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İslam Tarihi tedrisine ba§la
madan evvel kısa da olsa, umft
mi olarak tarih ilminden bahset
mek lazımdır. Gayemiz umümi 
tarihi bir çerçeve içine yerle§tir~ 
dikten sonra bu çerçeve içinde, 
İslam Tarihi'nin yerini gpster
mektir. 

Tarih ilminin çok uzun bir 
tarihi vardır. İlkel inSanlar, · za
man birimlerine sahip değillerdi. 

Fakat bu zaman biriminin yok. 
luğu, daha sonraki kavimlerde 

azalnuş ve evvelkilere nisbeten, 
daha medeni olan kavimler "ay" 
dediğimiz, zaman birimini icad 
etmişlerdir. 

Bilindiği gibi "ay", yani gök
teki ,'lm.mer", otuz günlük bir 
zaman zarfında, çe§itli . şekiliere 
girer ve otuzuncu günün bitimin
de, aynı şey tekrar eder. Ay, ilk 
günlerde hilal dediğimiz . şekilde 
göründükten sonra, yavaş· yava§ 
şe_kil değiştirerek, otuz. gçn son. 
ra yine hilal §eklini alır. 
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!şte ilk insanlar, ayın bu şe. 
killerine bakarak işlerini ayarla
dılar. Ve "ay'' .sanki onlar için 
bir rehber olurdu. 

Kaynaklarda geçtiğine göre, 
bu · "ay" takvimi ilk önce Babi1-
lilerde kullamlmıştır:ı. 

Sami dillerinde 

. "varah" kelimesi geçmektedir ki, 
tij.rih kelimesi, muhtemelen bu 
kökten gelmektedir2. 

İbranicedeki 

"yareh'' kelimesi de '"ay, kamer" 
manasmadıra. Netice olarak, ayın 
tesbiti, 30 giinlük bir zaman için
de meydana gelen olayların tes
biti oluyor. 

"Tarih" kelimesinin, Farsça
daki "mahruz" kelimesinden alm
dığını söyleyen tarihçiler varsa 
da, bu kanaat itibar görmemiş
tir4, Vakıa, "mahruz" kelimesi, 
kaynaklarda ay tesbiti söz ko
nusu olunca geçmektedir: 

Bu durumda "til.rilı" kelime-
., 

sinin, İbranicedeki C~~ 

"yareh'' kelimesinden gelmesi, 
daha büyük bir ihtimil.l dahilin
dedir. Bu kelime, daha sonralan, 
Arapçada "te'rih'' şeklini almış

tır ki, gökte şekil deği§tiren ayla, 
vakit tahdid ve tesbiti demektir. 

Zaman birimi olarak "ay" 
mefhumu bulunduktan sonra, ın~ 

sanlar, kendi · aralarm!ia geçen 
fevkalil.de badiseleri bu birimle 
anlattılar. Mesela: "Ay, dolunay 
iken ·falan yerde zelzel e oldu" gi
bi. Bu ~ekilde başlayıp, daha son
ralan ·inkişaf eden bu takvime 
karneri takvim dendi. Daha son
raki devirlerde "şemsi" yil.ni gü-

. neşe göre ayarianan takvim bu
lundu. Ve müteakiben, takyim 
çeşitleri· çoğaldı. · 

İslamiyetin doğduğu seneler
de, Mekke'deki Araplar, şemsi 

aylan kanıeri ayıara göre ayar-
' Iamak, bazı aylan ileri, bil.zı ay-

Ian geri bırakmak süretiyl~ · tak
viinde deği§iklikler yapıyo~ı'ardı, 
ki buna "nesi'', ve bu i§i. ·yapana 
da "nasi" deniyordus. Bu nesi iş
lemi, Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti 
ile yasaklanmıştır: 

"(Haram aylan) geciktirmek 

ancak küfürde bir artış (sebebi) 

dir.••s 

İslamiyetin, bu "nesi" işle
mini yasaklamaktaki hikmeti bü
yüktür. Bilindiği gibi kanıeri tak
vim, her sene on gün ileri alm
makta ve böylece, Ramazan ayı 
da her sene aynı aylara ve mev
simlere düşmemektedir. Şayet 

"nesi'' hareketi yasaklanmamış 

olsaydı, her sene Ramazan ayı 

aynı mevsiine derfk gelecek , ve 
mesela Suüdi Arabistan'da kışa 
tesadüf eden Ramazan, Güney 

Amerika'da yaza tesadüf edecek
ti. Bunun da şu sakıncası oluyor
du: Suüdi Arabistan'daki müslü
manlar, kışın kısa giinlerinde o
ruç. tutarken, Güney Amerika'-

(1) M. Haınidullah, İsliiın Tarihi Dersleri, Terc. Ruhi özcan, Erzurum, 1976, s. 4. 
(2) İslam Ansiklopedisi., 11!777. 
(3) Aynı eser aynı yer. 
(4) Aynı es. aynı yer; 1\f. Hanıidullah, age. s. 3. 
(5) Bıı hususta daha fazla malılmat fçin bak, İsl. Ans. "nesi" road. s. 201; M. 

Hanıidullah, İslam Müesseselerine · Giriıı Terc, İ. Süreyya Sırıiıa, Erzurum, 
1975, s. 28-29. 

(6) Kur'an-ı Kerim, Tevbe süresi: :IT. 
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daki müslümanlar da yazın uzun 
günlerinde ötuç tutl'ıcaklardı. Hal
buki, nesi yasaklanınca, bütün 
müslümanlar hem yaz ve hem de 
kı§a tesadüf· eden Ramazanlarda 
oruç . tutacaklardır. 

. Karneri takvimin tarihçesi 
-böyle btlindiği halde, haftanın 

yedi gününün ne zaman bulun
duğu ve kullanıldığına dair l).iç
bir malüroata sahip değiliz. Bazı 
Avrupalı müsteı:ırikler, bunu ·Ya
hudi men§elere dayandınyorsa 

da, herhangi bir kaynağa ·dayan
mamaktadırlar. Müsteşrik: M. 
Plessmer bu husustaki kanaatini 
§Öyle söylemektedir: "Böyle ol
makla beraber,. yedi günlük haf-

- tanın Araplar _tarafından icad e
dildiği · k'abül edilemez, buna mu
kabil, bu yedi günlük haftanın 

(hafta sisteminin) Babilliler _ve
ya eskiden beri. yedi günli,ik haf
tanın mevcud olduğu yahOdi kül
tür dairelerinden almmı§ olduğu-. 
na delalet eden bir hayli htİsus 
bulunmaktadır. "7 dedikten sonra, 
buna dair hiçbir kaynak vere
mernekte ve sırf Araplara mai 
etmemek için bu cümleyi kullan
maktadır .. 

Çeşitli dünya kavinıleri tara
fından, bu zaman birimleri öğre
nild).kten sonra,_ bu kavimler, 
geçmişlerini öğrenme, yddetme 
ihtiyacını duydular ve dilden di
le gelen destanlan · daha sonra 
yazi ile tesbit ederek, iptidiU: ta
rih kitaplannı . ortaya koydular. 
Bu gibi tarih kaynaklannın en 
eskileri, krallar tarafından ka
yalar üzerine yazdinlan kitabe~ 

lerdir. Bu tarihi kitabeler, bu
gün, dünyanin çe§itli müzelerin
de saklanmakta ve btmlar saye
sinde insanoğlu az da olsa kendi 
geçıni§i hakkında bir fikir sam-

. - . 
. bi olmaktadır. 

(7) !sll!.m Aruı., s. llJTI8. 

(8) Mukaddime M. Eıt. Bak. Terc. S• 18. 
. . . . 

TARİH 

Tarih için çok çe§itli tarifler 
yapılmıştır. - Mesela İbn Haldftn, 
tarihi §Öyle' tarif etmektedir: -

"Tarih, gelip geçen kavinıle
rin, hal ve alılaklarıu, Allah el
çilerinin kılık,. hal ve hareketle
rini, hükiimdarlann ve idare et
tikleri devletlerin dur:umı.ınu ve 
takip etmiş oldukları siyaseti 
öğretir.''s 

Fransız Valery de tarihin ta
rifini §Öyle yapıyor: 

"Tarih, bir daha tekerrür et
meyen şeylerin ilınidir.''e 

Yukarıdaki tarifleri biraz kı
saıtacak olursak, §Öyle bir tarif
le yetinebiliriz. "Yetinebiliriz" di
yorum, zira tarihin · her safhası 

bir tarife muhtaçtır. Binaenaleyh, 
biz, mücmel bir tarif vereceğiz ki, 
bunun birçok dallan olmalı ve · 
"tarih" bu kısa tarife sığdırılma
malı: "T~rih, insanoğlunun yara. 
tilişından bugüne kadar geçirmi§ 
olduğu çe§itli inerhaleleri incele
yen, insanoğlunun zama.ii içinde
ki terakki · ve fonksiyonı.inu tes
bite yarayan ilimdir.'' Bu ilirole 
uğraşanlara da "tarihçi" denir. 

Tarihçi, tarihteki herhangi 
bir olayı incele)ip; ara§tırırken, · 
birçok güçlükle karşı karşıyadır 
ve maalesef tarihçinin ·objektif 
olması çoğu kez söz konusu bile 
değildir. Bunu somu.t bir misaile 
izah etmeye çalışalım: 

Bilinliği gibi, 1974 ,yılında 
Türkiye ile Yuna.."listan arasmda 
Kıbns sav'a§ı oldu.. Farzedelim 
ki, iki asır sonra, dört tarihçi bu 
olayı incelesin. Bu dört tarihçi
den biri · Türk, biri Yunan, biri 
Arap ve bir diğeri de Fransız ol-

(9) Petit Robert Lügatı "Histoire", maddesi, s. 843. 
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sun. Şüphesiz bu tarihÇilerin kul
lanacakları resmi evrak, ar§iv 
malzemeleri ve tarih kitapları 

ayrı ayrı olacaktır. Türk tarihçi
si evvelemirde, Türk kaynakla
rından istifade edecek ve Türk 
tezini savunur duruma düşecek
tir. Yunanlı· tarihçinin ara§tırma
sı bunun tamamen aksi olacak
tır. Hele · Fransı zveya Arap ta
rihçinin bu konuda varacakları 

netice, çok daha başka olacaktır. 

İşte bu kan§Iklıklar yüzün
dendir ki, tarihi olayların gerçek 
yüzünü tesbit edip ortaya koy
mak hakikatan güçtür. 

Saltanat kavgalan, ihtilaller; 
harpler için de aynı şeyler söy
lenebilir. Geçmişteki bir ilitililli 
metheden kaynaklara rastladı~

mız gibi, zernmaden kaynaklara 
da rastlıyoru.Z. 

Bundan dolayıdır ki, tarihçi, 
mümkün olan en iyi neticeye 
varması için, iyi bir uso.ıe sahip 
olması .lazımdır. Metodu oıinayan 
tarihçilerin eserleri, bir rom~
dan farksız olur ve ilıni değeri 

olmadığı için kaynak olamazlarıo. 

İşte büyük İslam tarihçisi 
lbn Haldun, .tarihçilerin bu gibi 
hatalara düşmemeleri için §U ten
bihatta bulunuyor: 

"Bundan dolayı bu ilimle , 
meşgul olan, sosyal kaide ve ka
nunlan, varlığın tabiatlannı ve 
kavimlerin, ülke ve asırlarm hal
lerini, akide, din ve mezheplerin 
ve diğer hallerin değişmekte ol
duğunu ve -bu hallerin, deği§Inele
rin tesirlerini bilmeye, bunlann 
geçmişteki hal ve durumlan ile, 
hal-i hazırdaki durum ve hallerj 
arasındaki ba§kalıkları ve birbi
rine uygun olan ve olmayan ci
hetlerini anlamaya, hal ve hadise-. 

lerin birbirine uymasının ve 
benzeyişlerinin ve . başkalıkla

nnın sebep ve illetlerini in
celemeğe, devletlerin millet ve 
dinlerin usül ve kilidelerini 
ve zuhurliı.nnın başlan~ç hal
lerini ve meydana çıkmalannın 

sebeplerini ve deği§melerini ica
bettiren amilleri, . bu devletleri 
idare edenlerin hallerini ve ha
berlerini bilnieye muhtaçtır. BU: 
incelemeler sayesinde tarihçi, ha-

.' 
dis olan her hadisenin sebepleri-
ni ve her haberin asıl ve malıi
yatini anlar, naklettiği haberleri, 
elindeki ölçü ve usullerle kar§l
la§tirır, bu kanuna uygun ve bu 
kaide ve ~anunlara göre careyan 
etıni§ ise, haber doğru sayılır, 

yoksa uydurma telakki olunarak 
bir tarafa atılır."ıı 

, İbn Haldün'tin yukarıda tav
aif ettiği ölçüde tarihçi bulmak 
hakikatan güçtür veya hiç ol
mazsa sayıl.arı çok azdır. İbn 
Haldün'un bu kadar aığr §artlar 
ortaya atmasının sebebi, onun 
"uluorta" kitap yazanlara karşı 

olan kızgınlığından ileri gelmek
tedir. İbn Haldün, bu kızgınlığı

nı şöyle ifade ediyor: 

"Tarihçiler, Allah'ın Kitabıriı 
tefsir edenler ve rivayet üstad
ları, naklettikleri haber ve 'riva
yetlerin doğru veya zayıf oldu
ğÜnu, incelemeden, yalııız nakil 
ve rivayete güvenerek aktardık

ları, kanun, uso.ı ve benzerleriy
le karşıla§tınnadıkları, hikmet ve 
felsefe bakımından incelemedik
leri ve varlık (kil.inat) 'ın- tabiat 
ve kanuniarına göre ölçmedikle
ri, naklettikleri haberler · üzerin
de dikkatle düşünerek, haber ve-

/ rilen hadise ve olayların vukuu
nun mümkün olup olmadı~ 

inanarak nakletmedikleri için, 
çok yanılmı§lar ve doğru yoldan 

(10) Tarihte usfil için bak. Zeki Velidi Togan, Tarihte Usfil, İııtanbul, 1969. 
254 (ll) Mukaddlme, s. 65-66. 



saparak vehirri ve .hata çöllerin
de yollarını kaybetmişlerdir. Bil
hassa mal, para ve askerlerin he
sabında ve. sayısını hika.ye ettik-

. lerinde akla uyınayan pek çok 
sözler sarfetmişlerdir ki, bunları 

akıl, tabiat, kanun ve kaidelerine 
göre incelemek zariireti vardır. 
BU şekilde inceledi~ valdt, 
bu sözlerin yalaıi olduğu · görü
lür."ı2 

Beşer tarihinin ; başlangıcı 
hakkındaki bu çok kısa girişten · 
sonra, esas konumuz olan. İslam 
Tarihine geçelim. 

İSLAM TARiHi 
. NE ZAMAN BAŞLAR? 

İslam Tarihi, Cenab-ı Hakk'

ın, Hz. Adem'i yaratması ile baıı

lar. İslam kanaatine göre, Hz. '· 

Adem hem ilk· İnsan ve hem de 

ilk peygamberdir. Hz. A.dem'e 

va'zedilen din de İslam Dinidir. 

Dolayİsiyle Hz. Adem müslüman

dır ve müslüman olduğu için 

müslümanların tarihi olan İslam 

Tarihi de onunla baıılar ve on

dan sonra gelen bütün peygam. 

berieri içine alır. Hz. Adeın'le 

başlayan bu şümullü tarih, kıya

met kop~caya kadar devam e
derıa. 

Cenab-ı Hak, Hz. Adem'i ya.. 

rattıktan sonra, onu kendine ha.. 

life tayin ederek, onun şahsında 

insanı şereflendirdi ve bütün di

ğer yaratıklardan üstün kıldı. 

Kur'an-ı Kerim, bu hadiseyi bi

ze şöyle naklediyor: 

(12) M'Ukaddime, s. 19. 

''Biz emaneti göklere, yere 
.ve dağlara arz (ve teldif) etdik 
de, onlar bunu yüklenmekten çe.. 
kindiler. İnsan(a gelince: o, tut
tn) bunu sırtına yüklendi. Çiiııkii 
o, nefsine çok zuliiınka.r, çok cA. 
hildir."l4 

Ayet-i Kerimeden de anla§ll
dığı gibi, bizzat insan, yll.ni Hz. 
Adem, Cenab-ı. Hakk'm halifesl 
olmayı kablll etmiş ·ve mes'uliyeti 
yüklenmiştir. !şte İslam Tarihi, 
Hz. Adem'in bu mes'Uliyeti yük
lenmesi ile başlar. 

Allah'ın, insana verdik! bu 
şeref o kadar büyük bir ehemmi
yeti haiz idi ki, melekler bile 
iiısanın Allah'a halife seçilmesine 
üzülmüş ve adeta insanı kıska

narak, Allah'a şöyle niyazda. bu-
. lunup, üzüntülerini ifade etmişler

dir: 

"Hani Rabbin meleklere: 
Muhakkak Ben yeryüzönde (Be
nim emirlerimi tebliğ. ve infil.za . . 

memur) bir halife (bir insan, 
Adem) yaratacağım,. demişti. 
(Melekler) de: Biz Seni hamdin
le tesbih ve Seni takdis ·(ayıp
lardan, eş koşmaktaİı, eksikllk- ' 

(13) Muhammed Haınidullah, İsl!l.m Taribi Dersleri,. s. ı. 

(14) Kur'an-ı Kertm,-. Alızab stlı"esi: 72. 
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lerden tenzih) edip dnrnrken, 
(yerde) orada bozgiıncnluk ede
cek, kanlar . dökecek kimse mi:· 
yaratacaksın, demişlerdi. Allah 
(da) : Sizin. bileıniyeceğinizi her 
halde Ben bilirim, deınişti."ıs 

Cenab-ı Hıikk'ın bu büyük 
lütfuna mazhar olan insan, bu 
şerefli me~'uliyeti yüklendiğiıie 
söz verdirmiş ve buna ııahadet 
ettirmiştir. O .da kabili edip, iti
raf ve şahadette bulunmuştur. 

Şöyle ki: 

'Z_;t >)~~i' ':ı\ ~~2.4'_; D; 1;' 
\_--.... """""' ,/ ',... ... 

~tf~.\)~~!~D' h~::\-~ts+~ · 
"Hani . Rabbin Adem oğıılla

rmdan, onların sırtlarından · zür
riyetlcrini ~ıkarıp kendilerini ne
fislerine şii.bid tutmuş; Ben si
zin Rabbiniz değil ıniyinı 'l (de- · 
ınişti). ·Onlar da: Evet, (Rabbi
mizsin), şahid olduk, deınişler

di.''ıa 

İSLAM~ 
KAYNAKI.ARI 

. 1) KUR'AN-I KERİM 
Kur'an-ı Kerinı'den evvel, 

yu~arıda bahsi geçen mevzular
da, bize bilgi verecek bir .kayna~ 
ğa rastlanııyoruz. Gerçi, bugiin 
elinıizde · "Kitab-ı Mukaddes" de
nen Tevrat ve İncil kitapları v'ar.
dır; fakat ~aalesef, bu İlahi ki
taplar, zamanla kilise adamları 

taraf'ından tahrif edilmiş ve bu
günkü .durumlarına sokulınuşlar

dır. Bu bakımdan, Kitab~ı Mu
kaddes'in sıhhat derecesi çok za
yıftır. 

Bu hususta eski dinlerden o
lan ZerdÜştiliğin "A vesta''ların
dan veya Hindistan'daki "Veda"-

lardan da istifade . etmek müm
kün değildir. 

Böylece, İslam öncesi pey
gamberler tarihi -ki, . biz bu 
devreyi de İslam Tarihinin için
de mütalaa ediyoruz-- için ·'tek 
muteber kaynak Kur'an-ı Ker4n'
dir. 

Kur'an-ı Kerinı, sadece pey
gaınb~ler tarihi· değil, bazı ka
vimlerin harpleri~dim de balıset- · 
mi§tir. !ran ~ Bizans harbi· buna 
bir misaldir: 

"Elif, lam, inim. Rmn(Iar) 
maglfıp oldu, yakın bir ·yerde. 
Halbuki onlar bu yenilmelerinin 
ardından galip olacaklar, birka~ 

yıl i!;inde •. Önünde de, sonunda 
da emir AJJah.'mdır. o gün mü'
. minler feralilanacak." ı7 

İşte İslam Tarihinin bu vas
fından ötürüdür ki, ekser İslam 
tarihçileri ve bilhassa slyer ki
tabı yazanlar, kitaplarının birinci 
ciltlerinin büyük bir bölümünü, 
İslam öncesi tarihe ayırmışlardır. 

İslam Tarihi üzerinde araş-

;-c tırma yapacak olanlar için, · ilk 
kaynak Kur'an~ı Kerinı'dir. Kur'
an-ı Kerinı'i okumadan, Kur'an-ı 
Kerinı tarihini incelemeden; Ra
sillullalı (s.a.s.)'in çeşitli olaylara 
karşı olan tutumunu, bazı · konu
larda hüküm koymasını, emir ve 
nchiyierinin inceliğini, manasını 

anlamak inıkansızdır. Zira Hz. 
Peygamber'in hareketi ve kanun 
va'zı tamamen vahye, yani Kur'
an-ı Kerinı'e dayanır. Rasillullah 
(s.a.s.) herhangi bir mevzuda ka~ 
rar veremeyince veya kararında 
yanıldıysa, Cenab-ı Hak tarafın
dan ikaz buyurulmuştur. Şu hal
de İslil.miyetin ve dolayısıyla !s
lam Tarihinin, Kur'an-ı Kerinı 

bilinıneden, okulimadan tedrlsi, 
öğrenimi imkansızdır. 

(Devamı var) 

(15) Kur'ilıı-ı Kerim, Bakara süresi: 30. 

(16) Kur'ilıı-ı Kerim, Araf süresı.: 172. 

256 (17) Kur'an-ı Kerim, er-Rüm;· ~-4. 




