitâbü’l-Meğâzî I, (thk. Marsden Jones), Beyrut 1984, s. 347 
8 Buhârî, Meğâzî I, s. 28 
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Kitâbü’l-Meğâzî’deki Birkaç Rivayet Üzerine Kısa Tahlil ve 

Değerlendirmeler 

Buhârî’nin genç bir sahabî olan Zeyd b. Erkam’dan tahrîcine göre Hz. 

Peygamber’in gazvelerinin sayısı 19 olarak tespit edilmiştir
9
. Halbuki siyer 

kaynakları bu sayıyı 27’ye kadar çıkarmaktadır
10

. Bu farklılık, İbn Hacer el-

Askalânî’nin de belirttiği gibi
11

 Uşeyra Gazvesi’ni Hz. Peygamber’in ilk 

gazvesi sayan Zeyd b. Erkam’ın, bizzat kendisinin katıldığı ilk gazve ile 

başlamasıyla ve yaşının küçüklüğüyle izah edilebilir. Halbuki bâb başlığının 

devamında İbn İshâk’tan naklen Buhârî’nin ilk gazvenin Ebvâ’, sonra Büvât, 

sonra Uşeyra olduğunu beyanı ve İbn İshâk’ın görüşünü böylece onaylaması, 

diğer siyer kaynaklarında da kaydedildiği üzere Uşeyra’dan önce Zeyd b. 

Erkam’ın saymadığı başka gazvelerin de olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

daha sonraki dönemlerde birbiri ile bağlantılı olarak ve birbiri peşisıra vuku 

bulan bazı gazveler bazı râvîler tarafından bir, bazı râvîler tarafından ise ayrı 

ayrı sayılmıştır. Mesela Uhud-Hamrâü’l-Esed, Hendek-Kureyza, Huneyn-

Tâif gazveleri buna örnek gösterilebilir. Dolayısıyla Zeyd b. Erkam’dan 

tahrîc edilen bu rivayetin değerlendirilmesinde bu hususların dikkate 

alınması gerekmektedir. 

İmam el-Buhârî’nin Kitâbü’l-Meğâzî’de ayırdığı yer itibariyle Bedir 

Gazvesi’ne büyük bir önem verdiği açıkça görülmektedir. Bedir Gazvesi’ne 

12 bâb tahsis eden Buhârî,
12

 “Bedir’e Katılanların Fazileti”
13

, “Meleklerin 

Bedir’e Katılması”
14

, “Bedir’e Katılan Sahâbîlerin İsimleri”
15

 gibi başlıklar 

altında Bedir’le ilgili önemli bilgiler vermektedir. Bu meyanda Katâde’den 

nakledilen bir rivayet dikkat çekicidir. Katâde’nin, Enes b. Mâlik’ten Ebû 

Talha tarîkıyla anlattığına göre Hz. Peygamber, Bedir’den ayrılacağı sırada 

müşrik ölülerinden 24’ünün bırakıldığı çukurun başına geldi ve onlara 

kendileri ve babalarının isimleriyle seslenip “Ey falan oğlu filan, ey filan 

oğlu falan! Şimdi artık Allah’a ve Resûlüne itaat etmiş olmayı ister 

miydiniz?! Kuşkusuz biz, Rabbimizin bize va’dettiğini hak olarak bulduk; siz 

de Rabbinizin size va’dettiğini hak olarak buludunuz mu?!” dedi. Bunun 

üzerine Ömer (b. el-Hattâb): “Ey Allah’ın Resûlü, ruhları olmayan cesetlerle 

mi konuşuyorsun?!” deyince Hz. Peygamber: “Muhammed’in canı elinde 

                                                 
9 Buhârî, Meğâzî I, s. 89 
10 Mesela bkz. İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ II, (thk. İhsan Abbas), Beyrut 1968, s. 5 
11 İbn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî VII, Beyrut 1379/1959, s. 

281 
12 Buhârî, Meğâzî, s. 2-13 
13 Buhârî, Meğâzî,s.  9 
14 Buhârî, Meğâzî, s. 11 
15 Buhârî, Meğâzî, s. 13 
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olan Allah’a yeminle söylüyorum ki benim söylediklerimi siz, onlardan daha 

iyi duyuyor değilsiniz.”  diye cevap verdi. Katâde bu rivayeti naklettikten 

sonra der ki: “Allah bu müşrikleri, onlar için azarlama, küçük düşürme, 

intikam ve pişmanlık olsun diye o an için diriltti ve Hz. Peygamber’in 

söylediklerini onlara işittirdi.”
16

 Ancak bu olayla ilgili olarak Katâde’nin, 

müşrik ölülerinin anlık diriltildiği ve dünya kulağı ile söylenenleri işittikleri 

şeklindeki yorumuna böylece yer veren Buhârî, bir rivayet sonrasında bu 

defa Hz. Aişe’nin farklı bir yorumuna dair bir rivayeti tahrîc etmektedir ki 

bu rivayetin konu ile ilgili kısmı şöyledir: “…Resûlullah, Bedir’deki müşrik 

ölülerinin bulunduğu çukurun başında durdu ve onlara söylediği şeyleri 

söyledi. Ardından da: ‘Şüphesiz bunlar, benim söylediklerimi işitiyorlar’ 

dedi. Ancak Hz. Peygamber bu sözü, ‘Bunlar şu anda benim söylediklerimin 

gerçek olduğunu gayet iyi biliyorlar’ anlamında söylemiştir. Arkasından 

Aişe: ‘Sen (sesini) ölülere işittiremezsin’
17

 ve ‘Sen kabirdekilere (söyledik-

lerini) işittirebilecek değilsin.’
18

 âyetlerini okudu”
19

. 

İmam el-Buhârî, Adal ve Kâre kabilelerine mensup bazı kimselerin, 

kabilelerinde İslâm’ı tebliğ edecek davetçiler istemesi üzerine Hz. 

Peygamber’in bir grup sahâbîsini görevlendirdiğini ve bunların başına da 

Âsım b. Sâbit’i emîr tayin ettiğini tahrîc eder ve Âsım’ın isminden hemen 

sonra “ki o, Âsım b. Ömer b. el-Hattâb’ın dedesidir.” şeklinde bir açıkla-

mada bulunur.
20

 Ancak İbn Hacer, bu açıklamayı doğru bulmamakta ve 

şöyle bir düzeltmeyi gerekli görmektedir: “Bu bilgi, rivayetin râvîlerinden 

birinin vehmi/karıştırmasından kaynaklanmaktadır. Aslında Âsım b. Sâbit, 

Âsım b. Ömer’in dedesi değil, dayısıdır. Çünkü Âsım b. Ömer’in annesi olan 

Cemîle bint Sâbit, Âsım b. Sâbit’in kızı değil, kızkardeşidir”
21

. Nitekim İbn 

Sa’d da, Âsım b. Ömer’in annesi Cemîle’nin, Âsım b. Sâbit’in kızkardeşi 

olduğunu belirtir
22

. 

Buhârî, Kitâbü’l-Meğâzî’de Bedir Gazvesi’nden hemen sonra, Uhud’-

dan önce Nadîr Gazvesi’ne yer vermektedir
23

. Bunun sebebini beyan etmek 

üzere bâb tercemesinde: “Zührî’nin Urve b. Zübeyr’den nakline göre Bedir’-

den sonraki altıncı ayın başında, Uhud’dan önce olmuştur.” kaydını verir. 

                                                 
16 Buhârî, Meğâzî I, s. 8 
17 Neml, 27/80 
18 Fâtır, 35/22 
19 Buhârî, Meğâzî I, s. 8 
20 Buhârî, Meğâzî I, s.10, 28 
21 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî VII, s. 310 
22 İbn Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ V, s. 15 
23 Buhârî, Meğâzî I, s. 14. Uhud Gazvesi ile ilgili rivayetler 17. bâbtan itibaren 

başlamaktadır. 
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Ama hemen devamında: “İbn İshâk ise Uhud ve Bi’ru Maûne’den sonraya 

almıştır.” der. Buna mukabil, Kitâbü’l-Meğâzî’nin 28. bâbını Racî ve Bi’ru 

Maûne olaylarına tahsis eden Buhârî, olayların sıralamasında bu iki hadiseyi 

Uhud’dan sonra zikrettiği gibi ayrıca 28. bâbın tercemesinde bu olayların 

Uhud’dan sonra vuku bulduğuna dair İbn İshâk’ın görüşünü aktarırken 

Zührî’den herhangi bir nakil ve farklı bir görüş vermemektedir. Buna göre 

İmam el-Buhârî Racî ve Bi’ru Maûne olaylarının Uhud’dan sonra, İbn 

İshâk’ın da belirttiği gibi H. 4 (M. 625) yılında gerçekleştiğini kabul etmek-

tedir. Nadîr Gazvesi’nin ise Bi’ru Maûne’den sağ kurtulan Amr b. Ümeyye 

ed-Damrî’nin intikam hırsı ile ve yanlışlıkla öldürdüğü iki Âmir’linin diyeti 

meselesiyle alâkalı olarak çıktığı mâlumdur. Nitekim Buhârî de Benü’n-

Nadîr Gazvesi ile ilgili bâb başlığında “İki kişinin diyeti için Hz. Peygam-

ber’in Nadîr’e gitmesi ve onların ihaneti bâbı” ifadesini kullanmaktadır
24

. 

Bu durumda esasen Zührî’nin Urve b. Zübeyr’den naklettiği ve İmam el-

Buhârî’nin ilk sırada naklederek ittiba ettiği anlaşılan Nadîr Gazvesi’nin 

Bedir’den altı ay kadar sonra ve Uhud’dan önce, yani H. 3. (M. 624.) yılda 

vuku bulduğu şeklindeki rivayet ve görüş isabetli değildir. 

Uhud Gazvesi’ne Kitâbü’l-Meğâzî’de önemli bir yer veren Buhârî, bu 

konuya tahsis ettiği 11 bâbın
25

 ilk beşinde
26

 Uhud ile ilgili âyetleri bâb 

başlıklarına taşıyarak bu âyetler doğrultusunda konu ile alâkalı hadisleri 

tahrîc etmektedir. Kur’an-Hadis-Siyer ilgi ve irtibatı açısından bu durum son 

derece önemlidir. 

Buhârî’nin Kitâbü’l-Meğâzî’sinde üzerinde durulması ve müzakere 

edilmesi gereken başka bir takım noktalar daha bulunmakla birlikte 

tebliğimizin sınırlarını zorlamamak için son olarak bir rivayeti aktarıp kısaca 

değerlendirmek istiyoruz. Kitâbü’l-Meğâzî’nin 85. bâbı “Hz. Peygamber’in 

Vefatı” başlığını taşımakta olup başlıktan sonra tahrîc edilen ilk hadis, “Bize 

Ebû Nuaym anlattı: Bize Şeybân, Yahya’dan; o, Ebû Seleme’den; o da, Aişe 

ve İbn Abbâs’tan anlattı: Hz. Peygamber, kendisine Kur’an indiği halde 

Mekke’de 10 yıl, Medine’de de 10 yıl kalmıştır.” şeklindedir. Bu hadisin 

hemen arkasından da yine Hz. Aişe’den: “Resûlullah, 63 yaşında iken vefat 

etti.” şeklindeki rivayet tahrîc edilmektedir. Birinci hadis, 40 yaşında pey-

gamberlikle görevlendirilen ve 63 yaşında vefat eden Peygamber Efen-

dimizin 13’ü Mekke’de, 10 yılı Medine’de olmak üzere toplam 23 yıl risalet 

görevini yerine getirdiği şeklindeki genel kabule mazhar olan bilgi ile 

uyuşmamaktadır. Birinci hadiste, Hz. Peygamber’in tebliğ faaliyetinde ilk üç 

                                                 
24 Buhârî, Meğâzî I, s. 14 
25 Buhârî, Meğâzî I, s. 17-27 
26 17-21. bâblar 
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yılını kapsayan “Gizli Davet” sürecinin dikkate alınmadığı düşünülemez; 

zira bu dönemde de Kur’an nâzil olmuştur. Fetretü’l-Vahy’in üç yıl 

sürdüğünü söyleyenler varsa da
27

 Hz. Peygamber’in 40 yaşında başlayan 

risalet görevi esnasında üç yıl gibi uzun bir boşluk döneminin olduğunu 

düşünmek de mâkul görünmemektedir. Hz. Peygamber’e risalet verildikten 

sonra, Cebrail (A.S.)’ın, ona Kur’an indirmeye başlamasından önce üç yıl 

boyunca İsrafil (A.S.)’ın gelerek peygamberlik görevinde kendisine gerekli 

olacak şeyleri öğrettiği, bunun ardından Cebrail’in Kur’an’ı getirmeye 

başladığı, böylece kendisine Kur’an indirildiği halde Hz. Peygamber’in 10 

yıl Mekke’de, 10 yıl da Medine’de kaldığı şeklindeki Şa’bî’ye nispet edilen 

rivayet
28

 de, bilindiği gibi, kabul görmemiştir. Kaldı ki ele aldığımız hadiste 

rivayetin kendisinden alındığı İbn Abbâs’tan, Allah Resûlü’nün peygam-

berlik görevinin 13’ü Mekke’de, 10 yılı Medine’de olmak üzere toplam 23 

yıl devam ettiğine dair rivayet
29

 de mevcuttur ki genel kabule mazhar olan 

görüş de bu şekildedir. Bu durumda birinci hadiste yer alan “Kendisine 

Kur’an indirildiği halde Mekke’de 10 yıl kaldı” cümlesindeki “10 yıl” lafzı, 

ya genel anlatım içerisinde kullanılmış yuvarlak bir ifade ya da râvîlerden 

birinin “13 yıl” yerine, sehven “10 yıl” şeklindeki telaffuzundan kaynak-

lanmış olmalıdır. Mümkündür ki Buhârî, bu konudaki farklılıklara dikkat 

çekmek üzere, belirlediği rivayet kriterleri ve sıhhat şartlarına uygun olduğu 

için bu rivayeti tahrîc etmiştir. 

Her hâlükârda Buhârî’nin genel olarak el-Câmi’u’s-Sahîh’i, özel olarak 

da Kitâbü’l-Meğâzî’si son derece önemli bir siyer kaynağıdır. 

 

 

                                                 
27 Fetretü’l-Vahy’in süresi ile ilgili görüşler ve değerlendirmesi için bkz. Ebû Şühbe, es-

Sîratü’n-Nebeviyye fî Dav’i’l-Kur’an ve’s-Sünne I, Dimaşk 1988, s. 264 
28 İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye III, Beyrut 1988, s. 4 
29 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî VII, s. 150-151 
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU ARAŞTIRMALARI DERGİSİ  

YAYIN İLKELERİ 

1. Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Dergisi her yıl Ocak ve Temmuz 

aylarında olmak üzere iki (2) sayı halinde yayımlanır. Dergide yayınlanması istenen 

yazıların, Merkezin yönetmeliğinde sınırları çizilen ve bugün genel hatlarıyla kabul 

edilen Orta Doğunun (İran’dan başlayarak Basra Körfezi, Irak, Suriye, Ürdün, İsrail, 

Filistin, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan. Körfez Ülkeleri, Yemen, Kuzey Afrika ve 

bu bölgelerin yakın kuşak ülkeleri); 

a. Tarih (En eski çağlardan günümüze kadar siyasî, iktisadî, kültür ve sosyal 

tarihi), 

b. Coğrafya (Fizikî, beşeri, ülkeler ve turizm coğrafyası), 

c. Sosyoloji (Bölgenin sosyal yapısı, sosyal tabakalaşma ve sosyal tabakalar, 

etnik vaziyet, aile, eğitim, kır ve şehir nüfusu, kırsal alandan kentlere göç, aşiretler-

oymaklar, göçebelik, din ve dinî gruplar, cemaatler, ilişkiler), 

d. Dil ve Edebiyat (Bölgede konuşulan diller, lehçeler ve ağızlar, dillerin 

birbirleriyle ilişkileri, edebî şahsiyetler ve eserleri-tesirleri), 

e. Halk Kültürü (Halkın günlük yaşayışı, folklorik özellikleri, inançlar-ayinler, 

doğumdan ölüme kadar olan süreçte kültürel odaklar -doğum ve ilgili gelenekler, 

evlilik ve ölüm ile ilgili gelenekler- mutfak kültürü, tarım ve hayvancılık kültürü 

vd.) ile ilgili olması gerekmektedir. 

2. Makalelerin bilime katkı sağlaması veya yeni bir sentez getirmesi lazımdır. 

3. Makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış olmalı, orijinal yeni belge ve 

bilgilere dayanmalıdır. 

4. Sayfa sınırlaması olmamakla birlikte, makalelerin bir dergide 

yayınlanabilecek makul bir hacimde olmasına dikkat edilmelidir. 

5. Derginin dili Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Arapça’dır. Eğer makale 

Türkçe yazılmış ise muhtevalı bir İngilizce Özet, eğer Türkçe’nin dışında bir 

yabancı dil ile yazılmış ise gene muhtevalı bir Türkçe Özet eklenmelidir. 

6. Türkçe ve yabancı dildeki başlıklar, yazının kapsamıyla uyumlu, yazının 

konusunu kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtmalıdır. 

7. Yazılar, dil ve ifade yönünden, dilbilgisi kurallarına uygun olmalı, açık ve 

yalın bir anlatım izlenmeli, yersiz mübalağalardan uzak olmalıdır. 

8. Şekil, tablo, grafik, harita ve diğer yardımcı anlatım araçları, bilimsel ve 

teknik ölçülere uygun olmalı, her türlü çizimler usulüne uygun olarak bilgisayar 

veya şablonla çizilmelidir. Bütün tablo, harita, fotoğraf ve grafikler tanıtılmalı ve 

numaralandırılmalıdır. 
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9. Dipnotlar sayfa altına verilmeli, gerekirse makalenin sonunda bibliyografya 

verilebilir. 

10. Yazılardaki her türlü sorumluluk yazarlarına aittir. Bu konuda Merkezimiz 

hiçbir sorumluluk kabul etmez. 

11. Dergimiz Hakemli olup, hakemlerden olumlu rapor alan yazılar yayınlanır, 

hakemden olumlu rapor almayan yazılar yazarlarına iade edilir. 

12. Tüm hakları saklıdır. Derginin adı belirtilmeden hiçbir alıntı yapılamaz. 
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PUBLICATION PRINCIPLES OF THE MIDDLE EAST RESEARCHES 

JOURNAL OF FIRAT UNIVERSITY 

1. The Middle  East Researches Journal is published two times a year; once in 

January and then in July. The writings that are going to be published in the Journal 

are required to be related to the Middle East, boundries of which was determined by 

a  Central Committee.Today, these boundries are generally accepted by historians 

(from Iran, to Persian Gulf, Iraq, Syria, Jordan, Israel, Palestine, Egypt, Saudi 

Arabia, Gulf States,Yemen, North Africa, and the belt states near these regions). The 

articles and writings should be related to the following aspects of the Middle East 

region; 

a. History (Beginning with ancient times up today of the political, economic, 

cultural, and social history) 

b. Geography (Physical, Human and the Geography of the States) 

c. Sociology (The socail structure of the region, socail strata, formation of 

social strata, ethnic situation, family, education,  urban and rural population, 

migration from rural areas through the cities, tribes-clans, nomadism, religions and 

religious groups, communities and their inter-relations) 

d. Language and Literature (The languages that are spoken in the region, 

accents and dialects, inter-relationships among languages, literary personalities, and 

their works-influences) 

e. Folk Culture (daily life of the public, the feautures of the folklore, beliefs, 

ceremonies, cultural focuses, in time, from birth till death, birth and related customs, 

merriage and death related customs- kithchen culture, agriculture, and farming 

culture etc...)  

2. It is required that articles should contribute something new to the science or 

should present a new synthesis. 

3. Articles should be so new that hadn't been published anywhere before. They 

should  also be based on original sources  and informations. 

4. Although there is no restriction  on the number of the pages to be writen, the 

writings can't have more pages than an ordinary article can have. 

5. The Journal is published in Turkish, in English, in French and in Arabic. If 

an article was written in Turkish, English summary should be added. However, if it 

was written in any language other than Turkish, Turkish summary should be added. 

6. The Turkish titles  and titles in the  foreign languages should not contradict 

with the content of the writing but it should reflect the content of the writing neatly, 

briefly and as much as needed. 
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7. In terms of the concepts that were used and in terms of the style it was 

written it is a requirement that articles should be grammatic, a plain and simple style 

of writing should be followed, unnecessary exeggerations should be avoided. 

8. Diagrams, pictures, graphics, maps, and other methods of explanation should 

be scientific and  technical, all kinds of drawings  should be done on the computer 

and by the patterns. All pictures, maps, photographs, and graphics, should be 

defined and should be numbered.  

9. Footnotes should be at the bottom of the page. If needed the bibliography 

may be given at the end of the article. 

10. All the responsibility in the writing belongs to the writer. Our Center don't 

accept any responsibility in this matter. 

11. Our Journal has a committee. The articles that have been approved by the 

committee will be published while the others that haven't been approved by the 

committee will be returned back to their owners. 

12. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or copied 

in any form without naming it. 

 

 

 

 

 

 


