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EDENIYEl TARI INDE 
ISLA EDENIVEli 
V 1 

ugünü bilmek, bugünkü insanlığın -siyasi ve mede
m durumunu kavramak, aynı zamanda. yarını da 

· billmaya çalışmak için: Dünü, dünkü insanlığı öğ

renmeğe mecburu~. m)lhtacız. Dünü yanr geçmişi bi
ze tanıtan bilgiye «Tarih» denir. 

Tarih: Yazılı vesikalara _ dayandığı için, bütün 
geçmişi bilemez, öğretemez. Bu sebepten, tarihin ta
nımadığı çok eski devirlere: Tarihden önceki zaman
lar, tarihin bildiği ve öğı·etmek :istediği zamanlara 
da: Tarih Çağları, denir 

Tarih bilgisi ile uğraşan bilginler (müverrmler) 
öğretilmesi kolay olsun, diye tarih zaman:larım: Eski Çağ - Orta 
Çağ Yeni Çağ - Son Ç:iğ - adları ile dört bölüme ayınn-ayı adet 
ed:nmişlerdir. Yazılı vesikalardan başlayara.l{ beşinci asnn sonu
na doğru olan zamanlara: İlk veya Eski Çağ, 15 ci yüz yılın or
tasına kadar: Orta Çağ, 18 ci asrın son yıllarına doğru: Yeni 
Çağ, zamanım!za kadar gelen olayiara da: Yakın veya Son Çağ 
adları. verilmişti. . 

Çağları biribirinden ayıran olaylarda «Kesinlik» yoktur. Ta
r:hciler arasındaki görüş ve düşünüş ·ayrılıkları sebebiyle, bun
laırda ·«Birlik» görülemez. Bu yüzden çağiarı) mevsim!l-ere ben
zeten1er bile olmuştur. Nasıl, bir mevsimin diğer mevsime ge
çişde kesin bir başlangıç gösterlle:ınezse çağlarm değ:şmesi de, 
mevsimler gibidir. Yavaş yaıvaş, derece derece olur, birden bire 
·değildir. 

yarihde: Eski Çağ Medeniyetine: ·«Eski Medeniyet» denildiği 

,gibi, Yeni çağ medeniyetine de «Yeni Medeniyet» veya «Rö-
nesans 1\'Ieden:iyetiı> adı verilmekledir -

Beş ciltlik İslam Meden:iyeti tar,Jıi yazmış bulunan: Corci 
Zeydan» der ki (Beyrutlu, Hristiyan Arab tarihci: 1861-1914). 
· · -- _:_ «Eski çağlar medeniyeti: isıanı meden:iyeti ile sona erer. 
Yeni çağlar medeniyeti de İslam MedeniyetiRden doğmuştur.» 

Fransız Müsteşriklerindel\ ( c;riehtaliste) : Sedillo ( 1777 
1832). 

«Müslümanlar, bizde rönesans~ hazırlamıştır.» hükmünü 
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vermişti. 

Şu düşüncelere göre, İslam me
deniyeti. Eski çağ medeniyeti, adı 

verilen (Eski Yunan ve Roma) me 
deniyeti ile Yeni Çağ medeniyeti, 
denilen (Rönesans - Avrupa) me
den:yeti arasında boşluğu doldur
muş bulunmaktadır. 

Esasen ··medeniyetler: Siyasi hü
kümetler gibi ·doğuda parladı, ba
tiya göçtü. Eski çağlarda doğj,u 
medeniyetleri (Eski Mısır ve Me
zop.otamya Ana medeniyetleri) ile 
(Eski Yunan Medeniyetler:), dev
relerini tamanılıyaralr çöküntüye 
uğradıklan zaman bütün medeni-

. yetlerin yerlerini yalnız «Eslti Ro
ma Medeniyeti» almıştı. 

Valrtaki Roma, Medeni geçinen 
dünyaya hakim oldu, Burası her 
taraftan akıp gelen yabancı ·kavim 
lerle do:du. Artık Roma, Roma ol
makdan çıktı. önce parçalandı: 

Doğu Roma, Batı Roma olmak üze 
re ikiye aynldı (395), 
Doğu Rorria (İstanbul), bütün 

orta çağ süresince (395 - 1453) ya 
şa:.dığı halde Batı Roma, 5 ci yüz
yılda ortadan kalktı ·(476). 
Romanın ruh bak!mından sön

mesx yüzünden burada her şey de
ğişti. Ancak, bu değişmeler o ka
dar derinden oldu ki içinde yaşa
yanlar bile o değişikliği göremedi
ler, farkında bile o:amadılar, (Ru
hu'I - Akvam). 

. Gerçekte Batı Roma yıkılmış, 

Orta çağ b~Janııştı. Roma'nın ye
rinde yeni yeni hükümetler kurul
du. Fakat; bunlar da çok y~anıa
dı. Batı dünyası baştan b~a «Dere 
beylerinıı ellerine kaldı. ll ci yüz
yıldan 13 cü yüzyılın sonuna ka
dar, ·tam üç asır, derebeylik (Fe
odalite) denilen «Rejim Iıakim ol-· 
du. 

Bu devirde Avrupada (siyasi 
birilli yoktu). Fakat; bunun 
yer'inde (din birliği) vardı. 

Tam Üç asır, <<K.atolik kilisesiı> ile 
«Papalık makamı» üstün bir rol oy 
nadı. «Ha!llı Seferler.i» papalığın 

bu üstünlük siyasetinden ileri gel
me «Din harpleriı> idi. Batı dünya
sı dülise ve derebeylik» yüzünden 
«Taassub ateşleriı> ve (<Cehalet tu
fanları» .içinde yüzerken doğu ale
mi: İslam Dininin yÜksek ve mu
kaddes kuvvetiyle yükseliyor yük
seliyor, yeni bir medeniyet doğu

yor, yeni bir alem parlıyordu. Es
ki Yunan ve eski Roma dünyasının 
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en bü~ parçasım. eline geçirmiş , 
bulunan müslümanlar az· zaman 
içinde Atlas Okyanusundan, Batı 

Akdeniz kıyılanndan - Çin kapıla
rına, Hind sınıfiarına Kafka,slara 
kadar yayılmışlar, büyük bir İslam 
Devleti kurmuşlar, medeni bir müs 
lümanlık dünyası meydana -getir
nıişler idi. 

Bütün orta çağda ve orta çağ
dan yeni çağa gjrerken «intikal 
asırlan» denilen:· 14 cü, 15 ci, 16 
cı yüzyılda İslam dünyası ve bil
hassa müslüman Türkler, her yön- · 
den olduğu gibi iJ::nı ve kültür ba
kınundan da batıya ve batılılara 

üstündü. Ve. bu üstünlüğü sağla

yan da «İslam Dini» ve- bunun pek 
tabii ve hakiiri neticesi- bulunan 
«İslfiın Medeniyetiı> .oldu. 

İSLAlVI lVIEDENiYETiNiN 
GEÇİRDİGİ SAFilALAR 

Müslünianlılr yedinc: yüzyılda, 
Hicaz kesinıinde, (Mekke) 
de, (Hıra - Nur) dağında 

«İliUıİ v:i.ııy)) in gelmesi ile doğdu 
(610). 
İslam Dini dağınazdan önce, 

Arapların tarihde yeri,· ınsanlık 
dünyasında değeri yok idi. Yüksek 
esaslan, Rasiil-ü Ekrem tarafın
dan öğretilen müslümanlılr: yarı 

vahşi ve alılaksız Arapları tek AL 
LAH (Tevhid) inancı etrafında 

topladı. İnsanlığın şerefini alçal
tan «PUta tapıcılık» tan kurtardı. 
Araplara yüksek bir ruh aşıladı. 

Arapları «medeni» ·bir }nsan toplu
luğu hal::ne sokdu. Parlak bir me
deniyyete kavuşturdu. İslam dün
yasınin lideri yapdı. Araplann iÇin 
de, diliıya çapında büyük adanılar 
yetişmesine sebeb oldu. 

Orta- çağ Avrupası: İlim, . fen 
ve sanat bakınundan Müslüman
lardan çolı: geri iili. «Riilı-ul Ak
vanı» . yazan (Dr. Gustave le Be
no) şöyle diyor; 

- «Müslümanlar, fikri terbiye 
ve alılak bakınundan, Rönesanstan 
önce yaşayan kavinılerin hepsiiı.
den üstündü. Orta. Çağ tTniverstie
leri, bir çok asır, Mlislüman eser
lerinden başka riilıi gıdaya vailnf 
değillerdi. Müslünıanlar; parlak 
medeniyetlerini kurduıktan sonra 
batı,_doğudan yetişmiş oldu.» Papa 

· 2. ci Silvestr, talisilini «Kurtuba» 
da yapmıştı. Papa 5 ci iKlemens 
da; Paris, Oxford, Şilmenge, Po
lanya ÜniverSitelerinde, Endülüs 

Medreselerinden rupiomalı birer 
muallinı (Profesör) bulundurulma
sını umOmi b!r yazı ile tavs:ye et
mişti. 

İslamın b~langıcında, İslami 
ilimierin ilk merkezi «Medine» idi. 
Sonra iEm merkezi «Basra» ya, 
oradan da «Küfe» ye geçti. «Bağ
dad» yapıldıktan sonra bütün İsla
mi ilinılerin edebi ve felsefi bilgi
lerin merkezi Bağdad oldu. Abbasi 

. Halifesi «Mütevekkib> den sonra 
Bağdad dışında _da meı,kezler gö
rüldü; Horasan, Türkel'i, Semer
kant, Buhara, Gazne, İsfahan, 

Rey, Şam, Kalıire, Kurtuba, Gır

nata, Konya, İstanbul gibi şehirler, 
ilinılerin merkezi oldu. 

ORTA ÇAGDA iSLA.M: 
DÜNYASINDA : 

Kurtubada, Bağdadda, _ Fasta, 
Kalıirede ve daha bu g:bi bir 
çok büyük şehirlerde, İslam 

merkezler:nde; hususi nebatat (bit
kiler) balıçeleri kurulmuştu, neba
tat alimleri (profesörleri), nebatat 
derslerini, hep bu hususi bahçe'er
de verirlerdi. İslam memleketler:n
de öğretini işleri başlıca üç tarzda 
yürütülüyordu: 

1) Canıilerde, lrervansaraylar
da, teklrelerde, inıaretlerde talebe 
halkası şeklinde görülürdü, 

2) tJ cretsiz olarak medreselerde 
tatbik edilen öğretim Şekli idi, 

3) Hastalıanelerde Irurulan Tıp, 

ve' Felsefe melrteplerinde yürütü
len öğretim metodu idi. Esasen 
tıpdan b~ka diğer fenler, çoğun

Iuhla camilerde verillrdi. 
Amer:kalı müsteşrlk Engersai 

der ki, 
- «1.\'lüslünıanlar, ya:lruz medre

seler kurmaınışlar" rasathaneler 
de v:ücuda getirn:ıişl:erdi. Müslü
manları tesbit etmişler, Cebiri ve 
Müsellesatı (trigonometri) öğret

mişler! üçüncü· derecede;lti cebir 
muadeleleriıti (deııkle~erini) hal-
le~~di1 ~üslüma:~aı~ ytıldızla
rın haritalarını çizı:,ırek hareketleri 
ni göstermişler, muhtelif yıldızlara 
ısını talmıışlardı. Arzııı ölçülerini 

· gösterıııişler, senenin haltiki müd
detini, husuf ve küsufu (Güneş ve 
ay tutnlnıasını) hesap etmişler, ge · 
ce ve giindüzün ihtilafmı tesbit et
mişler, muhtelif saatler yapmışlar, 
Kimya ilmini ilerletmişlerdi.» 

(<Dünyada ilk hastahaneleri ku
ranlar müslümanlardı .. Müslüman-
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lar makine fenninin esaslarını, ta
biatteki . cisimler arasındaki çekim · 
kanununu aulamışlar muayat SIVI· 

lar ilmini de okumuşlardL» 

«Unutmamalıyız ki asri ilim
lerin temelleıiııl atıruıık şerefi, 
«Hazret-i Mu'hammed» in ümmeti
ne aittir» Amerikalı müste§rik ·söz 
lerine son verirken, 

«Bugüiı faydalandığııuız · ·şeyle

rin hlç birini <~Hıristiyanlık veya 
kiliseye borçlu değiliz!» demişti, ne 
yazık ki, büyük İsliirn inkılabı, çok 
devam etmedi. Müslümanlık nfıru 

bütün parlaklığı ile pek az sürdü, 
çok .geçmeden İslam aıe.mi sarsıldı; 
Esefle söyleyelim ki, ,İranın, Bi
zansm, Hindin ve · İsra:mn bütün 

. hurafeleri müsl;ümahlığla ~okuldu. 

Süratle yükselen İslam m~deniye
U, yine süratle dü§meye .ba§ladi. 

Müslümalılar arasmda çıkan ilı 
tilii.flar, saltanat kavgaları, 

sefahat, tenbellik, cehalet, · 
saray iSrafları, bu koca İslam dün 
yasım kökünden sarstı. Batıdaki 

«Derebeylik» gibi doğuda da «Te
vaif-i Millük» adı verilen hükümet 
rejimi türedi!. 

Müslümalılık dünyası!13-, önce 
batıdan «Haı;ılılar», sonra doğudan 
«Moğollar» saldırdı. İslam aleini yı 
kıldı. Bağdat Medeniyyeti, Moğol~ 
lar tarafından, Kurtuba - Garnata 
Medeniyyeti de İspanyollar tara
fından mal}ve&Jdii i285 taı"ıililnde 
Bağdad, 1492 de de Kurtuba - Gar 
nata , meden:i.yetıerİ ortadan kalk
tı .. 

! ' '1 

Müslüman Araplardan sonra, 
İslam dünyasım Müslüman Türk- .· 
ler ellerine ·aldı. İslam Dinini yay-· 
ma ve koruma, İslam Medeniyeti
ni canıandırma vazifesi «İ\Iiislü
man Türlı:ler» e kalmi§ ·oldu. 

Core-i Zeydan İslam Medeniye
tini iki devreye ayınyor; 
· .I:Ürinci devir, esas İslam Mede

niyeti devri .idi. Müslümanlığın do
gu§u ile başlamı§, Abbasilerin Irak 

. tan çekilmesi,İslam memleketleri
nin gerllernesi ve Möğollar tarafın 
dan istilası ile sona enni§ti. 

İkinci devir, o· gerilemeden son
ra bir taraftan Osmanlıların zuhu
ru ile Sünnilerin birle§tirilmesi ve 
İslam halifeİiğinin cahlandınlması 
ve diğer taraftan Safevi devletinin 

kurt\'1mast 'lle Şfıtlerin toplanması 
· suretiyle doğan (İslii.mi Uyamklık) 

devri idi, diyor. · 
Hakikat bÖyle oldu; Bu ikinci 

devirde. İslam Medeniyeti, hem A
.nadoluda hem İranda tekrar can-

landı, Osmanlı Türkleri, İslam Me 
den<Y.etini .14 cü yüzvıldan 19 c.u 
asnn başına kadaı· yasıııtmı§lardı. 

Saifevi1er 1~eı. İslam Medeniyetini 
18 ci asnn sonuria kadar gqtürebil 
mi§lerdir. 

FATIH'DEN 

İmtisal-i ~<caiıidfıfillah» oluptur niyyetim, 
".:;~·.. ~ ~ j • 

Din-i İslfom.'ın mücerret gayretidir gayretim. 

.Fazi-ı Hakk-u hikmet-i cünd-i ricalullah ile, 

Ehl-i !tiifrü. serteser kalıreylemektir niyyetim. 

Enbiya..vü Evliyaya istiıiadıın var benim, 

Lütf-ı Haktandır 'hemen· üınmid-i feth-ü nusratıın. 

Mal-ü. can ile no la olsam :cihanda ictihad, 
. ' 

Hamdülillah var gazaya 'sad hezar rağbetim. 

Ey·Mehemmed mu'cizat-ı Ahmed-i Muhtar ile 

Umurım galip ola a'day-ı dine devletimi 

FATİH SULTAN MEHMED HA N 


