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ISLAM 
TARIHINE 

GIRİŞ 
-2-

Dr. ihsan SüreyYa SIRMA 

"SEN (EY MUHAMMED) 
. ALLAH'IN . 

RAHMETiNDEN DOLAYI, 
·ONLARA . 
YUMUŞAK DAVRANDIN. 
EGER KABA VE 

(Geçen sayıdan devam) 

tsiam Dini, Arabistan'da do
ğunca, · kendini çe§itll dinlerin 
kar§ısında buldu. Yahfıdilik, Me. 
efisilik gibi dinler bui:ı.ıarın ba§lı· 
caları idi. Yahudiler olsun, Hıris
tiyanlar olsun, zamanla RasUlul
lah (s.a.s.)'e gelerek çe§itll soru
lar soruyorlardı. Hz. Peygamber 
de bu sorulara Cenab-ı Hak'tan 
aldığı Vahye dayanarak, cevaplar 
veriyordu. BU: umibniyetle, 

ıs, c!,!,~ , l_,l.!....:i :; ısı, 

§eklinde olurdu. 

KA Tl YÜREKLI 
OLSAYDlN, 
ONLAR MUHAKKAK 
ETRAFlNDAN DAGILIP 
GITMIŞLERDI BiLE." 
(AI·-i imran: 159) 

Mesela: 

(18) Kur'll.n-ı Kerim; 2/189, 215, 217, 
21D, 220, $!2. . . 

(19) Kur'an-ı Kerim; 2j108. 
(20) Kur'an-ı Kerim; 4/153. 
(21) Kur'll.n-ı Kerim; 2/273. 
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"Sana yeni doğan aylan so
rarlar. De ki: . O, insaniann fay
dası için, bir de hac için vakit 
ölçüleridir. İyilik (eden .Allah'a 
mubalefetten) sakınandır. Evlere 
Jmpılanndaıı gelin. Allah'tan kor.; 
kını. Ta ki moradınıza kaVU§ası-

"Sana kadmlann ay ııaJin1 

sorarlar. De ki: O bir ezadır (pls
liktir). Onun için hayız zamanm
da kadmlar(mızla cinsi müııAse
bet) den ayrılın, temzilendiklerl 
vakte Imdar kendilerine yakla['l
mayın. İyice temizlendiler mi, o 
zaman Alliilı'm size enırettiği yer
den onlara gidin. Her halde Ailah, 
hem çok tevbe edenleri sever, 
hem çok temizlenenleri sever."u 

Kur'An-ı Kerim'de, Hz. Pey-, 
gamber'den evvel gelmiş olan, bir-, 
çok Peygamberlerin hikayeleri 
mevc~ttur. MeselA: 

"Andolsun ki: Biz Mtisa. lle 
Harfın'a bir ziya, takva stıhip]erl 
için de bir ııeref olan Fnrk:An'i 
verdik.''U 

bilenlerdik. . O zaman o, babasma 
ve kavmine: Sizin tapınakta ol- . 
duğunuz bu heykeller nedir 'l de
mişti. · Biz atalanmızı bunlann 
tapıciıan olarak bnlduk, dediler. 
(İbrithinı) dedi: Anelolsun siz de, 
atalannız da apaçık bir sapıklık 
içindesiniz. Onlar: Sen bize ger
çeği mi getirdin, yoksa sen şaka
cılardan mısın 'l dediler. O da: 
Hayır, dedi, sizin Rabbiniz hem 
göklerin hem yerin Rabbidir · ki, 
bunlan O yaratmıştır ve ben de 
buna yakin hasıl edenlerdenim."t5 

' 

''Lftt'a, (evet) ona da bir hü
küm, bir ilim verdik. Onu kötü
lükler yapmakta devam eden o 
menıleketten kurtardık. Hakikat 
onlar fena bir kavm idiler, fllsık
dılar.'•u 

Peygamberler hakkındaki a
yet-i kerimeler, Kur'an'da çok
tur. Biz bu birkaç misaile yetin
dik. 

Şimdi de, Kur'an-ı Kerim'in 
İslamiyet'ten önceki dinlerden 
bahseden ayetlerini inceleyelim: 

"0 iman edenler, o yahftdiler, 
o saabiler, o Nasraniler, o Mecft
siler, o (4UJAh'a) eş koşanlar 

(22) Kur'an-ı Kerim; 2JlŞ9. 
(23) Kur'an-ı Kerim; :V222; 

. (24) Kur'an-ı Kerim; 2V48. 
(25) Kur'an-ı Kerim; 21j51-56. 

. (26) K.K. 21j74. 
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(yok mu ? ) Allah lnyamet günü 
. (bütün) bunların aralarını mut
lalm ayıracaktır. Çünkü Allah 
her şeyi hakkıyla görüp bilen
dir.'•a 

"Andolsun ki Biz Ntih'u kav
- mine (peygamber olarak) gönder
.. dil{ de, dedi ki: Ey kavmim, Al

IAh'a Imiluk edin. Sizin O'ndan 
ba§ka Tanrınız yok-tur. (Hala 
O'nun ikabmdan) sakınmayacak 

ımsınız ?"~a 

Bazan Kur'an-ı Kerim'de bir · 
peygamber. için husüsi bir süre 
aynldığım da görmekteyiz29. 

Şahıslardan (Peygamberler 
dı§ındaki şahıslardan) baliseden 

. ' . 
ayetlere de rastlamak mümkün-

. dür: 

''Hem hatırlayın o demleri ki, 
sizin sebebinize denizi yarıp da 
hepinizi k"iırtarmış, Fir'avn hane
damılı ise, kendiniz de gözleriniz-

. le .bakıp dururken (suda) boğ~ 

muştuk.''so 

Kur'an--ı Kerim'de .bazı §ehir. 
ve mekan isimlerine de rastla
mak mümkündür. Mesela Yesrib 
gibi: 

"0 zaman onlardan bir gü
ruh: Ey Y esrib ahalisi, sizin ıçın 
burada durmak yok. Hemen dö
nün, demişlerdi. 'Onlardan bir kıs
mı da: Hakikaten evlerimiz açık- . 
tır, diyorlar, peygamberden ·izin 

· istiyorlardı; Halbuki onların ev
leri açık değildir. Onlar ka~nıak

.. tan başka bir şey arzu etmiyor
Iardı."sı 

Yine Kur'an-ı .Kerim' de· bazı 
insan gruplarmdan da bahsedil~ 

diğini mü§ahede etmekteyiz. İ§te 
Ehlu'l-Kehf (Mağara Yaranları) 

bunlardandır. Hatta Ehlu'l-Kehf 
mevzüunda müstakil bir. süre bi
le vardıra2. 

Yukarıda verdiğimiz çe§itli 
misallerden de anla§ıldığı gibi, 
Kur'an-ı Kerim, ger·çekten İslam 
Tarihi'nin ilk kaynağıdır; 

2-SÜNNET: 
1' 

. Sünnet, İslam. Dininin ve do-
layısıyla İslam Tarilıi'!lin ikinci 
büyük kaynağıdır .. Kısaca "Sün
net", Hz. Peygamber'in davranış
larının tamamına denir. Rasülul
lah (s.a.s.)'in ha:y:atını, davranış

larını, düşüncelerini bilmeden, in
celemeden İslam Tarihi'nden söz 
etmelı: manasızdır. Zira Hz. Pey
gamber, zamanında olsun, ondan 
sonraki devirlerde olsun, O'nun 
hayatı müslümanlar için sadece 
örnek değil, aynı zamanda ölçü/ 
olacaktır. Muhaddisler, Sünnet'i 

. üç. kısma ayırmı§liırdır: 

1 - HADIS: Hadis Hz. Pey
gaınber'!n sözlerine dEmir. Mesela: 

. ,. '\ ı ... >. , .. ,, . . 
..t.ıı~G.o! ... .,Y...:ı..:......:ı... , .... ~~~L:f'J'-:"~L.-:..r-'-.:...:. 

:· w;~[...:;;•'-"==..\\.: .. .;_,U'c,.V-:;·l:\ı ,J-"'.i-.;4 . -" ....--.... ... - . ır .... -1 

\ 1 ' .. :-;-. <-".' 1 .• ' • ' • .c/; v'"Y."'\....,1 "':.?.- ~-; '~ : 1 ~\::,..,1 "~~bi.r 

"Ömer B. el-Hattab (r.a.)
dan: 

Şöyle demi§tir: Rasühillah 
(s,a.s.) 'den i§ittim, buyuruyordu 
ki: ArnellerCin kıymeti) ancak ııi
yetlere göredir. Herkesin niyet 
ettiği ııe ise, eline geçecek olan 
ancak odur. Artık nail olacağı bir 
dünya veya nikiih edeceği bir ka
dından dolayı hicret etıııiş kinıse, 
varsa Iıicreti CAllah'ın ve Rasü-

(27) K.K. 24f17. 
(!lS) K.K. 23/23. 
(29) K.K. Yusuf sO.resl. 
(30) K.K. 2/50. 
(31) K.K. 33jl3. 
(32) Bak. K. Kerim "El-Kelıf" süresi. 

f. 



I ünün rızasına değil), sebebi, bic.-
ti ı mu .. ntebidir." il il_ re . o ~n şeye 

2 - FİİL: Hz. Peygamber'in 
harelcetlerine denir. 

.....ıı:: ;_;;~.u; 1.s:J :_,i~ ..:, 1 4 ;.i~~ _; _?.J 1 ~ 1 i.IJr<-:.;-- . 

"Amr b~ ümeyye- ed. Damri 
(r.a.)'ın N ebiyy-i Ekrem (s:a.s.)'in 
mestleri üzerine mesh ettiğini 

gördüitü rivayet olunuyor."34 

3 - TAKRİR: Sahabenin 
söylediği bir sözü veya işlediği 

bir fiili, Hz. Peygamber'in red
detmemesi, sükıit etmesi veya 
güzel karşılamasına denir. 

Sünnet, Kı.ir'aiı.ı Kerim'in a. 
çıklayıcısı olması bakımından da 
ehemmiyeti . hil.izdir. Bilindiği gi
bi, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet
.ler vardır· ki, bunların tafsilatını 
ancak Hz. Peygamber'in sünneti 
ile anlayabiliyoruz. Mesela; Kur'-. 
an-ı Kerim şöyle buyuruyor: 

"Ey iman edenler! Cuma gü
nü namaz için. ezan okunduğu i.a. 
man, alış verişi terkedip zilcrul
lliha koşunuz."Js 

Bu ayet .. i celile ile, cum'a na. 
mazı . farz kılınmış, fakat nasıl 

kılınacağına dair olan erkanı, Hz. 
Peygamber izah etmiştir. Bir 
başka ayette şöyle buyuruluyor: 

"Biz· sana Kur'an'ı insanlara 
açi.klayasın diye indirdik."as 

Yine biliyoruz ki Allah, Hz. 
Peygamber'i tebliğle görevlendi
riyor, ancak müslümanların da 
ona (yani' Hz. Peygamber'e) ve 
dolayısıyle Sünnet'e uymalarını 

da emrediyor. 

"Rasfil'ün size verdiklerini a. 
lınız ve nebyettiği .şeylerden -de 
çekininiz.'' 37 

Kaynakların ifadesine göre 
Hz. Peygamber, sağlığında hadis-

!erin yazılmasını · yasaklamıştır. 
. Şöyle bir hadis-i şerif ·. · rivayet 

edilir: 

"Benden Kur'an'dan ba§ka 
bir şey yazmayınız, her kim ben
den Kur'an'dan başka bir ııey 

·yazdı ise, onu imha et~in.''u 

RİV.AYET ŞARTLARI: 

Bir muhaddis veya . bir mü
verrih (tarihçi) bir hadisi veya 
bir olayı naklederken, gerçekli
ğini isbat için mutlaka senede 
dayanır. Bu senetler; rivayet zin
cirleri şeklinde olur. Ve bu rivii •. 
yet zincirleri,. Hz .. Peygamber' e 
kadar varır, Ayrıca ravilerin du
rumları incelenir. Mııteber bir şa
hıs olup olmadığı,· itimada şayan 
olup olmadığı, . yalancılığı, doğı·u 

sözlülüğü, günlük yaşayışı,_ ilimle · 
olan münasebeti, ehl-i t~kva olup 
olmadığı vs. araştırılır ve · buna 
göre ravi haklnnda bir kaniiate 
varılır. 

Yukarıda zikredilen hususları 
ihtiva eden, aşağıd~ki şartl;ır da, 
hadis alimleri tarafından va'ze
dilmiştir: 

ı -.. Adil olması, 

2 -· · Müslüman olması, 

3 - Zabıt olması (yani -ha
fızasi kuvvetli olması), 

4 - Akil ve baliğ . olmasıa9. 

CERII VE TA'DİL:. 

Muhaddisler ·ve raviler hak
kında bu kadar titiz ve müteyıı:k-

. ~· 

(33) Buhari, Tecrit Tercümesi, I. Ha-
dis No: ı. 

<?4) Aynı eser, I. Hadis No: 153. 
(35) K. K. Cli.m' a, 9. 
(36) K.K. Nahl, 44. 
(37) Haşr SO.resi: ·7. 
(38) Bu husustaki teferruat ·için bak. 

Talat Koçyiğit, Hadis Usulü A!ııı:, 
1975 s. 23. 

(39) Bak. T. Koçyiğit, a.g.e. s. 44-47: 
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kız davranılınasmdan, "cerh ve 
ta'dil'' ilmi doğmuştur. 

Cerh, muhaddis veya ravinin 
eksikleıini, kusurlarını, bilgisizli
ğini ortaya koymaktır. 

Ta'dil ise, bir muhaddis ve. 
ya ravinin, rivayet şartlarilll tes
bit etmektir. 

Bu ilmin doğu§UD.un esas se
bebi, kendilerinde ravi şartıarı 

bulunniayan bazı kimselerin ha
dis rivayet etmeleri olmuştur. 

Bunlar aşağıdaki gibi olan ltim
selerdir: 

ı - Fasık ve sefilı olanlar, 

2 - Yalancı olaiııar, 

3 -· Zmdıklar, 

4- .Bid'at ehlinden olup, 
halkı kençli yollarına davet eden
ler, 

5 -· Rivayet ettikleri hadis-. 
lerde fazla hata yapanlar, 

6 - Telkine maruz lralanlar, 

7 - Hayatlarının, sonlarmda 
ilitilata maruz kalanla!'lo. 

Bütün bu araııtırmalara, ha
disin sıhhat (doğruluk) derecesi
ni bı.ilma: ilıtiyacı sebep teşkil edi
yor. 

İslam Tarilıi'ni diğer tarih
·ıerden ayıran en mükemmel va
sıf, bu titizlik ve "sened" unsu
rudur. 

Hz. Peygamber'den sonra ge. 
len halifeler, cevabını Kur'an-ı 
Kerim'de bulamadİkları soruları 

hadis,.i ııeriflerle cevaplandırmı§. 
!ardır. 

Bugün ıçın elimizde birçok 
hadis kaynağı mevcuttur. Bunla
rın en muteber olanlan Kütüb-ü: 
Sitte'ye ilave olarak, İbn Ma.Iik'in 
~'Muvatta••sı, Ahmed b. Hanbel'in 
''.Müsned"i ve Darimi'nin "SÜ-

nen"idir. Kütüb.ü Sitte de bilin
diği gibi, Buhari, Müsllin, Nesei, 
İbn Mace, Ebu Davud ve Tirmi
zi'nin sünenleridir. 

İslam Tarihçileri de, muhad
disler · gibi bir yol tutmuşlar ve 
rivayete çok ehemmiyet vermi§
lerdir. İıılil.m Tariliçile ri, naklet
tikleri olaylara dair rivayetleri 
çeııitli şekiiierde sunmuıılardır, 
şöyle ki: 

ı - Tarihçi, olayla ilgili bü
tün rivayetleri ravi, zincirleri ile 
beraber verir ve hüküm serdet
mez, kendi kanaatını söylemez. 

2 - Tarilıçi, olayla ilgili bü
. tün rivayetleri ravi zincirleri ile 

beraber verir ve sonulıda kendi 
kan·aatını söyler. 

3 - 'İ'arilıçi, olayla ilgili olan 
rivayetlerden Irendille __ göre en 
doğru olanı seçer ve yazar. 

Rivayet 
anlamak için 
bakalım: 

zincırını daha iyi ı 

aııağıdaki misale 

"Ebft Cafer (Taberi) diyor ki: 
Bize Abdurrahman· ibn'ul Velid · 
el-Cürcani söyledi. Onıi. ve arka
daşlarına Ahmed b. Taybe, ona 
da Ubeydullah · söylemi§, o, Nafi 
yolu ile İbn ömer'den §UnU ri
vayet eder: Rasillup.ah; Ebu Be
kir'i hicretin 9. yılmda Hac Emi
ri tayin etti. o, bir yıl sonra, 
yani hicretin ıo. yılmda Veda 
Haccı. kıldı, Medine'ye döndü."<~ı 

Dikkat edilecek olursa, yu. 
karıda geçen rivayet zincirinde 
altı ravi mevcuttur ve ilk rAvi 
Rasftlullah (s.a.s.)'e dayanmakta
dır ve arada bir kopukluk mev
cut değildir. 

(40) Fazla mal1lmat. için bak. T. Koç
yiğit a.g.e. s. 47-54. 

(41) Tabert, Milletler ve Hükümdarlar 
Tarihi, TUrkı;e terc. m, 22. 

,,;. 



Şimdi de bir· iki sözle, İslıim 
Tarihi sahasında eser veren müs. 
teşriklerden bahsedip, konumuzu · 
bitirelim. 

Tenkidçi Avrupalı müsteşrik
ler, İslam tarihçilerinde iki ku· 
sur görürle1'!12: 

ı - Kuru bir üslüp, 

2 - Tenkidsiz bir usfrl (me
tod). 

Müsteş~erin, !slil.m Tarih
çilerinin üslıibunu beğenmemele

rini biraz da . bu müsteşriklerin 
. Arapçaya olan yabancılığına bağ· 
lamak lazımdır. İslam Tarihçisi, 
edebiyat yapmaktan ziyade tari
hi olayı nakletme çabasmdadır. 
La Martine ve E. Renan gibi e
debi cümle kurma endişesinden 

ziyade, İslam Tarihçisinde müm
kün mertebe olayı doğru naklet
me endişesi mevcuttur. Fakat .bu 
demek değildir ki İslam Til.rihçi
lerinin hiçbiri eserlerini edebi 
yazmamıştır. Bilhassa Arapça, 
Farsça . ve Türkçe yazılınış olan 
tarihierin birçoğunda edebi üslfrp 
vardır. · 

islam Tarihçilerinin tenkitçi 
olınadıklarmı umfrmileştiİnıek de 
doğru değildir. Mesela İbn Hal
dün bugün için çok az tarihçi
nin yapabileceği bir tenkid1e yaz. 
mıştır. Mukaddiine (İbn Hal
dün'un eseri)4-3 bunun eı:ı. . canlı 
ınisa.Iidir. Bugünkü tarih ilmi 
çerçevesinde Mukaddime'nin tarili 
felsefesine kazandırdıkları küçüm
senıniyecek derecededir. 

' Fakat İslam Tarihçisi yııka.. 
rıda belirttiğimiz gibi tenkidçi 
alınaktan ziyade nakilci durumun. 
dadır. Bu biraz da til.rihçinin, 
tenkidle hak!katı tahrif korkusu-

. na. bağlanabilir. İslam Tarihçisi, 
kolay kolay hüküm vermez, ola
yın teferruatını anlatır ve hük· 
mü okuyucuya bırakır. Dolayı~ · . 
sıyla tarihi bir araştırma yapmak 

isteyen bir ·kimse, doğrudan doğ
ruya olaylarm içinde bulur ken
disini, Taberi'nin hükmü kar§l- · 
smda değil. Eğer öyle olsaydı, 
yani İslil.m Tarihçisi hüküm ver
seyili. veya verdiği olayın yoru
munu yapmış olsaydı, bugünün 
okuyucusu belki tesir altmda ka
lacak ve bu çeşitli rivayetler için· 
de doğrusunu seçme hürriyetin
den mahrum kalacaktı. Çünkü_til.
rihçi tenkidle başlamış olsaydı, 

kendi hükmüne uyan rivayetleri 
· alacak, gerisini almayacaktı. 

Zaten, bugünün müsteşrikleri 
olsun, dünün müste§l'ikleri olsun, 
içine düştükleri hata budur. Maa
lesef bugünkü tsıam. tarihçileri
nin bil.zıları da bu hataya düş. 

mektedirler. "Avrupalı müsteıt

riklerin dediği doğrudur'' hükmü, 
bu til.rilıçilerde . teamill balint al
mıştır. Bu, biraz da, Avrupa 
Hıristiyan a.Ieıninin, en eski olan 
Yunanca İncil'e değil, daha mu
ahhar olan Iii.tince İncll'e itibar 
etmelerine benzer. Müste§rik'in 
gayesi belli olduğu ·için, yi!.ni a.. 
raştırması şartlı olduğu için bu 
yola başvurması tablldir. Müsteş.
rik icabmda, en zayıf rivayeti alır 
ve. en doğrularını terkedebilir, Ve 
böyle yapıyorlar.· Bazan hiç iti· 
barı olınayan bii' til.rilıt. kaynak 

.olarak alır kitap 'yazarlar ve bu 
yolla İslam T~ ve dolayısıy. 
le İslam'ı tahrife yeltenirler. MUs. 
teşrlkleıin temayülönde olan. İ!ı
ıa.m tarilıçileri de, o müsteşrlk
lerin, iti'ban" olmayan kaynaklar
dan bi'l-ist!fade ya.zmış old~ 
tahrifçi kitaplıi.rı kendilerine kay
nak olarak alırlar. Bırnun neti· 
cesi olarak da niiislümanlar, ken. 
di tarihlerlııi, . killtiirierini, ·yanlış 
öğrenirler. 

(42) Bak M. Şeınseddin. İslAm'da Ta
rih ve Müverribler. İst. 1342, s. 4. 

(43) Bu eserin Türkçesi M. El!'. Yaym
lan arasında ı:ı.kmıştır. 
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. ·. . · İSUl\1 -ALEJUİNDE ·.TAR-iH 
· İL.l'IİNİN BAŞLANGlCI: 
.. ' -· 

· İşiarn tiirihinin iİk kaynakla
.: i;i 's(yer ve lUeğazi'leı;dir. 

. ·-: ··-· .. :. . 

· . Daha Hz. · Peygamb-er'in za
. niannida, .;Rası1lullah . (s.a.s.} · ve 
·•O'nun savaşları,· mukaddes hatı
,raiü olarak müslümanlar arasın

. da ·anlatılıyor ve bu suretle mu
·.·ha.faza edilmiş oluyoriardı. · · 

. 
. ~sfılullab (s.a.s.)'i11 vefatın-

dan,,sonz:a, KuT'an,:ı Kerim'in tef
siri ve Hadis-i Şeriflerin şerhine 

;·:rl:itiyaç ·:görüldü. İşte bu ihtiya
. :.cin 'giderilmesi esbab-ı nüzfil ve 
· -R.asfılullah ·(s.a.s.)'in hayatının 
·'Iyi· bilinmesi lüzumu · tezahür etti. 

. . 

-Ve btı 'gibi ön malzemenin top-
- Ianmasından .Siyer ve ıvieğazi ki, 
~tapiai·ı meydana geldi. · 

_, _.- A,yet~i J{:erimelerde, diğer 
_,peyga,mberlere birçok atıflarmev

cut olduğu i,çin, bu il}!: _İslam ta
_rihlerin<Ie _. zarfiri olarak Peygam

._, ber.ıe.r tay;ihin:e . de. :Yer . verildi. 

< -· GereK · İslamiyet'ten sonraki 
>-aevf'i'leri ve gerekse ,."cahiliye dev
. rt" dediğimiz; İslamiyet'ten ön
·.::c·ekr· devri·· -incelemek, tariliini 
·:·'yazmak' iÇiıi Ük yapılacak şey iyi 
-:bir·· Arapça · tedrisatıdır. Arapça 

-'' diline' i:Y{ce viiirif olmadan, .Arap 
~·Tarınr veya Islam Tarihi yazmak 
· 'imkansizdır. 

di.nillye devri için en önemli 
"'ltaynakİar, o devii·de yazılmış o
, lan. ve ağızdan ağıza ezber ola
''i'ak doia§an:· şiirlerd~r. Sırasi gel-· 
· miş k en şunu • da söy1iyelim ki: 
: ~'Ôihiliye'; tftbiri, Arapl~rın o de
·virdeki dini itikad ve arnellerine 
taaııfık eder. Yoksa, adı geçen 

:. devirdeki güzel . sanatları, iptidai 
bile olsa yer ve gök .. · ilimlerini 
"cahiliye" tabiri altında göstere- . 
me;~-iz. Hele edebiyat sahasındaki -- •··~~--.·-· 

rpal}ar_etleri, . _bugün . için dahi ka-
. :bui edilmektedir. Bu .bapta iıi.eş
_.:t;:ıı.ir:. tiDr-~1 ·Kays'ı. zikretmek la
zımdır. 

Gerek İmr-uı. Kays'ın şiirle
rinde olsun ve gerekse Lebid'in 
şiirlerinde. olsun, bazı mübalağa

lar olmasına rağmen, o günkü 
sosyal hayatın unsurlarını gör
mek kabildir-H. 

Cahiliye devrinde, Arapların 

dı§ dünya_ ile olan münasebetleri, 
.oldukça -sınırlı idi. Bedevi olan 
Araplar, Arap YarımadasındRtii 

dışarı çıkarnıyar ve yaşayış tarz
larının zoruyla, 1\'lekke, Medine 
gibi şehirlerden uzak oluyorlardı. 

· Aricak panayır · zamanlarında şe

·.hirlere gerebiliyor ve birşeyler öğ
renebiliyorlardı. Senenin büyülr bir 
kısmı çölde geçiyordu.· 

. Bunun yanında, lUekke ve 
1\Iedine gibi şehirler vardı ki, bun
ların her . biri bir şehir-devleti 

şeklinde idi; Mekke Şehir-Devle

ti'nin idaresi birkaç ailenin elin
de bulunuyordu. Bu ailelerden 
herbirinin yürüttüğü bir görev 

. vardı. · 

Gerek şehir-devleti olan Mek
ke'de ve. gerekse etrafındaki be

. deviler arasında, . aşiretçilik hil.
kimdi. Çölde olsun veya şehir

dııvıeti olan Mekke'de olsun, bir 
·. ferdin yalnız başına yaşaması 
· mümkün değildi. Huzur içinde 
yaşamak. isteyen her fert, bir aşi
ret e iltihak etmeye mecburdu. Bir 
aşirete mensup olmak, ·hayatı ga-

.. raiıti altına almak demekti. . 

İşte ':Hz. Peygamber· böyle· bir 
. örtan'ı içinde dünyaya geldf (569). 

Hz. 1\{uhammed (s.ş.;s.) soy 
itibariyle, Mekke'nin. en itibar lı ve 
köklü bir ailesine inensuptu. Be
:ıi.fı Haşim sülaiesinin en son li
deri, Hz. Muhammed (s;a.s.)'in. 
·dedesi Abdülmuttıilib idi. · Onun 

.(4.4) Bu hususta daha fazla malfimat 
. için bak. Hersek!li Muhammed Ka

nin, Terceme-i 1\iıi'allakat-ı Sab'a. 
Der Sa' adet, 1305. · 



zamanında, Habeşistan'ın San'a· 
· Valisi Ebrehe, Ka!be'yi yıkmak 

için teşebbüse geçmiş ve fakat or. 
dusu, Ka'be'ye varmadan Allahu 

· Teaiii'nın gönôermiş olduğu ebabil 
kuşları vasıtasıyla perişan edil
miştir. 

"1 - (Habibim) Rabbinin fil 
sahfplerine nasıl ·(muamele) etti
ğini görmedin mi? 

2 - O, bunların kötii plan. · 
larını boşa çıkarmadı nu?· 

3 - O, · bunların üzerine sii
ı·ü sürü knş (lar) gönderdi, 

4 -·ki bunlar onlara pişkin 
tuğladan (yapılmış) taş(lar1 atı.

yor ( iar) dı. 

5 - derken (Allah) onları 

yenik eldn yaprağı gibi yapıver
di." .(Fil Süresi, 1-5). 

Hz. Muhammed (s.a.s.) daha 
küçük yaşta, hem babası Abdul
lah'ı ve hem de annesi Anıine'yı 
kaybettiği için, dedesi Abdülmut
talib ve onun ölümündensonra da 
amcası Ebü Talib tarafından bü
yütülmüştür. 

Gerek Abdülmuttalib ve ge
rekse Ebü TiHib, Hz. Muhammed 
(s.a.s.)'in yetişmesine özel itina 
göstermişler · ve onu yanlarından 
hemen hemen hiç ayırmamışlar
d_ır. Bu suretle daha küçük yaşta 
Hz. Muhammed (s.a.s.) dedesinin 
toplantılarına iştirak ederek, için
de yaşadığı cemiyetin sosy·aı, ·eko
nomik ve dini yönden olan düzen
sizliğini yakından ve meselelerin 
içinde yaşayarak öğrenmiştir. 

Amcası Ebü Talib'in ticaret 
kervanlarına katılmış, bu sayede 
de Sfiriye'de, Busra'ya kadar olan 
arap :ırabilelerini görmüş ve ta
mamen· olmasa bile, Arap Yarı
madasında yaşayan araplar üze
rinde bir kanaat sahibi olmuştur. 
Hatta Busra'da Balıira adındaki 
bir hıristiyan rahibi ile görüşmüş 

ve o rahib, Hz. Muhammed (s.a. 
s.) 'in beklenen Peygamber. oldu
ğunu, sırtmda bulunan mührün de 
bunu tevsik ettiğini s,öylemiştir .. 
Birçok müsteşrik, Hz. Muhammed 
(s.a.s.)'in Bahira· ile görüşmesini 
tahrif ederek, anlatmaya çalışnuş_ · 
lar ve onlarca, güya Hz. Muham
med (s.a.s.) Balıira denen bu ra-' 
hibden Hıristiyanl~ğı öğrenmiş ve 
bunu İslamiyet diye _ Mekkelilei·e 
sıinmuştur. Bu gibi safsatalar 
hem tarih ilmine aykırı ve hem 
de mantıkla bağda§mayan nifak 
tohumlarıdır. · Nitekim bu vak'a 
muteber bütün tarihçiler tarafın
dan zikredilmiştir. Bütün bu ta
riİıçiler Hz. Muhammed (s.a.s.)'in 
Balıira tarafından tanındığı ve· 
Bahira•nın, Hz. Muhammed (s.a~ 

s.)'in amucası Ebü Talib'e, O'nu 
(Hz. Muhammed'i) Yahudilerin 
şerrinden korumasım söylediğinde 

müttefiktirler4s, Fakat buna rağ
men müsteşrikler subjektif dav. 
ranarak bunu · tahrif etmişler ve 
hatta bazıları, mesela Sprenger, 
Caetani ve Buhl, olayı tamamiyle 
inkar ederler. Yani Hz. Muhani
med (s.a.s.)'in Suriye'ye sefer 
yapmadığım ileri sürerler. Kayta
ni (Caetani) kitabında şöy~e di
yor: 

"Sprenger, çocukluktaki se
yil.hatleıin sonradan uydurma bir 
menkıbe teşkil ettiğini, muahhar 
vakaya kıyas tariki ile vücut 
bulduklarıl).ı, büyüdüğii zaman 
Muhammed'in Hatice hesabına 

(45) İbn İshak, Siretu İbn İshak, Na
şir. Prof. Dr. :M. HamiduHah, Ra
bat, 1976, s. 53. İbn Hişam, Essl
retu'n-Nebeviyye, Mısır, 1955, I, 
182., İbn Sa'd, Tabakat, Beyrut, 
1960. 1, 155. İbn Kuteybe, el-:Ma'
arif, Beyrut 1070 s. 65, :Mesudi, 
:Murucu'z-Zeheb, Beyrut, 1973. I, 
89, İbn ul-Esir, el-Kamil fi't
Tarih, Beyrut, 1965, II. 37. 
el-Kahire, 1964, I•, 243., el-Halebi, J 

es-Siretu'l Halebiyye, Mısır, 1964, 
I, 191. Es-Suheyıt, er-Ravd'uJ..--U:nf,.. -i· 
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yaptığı: ~eyahatlerin malısill-ı il
hamı olduklarını iddia ediyor. Bir 
de, Balıira menkıbesi pek muğlak 
bir· mevzudur. Çünkü bunda Mu
hammed'i ve dinini Suriye ril.hip
leri . ve tarik-i dünyalan vasıta

sıyla, Hıristiyan dinine raptetmek 
ve hakiki hıristiyanlanıı, Muham
med'in risaletini kabili ettiklerini 

· isbat eylemek yolunda bir te§eb
büs eserlerini de farkediyoruz. 
Malı1m olduğu üzere Sprenger bu 
Balıira ril.hibi lizerine (2. cild, 364 
ve müteakip sil.hifeler, 379 ve mü
teakip sahifeler) zayıf ve nadir 
anasır ile cür'etkarane ve ğay.ı 

muhtemel bir nazariye bina eder 
ve Peygamber'in gizli bir akıl ho

. cası, meçhili bir mülhimi olduğu
nu söyler. Hasılı, Balıira'ya ha
kil{aten mevcut olmu§ bir şahs-ı 
tarihi kıymeti vererek, İslamiyet'i 
onun ilham ettiği iddiasında bu
lunur. Sprenger'in tamamiyle 
malırün olduğunu Tevrati malu~ 
mat ve İbrani vuku:f ile pek mü
cehhez olan Hersfild (s. 22-26) 
Sprenger'in nazariyesiıli gayet 
kuvvetli delail ile yıkar. Balıira 

kelimesinin filoloji itibariyle men.. 
§eini gösterir. Bu narnda bir ra
hibin vücudunu inkar eder. Ma
mafih, rahibin "Sercls" yahut 
"Nastftr'~-namında olduğu hakkın

daki rivAyetlerde . sahih bir cihet · 
bulunduğunu kabili eyliyorum:. 
İkinci isim, 1\'Inbammed ile Nas-. 
tftri bir hıristiyan arasmda mü
nasebat imkanını farzediyoruz. 
Herhalde, seyahatler ve ra.hib ile 
konu§malar hakikatan vuku' bul
muşsa, Peyga_mber'in gençlik za
manına taalluk ederler, çocuklu-
ğuna değil."4s 

Dikkat edilecek olursa, Cae
tani olsun, Sprenger olsun, bu 
yanlış kanaatlerini ortaya atar
ken, hiçbir delile dayaıımamakta
dırlar. Kendilerine göre · mantık!, 
bize göre mantıksız olan ( çüıılrü 
tarihi iıılrar ediyorlar) iddialan
nın ne kadar müfteri bir gayeye _ 

matlif olduğunu ve bunun haki
katle hiçbir ilgisi olmadığı:nı, ilim 
erbabı herkes kabili etmektedir. 
Nitekim, Caetani, Sprenger ve di
ğerleri, tarihi haldkatleri i.nltar 
edince, bizzat kendilerini iıılrii.r 

durumuna dü§ffiüşlerdir. Hem ta
rihçi olmak ve hem de tarihe 
inanmamak ne büyük bir mantık
sı.Zlıktır. Aynı tarihçiler, Taberi'-

ı-

yi başka yönleri ile kabili ettikle-
ri halde, bu mevzuda onu kabiii 
etmemektedirler. Bu ilim anlayı
şı, onların objektif ilme ne kadar 
karşı olduğunu gösteren bir de
lildir. 

Caetani ve Sprenger'in bu fi· 
kirlerini, bugün dahi kabiii eden 
müsteşrikler mevcuttur. Fransız 

Regis BlacMre de bunlardan bi
ridir47 .. Blachere, kendinden evvel
ki müsteşriklerin fildrlerine ka
tılmakla kalınıyor, daha . da ileri 
gidiyor: 

"Şüpheyle bakılabilecek olan 
bu Şam seyahati, §Ayet gerçek
ten yapılmışsa, bu,. Muhammed 
üzerinde ciddi bir hıristiyan tesiri 
yapmı§tl;r."4s 

Blachere buradan demek isti
yor ki: İslamiyet (hil.§a) Hıristi

yanligın tesirinde kalmı§tır. Hal
buki yukanda dediğimiz gibi, Ba
hira Hz. Muhammed (s.a.s.)'in 
tesirinde kalını§tır. Bu gibi fikir
ler, daha .evvel de dediğimiz gi
bi tarih ilmini tahriften başka 

bir §ey değildir. "Oniki ya§ID.da 

(46) Bak. Leone Caetani. !slil.m Ta
rihi, Hüseyin Cahit tercümesi, 
!stanbul 1924., I, s. 136. 

(47) Reg!s Blachere, Fransiz müsteş
riklerinden olup, Arap Edebiyatı 
üzerinde ·eserleri vardır. Ayrıca 
Kur'an-ı Kerim'in Arapçadan 
Fransızcaya bir tercümesini yap-

. nıııı ve bu tercümesinde de Blac
here, bir ~ok Ayet-i Kerimeyi 
tahrif ederek tercüme etmiştir 

(48) Reg!s BlacMre, Le Pı;obHlm; ·de 
Mahomet, Paris, 1952, s. 81. 



bir çocuğa alfabeden ve okuma
nın iptidasmdan: başka (ki bu da 
bir seyahat esnasında mümkün 
değil) bir şey öğretilemiyeceği 

nazar~ı dikkate alınırsa, bu hura
fenin reddedilmek değeri bile ol
madığı tezahür eder."49 

Müste§I'i.kler, İslam Tarihinin 
veya daha umfuni olarak söyler
sek, İslam Diniİıin birçok husus
larını tahrif ederek, yazmışlar ve 
maalesef bazı İslam alimleri de 
müsteşriklerin bu batı! iddialan
na kapılmışlardırso. 

Şu halde, İslam tarilıçilerinin 
vazifesi ana kaynaklara inmek ve 
mevzuunı,ı ona göre işlemektir. 

. / 

Zaten gerçek ilim de bunu gerek- · 
tiriyor. 

Müsteşriklerin İslami' araştır_ 
malarda ne gibi bir tavır takın
dıklanm ve İslami mevzuları na-

sıl tahrif ettiklerini kısaca gör
dük. 

Konumuzn şöyle bağlayabili
riz:· İslam tarilıçisi, İslam ';rari- · 
hi'ni yazarken, müsteşriklerin e
serlerinden evvel, bizzat ·İslAm 
Tarilıi kaynaklar~dan istifade et- · 
mesi, objektif olması . ve gereki
yorsa tenkid etmesi lazımdır. 

( 49) Abm~d Hilmi" İslam Tarihi, İst. 
1974, s. 102. Bunun için bak. Emi
le Dermenghem, Mahomet et la 
tradition isliu:nique Paris, 1963, 
s. 15, Maxime Rodinson, Maho
.nıet. Paris, 1961, .. s. 71, C. Virgil, 
Gheorghiu, La Vie de Mahomet, 
Paris, Plon, tarihsiz, s. 54. Mauri
ce Gaudefroy-Demombynes, Ma
homet, Paris, 1969, s. 65. 

(50) Bu hususta daha fazla bilgi için 
. bak. İsmail Fennı, Kitab-ı İzale-i 
Şukuk, İstanbul 1928 (dozy'nin 
Tarih-i İslil.miyetİ i.tzerine redd!
yed!r.) 
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